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Opłata pocztowa ułszczona ryczałtem, 

wedzkcja rękopisów niezamówionych mie zwraca. Adsuż acja 

mie wmzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

      

  

„Dacia“ jest niewielkim, starej konstrukcji parow- 

cem, utrzymującym komunikację na szlaku Constan- 

za — Hajia. jest to naogół mniej uczęszczana droga 

do Palestyny: doskonałe parowce włoskie linji Trjest— 

Jaffa, odciągnęły na ten szlak większość podróżnych. 

Rumuńska „Dacia* zachowała dla siebie dwie katego- 

zje ludzi: turystów, których pociąga malownicza dro- 

ga przez Konstantynopol, i najbiedniejszych z bied- 

nych emigrantów żydowskich. To się widzi już pierw- 

szego wieczoru: na „Dacii* są cztery różne klasy, kla- 

sy pomieszczenia, wyżywienia i — płacy. Cztery. Na- 

prawdę są tylko dwie: klasa turystów i klasa cha- 

luców. 

W najniższej części statku, 4 metry niżej poziomu 

zanurzenia okrętu, długa drewniana nora, nazywa się 

IV-tą klasą. Wzdłuż ścian niskie, drewniane prycze. 

dwa piętra prycz. W lepszych pryczach I piętra, moż- 

na nawet siedzieć nie uderzając głową o deski. Na 

pryczach jest oficjalnie miejsc na 50 kilka osób. Ale 

do IV klasy przyjmuje się bez ograniczeń miejsca: 

można stu, można dwustu. Takie jest prawo kapitana. 

Obecnie jedzie osób 87. Cyfra ta będzie się zmieniać 

w każdym porcie, raz się zwiększy, raz zmniejszy. Ale 

zawsze pozostanie wielu, wielu takich, którzy przez 

ten tydzień nie zdobędą innego miejsca, jak na włas- 

nych walizkach, rozkładanych w środku IV klasy. Kil- 

ku ucieknie o pół piętra wyżej: w nocy tam mniejszy 

zaduch, ale zato bije skwar od maszyn. Może to jed- 

nak lepiej. 

Wielki salon okrętu jeszcze nim „Dacia“ podnio- 

sła kotwicę był rzęsiście oświetlony. Teraz przeszedł 

tam z jadalnej sali na dole cały high lite górnych klas. 

Toalety. Bridge. Muzyka. Przez okrągłe okno od po- 

kładu widać jak powoli, powoli topnieją śmietankowe 

lody w srebrnych czarkach i konwenansowe „lody*. 

Te ostatnie dużo wolniej. Towarzystwo jest widać bar- 

dzo niezgrane i całe we wszystkiej swej własnej dy 

stynkcji, jak król Karol II (ten z wielkiego portretu, 

w stroju admiralskim, na głównej ścianie salonu) w 

orderach. Panowie chodzą, stoją. Obnoszą się. Wiel- 

kie fotele klubowe i małe pluszowe krzesełka stoją 

niepotrzebnie. O trzy piętra niżej, niema jednej nieza- 

jętej walizki. Wszyscy tam odśpiewali przed chwila, 

wyjeżdżając z portu Hymn chaluców, czem nastraszył 

się nawet młody pomocnik kapitana: mogą to być 
rzeczy komunistyczne i przyczepi się policja. Teraz 

wszyscy Śmieją się, rozmawiają, krzyczą jeden przez 

drugiego. Wszyscy są młodzi. 

Jestem jedyny nie żyd, na tych 87. Poza paroma 

ledwo wyjątkami, są to wszystko młodzi żydzi rumuń- 

scy. Jadą do Palestyny. Stąd taka radość, Jadą na sta- 

łe. To znaczy oficjalnie na stałe z urzędowemi „cer- 

tyfikatami* emigracyjnemi jedzie niespełna 2/3 jako 

autentyczni, wychowani w kadrach organizacyj mło- 
dzieńczych żydowskich, wykształceni na osadników 

i pracowników, „chaluce*. Chaluc, hebrajskie słowo, 

oznacza pioniera. To są właśnie młodzi pionierzy dzie- 

ła, które tak długo i tak ciężko prowadzone, dzieło, 

o którem jeszcze się u nas nieraz mówi, jak o utopii 

i chimerze, a które przecież wydało już rezultaty o skali 

większej, niż ta, którą zamyślali jego pierwsi twórcy. 

Mało który jest starszy nad 21 lat. Wszystko tu nie- 
mal 18 — 20. Dziewczyny to samo. Jest nieco mniej 

dziewczyn, niż chłopców. Są cichsze, może się mniej 

cieszą. 

Jedyną formę organizacyjną, jakiej nie złamały, 
przeciwnie, raczej wytworzyły tu właśnie warunki IV 
klasy, jest podział na prycze. Wspólność legowiska 
oblige. Prycze — to jakby dzielnice, okręgi dzielnico- 

we. Tych trzy, cztery osoby, to jedna hewra, odrazu 

zżyta, jeśli jeszcze mówiąca przypadkiem po rosyjsku, 
(a wielu tu jest z Besarabji), odrazu, z samego faktu 

ulokowania swych rzeczy tu, a nie naprzykład pod 

tamtą ścianą, mówiąca do siebie per ty. Bynajmniej, 

nie są to starzy znajomi. Hewra gdyś wyszedł na po- 

kład pilnuje, czy kto czasem nie „požyczy“ nie scho- 

wanego do walizki lusterka: hewra nie pozwoli, by 

koleżanka z sąsiedniej pryczy odsunęła twoje walizki. 

Naodwrót, hewra będzie patrzeć krzywo, jeśli twemi 

pomarańczami z Konstanzy, lub choćby herbatą z ter- 

mosu, częstować będziesz mieszkańców innej pryczy 

przed własnym sąsiadem; różne, rozmaicie, w róż- 

nych razach rozmaite, niestałe i nie w tych samych 
występujące przejawach, są obyczaje  pryczowej 
wspólnoty. 

Potem przychodzi noc, burzliwa, ciężka noc na 

Czarnem Morzu. A potem idzie długich siedem dni 

i nocy, cały tydzień spędzony na tym samym pokła- 
dzie i na tych samych razem pryczach. Tylko w ko- 
szarach, więzieniu i emigracyjnych barakach, oddy- 
cha się tak w nocy powietrzem, które już przeszło 
przez sto innych płuc i żyje mając swe własne życie 

wplątane wszystkiem, co się robi w to co robią ci in- 
ni. Im silniej się to wplątało, im ciaśniej jest w IV 
klasie „Dacii“, tem bliżej, bardziej zażyci, bardziej po 
bratersku można się zżyć z młodym, spotkanym przy-   

padkowo, żydem wyrobnikiem z Kiszyniewa, czy Bo- 

toszan. Czarne, hebrajskie literki na ich „certyfika- 

tach* — otwierających prawo do osiedlenia w Pale- 

stynie pozostaną na długo, może na zawsze,  hiero- 

glificznym sezamem dla Aryjczyka. Ale otworzy się 

przed nim nieznany dotąd, oddzielony siedmioma gó- 

rami i rzekami miał wewnętrznego „ja* tych ludzi. 

Siedem dni razem na samem dnie emigracyjnego okrę- 

tu robi wiele. Wielką zaiste siłę spawanią ludzi po- 

siada wspólne życie u dołu. 

Mojżesz Schamroth jest jednym z tych, z którymi 

zżyłem się najszybciej. Ma lat 20, wygląda na mniej, 

gdyż jest tizycznie wątły. Mieszka od 10 lat w Bu- 

kareszcie, pracował w ekspedycji żydowskiego dzien- 

nika. Jest inteligentny, lekturą przerósł 0 dużo 

swe wykształcenie regularne, które zakończyło się bo- 

daj na Ill-ciej klasie gimnazjalnej. Zresztą w całej IV 

klasie „Dacii“, jest zaledwie czterech chaluców, któ- 

rzy byli na uniwersytecie, żaden zaś nie jest absol- 

wentem. Mojżesz Schamroth lubi informować. Robi 

to bardzo starannie i pedantycznie. 

— (Co was młodych skłania, żeby wynieść się do 

Palestyny? ` 

Widzisz, mówi Mojżesz, — są cztery motywy, 

raz silniej, raz słabiej występujące. Przedewszystkiem 

tradycje narodowe: to nasza ojczyzna. Jest to moment, 

który występuje u każdego, ale prawie nigdy nie jest 

głównym motywem; wyjątek stanowiliby sjoniści, re- 

wizjoniści, reakcjonerzy. Ale tutaj niema ich... 

— A dalej? 

Po drugie — klasyfikuje chaluc — to skutki 

kryzysu. Zdobycie jakiegokolwiek sposobu utrzyma- 

nia dla młodego żyda bez pieniędzy, staje się coraz 

mniej możliwe, trudne, beznadziejne. Ci ludzie jw ob- 

cem społeczeństwie nie mogą już żyć, choćby dlatego 

tylko, że nie zarobią i 5 lei dziennie. Palestyna daje 

możność pracy, która w najgorszym razie zapewnia 

utrzymanie. jest to moment nieideowy. Jeżeli jest je- 

dynym momentem, który skłania kogoś do pojechania 

do kraju — no to tego, już się utrąci. Wreszcie — 

obecnie bardzo silnie, może najsilniej — działa . .. 

jeszcze jeden moment; nie wiem czy ci mówili, ale my 

wszyscy wstępujemy do rolniczych kolektywów, ko- 

° тип. Palestyńskie komuny i Rosja, to jedyne pun- 

kty, gdzie świat naprawdę szuka jakichś nowych torni 

życia, gdzie już się wyzwolił z pod przewagi klas nie- 

produkujących. Jest żo naszą ambicją, wziąć udział 

w tem wyzwoleniu, w tem olbrzymiem dziele. Nasza 

Palestyna pokaże drogę świątu. 

Schamroth wynurza się już sam lub odpowiada na 

wtrącane przezemnie zapytania krótko, zdecydowanie. 

Mówię mu, że sjonizm nie jest ruchem czerwonym. 

— Tak, przytwierdza, — ale my jesteśmy czer- 

woni... — Narodowi komuniści zatem? Śmieje się. -— 

Tak, można i tak powiedzieć. Ja, mówi, byłem komu- 

nistą. Gdy mnie przekonano, że komunizm da się po- 

godzić z ideą narodową, stałem się sjonistą. 

Ale Mojżesz Schamroth stał się nim jeszcze z in- 

nej racji: oto nie wierzy w bliskość komunizmu. „Ko- 

munizm przyszedł na świat za wcześnie: był to przed- 

wczesny, wojną spowodowany poród. Dlatego był ta-. 

ki krwawy; dlatego chroma*. (Mojżesz Schamroth 

jest zbyt trzeżwy na to by się nie mylić prospektami 

piatiletki i zbyt pedantycznie uczciwy, żeby kłamać: 

niepowodzeń komunizmu nie ukrywa, tylko stara się 

je wytłumaczyć). Ludzkość — zdaniem jego — odwra- 

cają od ustroju komunistycznego dwie rzeczy: właśnie 

ogrom ofiar ludzkich, jakie kosztowało jego wprowa- 

dzenie i przymusowy od A do Z charakter. I oto 

w Palestynie już wyrosły podwaliny ustroju komuni- 

stycznego bez przelewu krwi i bez przymusu, a więc, 

te, których ludzkość nie odrzuci, które 'wybawią ją 

z kryzysu. Wielka misja dziejowa Izraela. 

Poza Z.S.S.R. i kolonjami palestyńskiemi jest je- 

szcze jeden kolektyw na świecie: mieści się on właśnie 

wśród tych młodych chaluców z okrętu. Poglądy Moj- 

żesza Schamrotha, którego wpływ nie ogranicza się 
do towarzyszy z jednej pryczy, są w mniej jaskrawy 
sposób, poglądami ogółu. Ale Mojżesz Schamroth, sie- 

rota i samouk, nie doliczył się jeszcze jednego mo- 

mentu, który choć raczej uczuciowy, jest dla wychodź- 

twa chaluców bodźcem bardzo silnym: pociąg do 
swobody. 

* * * 

Odkryta mi go, że istnieje tak silnie właśnie wśród 

tych wpół skomunizowanych młodzieńców Klara Za- 

latkowska, W przeciwieństwie do cherlawego, wątłe- 

go wyrostka, jakim jest Schamroth, jest to silna, ro- 

sła dziewczyna. Jest prawie piękna i nie wygląda na 
żydówkę. jest córką z „czystej, proletarjackiej rodzi- 

ny“, — jak. mi to až dwukrotnie obwieszczał Mojżesz 

Schamroth, który sam, niestety, (jak mówi) nie ma za 

sobą tak czystego proletarjackiego pochodzenia. Jej 

wykształcenie, poza bardzo słabemi podstawami, pole- 

ga bodaj tylko na obsłuchaniu się w dyskusjach, któ- 

re prowadzili inni. Wśród dziewczyn z „Dacii* jest to 

niemniej najinteligentniejsza, 

-- Wszyscy prawie mieli w kraju (kraj, znaczy tu 

Rumunię) bardzo smutne życie. Już nie ciężkie warun- 

ki, ale smutne życie. Jest nie do uwierzenia, jak silne 

są codzienne kłótnie młodych i starych w tej samej 

rodzinie. Nasi starzy zmienili się bardzo mało: pozo- 

stali tacy, jak temu 20, 30 lat. Jak ja patrzę na ru- 

muńskie dziewczyny, to mam wrażenie, że one są 

mniej nowoczesne niż nasze. A przecież ich rodzice do- 

trzymali kroku czasowi lepiej. Dobre stosunki ze sta- 

rymi układają się dopiero wtedy, gdy my młodzi wy- 

chodzimy z domu. lm dalej odchodzimy, tem lepiej. 

Ten rozdział pokoleń, to może być istotnie pro- 

blem bardzo głęboki w ubogiem społeczeństwie ży- 

dowskiem. — I mówi dalej Klara — młodzi dziś czują 

się zupełnie inni i od rodziców i od wszystkich in- 

nych rzeczy... 

Całego świata? —— próbuję wykrzesać jej, nie znaj- 

dującą stosownych słów, myśl. 

—Tak, chwyta to słowo Klara, całego świata. Widzi- 

cie jakoś tak się zrobiło, że tak jest. Gazety rumuń- 

skie piszą, że młodzi żydzi są wszyscy komuniści. No, 

ja widziałam różnych i mnie się zdaje to inaczej: nie 

oni nie są komuniści, nawet jak się tem zajmują. Om 

tylko idą przeciw temu, co jest, i próbują a nuż 

w komunizmie znajdą to, co im odpowiada? W sjoniz- 

mie też szukają. I raz przechodzą tu, i raz tam. 

Rozmowa ta toczyła się wieczorem czwartego dnia 

podróży. Z górnego pokładu przy szalupach patrzyli- 

śmy na zapalającą się i gasnącą co pół minuty latar- 

nię morską Pireusu. 

A dlaczego przechodzą potem do sjonizmu? 

Widzicie, w tem wszystkiem to właśnie jest może naj- 

łatwiejsza jeszcze rzecz do wyjaśnienia: Oni nie chcą 

czekać.. Oni chcą dla siebie stworzyć takie życie, ja- 

kie chcą, — dla siebie. Więc biorą najbliższą okazję. 

Kolektywy rolne w Palestynie — no, to tak, jakbyśmy 

już przeskoczyli całą rewolucję w nowym ustroju. To 

prędzej. To nawet — zaraz. — 

Dwa dni potem Klara wróciła sama do owej roz- 

mowy i dodała jeszcze uwagi, które przyszły jej po- 

tem do głowy. Są one takie: 

— Nietylko możność natychmiastowego, dla sie- 

bie, realizowania swych pragnień życiowo-społecznych 

skłania ku Palestynie. W grę wchodzi tu inny jeszcze 

czynnik: młodzi, najbardziej przekonani do komunizmu, 

mimo wszystko, nie wiedzą, czy przecież raz znałazł- 

szy się w nim nie doznają zupełnego rozczarowania. 

A trudno już będzie „znowu świat przewracać*. To 

jedno. Potem — tamto „w Rosji“ wszystko już jakoś 

okrzepło, jest, jakie jest. — 

Coś jak ikony, — żartuję. Ale Klara nie chwyta po- 

równania. Przywodzę jej na myśl sztywne, znierucho- 

miałe w swym geście, postacie bizantyńsko-cerkiew- 

nych malowideł. — Tak jak ikony — podchwytuje. 

Trogat' wospreszczajetsia. A w Palestynie wszystko 

właściwie się zaczyna i wedle swoich wzorów. Pró-   

bują tak, próbują inaczej. Tam próbować będziemy sa- 

mi. Nie podoba się wszystkim, zmieni się. Nie podoba 

się mnie — pójdę sobie. 

— A wy sami — jakże zrobicie? 

Klara, jak wiele dziewczyn, nie wie. No, z począt- | 

ku oczywiście do kolektywu. Inaczej niema opieki, ani 

miejsca może nawet. Później — kak łuczsze. Jak lepiej. 
* * * 

Ta šmiejąca się, a powažna dziewczyna jest jedną 

z nielicznych dziewcząt, które jadą do Palestyny sa- 

me. Większość ma stałych, czasem od lat kilku przy- 

jaciół narzeczonych, mężów. W pewien sposób wszy- 

scy oni uciekli z domu. To tylko na pierwszy rzut 

oka dno nędzy. Obok mnie spał na pryczy syn zamoż- 

nego kupca zbożowego z pod Buzoa: tylko, że o tem 

dowiedziałem się od jego współpowietników. Sam raz 

jeden napomknął coś na ten temat. Z niechęcią wska- 

zywał mi nań Mojżesz Schamroth. Mojżesz Schamroth 

nie lubi nietylko jego: nie lubi także kilku młodych 

dziewczyn, delikatnych, ubranych z pewną — och jak- 

że skromną — pretensją do szyku. „Te nie będą pra- 

cować'* — powiedział raz. — „Nie są slabsze od cie- 

bie“ — odrzekłem. Nie zrozumiałem iwtedy, ile w tem 

zupełnie odruchowem powiedzeniu było okrucieństwa. 

Mój towarzysz odszedł i tego dnia stronił ode mnie. 

Wrócił oczywiście do naszych długich rozmów, za- 

pewniłem go, że praca ogromnie wyrabia, że w połu- 

dniowym klimacie szybko się mężnieje, że wcale nie 

jest słaby. Ale pozostał cień tamtej rozmowy. Uderzy- 

łem tego cherlaka w najsłabszą jego stronę. 

Właśnie w tym czasie mniej więcej zdarzył się taki 

wypadek. Któregoś rana, bardzo wcześnie, zastałem 

na pokładzie przy sterze paru starych żydów i trzech 

młodych, z trzsciej klasy. Nałożyli rytualne szaty 

i czytali pismo. Przyglądałem się temu widokowi 

i miałem wielką ochotę siotogratować tę grupę cha- 

sydzkich pielgrzymów do Jerozolimy na morzu joń- 

skiem, bałem się tyłko, że się obrażą. W tej chwiłi od 

przodu okrętu nadszedł mój przyjaciel. Zobaczył to — 

i uśmiechnął się do mnie. Była taka długa chwila. 

Na statku i morzu tnwała cisza. Żydzi dalej kiwali się 

w swych pacierzach, ja patrzałem dalej na uśmiecha- 

jacego się ironicznie dalej młodego Żyda. Tego dnia 

zacząłem mówić z chalucami o religji. Nie istniała dla 

nich. W różny zresztą sposób. Mojżesz Schamroth oka- 

zał się raz jeszcze materjalistą dziejowym, pełnym, 

konsekwentnym komunistą, załamanym jedynie na od- 

cinku narodowym. Religji nie lubił, z obrządku szydził. 

Dła innych rzecz się miała inaczej. Jest Bóg, czy go 

niema, to są kwestje dalekie bardzo i wątpliwe. Co 

jest zaś niewątpliwe, lub mniej 'wątpliwe, to to, że na- 

sze.praktyki religijne (i praktyki religijne innych wy- 

znań zapewne — dodawali niemniej pewnie), nie mają 

sensu. Mogły być dobre kiedyś, gdy forma religijna by- 

ła konieczną do obwarowania pewnych higjenicznych, 

społecznych, narodowych wymogów. Dziś jej nie trze- 

ba. A zresztą! To, co jest, to, co dziś, naprawdę, na- 

macalnie jest, — to Palestyna. 

Ksawery Pruszyński. 

  

ROZBRAT AUSTRJACKO-NIEMIECKI 
MINISTER FRANK WYSIEDLONY 

WIEDEŃ PAT. — „Neues Wiener Ta 
geblatt“ donosi na podstawie raportu u- przywróciła 

urządzili manitestację, domagając się coi mieccy narodowi socjaliści pośpieszą z 
nięcia nakazu wydalenia. Policja rozpro- pomocą swoim towarzyszom w Austrji i 
szyła demonstrantów i - zrobią w Austrji porządek, jeżeli obecny 

rząd austrjacki będzie nadal prześlado- 

  
rzędowego, przesłanego z Gracu: 

Rząd związkowy postanowił wydalić 
ministra bawarskiego dra Franka i we- 
zwać go do natychmiastowego opuszcze 
nia terytorjum austrjackiego. Rozkaz wy 
dalenia nie mógł być ministrowi Fran- 
kowi doręczony w Gracu, waż wy- 
jechał on automobilem w kierunku Salz- 
burga. Wobec tego policja salzburska 0- 
trzymała polecenie doręczenia nakazu. — 
Nastąpiło to o godz. 19 wieczorem. Mi- 
nister Frank, otrzymawszy rozkaz wyda 
lenia oświadczył: 

„Najpierw napiję się kawy, potem 
wyjadę". 

Rzekłszy to, udał się do kawiarni. — 
Wiadomość o wydaleniu Franka rozesz- 
ła się szybko w Salzburgu. Narodowi s0- 

cjaliści zebrali się w pobliżu kawiarni i 

rządek. O godz. 19.30 minister Frank 
jechał z Salzburga w kierunku granicy 
bawarskiej. 

GOŚĆ, KTÓRY GROZIŁ 
WIEDEŃ PAT.— „Politische Korres- 

pondenz* donosi, że poseł niemiecki 
Rieth odwiedził kanclerza Doliussa, aby 
z polecenia niemieckiego urzędu spraw 
zagranicznych złożyć protest z powodu 
zajść, jakie rozegrały się na lotnisku w 
Aspern w czasie przybycia ministrów nie 
mieckich. Kanclerz Dolfuss odpowiedział 
że zajmie stanowisko w tej sprawie do- 
piero wtedy, kiedy otrzyma wyjaśnienia, 
dotyczące mowy, wygłoszonej przez mi- 
nistra Franka w Monachjum. „Politische 
Korrespońdenz* wyjaśnia, że na M. 
Frank oświadczył w Monachjum w 
wie, transponowanej przez radjo, że nie- 

ZAMORDOWANIE OBYWATELA POLSKIEGO 
ESSEN PAT. — Według doniesienia „Rote semnie 

Erde", oficjalnego organu partji narodowo. - 
socjalistycznej w Bohum, w dniu 27 kwietnia 
rb. został zatrzymany na ulicy w Bohum i 
przeprowadzony na t. zw. S. A. Wache (od- 
wach szturmówki hitlerowskiej) obywatet pol- 
ski Haber. Od tej chwili zaginął po nim wszeł- 
ki ślad. Przeprowadzone przez krewnych po- 
szukiwania zaginionego w urzędach policji i w 
biurach partyjnych nie dały żadnych wyników 
pozytywnych. Konsułat połski również ze swej 
strony interwenjował u władz niemieckich, pi- 

i kilkakrotnie telefonicznie. 
jaj A o w kanale w Rauxel znale- 
ziono zwłoki nieznanego mężczyzny, które no- 

siły ślady silnego pobicia oraz 5 ran postrza- 
łowych. W odnalezionym rodzina rozpoznała 
zmarłego Habera. Po dokonaniu obdukcji zwło- 
ki zostały oddane rodzinie do pochowania. — 
Konsulat polski w Essen ponownie interwenjo- 
wał u władz, zai" przeprowadzenia śledzi- 
wa celem do odpowie 
działności sówól. zabójstwa Habera. | 

  

wać narodowych socjalistów. Rząd au- 
strjacki złożył z tego powodu przez swe- 
go posła w Berlinie protest w berlińskim 
urzędzie spraw zagranicznych. 

Dziś min. Frank został więc wypro- 
szony z granic Austrji. 

ZAKAZY PRASOWE 
ISKRA. — Centralny organ hitlerow- 

ców niemieckich „„Volkischer Beobach- 
ter" został zakazany na terenie Austrji 
za umieszczanie artykułów atakujących 
austrjacki rząd związkowy. 

Zakazano również na terenie Austrji 
rozpowszechniania hitlerowskiego tygod- 
nika ilustrowanego „Dio Brennessel“. 

wow o. 

W ten sposób naprężenie stosunków między 

Austrją a Niemcami zaostrzyło się jeszcze. Po- 

lityka naddunajska Francji i Włoch, polityka 
niedopuszczenia do .„Anschlussu* święci tu nie 
wątpliwy triumf. Rzecz inna, czy ostateczny. 

Rzecz inna, czy metoda zamykania wszystkich 

ujść ekspansji niemieckiej okaże się trafną. 

Atak hitleryzmu na Austrję miał miejsce a: 

kurat wtedy, gdy na odcinku stosunków pol- 
sko - nigmieckich i polsko - gdanskich nastą- 

piło pewne odprężenie. Bodaj że coraz powsze 

chniej utrwala się przekonanie, że odciągnięcie 

ekspansji niemieckiej w inną stronę może tu 

wywrzeć decydujący wpływ. Polityka przeciw- 

anszlusowa mocarstw romańskich krzyżuje po- 
dobne plany.
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SILVA RERUM 
NIE DRĘCZYĆ LUDZI!... 

Rok (Pański 1933. Europa. Kutura. 
Cywilizacja. Postęp. I oto nagle ma ramacn 
ABC (187) rozlega się okrzyk: „Nie drę- 
czyć ludzi!'*... 

Towarzystwo ochrony zwierząt, będące 
zrzeszeniem osobników o czułych sercach i 
wrażliwych nerwach, powinno na odmianę za- 
jąć się ludźmi. Jeżeli nie chce zmienić nazwy 
na „Tow. ochrony zwierząt i ludzi”, to niech 
że przynajmniej założy filję, pod hasłem „nie 
dręczrie ludzi", której członkowie w chwilach 
wolnych od pielęgnowania chorych psów i za 
męczonych dorożkarskich szkap — będą biec 
na ratunek swoim współbraciom. 

Q co chodzi? Czyżby poza „nonmal- 
mym wyzyskiem warstw pracujących, ро- 
"ra wielką pomiewierką, jaką przechodzi 
każdy człowiek w walee o kawałek chleba; 
— czyżby istniały przejąwty pastwienia się 
czlowieka nad człowiekiem wi celu nikczem 

Takie 
pomure i hańbiące widowisko bawi Gz ^а 
łą Warszawe, która tłumnie śpieszy: wo 
cyrku, gdzie się odbywia. bezmyślny kon- 
kurs wytrzymałości w) tańcu!... 

Do niedawna cyk był czyśćcem zwierząt, 
dzisłaj stał się czemś w rodzaju katorgi czło- 
wieka. Niechże wrogowie wiwisekcji, torturowa 
nia szczurów i morskicn świnek w imię nauki 
— zaprotestują teraz zkolei przeciwko wiwisek 
cji dokonywanej na ludziach w imię businessu. 

. Niejaki pan Mucci, podobno b. kapitan ar 
mji włoskiej, b. kombatant, podobno Włoch „o 
pięknej łacińskiej twarzy”, jak go określił je- 
den ze sprawozdawców — wpadł na genjalny 
sposób ciułania majątku. Zorganizował marato- 
ny tańca, na wytrzymałość. W Paryżu taki ma 
raton trwał dni dwadzieścia dwa. Pierwszą na 
grodę otrzymuje para, która do ostatniej chwili 
pozostanie na ringu. Raz na dobę uczestnicy 
zawodów miają prawo przespać się godzinkę, 
na ringu, siedząc, albo opierając się o kordon. 
Pan Mucci objechał już cały świat — był w 
Barcelonie, w Budapeszcie, w Algierze, w Rio, 
w Brukseli i w Casablanca. Wszędzie znajdo- 
wał chętnych — wszędzie zarobił sporo pienię 
dzy, no i wszędzie kilkuset ludzi przypłaciło 
zdrowiem sukces impresarja. 

A więc kto się potrafi kręcić w kółko aż 
do upadłego, przez szereg dni i nocy — ten 
otrzyma dziesięć tysięcy franków nagrody. Dzi 
siaj po 300 godzinach mordęgi zawodnicy je- 
szcze tańczą, właściwie kręcą się jak chocho- 
ły, na pół przytomni, śmiertelnie znużeni, bli- 
scy omdlenia. Coraz to któryś z nich zostaje 
wytiiesiony z areny. „Idzie na szmelc* — jak 
orzekł jakiś łobuz, przyglądający się widowis- 
ku z galerji". 

Tłumy, olbrzymie tłumy, jakich nigdy 
mie widziały najświetniejsze teatry, — 
przyglądają się  |osobliwemu widowisku. 
Uciecha !... Emocjai! [Kto zwycięży?... Kto 
zdobędzie nagrodę wielką, bo dziesięć ty- 
sięcy framków!... Dziesięć tysięcy franków 
czyli trzy tysiące złotych!.. Za: tę cenę 
warto stać się marjometką, bawiącą thu- 
my, wamto zaryzykaąwiać zdrowiem !... 

Wszystkie te biedne chochoły są albo ludź- 
mi ze zmniejszoną odpowiedzialnością, grzecz- 
nie mówiąc — warjatami (a któż to powie- 
dział , że wolno wyzyskiwać warjatów), al- 
bo też pchnęła ich na arenę — nędza. Tak czy 
owak — organizatorzy podobnych konkursów 
nie odznaczają się subtelnością, 

„Brak: subtelności”... Określenie mie- 
słuszne. Przecież dalej czytamy 0 niezwy- 
ikłej troskliwości organizatora. tego ultra- 
europejskiego konkursu: 

Podobno pan Mucci wozi ze sobą apteczkę, 
służy zawodnikom maściami, częstuje ich „kro 
pelkami* na wzmocnienie. Typowy pogromca 
zwierząt.- Gdy zmęczona foka odmawia posłu- 
szeństwa, to jej się także wrzuca rybkę do py 
ska, a tresowanemu iorksterjerkowi, który po 
raz setny ma zatańczyć onestepa — daje się 
kawałek cukru. A jednak towarzystwo ochrony 
zwierząt protestuje przeciwko wyzyskiwaniu 
zwierząt. Niechże raz zaprotestuje przeciwko 
dręczeniu ludzi, | 

Powiecie — kto dla pieniędzy, dla trzech 
tysięcy złotych, wystawia się na pośmiewisko, 
ten nie zasługuje na współczucie. Otóż ludzie 
biorący udział w maratonie tańca, to przeważ- 
mie nędzarze, doprowadzeni do ostateczności 
i do stanu psychicznego zamroczenia. Jak się 
wyżej rzekło. — trochę warjaty. 

Wyzyskiwać warjatów stanowczo nie wy- 
pada. Dlatego warto położyć kres upokarzają- 
cej imprezie, która odbywa się kosztem zdro- 
wia kilkuset nieszczęśliwych ludzi, a na któ- 
rej zarabia jeden obrotny businessman. 

Wiek dwudziesty. Humanitamyzm, Li- 
ga Namodów.. Ale, jak od wieków: — 
Homo homini... homo est!... Lector, 

WYSTAWA NI 
W niedzielę 14 maja o godz. 13 otwar 

to doroczną wystawę Wileńskiego Towa 
rzystwa Niezależnych Artystów Sztuk 
Plastycznych. 

Towarzystwo istnieje trzeci rok i li- 
czy 27 członków. Oto ich nazwiska: p.p.: 
Znamierowski, Žyngiel, Wsiew. - Dunin- 
Marcinkiewicz, Paul, Janowicz-Czaiński, 
Sienkiewicz-Przyałgowska, hr. Łubieński, 
Dębicki, Wład. Dunin-Marcinkiewicz, Ku 
lesza, Dawidowski, Schwanebach, Pe- 
szyński,  Wierusz-Kowalski, Gadomski, 
Jarocki, Ryłłówna, Jachimowicz, Siergi- 
jewicz, Kazimirowski, L. Borowski, Ha- 
wrytkiewicz, Schwanebachowa, Peczsz, 
Bridge, Łukaszewiczówna, Hermanowicz, 
Prezesem Towarzystwa jest Marjan Ku- 
lesza. 

Jaki jest program artystyczny Nieza- 
leżnych? Przypuszczam, iż wzmianka o 
otwarciu wystawy umieszczona 13 maja 
w „Dzienniku Wileńskim", pochodzi od 
Niezależnych. We wzmiance wyczytamy 
następującą charakterystykę Towarzyst- 
wa: jednoczy ono artystów wileńskich, 
którzy „pragną zachować swobodę wy- 
powiadania się w malarstwie czy rzeźbie, 
bez podporządkowania się zgóry narzu- 
conym kanonom, modnym lub popular- 
nym w danym okresie, wśród danych kół 
artystycznych *. 

Sformułowanie powyższych celów To 
warzystwa Niezależnych możnaby pod- 
dać ostrej, negatywnej krytyce. Co to zna 
czy „zachować swobodę wypowiadania 
się w malarstwie'*? Artyści, którzy mó- 
wią o sobie, że pragną zachować swobo- 
dę, nie są artystami, nie rozumieją czem 
jest sztuka, nie znają starego truizmu o 
duchu, który flat ubi et quomodo vult. — 
Swoboda stanowi istotę sztuki, jedyną 
rękojmię skutecznych w sztuce poszuki- 
wań. A kanony to znowu co innego. Bez 
kanonów, niestety, tak jak bez swobody 

  

  

SP owo 

Pacyfistyczne oredzie Roosevelta 
BROŃ ODPORNA I BROŃ 

NAPASTNICZA 

WASZYNGTON PAT. — Prezydent Roose- 
velt ogłosił dziś deklarację, w której zwraca się 
do kierujących mężów stanu wszytkichs naro- 
dów o zrmiejszenie zbrojeń, całkowite wyełimi 
nowanie broni napastniczejj wyrażenie zgody 
na powstrzymanie się od wysyłania uzbrojo - 
nych odziałów wojskowych, bez wzgłędu na 
ich charakter, nad granicę, oraz o poniechanie 
małostkowych celów narodowych i szczere 
przyłączenie się do ruchu, mającego na celu za 
pewnienie pokoju i odbudowę gospodarczą. 

Prezydent Roosevelt domaga się niezwłocz- 
nego wydania specjatnych zarządzeń w tej mie 
rze i oświadcza, że jeżeli jakikołwiek naród 
stawiać będzie przeszkody, to Świat cywilizo- 
wany będzie wiedział, gdzie tkwi odpowiedzial- 
ność za niepowodzenie tej akcji. 

Jako ceł natychmiastowy prezydent Roose- 
velt wskazuje powodzenie konferencji rozbroje- 
niowej i światowej konierencji ekonomicznej. 
W tym względzie Roosevelt proponuje przyję- 

cie planu Mac Donalda, który, zdaniem jego, 
zmierza do redukcji zbrojeń francuskich, stabi- 
lizacji zbrojeń niemieckich i. ma na celu wpro 
wadzenie w życie paktu konsultacyjnego dła 
wzmocnienia pokoju. 

Następnie prezydent proponuje zawarcie po 
rozumienia w ramach konierencji ekonomicznej 
celem rozszerzenia zakresu działania tych za- 
rządzeń specjałnych, a w międzyczasie zawar- 
cie układu, w myśl którego nikt nie będzie po 
większał obecnych zbrojeń, a wszystkie narody 
przyrzekną, że nie będą wysyłały swych uzbro 
jonych 'wojsk bez względu na ich rodzaj, nad 
granicę. Układ taki, zawierający warunki ogra 
niczenia zbrojeń, musiałby być wiernie docho- 
wany. 

Wbrew dawnej praktyce dyplomatycznej о- 
rędzie prezydenta Roosevelta skierowane jest 
nie do rządów, ale bezpośrednio do krółów i 
prezydentów 44 narodów, które reprezentowa- 
ne będą na światowej konferencji ekonomicz- 
nej, w tej liczbie i do Związku Socjalistvcz- 
nych Republik Rad. Zdaniem kół urzędowych, 
zwrocenie się prezydenta Roosevelta do ZSRR 

Święto narodowe w Rumunii 
  

  

  
  

W ubiegłym tygodniu cała Rumunja obchodziła święto narodowe. Z okazji tej odbyły się li- 
czrie uroczystości, których punktem kulminacyjnym były hołdy, złożone przez cały naród kró 
lowi Karolowi, synowi twórcy wielkiej Rumunji, króla Ferdynanda. , 

  

LOTNICY NASI NAD ROS 
  

nie oznacza uznania Rosji Sowieckiej, aczkoł- 
wiek jest to pierwsze orędzie dypłomatyczne, 
z jakiem Waszyngton zwraca się do Sowietów. 

APEL PRZED KONFERENCJĄ 
EKONOMICZNĄ 

WASZYNGTON PAT. — W uzupeinieniu 
wiadomości o orędziu prezydenta Roosevelta 
otrzymaliśmy następujące szczegóły: 

W orędziu swem prezydent Roosevelt о- 
świadcza między innemi co następuje: „Jeżeli 
zadamy sobie pytanie, jakie są przyczyny zbro- 
jeń, to stanie się jasnem, że są one dwojakie: 
jawne lub ukryte pragnienie rządów powiększe 
nia swych terytorjów kosztem innych naro - 
dów*. 

Wierzę — głosi dalej orędzie — że tylko 
mniejszość rządów i narodów popiera podob- 
ne cele. jeżeli wszystkie narody zgodzą się na 
wyłączenie użycia broni, umożliwiającej powo- 
dzenie ataku, to obrona stanie się automatycz- 
nie zbędną, a granice i miezałeżność każdego 
narodu będą Końcowem zada- 
niem konierencji rozbrojeniowej winno być cał 
kowite wykluczenie broni ofenzywnej, natych- 
miastowej zaś — istotne zmniejszenie liczebne 
niektórych rodzajów tej broni i wyłączenie 
wielu innych. 

Konferencja ekonomiczna powinna uzupeł- 
nić indywiduałne programy dła podniesienia go 
spodarczego droga odważnej i dokładnie zba- 
danej akcji międzynarodowej. 

W kwestji konierencji rozbrojeniowej prezy 
dent Roosevelt oświadcza: „Rząd Stanów Zjed- 
noczonych życzliwie przyjmie zaproponowane 
obecnie środki i wpływać będzie na przyjęcie 
innych zarządzeń rozbrojeniowych*. 
Zdrowy rozsądek — oświadcza w końcu pre 

zydent Roosevelt — wskazuje , że gdyby jaki 
kolwiek naród, nawet najsilniejszy, odmówił 
przyłączenia się z całą szczerością do tych wy 
siłków, uzgodnionych w Genewie i Londynie, 
na rzecz pokoju politycznego i gospodarczego 
— to postęp byłby powstrzymany i w koń- 
cu zahamowany. W tym wypadku świat cywili 
zowany, poszukujący tych dwóch form pokoju 
będzie wiedział, gdzie tkwi odpowiedzialność 
za niepowodzenie. Upominam przed tą odpo- 
wiedzialnością, i wzywam usilnie wszystkie 
narody, zebrane na tych 2 konierencjach, aby 
rozpoczęty politykę, odpowiadającą wyżej po- 
danym zasadom. Oto jest droga pokoju polity 
cznego i gospodarczego. Chcę wierzyć, że rzą- 
W przyłączą się do urzeczywistnienia tych na 

ziel... 

JĄ 
CHARKÓW — MOSKWA — LENINGRAD 

MOSKWA PAT. — Z Charkowa donoszą 
następujące szczegóły o łotnikach polskich, któ 
rzy, jak donosiliśmy, biorą udział w locie gwia 
ždzistym i odbywają rosyjski etap swej dro- 

gi— 
NORTEL ПУНО е ИЕ НЕЬа - TAEZEE 

Nowa ustawa akademicka 
a Uniwersytet Katolicki 

PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ KATOLICKIEMU 
UNIWERSYTETOWI LUBELSKIEMU 

Nowa ustawa akademicka w całości odno- 
si się do akademickich szkół państwowych, a 
tylko w części do prywatnych. W przeciwień- 
stwie do dawnej ustawy, nowa przepisuje, że 
szkołom akademickim prywatnym Minister Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego mo 
że przyznać prawa nadawania niższych stopni 
akademickich t. j. magisterskich. Na mocy tego 
upoważnienia p. minister  jędrzejewicz rozpo- 
rządzeniem z dnia 9 maja r.b. prawnemu wy- 
działowi Uniwersytetu Lubelskiego przyznał 
prawo udzielania stopni magistra praw i magi- 
stra nauk społeczno-ekonomicznych, a wydzia- 
łowi humanistycznemu prawo udzielania stop- 
nia magistra filozofjij w zakresie nauk filozo- 
ficznych, filologji polskiej, filologji klasycznej, 
filologii francuskiej, historji, i pedagogiki. Roz 
porządzeniem zaś z dnia 10/ maja r.b. p. mi- 
nister zatwierdził komisję egzamin. złożone 
wyłącznie z profesorów wykładających na obu 
wydziałach. 

Rozporządzenie to ma znaczenie przełono 
we, gdyż po raz pierwszy Katolicki Uniwersy- 
tet Lubelski wyda pod koniec roku akademic- 
kiego bieżącego dyplomy własne, ź podpisami 
własnych władz akademickich. Dotychczas 
studenci prawa otrzymywali dyplomy: magister 
skie uniwersytetu lwowskiego, gdyż zdawali 
egzaminy przed Komisją przy Wydziale Pra- 
wa Uniwersytetu Lwowskiego, a humaniści ot- 
trzymywali nie magisterja, lecz jedynie dyplo- 
my równoznaczne z magisterskiemi. 

EZALEŻNYCH 
sztuka również istnieć nie może. Kanony 
w sztuce, to takie same prawa jak pra- 
wo grawitacji czy równowagi w fizyce. 
Nie można przecie chodzić na głowie, 
gdyż natura stworzyła do chodzenia no- 
gi. Dlaczego tak zrobiła, niewiadomo. 
jest to jednak takt, i musimy się z nim 
liczyć. Niepojęte wydaje się przeto da- 
żenie Niezależnych do wyłamania się 
spod władzy kanonów. Czyżby przez 
„nfezależność rozumieli przekorę; 
Fesprit de contradiction? Nie mylimy się. 
W samej rzeczy Niezależni są przekorni. 
Zrodzili się z przekory, na złość Wileń- 
skiemu Towarzystwu Artystów Plasty- 
ków, t.j. artystów, zgrupowanych doko - 
ła Ślendzińskiego. Trzeba to sobie otwar 
cie powiedzieć, i na tle tego przeciwsta- 
wienia się a secesji Niezależnych, można 
ich dopiero rozpatrywać. 

Nie wiem, jakie były przyczyny se- 
cesji Niezależnych. Mam jednakże podej- 
rzenia, że najważniejszą stała się ich słab 
szość, ich małość w porównaniu z wiel- 
kiemi talentami Ślendzińskiego, Jamont- 
ta, Niesioławskiego, Rouby, Hoppena, 
Kwiatkowskiego.. Niezałeżni ginęli w cie- 
niu tamtych talentów, czuli, że nie prze- 
ścigną ich i odseparowali się pod na-- 
zwą bojową „niezależnych*, którzy nie 
chcą podporządkowywać się kanonom, 
popularnym śród danych kół artystycz - 
nych. Ten zawiły ostatni ustęp programu 
Niezależnych wyjaśnia się przeto: Nieza- 
leżnym chodziło o stworzenie grupy, któ- 
ra przytłoczyłaby Plastyków. 8 

Jakąż drogą zdążają do zwycięstwa? 
Najtałszywszą. Chcą pobić Plastyków ilo 
ścią, zapominając, że „zwycięstwo licz- | 
by nie chce: ducha potrzebuje”. Groma- 
dzą więc Niezależni wszystkich, którym 
sława Plastyków sen z oczu spędza i 
krew w nich czarną burzy. Liczba Nieza- 
leżnych doszła już do 27-miu i trzech 

  

Pierwszy przybył do Charkowa Dudziński 
o godzinie 12.30. Lądowanie odbyło się łatwo 
i pomyślnie, O godzinie 13.20 przyleciał Ba- 
jan. Lotników polskich witali na lotnisku przed 
stawiciele ludowego komisarjatu spraw zagra- 
nicznych, konsul generalny Rzeczypospolitej p. 
Karszo - Siedlecki, konsul Pawłowski, przed- 
stawiciel wfadz lotniczych ukraińskich, wresz- 
cie wielu dziennikarzy. 

Lotnicy polscy oświadczyli, że lot odbywał 
się w doskonałych warunkach atmosierycznych 
i przy pomyślnym wietrze. Ogromny odcinek 
który przelecień, długości 1100 km. maszyny 
polskie przebyły bez lądowania. Po zabraniu 
zapasów benzyny, lotnicy o godzinie 13.30 od- 
lecieli w kierunku Leningradu. 

MOSKWA PAT. — Moskiewski port totni- 
czy otrzymał drogą radjową wiadomość z Le- 
ningradu o wylądowaniu na tamtejszem fotni- 
sku obu samołotów polskich. Pierwszy sama- 
tot przybył o godz. 20.45, drugi o godzinie 21 
(czas sowiecki). 

W przeciwieństwie do pomyślnych warun- 
ków atmosierycznych, które towarzyszyły lot- 
nikom polskim na odcinku do Charkowa, dal- 
szy przelot z Charkowa do Leningradu odby- 
wał się w warunkach 

wyjatkowo ciężkich 
wśród deszczów i gęstej mgły. Chwiłami w 

związku zrozmiadem ciśnienia atmosierycznego 
lotnicy musieli lecieć na wysokości 50 metrów 
nad ziemią. Wbrew poprzedniej zapowiedzi lot 
nicy polscy ominęłi Moskwę, gdzie ich oczeki- 
wano w godzinach popołudniowych. 

Pragnąc powitać lotników w Moskwie, ze- 
brali się na tamtejszem lotnisku przedstawicie- 
le ludowego komisarjatu spraw zagranicznych, 
lotnictwa sowieckiego, wojskowego i cywiłne- 
go, aeroklubu „moskiewskiego, Ossoawiachimu, 
oraz dziennikarze sowieccy i połscy. Lotnicy 
sowieccy wypowiadali zdanie, że lot z Charko- 
wa do Leningradu bez lądowania w tak cież- 
kich warunkach atmosierycznych połączony 
jest z dużem ryzykiem, zwłaszcza przy niezna- 
jomości trasy. Około godziny 20 wyjaśniio się 
że Bajan i Dudziński wzięli kurs na Leningrad 
przełatując w odległości 200 km. na zachód od 
Moskwy. 

Podkreślić należy życzliwy stosunek władz “ 
sowieckich i dzienników miejscowych do do- 
tycaczasowego przelotu lotników polskich. Z 
objawami dużej  sympatji powitano lotników 
polskich w Leningradzie. 

We środę o godzinie 7 rano lotnicy nasi 
startują, z Leningradu do dalszego lotu przez 
Dryssę, wzdłuż granicy łotewsko - sowieckiej 
do Lwowa. W godzinach popołudniowych prze 
lecą nad Wileńszczyzną. 

Chiny protestują 
MOSKWA, PAT. — Ambasada chińska 

Yen ponownie 'odwiedził komisarza Litwi- 
nowa 'i jego zastępcę Kiarachamia, wręcza- 
jąe motę protestacyjną rządu mankińskie- 
go przeciwko sprzedaży kolei wschodnio - 
chińskiej 
Chin. 

Nota uprzejmie podkreśla, że uprawnie 
mia Chin, zawarąwiane traktatem z moku 

bez uwzględnienia interesów 

aplikujących kandydatów p.p. Kołyszko, 
Urusow i Skrobot — razem 30-tu. Ilość 
zaś Plastyków, nie wiem czy sięga 10-u. 
Istnieją tedy w Wilnie dwa obozy ar- 
tystyczne: maior pars i melior pars. Któ 
ry zwycięży? W każdymbądź razie 
sztuce „szapkami nie zakidajesz'*. 

Słabość Niezależnych tkwi w ich ilo- 
ści. Ze spisu nazwisk i z dzieł wysta- 
wionych odnosi się wrażenie, że przyj- 
mują każdego, kto pragnie zostać człon- 

w 

1924, mie uległy uszczupleniu z powodu Si- 
ły wyższej, uniemożliwiiającej ich wyilkona- 
nie z powodu: wojny ma terenie Mandżuko. 
Zamiar sprzedaży kolei rządowi: Mamdżu- 
ko, nota chińska kiwałifikuje jako moralne 
popieranie napastnika! wbrewi tezom paktu 
Kelloga i uchwale Zgromadzenia Ligi o 
mieuznawaniiu mowiego regiime'u w Miain- 
'dżuko. 

niejsi spośród nich, jak Marjan Kulesza, 
czy Tadeusz Gadomski (akademiccy na- 
turaliści), nie mając pola do konkurencji 
w obliczu tak słabych malarzy jak Wład. 
Dunin-Marcinkiewicz albo Feliks Ko- 
łyszko — obniżą skalę swoich wyma- 
gań. Niebezpieczeństwo to grozi im, i 
pierwsze jego oznaki dostrzegamy już 
na obrazie M. Kuleszy p.t. „Przeznacze- 
nie“ (Nr. 56). Proszę skonfrontować tę 
kompozycję, przeładowaną banalną lite- 

  

Bronisław Jamontt. 

kiem ich Towarzystwa. Nie dokonywują 
selekcji, która dla Plastyków jest nie 
wzruszonem prawem. Selekcja zmusza 
do coraz większego wysiłku, nakazuje 
współzawodnictwo, stwarza coraz wyż- 
sze wymagania. Tak przedstawia się sy- 
tyacja u Plastyków. U Niezależnych wy- 
siłku tego nie dostrzegamy. Przeciwnie, 
należy obawiać się, że nawet najwybit- 

SAFJANIKI. 

rackością, z jej niewątpliwem pendant — 
„Fatum* (Nr. 19) Wład. Dunin-Marcin- 
kiewicza. Konfrontacja groźna i ponuro 
rokująca na przyszłość. Żaden z tych o- 
brazów nie powinien był ukazać się na 
wystawie. 

Symptomatyczne są tytuły wielu obra 
zów Niezależnych. Oto kilka przykładów, 
prócz dwu wymienionych  „Przezna- 

  

Jeżeli jeszcze nie kupiłeś losu do I-ej kiasy 27-ej loterji 
  

PAMIĘTAJ! 
ADRESAS 

że ciągnienie I-ej kl. 

rozpoczyna się już 

| UR-7——— J UTRO V олиналинини >> 

Nie zwlekaj i kup los w szczęśliwej kolekturze 

s» LICHTLOS ** 
SIRENE GRE REM 

WILNO 

“ Wielka 44, tel. 425 

TELEGRAMY 
NOMINACjA P. MINISTRA 

LUDKIEWICZA 

WARSZAIWA. PAT. — Pan (Prezydent 
Rzeczypospolitej mianował bylego mini- 

stra rolnietwa i reform wolmych Seweryna 

Ludkiewicza prezesem (Państwowego Ban- 

ku Rolnego. 

NIEMCY PRZECIW Z.S.R.R. 

MOSKWIA. PAT. — Źródła sowieckie 

donoszą o nawem iwystąpieniu antysowiiec- 

kiem ze strony władz niemiedkiah. W o- 

statniich dniach zdarzyły się wypadki przy 

musowego (wysiedlania z terenu Rzeszy 0- 

bywateli ZSRIR. Wezonaj dokonano mawi- 
zji m sowiecko - niemieckiej firmia trtams- 

portowej Derutra w; Hamburgu, ©o spowo- 

dawało mowy protest konsula generalnego 

ZSRR. 

ANTYSEMITYZM RUMUŃSKI 

BUKARESZT. PAT. — Wobec zajść, 
jakie miały: miejsce ma wydziale medycz- 
mym w Cluj gdzie grupy studentów-na- 
cjonalistórm mie dopuszczały ma wykłady 

studemtów| żydowskich, władze umiwersy- 
teckie postanowiły zamknąć wydział me- 
dyczny do końca roku szkolnego. Podczas 
zajść iaresztowano 40 studentów, których 
wydalono z umiiwersytetu. ., 

WERSALSKI KONCERT 
PADEREWSKIEGO 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj wi pałacu 
'Wersalskim odbył isię koncert Ignacego Pa 
derewiskiego. Hiistoryczną salę Herkulesa 
wiypełmiła. doborowa publiczność. IPaderew: 
ski grał wyłącznie dzieła Chopina, Wielkie 
go artystę przyjmowano  miezwykle owa- 
cyjnie. Dochód z koncertu (Paderewski prze 
zmaczył na mżecz polskiej instytucji. dobro- 
czynnej pod wezwaniem św. Kazimierza, 
ufundowiamiej przez hr. Potocką į ks. Sa- 
pieżynę. 

PRZEMYT BRONI DO HISZPANII 

PARYŻ. PAT. „Intransigeant* donosi, 

że w: Camnes wykryto wielką aferę prze- 

  

mytu broni do Hiszpanji. Sprawia ta cią- | 
gnie się już oddawna i dopieno dziś uda- 
lo się schwytać głównego organizatora 
kontrabamdy niejakiego Bricka. Według 
zezmań aresztowanego zorganizował om 
spółkę, do której należało ikilkanaście о- 
sób.  Dirogą morską wysłanio już: do Hi- 
szpanji 66 skrzyń, zawilerających  kara- 
biny; maszynowe, amunicję, karabiny 
zmiyczajne oraz bagnety. Jacht, ma pokła- 

dziie którego . uskuteczniano  konitrabandę, 
należał do pewnego arystokraty, hiszpań- 

iego, dostarczającego hroni monarchji 

hiszpańskiej. 

Tajemnicze samobój- 
stwa byłych więźniów 
BERLIN PAT. — Znany obrońca berliński 

dr Frank popełnił samobójstwo przez otrucie 
się weronalem. Frank, który był syndykiem 

związku zawodowego kolejarzy, do niedawna 
znajdował się w areszcie ochronnym w Dort- 

mundzie. Również wspólnik Franka, dr. Elias 
popełnił samobójstwo, niezwłocznie po wypusz 
czeniu go z więzienia. 

    POTiNIEMIŁA . WO 
czeń': Studjum nastrojowe, Za kulisami 
teatru, Lipowa aleja (czuła parka w obję 
ciu „pod arkadą* lip), Na skrzydłach wi- 
'chru, Opuszczenie, Gwiazda wieczorna, 
Haszysz, Marzenie, Drzemka, Miły wypo- 
czynek... Tytuły uderzają t. zw. literatu- 
rą. Tematy obrazów są nawskroś literac- 
kie: posępnie-nastrojowe albo rzewnie-na 
strojowe, smutne czy radosne. Zadaniem 
tych obrazów jest wzruszyć widza. Ale 
jak wzruszyć, ale jakiego widza? Wzru- 
szyć bynajmniej nie swemi malarskiemi 
walorami, na których trzeba znać się, 
ale właśnie za serce chwytając tematem. 

— Ach, jakie to miłe! Jakie przyjem- 
ne! 

— Popatrz, 
Takie swojskie! 

W tych, lub podobnych słowach zam 
knie widz swój „zachwyt. Ale jaki widz? 
Owa szeroka publiczność, której stosu- 
nek do malarstwa jest mniej 'więcej taki 
jak owego boyowskiego kołtuna do mu- 
zyki: 
7 Dobrze sluchač jest Traviatę 

W wykonaniu firmy Pathe. 

Miła zawsze jest muzyka, 

Gdy się przy niej je indyka. 

Tego rodzaju publiczność, powiada 
Leon Chwistek, lubi widzieć na obrazie 

jelenie, czwórki, dworki, stada owiec i 
krów lub nasze pola i łąki, ale Tycjan 
wcale jej się podobać nie będzie, a Ma- 
donnę Cimabuego uzna w cichości ducha 
za bohomaz i nie będzie mogła zrozu- 
„mieć, dlaczego taka rzecz wisi w mu- 
zeum. Mam wrażenie, że Niezależni liczą 
na efekt, wywołany właśnie śród tego ro- 
dzaju publiczności. Z t.zw, szeroką masą 
trzeba koniecznie szukać związków, jed- 
nakowoż nie przez zniżanie się do jej u- 
podobań, tylko przez podnoszenie jej. 

Oto refleksje, które naogół biorąc, 
budzi wystawa Niezależnych. Naturalnie, 
niesposób utrzymywać, że niema tam ta- 
lentów. Owszem, talenty są. Niesposób 
wszakże twierdzić, by talenty te pragnę- 

jakie to sympatyczne! 

  

MAJ 

18 
Czwartek       

A. Mickiewicza 10, 
tel. 13 58 

W WIRZE STOLICY 
KLĘSKA PALESTYNY NA MECZU PRAHA — 

WARSZAWA 

Brugnon po naszej klęsce z Holandją 

Davis Cupie zawołał: 

— Szkoda, że Polacy nie spotkają się z 

Niemcami, wygraliby napewno! 

— Dlaczego? 
-— No bo Niemcy cełowaliby wciąż w ko- 

rytarz, więc 4 single murowane! 

Zamiast Niemców przyjechałi  nienajlepsi 

Czesi i też rozłożyli naszą reprezentację 3:2. 

Bardzo było Śmiesznie, bo Czech Hecht i Po- 

lak Witman, to autentyczne Żydy, w zeszłym 

roku obaj szaleli na Makabiadzie w * Palesty- 

nie. 

w 

Obaj nie ukrywają wcale swej semickości, 

nosy takie, że na Gęsiej każdyby do nich odra- 

zu w żargonie przemówił. 

Hecht wygrał lekko z Witmańskim, Tło- 

czyński z sympatycznym Maleckim. 

Daubla naturalnie wygrali Czesi. 

W niedzielę Tłoczyński gra z Hechteni. 

2000 widzów, z czego połowa przyjechała 

z Nalewek, podzieliło się odrazu na dwa obozy: 

— Brawo Tłoczyński! 
— Uj, jak ślicznie, jak mądrze, brawo, bra 

wo Hecht! 

Tłoczyński grał zupełnie słabo (krzyki, że 
będzie na liście pierwszej 10-ki świata są idjo- 

tyczne! nawet jej nie powącha!) to też Hecht 

wygrawszy 2 sety prowadził w czwartym (je- 

den zdobył Tłoczyński) 5:2. Był pewien — i 

wszyscy wokoło — zwycięstwa. Aż tu niespo- 

dziewanie, jakimś szczęśliwym  zrywem, Tio- 

czyński wyrównał: 5—5! 

Zdeprymował się Hecht odrazu, dotąd naj- 

zdrowszy w świecie, nagle zabolała go noga. 

Po każdej nieudanej piłce kulał przerażiiwie, 

grymasy, stękania, macanie nogi. 

Seta przegrał Hecht 7:5. Przez roztargnie- 
nie kuleje to na prawą, to na lewą nogę, bo w 

zdenerwowaniu zapomina w którą go niby 

schwycit kurcz. Proponują mu masaż — na co 

mu, kiedy w szatni jest i tak zdrowy. 

W piątym secie Hecht poddał się po jed- 

nym gemie. U szachistów to jest przyjęte pod- 

dawać się w beznadziejnej sytuacja, ale wśród 

sportowców — wykłuczone. Prawda, że na 

Makabiadzie są inne zasady. 

Połowa widzów markotnie mówiła: — nu, 

cóż, gdyby nie te skurczenie, onby pokazał 

Tłoczyńskiemu... 

Druga połowa myślała zgodnie, że Hecht 

gra dobrze, może i lepiej od  Tłoczyńskiego, 

ale nie potrafi przegrać po dżentelmeńsku, bez 

kawałów i nawalania. Póki mu się wiedzie 

zdrów jak ryba — ledwo obrywa: kurcz! 

Gdy zaczęli Witmanowski i Malecek sym- 

patyzuje aryjczykom, a zwiaszcza aryjczyczek 

przeniosły się zaraz na wspaniałe zbudowanego, 

uroczego Czecha. Zato ulica Gęsia klepała Wit- 

machabeuszowi do utraty przytomności. 

Tyłko, że nie było długo za co. Niefortunny 

reprezentant Polski ciężki, wołowaty, zgarbio- 

ny, jakby dźwigał worek mąki, prędko spuchł 

jak beczka i Malecek łupił go bez bólu. Z je- 

dnej strony sprężysty, zręczny stuprocentowy 

atleta, z drugiej nieruchawa faska, co ile razy 

podlazia do siatki, to poto żeby  rozśmieszyć 

wszystkich swą nieporadnością. W ostatnim se- 

cie Malecek prowadził 5:0, dał Witmanowi ge- 

ma na piwo i wygrał seta 6:1, przypieczęto- 

wując tem ogólne zwycięstwo Czechów. 
Witmatołek poszedł z płaczem do szatńi, 

gdzie zastał zdrowego, ale też mocno zmart- 
wanego Hechta. Karol. 

ły wznieść się ponad przeciętność. Od 
przypadkowego zjednoczenia artystów, 
którzy chcą zachować siwobodę wypo- 
wiadania się odrzucając kanony, truelno 
oczekiwać dzieł rewelacyjnych. 

Skoro już poruszyłem drażliwą kwe- 
stję stosunku Niezależnych do Plasty- 
ków, pozwolę sobie przeprowadzić pew- 
ną paralelę, która zdaniem mojem, wy- 
każe poglądowo różnice i dystans, dzie- 
lące te stowarzyszenia. U Niezałeżnych 
(wystawia Leon Dębicki, malarz starego 
Wilna, jego murów i zaułków. U Plasty 
ków malarzem starego Wilna jest Broni- 
sław Jamontt. Dębicki jest niewątpliwie 
kulturalnym malarzem, z pietyzmem wy- 
konywującym swoje akwarele, Znajdzie- 
my śród nich „Fragment z Satjaników** 
(Nr. 12). Ten sam fragment znamy z 0- 
brazu jamontta, wystawionego obecnie 
w warszawskim IPS'ie. Niezadługo przy- 
będzie on do Wilna. Nie chcę bawić się 
we wpływologję, nie dowodzę, że obraz 
Dębickiego powstał pod wpływem  Ja- 
montta. Przypuśćmy, że jest całkowicie 
niezależny. Porównajmy obydwa obrazy, 
a potem idźmy na Safjaniki, aby ten ich 
obskurny i nędzny kawałek zobaczyć w 
naturze. Obraz Dębickiego jest popraw- 
ny, naturalistyczny i oczywiście, obskur 
ne Safjaniki wyglądają na nim tak, jak 
dama na starannie retuszowanej fotogra- 
fji: ach, jak pani ładnie wyszła! Wiado- 
mo zaś, jak dalekie od życia są naturali- 
stycznie retuszowane fotografje.U Jamont 
ta ogarnie nas wielka i czysta sztuka” 
spotęgowanie rzeczywistości, wizja, prze 
tworzenie rzeczywistości, stworzenie 
nowego życia na obrazie (w tem istota 
Sztuki), uzyskane zapomocą wartości 
formalnych — kompozycji, faktury, kolo- 
rui td. 

Kontrast tych dwóch obrazów, trak- 
tujących ten sam motyw, wymownie 
świadczy o dystansie, który dzieli Nieza- 
leżnych od Plastyków. Dystans trudny 
do przebycia. Wysz. 

  

  
 



„AUG — „PAŃSTWO PRACY” 
Prasa polska nie może nam zapomnieć u- 

działu w początkach wile ej młodzieży ko- 
munistycznej. Niedawno feljetonista z „Robot- 
nika“ przypominał, że wyraz „Żagary”, to 
Mackiewicz wymyślił i że w montowaniu gru- 
py młodych „Mackiewicz miał interes osobisty”. 
Pozostawiając „osobis tego interesu poza 
sferą dociekań, zacytujmy ostatni, bo wczo- 
rajszy głos „Robotnika* 0 naszym stosunku 
do młodzieży „sanacyjno“ (?!)-komunistyczneį. 
Oto, co pisze sam poseł Niedziałkowski z oka- 
zji bardzo szczęśliwego i pouczającego wy- 
padku, bo rozwiązania przez policję „Legjonu 
Młodych: w Płocku:. 2 

Pedobnie „sanacja“ wileūska nosiła się do 
niedawna, jak kura z jajkiem, z grupą młodzie- 

ży p. Dembińskiego: teraz „Słowo* wymyśla 

systematycznie własnym byłym  benjaminkom 

od „notorycznych komunistów", a i równie 
nudny, jak uroczysty „Kurjer Wiłeński* zlikwi- 

dował ich „szczęśliwie* na swoich uroczy- 

stych szpaltach. 

Wobec tylu wspominań i wypominań, zaj- 
mijmy się organem „Smugą”, która się sprze- 
daje w Wilnie i której nikt, niestety, widać z 
powodu braku czasu nie konfiskuje. Choć 
może nietylko z powodu braku czasu.. Bo prze- 
ciež „Smuga“ to tylko młodsza siostrzyczka 
starszego „Przełomu”*, (trzeba tylko przyznać, 
že nie tak kataralnie nudna, jak „Przetom“), a 
grupa „Przełom”, to nietylko posłowie*w BB., 
ale i kontakty z p. Moraczewskim, p. Bartlem 
itd. Zresztą operujmy raczej cytatami. Oto za- 
miast artykułu wstępnego wiersz programowy. 
Tytuł naturalnie „Lenin* i wiersz poświęcony 
wyłamiu entuzjazmu do wodza bolszewików. 
Ale i dla naszego Marszałka Piłsudskiego zna- 
lazło się w niem miejsce, a raczej aluzja. Ow- 
szem, ewszem: 

rosną miasta: kwiaty wiośniane, 

roku; który się począł 16 łat temu, 

dziś nad moskwą uśpiony leżysz w mauzoleum 

człowieku, który byłeś pierwszym apostołem, 

ale serce twe tętni w pędzących kolejach, 

woła buduje rosję. 

  

     

    

— nowy świat 

— twoje mauzołeum. 
dziś, gdy szczątkami pamiątek 

zdobią muzea marszałków 

i stemple kul pieczętują 
czaszki w ulicznych walkach 

Ośmielamy się uczynić małą uwagę, że Lenin 
stworzył krainę myśli w obcęgach, a ten Mar- 
szałek oddawany przez „Smugę* do muzeum 
wyswobodził pewien naród i zbudował pań- 
stwo z niczego. Zresztą nie polemizujmy z tym 
entuzjazmem. Dziwi nas tylko, że protektoro- 

     
wie tej „Smugi* gdzieindziej i  kiedyindziej 
wyrażają Marszałkowi swoje zaufanie. Druk 
„Smugi“: — drukarnia „Znicz”, Biskupia 4, 

telefon 3-40. To także, o ile wiemy, drukarnia 

zmontowana za pieniądze nie...komunistyczne 

W innem miejscu swój stosunek do Marszal- 

ka „Smuga* ujawnia w sposób jeszcze bar- 
dziej zdecydowany. Oto p. Jerzy Zagórski, poe- 
ta „Žagarow“, wydał tomik poezyj, wśród któ- 
rych zamieścił wiersz o Marszałku Piłsudskim, 
nagrodzony na konkursie, zdaje się, że „Gaze- 
ty Polskiej" |-szą nagrodą w kwocie 2000 zł. 
Oczywiście wiersz ten napisany był w tonie 
dla Marszałka bardzo łaskawym. I oto, co pisze 
„Smuga* o Zagórskim i o tym wierszu: 

Ratowanie  prestige'u — wmontowywaniem 

wiersza „Marsz* krzykliwie sprzecznego np. z 
wierszem „15 lat“, z adnotacją o uzyskaniu na- 
grody, pachnie kupieckiem reklamiarstwem. Z 

drugiej strony sygnalizuje czytelnikowi, bliżej 

nieznającemu autora, że poeta dla 2000 zł. zdol- 
ny jest w każdej chwili zboczyć z linji wyzna- 

wanej i o całe 2000 zł.. na ideologji opuścić. 
Medal niepokojącej natury ma dwie strony. 

A więc wyraźnie. „Smuga“ przypuszcza, że 
jeśli Zagórski chwalił Piłsudskiego, to tylko dla 

pieniędzy. Będę sz у Bardzo  zdzi- 
wiło mnie, że tenże drukuje w 
tejże „Smudze* swój „Ballada © 
Gdyni“ tak w to pismo  włamany, że 
Zagórski czcionkami swego wiersza dotyka 
recenzji, w której mu zarzucono, że od swej 
ideołogji odstępuje dła pieniędzy. Za naszych 
czasów człowiek nie czuł się poszkodowany na 
honorze, gdy mu zarzucano, że jest kiepskim 
poetą, ale obrażał się, wył ze zranionego hono- 
ru, kiedy mu dano do zrozumienia, że przeko- 
nania swe ocenia w rublach, czy koronach. 
Teraz widać jest inaczej. Zarzuty takie ucho- 
dzą i są liberalnie przez odbiorców traktowa- 
ne.. 

W „Smudze“ na pierwszem miejscu, mamy 
podniosły artykuł o I maju, kończący się sło- 
wami: 

Pierwszy maj — defilada wyższości kultu- 
ry proletarjackiej nad buržuazyjną.. 

Dwóch genjuszów podpisało ten artykuł, ge- 

njuszów, powtarzam, bo z całej „Smugi”* wi- 
dać, że ludzie, którzy tam pisują, czytają tylko 
samych siebie i oglądają również tylko sa- 
mych siebie, a jednak rozwiązują z dużą łatwo- 
ścią wszystkie najzawilsze kwestje ekońomicz- 
ne i polityczne. Co zaś do wyższości kultury 
proletarjackiej, to zaraz będziemy mieli jej 
przykład. Oto urywek recenzji z „Wesela* Wy- 
spiańskiego: 

Raziły monologi i dyskusjć z truposzami. 

Potrzebna była Rachela, ałe ociosana do sceny 
wywołania chochoła, potrzebny Wernyhora, 

Szeła, może nawet i Stańczyk, ale w skró- 
ceniu i to dużem. Krzykliwość wykonawców 

przeróżnych partyj, aktualnych lat temu 30, nie 

znałazła na widowni usprawiedliwienia psychi- 
czniego. u 

Wzrasta uświadomienie klasowe. Muzeal- 

ność repertuaru stwarza z teatru barykadę re- 

akcji. 

Co za wskazówki! Poskracać dialogi. Ten 
cymbał Wyspiański nie znał się na teatrze. Bie- 
dna „Smuga musi czas tracić, aby go trochę 
w tych zagadnieniach zorjentować. Zresztą, 

przyznam się, że tak mało mam w sobie ma- 
terjału na dewotkę, nawet na dewotkę Wys- 

piańskiego, że wyraz _„truposze” raczej mnie 
zabawia, niż oburza. Ale chyba to wyraźny do- 
wód, że młodzież „Smugi*, młodszej siostrzycz- 
ki „Przełomu*, pismo afiljowane do posłów 
BBWR z grupy „Wsi i Miast", nie ma nic 
wspólnego z tą ideologią  niepodległościową, 
której Wyspiański był bardem, Piłsudski wo- 
dzem. 

Teraz „Państwo Pracy". 

"Będę szczery: to jeszcze gorsze, jeszcze o- 
brzydliwsze. 

Tutaj w jednym artykule pisze się PAN MI- 
NISTER WYZNAŃ RELIGIJNYCH | OŚWIE- 
CENIA PUBLICZNEGO, z takim sykiem, takim 
pochlebstwem, takiem  uniżeniem, taką radoś 
cią, że się tak ważne, tak ekscelencyjne wy- 
razy samemu pisze, a w drugim artykule ma- 

«cha się takie frazesy: 
Pragniemy, by „Legjon Młodych", który 

niedawno podejmował przywódców radykalnej 
młodzieży „„ raneuskiej „Jeunesse Laique et Re- 
publicaine*, w roku przyszłym witał w murach 
stolicy przywódców najpotężniejszej na świe- 
cie organizacji młodzieży: Komsomołu. 

NAJPOTĘŻNIEJSZY, ileż tu uznania dla 
tych wyrazów: NAJPOTĘŻNIEJSZY KOMSO- 
MOŁ! 

Miałem lat trzynaście, czy czternaście, w 
_ tym wieku bywa się czasami strasznym patrjo- 

    

Zagórski 
wiersz 

S L 

Z działalności BBWR w województwie 
POS. WĘDZIAGOLSKI W SOLECZNIKACH i 

Według dalszych relacyj z terenu wcje 

wództwa wileńskiego, dowiadujemy się o 
im.pcmującem zabraniu ludności w niedzie- 
lę 14 bm. w miejscowości M. Soleczniki, 

po: iatu wileńsko-troeki 
Ludność tej gminy dow 
a zwcłanem przez Komitet 

          

awszy się, 

Gminny      

BBWR ma przemawiać na temat Zzroma- | 
dzenia Narodowego w Warszawie w dniu 
8 maja poseł Bronisław  Wędziagolski, 
tłumnie zgromadziła się w micjseu ozna- 
czonem, i zgotowała prelegeniuwi gorące 

powitanie, 

    

W dłuższem przemówieniu poseł Wę- ; 
    dziagolski zobrazował obecną wewnętrzną 

sytuację państwa, przyczem w dosacnych 
słowach scharakteryzował mikczemne sta- 
mewisko opozycji, która nsiłowała zignoro 
wać tak wielkiego znuczenia akt history- 

<zry jakim jest wybór reprezentanta ma- 
iesiatu Rzeczypospolitej. 

х W momencie, gdy szan. pre'2gent mó- 

wił o domiosłości ponownego wy>o*1 na 

stanowisko rezydenta Rzeczypospolitej 

prof. Ignacego Mościckiego, jako tego mę- 
Ża, który od zarania pracy niepodległuś- 
ciowej szedł ręka w rękę z Wodzem Naro- 
du Marszałkiem Piłsudskim, zebrani za- 
częli wznosić okrzyki: Niech ż 
ю „Ten wzruszający mastrój zebrania od- 
źwierciaądla majwymowniej uchwalona w 

wymiku przemówienia posła Wędziagolskie 
go depesza, wysłana niezwlocziie pod a- 

  

  

    

    

  

| SRAPORSYRZ TL 

ŚRODA 
Dzis | 7 

Paschalisa B, 
Jatro 
Eryka 
c ASS 

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

Z DNIA 16 MAJA 
Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura najwyższa: + 13. 
Temperatura średnia: +11. 

Temperatura najniższa: +7. 

Opad: 1 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY РААМ.-& 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju zadhmunzenie zmienie, 
z zamikającemi opadami, zwłaszcza v dziel 
nięach pólmoenych. W dalszym ciągu jesz- 
cze chłodno, Umiarkowane, па wybrzeżu 
porywiste, wiatry zachodnie i pół»ocn 

Wschód siońca g, 3,17 

Zachód słońca g. 7,14 

  

MIEJSKA 
— PRELIMINARZ BUDŻETOWY. — 

Z uwagi na potrzebę dostosowania budżetu 
miejskiego do wymogów! nowej ustawy, do 
tyczącej finansów. miejskich, przesunięto 

termin złożenia preliminarza do zatwier- 
dzenia władzom nadzorczym z 15 maja na 
15 czerwca. Przez ten czas preliminanz wi- 
2 być dostosowany do nowych przepi- 

Ww. 
— STYPENDJA MIEJSKIE. Magis- 

trat postanowił przyznać 10 stypendjów dla 
uczącej się młodzieży. Sześć stypendjów 
po 40 złotych miesięcznie przyznano ucz- 
niom szkół średnich, zawodąwiych i ogólno 
kształcących i 4 stypendja studentom U- 
niiwersytetu wileńskiego po złotych 50 ka- 
żde. Stypendja te będą wypłacane co mie- 
siąc. 

— PLAN REGULACYJNY MIASTA, 
Sekcja techniczna przystąpiła do opraco- 
wamia ogólnego planu regulacyjnego mia- 
sta. Plami ten uwzględni całokszuałt zamie- 
rzonych robót. Prace nad sporządzeniem 
planu potrwają przez kilka tygodni. 

— ROBOTY (KANALIZACYJNE. — 
Magistrat poczynając od poniedziałku po- 
dejmuje noboty kanalizacyjne na ul. iPołoc 
kiej. Po skamalizowaniu tej ulicy, dalsze 
roboty będą prowadzone na ulicy Zarzecz- 
mej ma odcinku od mostu do Krzyża. 

— BCHA DEMONSTRACJI BEZRO- 
BOTNYCH. Na wczorajszem posiedzeniu 

450 H. P. 
iły wodnej 
do wykorzystania 

| mai LANÓWATÓW 

  

  — 

tą. Stałem w Warszawie, przez którą przejeż- 
dżałem w drodze z Wilna do Krakowa, na 
dworcu wiedeńskim w ogonku do przechowal- 
ni ręcznego bagażu. Były to czasy oczywiście 
rosyjskie. Kolej wiedeńska była właśnie upań- 
stwawiana, odbierana z rąk polskich  Kronen- 
bergów i przechodziła w zarząd kolei pań- 
stwowych rosyjskich. jakiś pan, nie żyd, lecz 

najwidoczniejszy warszawiak, popychał się na- 
przód, bez kolejki i głośno wykrzykiwał p o 
rosyjsku do tragarza, odbierającego 
bagaż ręczny, aby jego walizkę zabrał. Ten 
warszawiak mówił źle po rosyjsku, co jako 
wileńczuk 'konstatowałem z łatwością. Wprost 
kaleczył ten język, raczej bełkotał w nim nie- 
udolnie. Używał jednak rosyjskiego, aby traga- 
rzowi zaimponować, aby swoją walizkę prze- 
pchać. Pamiętam, z jakim tragicznym wstrę- 
tem odczułem tę warszawską scenę. Kto wie, 
może ten pan z walizką, to ojciec rodzony te- 
go plugawca, który chce witać naj p 0- 
tężniejszy komsomoł. Cat. 

    

     

POS. PIMONOW W  ZAŁESIU. 

dresem (Pana Prezydenta Mościekiego: 
„Z okazji powtórnego wyboru na Pre- 

zydentą Państwa zebrana ludmość w M. 
Solecznikach ziemi wileńskiej przesyła ser 
deczne i gorące życzenia i pozdrowienia 
Paru Prezydentowi, z okrzykiem Niech žy- 

Pan Prezydent Mościcki długie, długie 

  

    

   
rozwiązaniu zebrania p pose' Wa- 

aziagolski jakiś czas jeszcze rozinawia 46 
zgłaszającymi się do miego gespodamzami, 
wśród których cieszy się wiel 
<zacunkieri jako dobry sąsied i opiekun, 

sytem jak wiemy. niestrudzouy dzia- 

z społeczny i samorządowy na terenie 
mietylko swej rodzinnej griny solecznie- 
kiej, lecz również całego powiatu wileńsko- 
trockiego, który od wielu lai nieprzerwa- 
uje reprezentuje w par:ameucie Rzeczy- 
posp *..tej, 

  

    

  

| PRE 

W ślad za tem z odległego o paręset 
kilometrów od Wilna Zales'a otrzymujemy 
wieść o dużem zebraniu niedzielnem, zwe- 
lanem przez Komitet BBWFR, odbytem 
przy udziale popularnego wśród tamtejszej 
ludności staroobrzędowej posła Borysa 
Pimomowa. Zebrani wysłuchawszy z zain- 
teresowaniem referatu p. posła, gorąco ma 
nifestowali na cześć Prezy lenia Rzeczy- 
pospolitej prof. Ignacego  Mościekiego, 

przyczem uchwalili wysłanie depeszy hvl- 
downiczej, 

magistratu omawianiy był memorjał, zło- 

żony w magistracie przed  ikiliku dniami 

przez delegację bezrobotnych, domagają- 

eych się uruchomienia robót miejskich — 

Zapadła uchwała aby ma zatrudnienie bez- 

robotnych użyć funduszu renmowacyjnego 

magistratu. Niezałeżnie od tego zdecydo- 

wano poczynić starania o przydział dla 

miasta kredytów! z tworzącego się fundu- 

szu pracy. 
— NAIPRAWIANIE SKARP PRZY 

UL. PORTOWEJ. Wąskie i strome skarpy, 

wznoszące się nad placem miedoszłej sta- 

cji autobusów dalekobieżnych przy ulicy 

(Portowe(, przed miedawniem osunęły się 

ma znacznej przestrzeni, pod wpływem 

deszczów, wiosennych. Mają być mapra-. 

wione. Czynności wstępne do rwłaściwych 

robót zostały już podjęte, mianowicie ro- 

botniey magistraccy usuwają daninę u- 

szkodzonych partyj obu skarp, by wyko- 

rzystać je ponownie do naprawienia wy- 

wołanych przez, deszcze uszkodzeń. Roślin- 

ność dekoracyjna, zasadzona: na zboczach, 

została usunięta z miejsce uszkodzonych 

wnet po wypadku. (0. 
— TARYFA TURYSTYCZNA W HO- 

TELACH. Hotelarze omawiają oksenie 

sprawę dostarczania pomieszczen turys- 

tom na warunkach ulgowych, bowiem w 

roku bieżącym w związku z całym szere- 

giem mocznie i uroczystości, spodziewany 

jest duży napływ do Wilna wycieczek tu- 

* rystycznych i zapotrzebowania ma miesz- 

kania będą znacznie. 
SKARBOWA 

— WYMIAR PODATKÓW ROLNYCH 

Wicemin, Skarbu wystosował do Izb Skar- 

bowych polecenie, że mormy średniej do- 

chodewości z gruntów: winny być stosowa- 

ue jedymie w wypadkach, gdy: płatnik na 

poparcie zeznanego dodhodu mie przedłożył 

ksiąg gospodarczych lub innych wiarogod 

mych dowodów; a. władza wymiarowa nie 

wozporządza konkretnym materjałem, u- 

możliwiającym indywidualne oszacowanie. 

Okólnik zwraca uwagę, że skuteczny do- 
wód stanowić mogą księgi rachunkowe, 
prowadzone według uproszczonego Wzoru. 
Urzędy skarbowe mają dokładnie badać 
zaofiarowane przez płatnika, na poparcie 
złożonego zeznania zapiski i inne dowody. 

Dalej poucza okólmik, że o ile płatnik 

powoła się na: zeznamie 4wiadków. lub na 

inne dowody, to należy przeprowadzić od- 

powiednie dochodzenie. O ile dokonanie 
wymiaru w myśl powyższych wskazań o- 
każe sę niemożliwe, (wówczas dopiero wła- 
dza skarbowa wiiminia: posiłkować się mor- 
mami przeciętnej dochodowości, 

Poniewiaż istota podatku dochodowego 
nie dopuszcza mechanicznego: ustalania 
podstawy wymiarąwiej, przeto Ministerstwo 
Skarbu zwraca uwagę władz skarbowych, 
że przy stosowaniu momm przeciętnej do- 

chodowości mależy: postępować (bardzo о- 
strożnie, i o ile możności indywidualizować 
poszczególne jednostki gospodarcze z wita- 
gi na rozmaite warunki produkcji, 

AKADEMICKA 
— Zarząd S$. M. A-czek USB., obrany na 

zebraniu walnem w dniu 7 maja 1933 r., ukon- 
stytuowat się na zebraniu zarządu w dniu 14 
bm. w sposób następujący: prezydentka—sod. 
Bogdańska, II wiceprezydentka — sod. Kafar- 
ska Marja, sekretarki — sod. Januszkiewiczów= 
na Leokadja i sod Bartoszewska Blandyna, 
skarbniczka — sod. Markowska Helena, kier. 
junjoratu — sod. Snarska Janina, przew. 5. 
wyrobienia wewnętrznego — sod. Żukowska 
Regina, przew. S. Eucharystycznej — sod. Kło- 
sińska Janina, przew. 5. Współczesnych Zagad- 
nień Religijnych — sod. Stasiewiczówna Irena, 
przew. s. społecznej — sod. Czesnowka Regi- 
na. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca —sod. 
Kossowska Alojza. członkowie: sod. Chomiń- 
ska Wiktorja i sod. Czepulonisówna Irena. 

— А.7.$. Z dniem 22 maja r.b. lokal zi- 

mowy A.Z.S. (gmach główny, ul. Św. Jańska 
10) zostaje zamknięty. Dyżury członków Za- 
rządu odbywają się codziennie za wyjątkiem 
świąt i niedziel od godz. 18 do 20 na przysta- 
ni wioślarskiej A.Z.5. ul. Kościuszki 12. 

ŻYDOWSKA 

— ODDALONE STARANIA ORTO- 
DOKSÓW. [Przed niedawnym czasem orto- 
doksi m Wilnie, niezadowoleni z działat- 
ości obecnej gminy żydowskiej, zwrócili 

się do władz centralnych 0 zezwolenie na. 
założenie odrębnej gminy. Ministerstwo po 
zaznajomieniu się ze stamowiskiem peten' 
tów udzieliło odpowiedzi: odmownej. Wów- 
czas zainteresowani odwołali się do Naj- 
wyższego Trybunału. Onegdaj Trybunał 
na. posiedzeniu specjalnem, po rozpatrzeniu 
całej sprawy postamowił skargę ortodok- 
sów wileńskich oddalić. 

— ZBIÓRKA NA RZECZ ŻYDÓW 
NIEMIECKICH. Komitet do walki z prze- 
śladowaniami Żydów tw! Niemczech projek- 
tuje urządzić w Wilnie zbiórkę uliczną na 
rzecz Żydów niemieckich. (Propaganda na 
rzecz zbiórki już się rozpoczęta. 

  

GOW: 

£ngielski teztr amatorski 
W niedzielę, 14 maja w lokalu Crossby- 

Hall Clubu odegrana została przez amatorów — 

członkow klubu sztuka Shaw'a pt. „Fanny's 
„First Polay“. Byla to próba sił niepewnych 
siebie, bo poraz pierwszy występujących arty- 
stów. Miło nam stwierdzić, że poziom gry był 

dobry, a język angielski, akcent i tempo do- 

skonałe. 
Wobec osiągniętego powodzenia uprzejmi 

artyści zgodzili się powtórzyć swe występy w 

niedługim czasie. Należałaby się im wówczas 

dłuższa recenzja. Narazie porzestajemy na tej 

krótkiej wzmiance, której celem jest zachęcenie 

wszystkich, znających język angielski, do przyj 

ścia na następne przedstawienie w Crossby- 

Hall-Clubie (Zygmuntowska 20, Shelley's  In- 
stytute), czego napewno nie będą żałowali! 

"Termin następnego przedstawienia będzie 

ogłoszony. 

EAS CITATA TEN TSS 

SZKOLNA 

—ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNE 

GO. W bieżącym roku szkolmym fw! związ- 

ku z przypadającem dnia. 15 czerwca świę- 

tem Bożego Ciała — cofnieto termim za- 

kończenia roku szkolnego na dzień 14-go 

czenwca br. 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— WALNE ZEBRANIE SPRAWO- 

ZDAWCZE KOM. RATOWANIA BAZY- 

LIKI. Komitet Wykonawczy Ratowania 

Bazyliki komunikuje, że walne zebranie 

sprawiozdawczo - informacyjne Komitetu 

Ratowania Bazyliki odbędzie się dnia 18 

mają br. o godzimie 18-tej wi Wielkiej sali 

konfereneyjnej Urzędu (Wojewódzkiego. — 

Osoby, które były ma. pierwszem zebraniu 

organizacyjnem mw; lipeu 1931 moku, proszo- 

ne są o przybycie. 

— Sąd opinji publicznej nad „Środami 'i- 

terackiemi' odbędzie się dzisiaj o godz.'20.30'w 

siedzibie Związku Literatów (Ostrobramska 9) 

w ramach 190 Środy Literackiej. Spodziewana 

jest ożywiona dyskusja. Wstęp dla wprowa- 

dzonych gości 1 złoty. Akademicy — 75 gr. 

— BACZNOŚĆ! OFICEROWIE RE- 

ZERWY! Zarząd Koła Wileńskiego ZOR 

zawiadamia swych członków, iż odczyt pt. 

„Niemcy hitlerowskie", który po powmocie 

z Berlina Kolega (Poseł Mackiewicz Stami- 

sław wygłosi wi lokalu ZOR, ul. Wileńska 

33, odbędzie się w czwartej: dnia 18go bm. 

o godz. 26tej, (a mie 19go bm. o godz. 19, 

jak, było uprzednio ogłoszone). 

—2Z Towarzystwa Ogrodniczego. — Zarząd 

Wileńskiego Towarzystwa Ogrodniczego w 

Wilnie komunikuje, że w dn. 21 maja rb. o 

godzinie 11 odbędzie się miesięczne zebranie 

Towarzystwa w Państwowej Średniej Koeduka 

cyjnej Szkole Ogrodniczej w Wilnie (ul. Soi- 

taniska nr 50). 
Porządek dnia: Ak 

1) Referat p. prof, St. Dziewanowskiej, — 

związany z praktycznym pokazem cięcia róż. 

—Komunikat Związku Pań Domu. — Dnia 

18 maja w sali Towarzystwa Kredytowego (Ja- 

giellońska 14) o godzinie 17 p. profesor Mu- 

szyński wygłosi odczyt pod tyt. „Herbatki zio- 

4 o 
ca RÓŻNE 

— NA ZJAZD GOSPODARCZY. Na 

zjazd gospodarczy, zwołany przez BBWR 

w! Warszawie w dniach 18—20 bm., zostali 

indywidualnie zaproszenii i wyjeżdżają z 

Wilna prezes lzby (Przem.-Hamdlowej ® 

Wilnie p. Ruciński oraz radcowie Izby pp. 

Bohdanowicz, Łastowski, Kawenoki, Troc- 

ti ; Fried, tudzież dyrektor! Wileńskiej Izby 
Przem.-Handlowej p. inż, Barański, który 

będzie wieeprzewodniczącym sekcji hamdlo 

wej w komisji przemysłowioshandlqwej. 

— CHOROBA DR. WIYGODZKIEGO. 
Wczoraj w: mocy zasłabł nagle znany dzia- 

łacz żydowski dr. Wygodzki. Lekarze 

stwierdzili atak serca. Stan zdnowia d-ra 

Wygodzkiego jest madal powazny. 

— LOTERJA FANTDOWIA NA BEZ- 

ROBOTNYCH. Termin rozpoczęcia sprze- 

daży, biletów: Loterji Fantowej ma Bezro- 

botnych uległ w dniach ostatnich miespo- 

dzieęwanej zwłoce. Wojewódzki Komitet 
do. Spraw Bezrobocia, mając ma uwadze, 

że w dniach od 22 do 28 maja br. odbędzie 

się „Tydzień Dziecka”, oraz impreza lote- 

ryjma tego Tygodnia, uchwalił odroczyć 

ten termin. do 4 czerwca br. Data ta jest 

już ostatecznia. 
W. dniu 4 czerwca br. mozpocmie się 

sprzedaż ilosów Loterji ma rzecz bezrobot- 

nych — uliczna i w lokalach zamkniętych 
i tmwać będzie w, ciągu dwóch tygodni. 

— DELEGATKA FUNDACJI ROCKE 
FELLERA. W tych dniach przybyć ma do 
Wiilma 'delegatka. fundacji Rockefellera p. 
Liogan, która zapozna się ze stanem służby 

zdrowia w naszem mieście. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułance. — Ostatnie 

przedstawienia „Pokoju na trzeciem pietrze“— 
Sensacyjna sztuka „Pokój na trzeciem piętrze 
nr 17" schodzi wkrótce z afisza z powodu zbli 

żających się premier 7 Eds koi 
„Pokój na trzeciem piętrze" grany vęu..- 

dziś 17 maja i jutro 18 maja o godz. 8-ej w. 
— Ibsen na Pohulance, — W sobotę 20 ma 

ja (z Szymańskim w roli tytułowej) ukaże się 
„Wróg ludu" Ibsena. 

— Lato w ogrodzie Bernardyńkim. — Dnia 

27 maja (sobota) teatr Letni w ogrodzie Ber- 
nardyńskim otworzy swe podwoje doskonałą 

sztuką „Džymbi“. 

— CHÓR „WOŁGA W, WILNIE. — 
W piątek 19 maja zjeżdża do Wilna słynny 
chór „Wołga pod dyr. Witalja Lewickie- 

Szczegóły w! afiszach. Bilety są do na- 

bycia w kasie Konserwatorjum od 11—1 
i 5—7 (w. (Koūska 1). 

— Z T-wa Muzycznego Lutnia. — Od dnia 
17 bm. próby chóru T-wa Lutnia odbywać się 
będą we środy i soboty od godz. 8 — 9 wie- 
czór w siedzibie T-wa przy ul. A. Mickiewicza 
nr 6—8. 

Zapisy nowych kandydatów na członków 
czynnych i rzeczywistych T-wa przyjmuje sek 
retarjat we środy i soboty od godz. 8 — 9 
wiecz. 

P. p. członków chóru uprasza się o punktual 
ne przychodzenie na próby. 

KRAJOWA FABRYKA w_ 

STEFAN RUSZ 
zmarł dnia 13 meja 1933 r. w Wilnie 

dnia 16 b, m. na cmentarz 

    ( 

KIEWICZ 
przeżywszy lat 66. Pochcwany został 

u Wojskowym na Autokolu. 
Wszystkim. którzy wzięli ndział w tym smutnym obrzędzie i okazali 

serce zbolałej rodzinie składają serdeczne „Bóg Zapłać" 

ŻONA, DZIECI, WNUK!, SIOSTRY i BRACIA 

  

długoletni członek Oficerskiego Klu! 

Cześć Jego pamięci 

= 

STEFAN RUSZKIEWICZ 
bu Łowieckiego zmarł 13 maja 1933 r. 

OFICERSKI KLUB ŁOWIECKI 
GARNIZONU WILNO 

Chłopska 
1 W ZATARGU 0 ZIEMIĘ 

WILNO — Przed kilku dniami notowaliśmy 
że w lesie zwanym Wysoka Góra znaleziono 

zwłoki zamordowanego kilku uderzeniami sie- 
kiery 72-letniego j. Rogadzielewa,  mieszkań- 

ca kol. Strynietki gminy pliskiej, pow. dziśnień 

zbrodnia 
ZAMORDOWAŁ OJCA 

skiego. 
O wypadku powiadomił policję syn zabitego 
Śledztwo zdołało zebrać szereg dowodów, 

że mordu dokonał wspomniany syn Rogadziele 

wa na tle zatargu o ziemię. 

Przymusowe lądowanie samolotów 
WILNO. — Samolot wojskowy z powodu 

deiektu w maszynie lądował onegdaj przymu- 

sowo pod wsią Andrzejkowem na drodze do 
Lidy. 

Drugi wypadek przymusowego ladowania 

samołotu zanotowano pod wsią Goroszki w 0- 

kolicy Grodna. 

Lotnicy wyszfi z katastrofy bez szwanku. . 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Piekło Paryża. 
CASINO — Królowa podziemi 

Helios — Maski. 
PAN — Nagana 5 

HOLLYWOOD — Wyrok morza. 
LUX — Debroczyńca ludzkości. 
ŚWIATOWID — Ułani, ułani, chłopcy ma- 

lowani. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZAJŚCIE Z REKRUTAMI. — Koło sta- 

cji Mosty grupa rekrutów, jadąca pociągiem 
wszczęła awanturę, niszcząc kilka szyb, 

Interwenjowała policja. 

— BRAKI W BANKU „ROLA. — 

W związku z aresztowaniem dyrektora 

spółdzielczego banku „Rola”* w Nowej Wi- 

lejce, Kimaśnika, o się, że ogólma su- 

ma strat, jalkie bamk poniósł, sięga 30 ty- 

sięcy złotych. 
Kwaśnik podczas śledztwa zeznał, że 

pieniądze te użył ma działalność społeczną. 

— SZANTARZYSTKA. Policja prowa- 
dzi obecnie dochodzenie przeciwiko pewnej 

kobiecie, poszlakowamej 0 szantażowanie 

różnych osób, rzekomo winnych wypłacać 

jej alimemty. 
Na skutek tych szantaży zostało poszko 

dowamych kilka osób. 
NIESZCZĘŚLIWY SKOK Z AU- 

TOBUSU. Przy zbiegu ulice Legjonowej i 
Zacisze, do będącego wi biegu autobusu 
wskoczyła ma schodki Rynkiewiczówna A- 
leksandra! (ul, Legjonowa 23). Ponieważ 
autobus nie zatrzymał się, Rynkiewiczówna 
upadła i doznała ogólnego potłuczenia cia- 
ła. Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu 
pomocy odwiozło poszwankowaną do szpi- 
tala św. Jakóba. 

WILNO—TROKI 

— ZMARŁA: NA DRODZE. W dniu 15 
bm. o godz, 10 wieczór mna drodze, wiodą- 
cej od wsi Bilbiszki, gm, miekuńskiej do 
miasteczka Bujwidze, niejaki Dominik So- 
bot zatrzymał furnmankę, zaprzężoną w je- 
dnego komia i znalazł nv wozie zmarłą ko- 
bietę. Dochodzenie policyjne ustaliło, że 
jest to 69letnia. Petmomeła Subotkiewiczo- 
wa mieszkanka Bujwidz, która według 
wszelkiego  prawidopodobieństwa zmarła 
śmiercią naturalną. 

  

  

Bielsko Sląsk. 
Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrobu Dywanów Perskich wydelegowało swego kie- 

rownika sprzedaży” do Wilna na przeciąg trzech, czterech dni, celem sprzedaży bez- 
pośrednio klijentom dywanów, ręcznie wiązanych z czystej wełny na sposób perski, w 
oryginalnych wzorach perskich. 

Duży transport 
tapczany i 

Sprzedaż dywanów odbywa się za gotówkę i 
raty po cenach fabrycznych. 

› lywanów oryginalnych wszystkich wymiarów, oraz 
kozetki znajduje się w Wilnie, Hotel Georges'a (ul. Mickiewicza). 

narzut na 

na dogodnych warunkach spłat na 

Pokaz i sprzedaż dywanów odbywa się w hotelu Georges'a pokój Nr. 18 1 pię- 
tro. Na żądanie Szanownej Klijenteli odbywa się pokaz 
mieszkaniach bez zobowiązania kupna. 

Zgłoszenia osobiste i 
wieczór w hotelu Georges'a, pokój 18, tel. 
siejszego. 

dywanów w ich własnych 

telefoniczne przyjmuje Kierownik od godz. 9 rano do 10 
4—84 i 15.09. p. Mielnikow od dnia dz'- 

WILEJ KA 

— OFIARA! PIORUNIA, W: czasie pra- 
@Я na polu przy sadzeniu kartofli, v=ku- 
tek uderzenia pioruna, zabity został Muski 
Jan, mieszkaniec wsi Mickilqwicze gm. woj 
stomskiej, pow. wilejskiego. 

BRASIAW. 

— UDONĘŁO DZIECKO. Mieszkaniec 

wsi Adamowo, gm. słobódzkiej, pow. bra- 
sławskiego 3-1etni Grzegorz Kirczenko, ba- 
wiąc się mad głębokim rowem, napełnio- 
mym wodą, wpadł do niego i utonął. — 
Zwłoki wydobył ojciec 

— SAMOBÓJSTWO. We wsi! Sokoło- 
'"wszczyzna gm. jodzkiej, pow. brasławskie- 
go, 61-letni Jan Chrucki powiesił się w 
stodole. Ustalono, że denat od! dłuższego 
czasu cierpiał ma rozstrój nerwowy. 

MOŁODECZNO 

— RZUCIŁ SIĘ DO RZEKI, We wsi 
Bierezówka, gm. grudeckiej, pow. malo- 
deckiego rzucił się do rzeki wi zamiarach 
samobójczych i utońąl 19-letni Bazyii Kul- 
bako. Przyczyną samobójstwa była nieu- 
leczalna choroba paraliżu całego ciała, 

przybierająca na sile od trzech lat. 

DZISNA 
USIŁOWAŁ ZBIEC Z POD ES- 

KORTY. Na terenie powiatu dziśnieńskie- 
go usiłował zbiec z pod eskorty policyjnej 
Grzegorz Kowiel, mieszkaniec wsi Gnieź- 
dzielowo. Eskortujący go post, sł. śl. Fran 
ciszek Cieliński z (Wydziału Śledczego w 
Głębokiem strzelił do uciekającego i zranił 
go w: lewą mogę. Kiowiela odwiieziono do 
szpitala powiatowego w Głębokiem. 

Pokłosie t-go dnia Zjazdu 
ZPK w Wilnie 

XI Zjazd Delegatów: ZPN Okręgu Wi- 
leńskiego w Wilnie, odbywał się w chwili 
dla szkolnictwa bardzo ważnej. Szkolnic- 
twio bowiem, nauczycielstwo, stoi (wobec 
zagadnień reorganizacji szkół, wobec zja- 
wiska dalszego przyrostu liczbowego dzie- 
ci wi wieku szkolnym, których liczba nie 
rzadko dochodzi do 130 na jedną siłę nau- 
ezycielską. 

A jednak... Jednak duch tej armji cy- 

wilnej, walczącej o nowy typ obywatela, 
nie upada. Trudniości rodzą szlache 
pór, wywołują twónczą inicjatywę dal 
poczynań, doświadczeń. 

Nauczycielstwa szkół powszechnych 
wykonyjwa dziś rolę, szczególnie odpowiie- 
dzialmą wobec naszej kultury. 

Tę rolę „powszechniaka“, dotąd nie- 
całkowicie docemianą, podniósł w krótkich 
treściwych, wzniosłych słowach, rektor 
Uniwersytetu Stefana Batorego, który mó 

wit: 
„Czuję wielkie zadowolenie, że „Zjazd 

Nauczycielstwa Polskiego* odbywa się w 
sali: uniwiensyteckiej, — I to nie przypad- 
kowe zjawisko. — Zjazdy ZPN są symbo- 
lem współpracy w całkowitem słowa tego 
zmaczeniu. (Prowadzimy bowiem wspólną 

pracę, wspólną walkę o typ, o ideał młode- 
go pokolenia. Jeden cel pracy. Pracy nad 
wychowaniem młodzieży... Wspólna praca 
da jeden wynik... Wynik, którego żąda Oj- 

Nauczyciel doby obeenej, to nie dawny 
„kijobij, czy „,...tłuk* jak mieraz sądzono; 
wychowawca doby obecnej to filar, na któ 
rym opiera się cały nowy system wycho- 
iwiamia dążącego do wyrobienia nowego ty- 
pu „Młodego Polaka" w Odrodzonej Oj- 

czyźnie! i i 

Ofiary 
Zawadzki Romuald na bezrobotnych zł. 3. 

Mieszkanie | 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 
Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd 
Inter. Hr. ]. Tyszkiewicza, godz. 9—3. 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

„ . WIOSENNE ROBOTY I PRZYGOTO- 
WANIA NAD WILJĄ 

Nad wodą niezbyt wielką a jeszcze 
mamiej czystą, czyli poprostu mad 'Wilją 
znać pewien ruch i ożywienie... W okolicach 

szpitala św. Jakóba wznowiono roboty nad 
palcwamiem, przerwane na okres wiosen- 
nego przyboru wód. Pallowanie, jak i ma- 
stępny proces — tarczowanie, są to czym- 

miości wistępne do pnac, mających ma celu 
zalcpatńzemiie wysckiego rm tem miejscu 

brzegu Wilji tw! trwałe nadbrzeże, które po- 
trafiłoby stawiać: zwycięsko czoło maporo- 
wi mód wiiosennych. Dotychczas, jak wia- 

«domc, masyp magistracki w tym punkeie 

był rok rocznie zmywany: przez rzekę. 
Otóż roboty nad wbijaniem pali drzew- 

mych do rzeki posunęły się znacznie na- 
przód. Długi korowód pali, rozpoczynający 
się ckoło Zielcnego Mostu, zbliża się co- 
raz bardziej do szpitala, św. Jakóba. Sto- 
ja gęsto jedne przy: drugim. Nad ostatnim, 
utczem miecz katowski nad głową skazań- 
ca, zwisa potężna „girkła* żelazna, stano- 
wiiąca część składąwą t. zw. kafara, czyli 
przyrządu do wbijania pali. Na brzegu w 
rozmaitych miejscach zgromadzone są 
wiiększe ilości bienwion, które ma miejscu 
przerabiane są na pale, oraz widać regu- 
iamne czworoboki zwiezionych tu kamieni. 

Wykop wi poprzek ulicy: I-szej Baterji, 
mad którym wznosi się drewniany most i 
przez który dąwiożono wyładowywane ma 
brzegu drzewo do składu naprzeciw, gma- 

chu T-wa Przyjaciół Naqik, ulegnie w naj- 
bliższym czasie likwidacji. Skład drzewa 

już zlikwidowano. Tem ostiatni fakt przy- 
czynił się znacznie do, upiększenia bezpo- 
średnich okolie Muzeum. Obecnie ma teren 
wyikłopu i doliniki, w której znajdował się 
skład, msiożome są wiiększe ilości gruzu, ce- 
lem niwelacji terenu. Głównym powodem 
do likwidacji wykopu, poza chęcią wymó- 
wnania linji brzegu, była ta okoliczność, 
że stanowił on wyłom w: brzegu, przez któ- 
ry podczas pamiętnej powodzi jwiada: wdar- 
ła się ma ulicę Lelewela... 

Idźmy dalej. U wylotu Ansenalskiej 
"możemy oglądać przy brzegu miezdame 
„gromozdkiie* cielsko t. zw. pogłębiarki 

daa rzecznego. Szykuje się staruszi do 
pracy. Linja brzegu w. tem miejscu mu u- 
lec zaokrągleniu, a koryto mzeki zostamie 
mieco odsunięte od ulicy. I tę decyzję za- 
wdzięczamy: powiodzii! Napnzeciw, przy E- 
lektrowni, w tychże samych pobudek linija 

brzegu podwyższoną jest przez nawożenie 
piaski... 

Nasza żegluga rzeczna także daje zna- 
ki życia. Kilka stateczkąw, mozmaite Śmi- 
gle, Sokoły i Kurjery, częściowo przy brze 
gu, częściowo ma brzegu, są odświeżane, re- 
mom'towiamie, rwypróbowywane.. Narazie 
wyglądają jak: dzieci moralnie zaniedbane: 
obszarpane, odarte, brudne... Jednak nie 
gorszmy się! Po doprowadzeniu do porząd 
ku ich toalety przez właścicieli, zmienią 
się nie do poznania!.. 

Na ostatek nadmienić tu wypada, że 
życie na naszych licznych przystaniach 
(xioślamskich znów; wre i kipi! 

Obszerniej o tem było już na innem 
miejscu. „Przechodzien“, 

Z SĄDÓW 
PROKURENT BANKU SPÓŁEK ZAROB. 

PRZED SĄDEM APELACYJNYM 
Wezoraj Sąd Apelacyjny w Wilnie roz- 

patrywał Sprawę p. Romualda Romanow- 
skiego, b. prokimvenita. Banku Spėtek Zarob- 
kowych Oddział Wileński, oskarżonego o 
przywłaszczenie ma szkodę tegoż banku 33 
tesięcy dolarów. 

Tak wiadomo, sprąwa ia byfa już roz- 
patrywama w swoim czasie przez Sąd O- 
kręgowy, jednak wówczas p. Romanowski 
wyrokiem tegoż sądu został uniewinniony. 

__ Do Sądu Apelacyjnege cała sprawa tra 
ТНа ma skutek apelacji prokuratora. 

й Na miczorajszej mozprawie zeznamalo 

kilku świadków, między innym: założył 
przed sądem zeznanie wicedyrektor banku 
p. Miłkowski. Zeznania rego świadka wy- 
padły dla oskarżonego bardzo niekorzyst- 
nie, 

W wymiku rozpatrzenia całokształtu 
sprawy Sąd Apelacyjny uchylił wyrok po- 
przedniej mstancji i uznając «skarżenego 

za winnego przestępstwa. skazał go na 4 
iata więzienia z zaliczeniem 1 roku aresziu 
prewencyjnego. 

Obrona skazanego w osobach adwoka- 
tów L. Kulikowskiego i J. Łuczywka, za- 
powiedziała kasację. 

SPORT 
DZIŚ WALCZY WKS Z DRUKARZEM, 

Jak wiadomo mecz o mistrzostwa A- 
'klasy pomiędzy drużynami WKS%u i Dru- 
karzem, wyznaczony ma ub. niedzieię, był 
odroczony z racji wyjazdu WKS'u d> Sie- 
dlec. Mecz ten odbędzie się dziś o 4,30 na 
boisku 6 pp. Leg. na Amtokolu. 

Trudno przypuszczać, aby Drukarz 
mógł wygrać, niemniej jednak znając am- 
bicję tej drużyny należy się spodziewać za- 
ciętego oporu, a tem samem ciekawej wai- 
ki. Drużyna Drukarza. mimo zdekompleto- 
wania umiała uzyskać (wymik remisowy z 
miemniej ambitną drużyną ŻAKS'u, bę- 
dzie się więc starała i dziś dowieść, że za- 
służenie otrzymała promocję do A-klasy, 

ZAWODY STRZELECKIE 
W niedzielę 14 bm. odbyły się wewnętrzne 

zawody strzeleckie w strzelaniu z broni małoka 
librowej uczniów szkoły handlowej im. Stani- 
sława Staszica w Wilnie o tytuł mistrza na rok 
a 1932—33. 

ierwsze miejsce i tytuł mi 
zdobył uczeń Mafkiewióż Kiba e tięaiać 7 
punkty na 100 możliwych. Drugie j trzecie 
miejsce zdobyłi uczniowie: Karataj Anatol i 
Florjanowicz Czesław. 

Zawody odbyły się w obecności dyrektora 
фЫ Wojciechowskiego i całego personelu 
nauczycielskiego szkoły. 

        

AAAAZARAADNAALA NAGA 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

Koncertowa gra najsławniejszych aktorów dra- 
matycznych: JOHNA BARRYMORE i LIONE- 

LA BARRYMORE 
w filmie p.t. 

Arsenjusz Lūpin 
(Dżentelmen - włamywacz). Nad program: — 

tygodnik Fox'a — rajnowsze aktualności, 

Wstęj 50 gr. 
TYYYYYYYYTVYWYYYYYWYYYYYYYYVYYYVYYYYYYYYYEYVY 

grodfięh/ka 
WYCIECZKA DO BIAŁOWIEŻY. 

Peciąg wycieczkowy wyruszy z Grodna do 
Bialowieży w sobotę dnia 20 w! godzinach 

wieczornych i powróci w niedzielę wieczo- 

rem. Koszta przejazdu w obie strony wy- 
moszą. zł. 14,50. Zapisy przyjmuje biuro za- 
„wiadowicy stacji Grodno codziennie od g 

9 do 12 i od 15 do 18. Należność za prze- 
jazd wpłaca się przy zgłoszeniu, 

-—STRAJK W FABRYCE DYKTY.— 

Robotnicy fabryki dykty w Grodnie w licz 
bie około 200 osób pozostają bezczynnie w 
halach fabrycznych twierdząc, że będą sie- 
dzieć tak w ciągu trzech dni, a następnie 
rozpoczną głodówikę. Robotnikom tym wo- 

dziny ich przynoszą do fabryki pożywienie 

— URUOHOMIENIE FABRYKI DY- 
KTY W MOSTACH. W dniu wczorajszym 
«ostała uruchomiona, nieczynna od paru 
tygodni fabryka dykty B-ci Konopackich 

Ml Mostąch. W ciągu dwóch tygodni ma 
być zatrudnionych w: niej około 220robot- 
ników. Narazie ma pierwszą zmianę przy- 
ięto 30 robotników, w dalszym zaś ciągu 
pracy zostanie przyjętych drugich 30 ro- 
botników, 

— SKAZANIE MOPROWCA. Sąd O- 
kręgowy pod przejstodnictwem sędziego p. 

Tołłoczki i przy udziale sędziów pp. Oni- 
chimowiskiego i Merlego rozpatrywał w 
tych dniach sprawę mieszkańca wsi Kale- 
miki gm. Ejsmenty, Mikołaja Ulijczyka, o- 
skarżonego o działalność komunistyczną, 

Akt oskarżenia zarzucał oskarżonemu, 
że od końca roku 1932 do lutego 1933 r. 
zbierał składki ma nzecz Mopru i na rzecz 
partji komunistycznej. Oskarżony przy- 
zmał się do winiy. 

Po zbadaniu jednego świadka oskarże- 
mia (więcej świadków wogóle nie wezwa- 
no), wysłuchaniu przemówień prokuratora 
Wyszkowskiego 'i ostatniego słowia oskar- 
żonego (oskarżony bnoniił się sam), Sąd 
skazał Ulijszyka ma dwa lata więzienia z 
zaliczeniem aresztu prewencyjnego. 

— WZMOCNIENIE BOJKOTU TOWA 
RÓW! NIEMIECKICH PRZEZ KUPCÓW 
ŻYDOWSKICH. Zorganizowany przez tut. 
kupieciwo żydowskie komitet obywatelski, 
mający na celu przeprowadzenie w życie 
bojkotu towarów. niemieckich, wzmocnił 
ostatnio swą działalność. 

Zarząd komitetu wydał ostatnio ode- 
zwę do kupców żydowskich, jw! której iwzy- 
wa ich do usunięcia z wystaw okiennych 
wyrobów, niemieckich, jaikoteż zabrania ima 

sprowadzać i sprzedawać wyroby pocho- 
dzemia niemieckiego. Gdyby kupcy do te- 
go zarządzenia mie przystosawali się, maz- 
wiska opornych będą wydrukowane na 
czamnej liście, jalko zdrajców. 

— [PROCES O BLUŹNIERSTWO. Ju- 
imo, we czwartek Sąd Okręgowy rozpozna 
sprawę redalktora dziennika żydowskiego 
„Grodner Moment“ p. Berezowskiego, ktė- 
ry ub. r. wydrukował w dzienniku swoim 

antylkuł pt.: „Gdyby Chrystus znowu po- 
wrócił ma ziemię”, Prokuratura w arty- 
kule tym dopatrzyła się cech przestępstwa 
z art. 172 KK (za bluźnierstwo). 

Oskiarżonego redaktora bronić będzie 
p. mec. Finstenberg. 

— SAMOWOLA. W związku z samo- 
wiolnem, wozpoczęciem prae pnzez wymó- 
wioniych robotników i zabraniem przez ma 
gistrat wagonetek, mobotnicy ponownie 
stawili się do pracy w liczbie 90 osób i roz 
poczęli ją bez dozoru. 

— KRWIAWE PORACHUNKI. Pomię- 
«dzy Konzeniowskim Wacławem, zam. przy 
ul. Jagiellońskiej 42, a Dubowskim Alek- 
samdrem, zam. przy ul. Jerozolimskiej 18, 
iwgmikła bójka ma tle porachunków osobis- 
tych. W czasie bójki Dubowski uderzył sie 
kierą w głowę Korzeniowskiego, zadając 
mu ciężkie uszkodzenie, Korzeniowski z0- 
stał przewieziony do szpitala miejskiego, 
gdzie lekarz stwiierdził ciężkie uszkodzenie 
kości czaszkowej. Stan  Kiorzentowskiego 
jest bamdzo ciężki, Dubowskiego władze po 
licyjne zatrzymały. 

— KRADZIEŻ PAIPIEROSÓW.— Ze 
sklepu Kuraża Izraela przy ul. Karmelie 

kiej 21 mieznami osobnicy skradli 2100 szt. 
papierosów różnych gatunków, 2 kg. ma- 
chorki, czekoladę i masło, na ogólną sumę 
akoło 200 zł. W celu wykrycia sprawców 
władze policyjne prowadzą energiczne do- 
chodzenia, 

— BIEG `О PUHAR MIASTA GROD- 
NA. — Odbył się tu zorganizowany przez 
KIS „Oresovia" IX bieg ma przełaj o puhar 
miasta modna, Trasa biegu wynosiła 5 Iki- 
lometrów. Na starcie stangło 20 zawodni- 
ków miejscowych li zamiejscowych. iPierw- 
sze miejsce w biegu zajął Strzałkowski z 
Białegostoku „Jagiellonia“, zdobywając 
puhar miasta: po raz drugi. 2) Dr. Sidoro- 
'wicz z Wileńskiego Ogniska. 3) Kucharski 
4) Półtorak 5) Łukaszewicz (wszyscy z Ja 
gielłonji Białystok), 6) Giiwer KS „Ore- 
sovia“, T) Wodhma 81 pp. Resztę miejse 
zajęli zawodnicy. KS „Oresoviia““. 

WARTO ZOBACZYĆ! 

  

  

  

  
Dziśw POLONJ 
FENOMENALNY ILUZJONISTA wo. rurunini 

w 
szczęśliwej 
kolekturze 

W 

  

Gi. RINKOWSRIE camenie iż jutro 
  —     

nowoqiódzka 
— POSIEDZENIE T-WA POLSKO - 

ESTONSKIEGO. W dniu 15 bm. pod 
przewodnietwem prezesa p. posła J. Mały- 
nicza odbyło się posiedzenie zarządu koła 
'T-wia Polsko-Fstońskiego w Nowiogródku, 
poświęcone omówieniu spraw bieżących, 
omaz sprałstyj wycieczki do Estomji. 

— Z KOMITETU ORGANIZACYJNE- 
GO KOŁA SZYBOWCOOWEGO. Komitet 

organizacyjny Koła szybołwicowego w No- 
wogródku komunikuje, że z powiodu re- 

monitu sak: Ogniska, gdzie miało się odbyć 

zebranie cvgan yjme Koła, zebranie to 

odbędzie się w sali Starostwa powiatowe- 

go. Zebranie odbędzie się jak wiadomo w 
dniu 18 maja, o godzinie 17-tej. 

UJĘCIE OSZUSTA. Na terenie am. 
dworzeckiej pow. nowogródzkiego pojawił 

się jalkiś osobmik, podający się za oficera 
w: czynnej służbie wojskowej, rzekomo za- 

kupujący furaż i konie dla wojska. Wyłu- 

dził om! m podstępny Sposób 30 zł. oraz 
nieco gamderoby od właściciela maj. Sad- 
kowio, gm. Dwiorzec p. Antoniego Czerni- 
ka, usiłując imi podobny sposób „nabrač“ 
mwych. Gdy doszło to do wiadomości poli- 
cią na skutek zarządzonego pościgu o0- 
szust został ujęty wia terenie gminy roho- 
teńskiej pow. słonimskiego. 

— DOBRZE PILNUJĄ. Niejaki Pi 

ko Konstanty, czeladnik piekarski z No- 
wogródka, udał się w kierunku granicy, 
w zamiarze nielegalnego udania się do Ro- 
sji. W dniu 15 maja został ujęty przez po- 

lieję ma tereniie gminy snowskiej, powiatu 
mieświeskiego w chwili, gdy już zmajdo- 
'wał się niedaleko graniev. 

  

        

    

     17 
- SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA STRZE 

'LECKIEGO POW. NIEŚWIESKIEGO.— 
D nia 9 bm. 'a: Nieświeżu odbyłło się posie- 
dzenie Powiatowego Zarządu Z. S., na któ- 
rem tfstalone program dnia ma Wainy 
Zjazd. Delegatów: ZS, mającego się odbyć 
28 bm. wt Nieświeżu. : 

Postamowiionio pomadto zwrócić się z a- 
pelem do wszystkiich orgamizacyj społecz- 
nych i kierowników urzędów) powiatu mie- 
świeskiego o zjednanie jakmajwiększej i- 
tości zwolenmiików: idei Związku Stmzelec- 
kiego, którzyby zadeklarowali swoją współ 
pracę z Towiarzystwem Przyjaciół Stnzeł- 
ca, poparcie materjalne i moralne. 

  

— POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJE- 
WÓDZKIEJ FEDERACJI PZOO. W dniu 
14 maja w sali konferencyjnej Stamostwa 
pod pnzewodnietwem pana wojewody Świ- 
derskiego odbyło się zebranie Wojewódz- 
kiego zarządu Federacji PZOO. /Po zagaje 
niu przez pana wiojewodę sprawozdanie 

przedłożył iwice-prezes zamządu p. starosta 
Neugebauer, poruszając między imnemi 
kwestje organizacji PW przy związkach 
sfederownych, następnie nabycia sztanda- 
ru przez Powiatowy zarząd w Baranowi- 
czach, oraz ubezpieczenie członków. 

Po Sprawiozdaniu wyłomiła się dyskusja, 
a sprawozdamie pnzyjęto do wiadomości. 

— MEOZ BOKSERSKI. W dniu 14 ma 
ja w kinie Casino odbył się mecz bokser- 
ski, urządzony przez klub sportowy 26 p. 

ułanów. W meczu brali udział zawodniey 
ze Związku Strzeleckiego, klubu sportowe- 
go 78 pp i Makabi. 

— KTO ZWYCIĘŻY? Rzeźnicy bara- 
mowiecy, chcąc zmusić magistrat do obni- 
ženia taksy za ubój bydła, zapnzestali bić 
bydło w rzeźni miejskiej, natomiast przy- 
wożą gotowe mięso, zabijająć bydło x; o- 
kolicach Bananowiicz. 

Trwa to już od kilku dni i podobno 
nzeźnicy prowadzić mają ten; bojkot prze- 
ciw magistnatowi aż do zwycięstwa. Ma- 
gistrat matomiast odgraża się, że będzie 

pobierał opłaty za oględziny mięsa w 
rzeźni. 

Kto w tej walce zwycięży, czas pokaże, 
— NIE MÓGŁ SKRYĆ. Jam Radoman 

Skradł u Aleksandra Kiennogi: konia z wo-_ 
zem, iktórego usiłował sprzedać handlarzo- 
wi, Nie udało się i został zatrzymany. — 
Siedzi.    

  

ALEKSANDER JEŁOWICKI — Moje wspo 
mnienia. 1804 — 1831 — 1838. Wyd. V. z por 
tretem autora i objaśnieniami Adolfa Jełowic- 

ego, Bp. Lorymejskiego. 
Lwów, 1933, str. 409. 

Już piąte wydanie!.. Dobrze to świadczy o 
społeczeństwie polskiem, ktore nie pozostaje 
obojętne na opowiadania i przeżycia żołnierza 
i „kapłana, który odegrał tak znaczną rolę w 

dziejach wielkiej polskiej emigracj. Trzeba 
stwierdzić, że „Wspomznienia* są napisane nie- 
zwykle żywo i pięknie i zawierają istną kopal 
nię faktów, charakteryzujących naszą  przesz- 
łość z przed wieku. Lata dziecięce na Wołyniu, 
szkoła w Krzemieńcu, studja w Krakowie i 
Warszawie, udział w pracach sejmowych i w 
walkach 1831 roku, oraz pierwsze lata na emi- 
gracji, — jakże barwne i wzruszające są te 
dzieje!. „Wspomnienia* czytają się jak nai- 
ciekawsza powieść, no i są lekturą naprawdę 
godną poznania i uznania!.. 

J. E. ks. Biskup A. Jełowicki, opracowując 
ostatnie wydanie, uzupełnił je krótkiemi wiado- 
mościami, o osobach, wymieniając w tekście.To 
ogromnie ułatwia czytelnikom orjentowanie się 
w stosunkach. Spis osób, podany na zakończe- 
nie, bardzo się przyda niejednemu czytelnikowi 
i badaczowi przeszłości. Gorąco polecamy tę 
książkę naszym Czytelnikom!.. 

ś nadprogram zagadka XX wieku. 

WARTO ZOBACZYĆ! 

Wyd. Ossolineum. 

Już wkrótce 

ukaże się na ekranie 

КЕМ Л 

DAWNO NIEWIDZIANA 

MARY PICKFORD 
w musującym humotem i werwą flmie p. t. 

  

  

W roli 
głównej „Retoja“ 
PIEKLO PARYŽA 

Sensacyjny dramat na tle przeżyć młodej i pięknej dziewczyny w odmętach Paryża 

GABY MBRLAY Początek o godz. 4, 6, 8, 10 
w sobotę i niedzielę o g, 2ej 25 „- 

Parter 

54...       

  

Dziś premjera! Życie apaszów paryskich w uocnych spełunkaćh Paryża! M łość i zbrodnia! Wstrząsające kol-je losu 
zbiega z kolonii karnej! To piekło na ziemi odsłania wielwi film p. t. 

„LIN 
W roli gł. botater filmu „X—27* 

WIEZIEŃ ; KAJENNY 
WiCTÓR MAC LAGLEN Nad program: dodatki dżwiękowe. Początek o g. 4 
  

    

„ILU 
FILM GROZY I TAJEMNIC! Mistrz maski, nie samowity genjusz tortur 

BORYS KARLOCFE 
w swej najnowszej i największej przejmującej zgrozą kreacji 

AAŚ 

Ceny 20 Ż060: 
Na 3 seans 

Balkon 40 gr. 

BR. FU-=ĄANŃCEHU | pan 70 <. 
Wymyślne tortury, Pałac udręczeń 

Nad program: „Mama kocha capę“, komedja. 
Wiacz, od 50 gr. 

  

Następny program: 
korona twórczości 

genjalnego   „PAN“ 
Ost:tnie dai superprzeboju 6a 

cieszącego się kolosalnem powodzeniem „NAGANA 

ERNESTA LUBICZA „... Złote sidła 
osz KaMedja 

z niezrównsnym  kemik:em 
SLIM w rol. gł. 

szczegóły 
nastąpią 

  

25 gr. 
na wszystkie 

seanse ш 
Radio wileūskit 
ŚRODA, dmia 17 maja 1933. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor, 
Czas. 

12,05: Audycja. dla poborowych. 
18,20: Program dzienny. 

14,45: Słymni śpiewacy (płyty). 
15,15: Gielda! rolnicza. 
15,25: Kom. Zw. Mł. Pol. 
15,35: Audycja dla: dzieci. 
16,00: Piešni litewskie, 
16,20: Muzyka amer. (płyty). 
16,40: „Nowie Indje* odczyt. 
17,00: Muzyka operetkowa (płyty). 

  

17,40: „Istota i cele ubezpieczenia pra- | 
cowiników: umysłowych oraz sposoby po- 
krycia jego kosztów** odczyt. 

17,35: Program na czwartek, 

1 800: Recital skrzypcowy. 
18,40: Pnzegląd Litewski. 
18,55: Rozmaitości. Codz. ode. pow. 
19,10: Wizyta mikrofonu wy Wileńskiej 

Bibljotece Umiwersyteckiej, Wywiad z A- 

damem Łysakowskim, dyr. Bibljoteki. 
19,35: Pras. dz, radj, 

19,45: „O „Requiem* Brahmsa* odczyt. 
20,00: Transm. z Wiednią (Requiem). 
20,45: — Wiad. sport. Dod. do pras. dz. 

radjowego. 
20,55: D. c. transm. z Wiedmia. 
22,00: Na wiidnokręgu. 
22,15: „Akuku mówiony dwutygodnik 

humorystyczniy. 
2245: Muzyka z płyt. 
23,00: Muzyka 'taneczna. 

Gi i PM AA AAA) 

okazyjnie niezbyt używaną maszynę do pisa 
nia „Underwood“ lub „Remington“ z długim 
wałkiem, najmniej 65 cm. Zgłoszenia do Pluto 

nu żand. „WILNO*. 

ia ji i 

The— Najlepszy środek przeciw 
zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać nrygin. Francuski. 

  

      

  

WANDA N. DOBACZEWSKA.. 

I! miejsce parter 

625-6. 

Dziś! Potężny dramat życiowy 

WYROK KORZA 
Nowy temat filmu, stojący na najwyższym poziomie artystyczn. 

  

imiejs.a pactać 

50 gr. 
na wszystkie 

  

W rol. gł. sławy ekiznu g'njal. tragikWalter Huston, piękna aks 
Heiena Chsndier oraz K. Dougles. 

OGŁOSZENIE MA SAAAA AAA LA o POKÓJ 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie ogłasza niniejszem ofertowy przetarg 
publiczny w dniu 9 czerwca 1933 r. na dosta- 
wę poduszek mažnicznych. 

Warunki przetargu można otrzymać w Wy- 
dziale Zasobów Dyrekcji (ul. Słowackiego 14) 
w godz. 12 — 13, 
prośby na pismie. 
Do akt nr 12-1933 r. 

lub pocztą po zgłoszeniu 

  

FABRYKA 
I SKŁAD M E BLI 

F. RILENKIN 1 348 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom wtasny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

1 tp. Ceny znacznie zniżone, 

OBWIESZCZENIE 
  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 12-go 
rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie, Piekielko alkowa, przedpokój i 
3 — 12, na zasadzie art. 1030 UPC ogłasza, kuchnia z wygodami.— 
że w dniu 22 maja 1933 r. od godz. 10 rano Mickiewicza 24 m. 6 
w Porudominie, gminy Rudomińskiej odbędzie Ogiądać 4—5 po po- 
się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomoŚ jydniu. 
ci, należących do Adamowicza Kazimierza na. — — — __ SĘ; 

ze wszystkiemi wygo- 
dami (łazienka) do wy 

najęcia. Plac Meżropełi- 
———————— talny 3 m. 8. 

Państwowe 

  

Seminarjum żeńskie VAAAAAAAL AAA A A, 
w Wilnie, ul. Filipa nr z 
3 poszukuje lokalu zlo- „Letniska 
żonego z 18 dużych i 

DANIUSZEW 
MIESZKAN E MAJATEK 
5 pok. z kuchnią do LE TNISKO 
wynajęcia. Słucka |7 Pensjonat — poczta — 
od 3—5 pop. Janiuszew — Kiersnow 
Z ERO AZ A. ska stacja  Smorgonie. 

POTRZEBNE Plaża, kajaki, tenis. 

dla lekarza 4 — 6- po- ; ETNISKO 
kojowe mieszkanie z wy WE DWORZE 
godami w śródmieściu. oq 15 maja nad Naro- 
nie wyżej II piętra. O- czem, parę kilometrów 
terty nadsyłać ul. Za- oq schroniska. Utrzyma 
walna 3 m. 9 dla A. M. nie dobre czterokrotne. 

* Park, łódka, bridź, koń 
wierzchowy. — Dojazd 
autobusem do dworu.— 
Cena 4 zł. Poczta Mia- 

"DO WYNAJĘCIA 
POKO JE 

    

Letnisko 
w majątku, 6 kim. od 

rzecz Piotra Zakrzewskiego i inn. i składają- M TE SZKANIĄ Vilna. l, 2 lub 3 po- 
cych się z mieszkalnego domu drewnianego, ze 
stodoły z desek i 

Wilno, dnia 10 maja 1933 r. 
Komornik (—) K. KARMELITOW. — — — — — — — PB kDa as a as AE 

I ši DOKTUR 

Lekarze Janina 
mu PIOTROWICZ- RAMWEFENUASOZY 

Dr. WolfSOR JURCZENKOWA 
Choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

7, tel. 10-67.' 

  

— — — — — przeprowadzila się 

Dr.Ginsberg WileAska 34 
choroby skórne  wane- Ii piętro 

czne i moczopiciowe przyjmuje 
/ileńska 3, od 8 — i od 5 — 7 wiecz, 

  | 4 — 8. Tel. 557. 

20) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Napróżno ty Wańka, mnie cze- 

piasz się. Nie ja winien waszej biedzie. 
— Nie tyyy? — przeciągnął drwiąco 

Wańka. — A nie już i u praudu nie ty? 
A chtoż policjantów przyciongał? a? 

— Jej Bogu nie ja! — Rupejko grzmo 
tnął się w piersi. — Sami szli, a mnie 
ze sobą zabrali, choć ja i nie chciał iść. 
Ni ja na was pokazywał, ni co... Sam ko- 
mendant u światlicy drukarnia wasza na- 
lazł i konczone. 

— A hetomu komendantu chtoż na- 
brechał? Twarde swoje sumleńje, Loj- 
ziuk. 

— Spakiń ty majo sumleńje. Niczoha 
ja nie brechał, dy i brechać nia budu. 
Wasza sprawa. A tylko strażaków tuma- 
nić nie dam! Żeb' sobie zapamiętał! Isz 
jego( jaki chitry! Mało sumleńja! A he- 
ta paskudźtwa, u świrnie, ja trzymać 
wam nazakywał? Nie już! 

Ulisia, zwinięta w kłębek pod krzy- 
żem, łkała wciąż spazmatycznie, aż słu- 
chających bolały wnętrzności. Ten płacz 
wstrząsnął widocznie Rupejką, nie dawał 
odejść, zmuszał do bronienia swojej słu- 
szności. Gdyby nie ten płacz, byłby Ru- 
pejko ani chwili nie gadał z młodszym 
Pawlukiem. 

Wańka patrzył teraz gdzieś nad jego 
głową, w daleką przestrzeń, w coraz mo- 
cniej rozpalającą się zorzę wieczorną. 
Prawie nie raczył słuchać argumentów 
przeciwnika, uśmiechał się z wyższością.. 
Rupejko pomału doszedł do białego wrze 
nia, Krzyczał już prawie. 

— Nieprawda, że za hranicą biedny 
naród panuje! Gorzej jemu tam, jak tu! 
A Polszcza silna, mać nasza! od głodu 
nas odbroni, w pohańbienie nie da! 

— Biedny naród, pod wiosna, trawa 
po przydróżkach rwie, trochi mąki posy- 
pie, gotuje i żre — jak żywioła... 

— A tam żeż dechną ludzie i jeszcze 
w pośiwięconej ziemi schować nie dadzo. 

— W sołdaty ludzi bioro, niewiado - 
mo gdzie pendzo! Za podatki krowy cią- 
gno, przedajo.. 3 

— A słyszał ty, co Mironowicza brat 
opowiadał, wróciwszy? Jak na Sołow- 
kach ludzi drzewa rąbać posyłajo? W 
mrozie i w głodzie gubio? Nie słyszał? 
Jak żydziuki tam rozporzondzajo się? Jak 
niewinnych ludzi na śmierć biją? — ci- 
skał Rupejko w twarz przeciwnikowi sło- 
wo za słowem, następując coraz bliżej, z 
zaciśniętemi pięściami. 

A na to Wańka wstał, wyprostował 
się zwolna, rękę przed siebie wyciągnął: 

— Nie wiem, jak tam, Lojziuk, I nie 
to mnie ciekawo. A ot żeż wiem: Chry- 
stowa idzie pora, a panam pahuba. Na 
dwory pahuba, na bahatych pahuba! Na 
silnych pahuba, a biednym i słabym pa- 
nowanie. Mój brat, Mit'ka, za biedny na- 
ród zastompić sia chciał, za to jemu sła- 
wa.. A tobie Lojziuk i twojemu komen- 
dantu, i twoim bratcam — panam: pa- 
huba! pahuba! pahuba! 

Podniósł rękę wysoko, dwa palce zio 
żył, jak do błogosławieństwa, ale grożne 
to było błogosławieństwo. Zachodzące 

‹ kuźni drewnianej, znajdują- 5-cio i 
cych się па ziemi dzierżawionej od Rozalji 0- z. Montwiłłowski 21.— 
sipowiczówny, oszacowanych na sumę zł. 615. nformacje w mieszka- 

ordynator Szpif. Sawicz Czyca tel. 11-72. 
chęroby skórne, WERE: — R = = — 
ryczne i moczopłciowe - 

koje, z kuchnią. Duże 
weranda, Obok rzekz i 
las sosnowy. Miejsce- 

ka Ko- 
т > - manikacja antobusowa 

niu nr 3 od g. 3 90 5. (co godzinę) lab koleją 

Może być z całodzieu- 
nem utrzymaniem. 
Oferty składać de Ad- 

DO WYNAJĘCIA 
3-ch pokojowe 

DO. WYNAJĘCIA 
2 MIESZKANIA 

  

5 - pokojowe ze wszel mjnistracji  „Sžowa“, 
kiemi wygodami. Zwie- pod A. K, 
rzyniec Witoldowa 5—— — — — — — 
dom Zygmunta  Киб2° — ааааалалалалаьлялия, 

PoSZUKUJĄ 
a PRACY 

"TYWYYTWYYVYTYPOWYWO POPIERAJCIE 

„0.P.P 
POLECAM 

doskonałą nianię. Infor- 
macje — uł. Micziewi- 

— — — — — — — — ста 5 — 9, Sopoćkowa 

sońce wisiało już nisko nad widnokre- 
giem. Rozpromienione, czerwone, żywą 
krwią zalało świat dookolny, aż, krwa- 
wiąc coraz boleśniej, dosięgła czarnego 
krzyża na trakcie i człowieka, pod nim 
stojącego. Stał Wańka pod krzyżem i 
wyglądał straszno, niesamowicie, tak sto- 
jący. Rupejkę zdjął zabobonny ięk. Od- 
ruchowo stanął między Wańką, a wsia, 
jakby chciał ją zasłonić przed jego groż- 
nym gestem. 

— Zła siła ty, Wańka! Wo ty chto! — 
wyjąkał roztrzęsionym głosem. — Pa- 
trzaj, ohlanisia! I krzyż ze wszystkiem 
krwawy. 

Wańka obejrzał się na krzyż, na jega 
ramiona, ociekające słoneczną posoka_. i 
mruknął, krzywo uśmiechnięty: 

— Burżujskaja krow'! Tak i treba. 
— Propadać że ciabie, zaklął roz- 

wścieczony Rupejko, odwrócił się, 
iwreszcie odejść i zatrzymał się znowu. 
Od wsi dreptat Dziadźka Filip i machał 
ciężko ramionami. 

— Powiežli! powieźli! — zakrzyczał 
naderwanym, starczym krzykiem. Ufisia 
skoczyła, jak szalona, targnęła się pized 
siebie, ale zaraz opadła i zaczęła wyrze- 
kać. Biadała teraz, że nie poszła za mę- 
żem do końca, nie odprowadziła go, nie 
pobłogosławiła na tę jego niedolę. Dziadź 
ka Filip tuptał się bezradnie na miejscu, 
nad jej gową i ocierał łzy podartym rę- 
kawem Świty. Była jego siostrzenicą 1 
wychowanką, ale jakże mógł jej dopo- 
móc z dna swojej własnej nędzy, codzien 
nej, gorzkiej, przygniatającej.. \МайКа 
Pawlłuk pochylił się nad leżącą. 

— Nie płacz! Nie zhinieć twoj Mit'ks 

w turmie. 
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