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„PIEKNIEJSZY OD PARYŽA“ 
1IL niem łachmany ghett świata. Tu jeszcze słyszy się żar- i motorów, a iabrykowania karoserji na miejscu. ja, to wiele gorzej. Meir łożył na to, by jego synowie 

„Mówią, że Fel Awiw jest piękniejszy jeszcze od 

Paryža“. 

Mówiła mi te słowa młoda studentka żydowska 

w Polsce, która zapewne nie widziała Paryża, a napew- 

no Tel Awiwu. — Hajfa jest cudownem miastem. Bę- 

dzie wielkim portem Levantu i pozostanie cudownem 

miastem. Tylko okroił się lazur zatoki o wąski i długi 

pas: to morze wyparto dla lanych w betonie pomostów, 

moli, nadbrzeża. Po tej długiej, szarej płaszczyźnie, na 

której pobudują się, jak w Gdyni składy towarowe 

i hangary, krążą obecnie małe 'wagoniki z cementem 5 

na rozszerzenie miejsca przyszłego portu. Ale tuż za 

nim, jest stara arabska Hajfa, Hajfa wąskich zauł- 

ków i obramionych portykami placyków, gdzie sta- 

da, spędzonych na targ owiec wylegują się w słońcu 

na płytach ogromnych, jak marmurowe płyty mecze- 

towych podwórców. Zaś dalej rozrosło się miasto zu- 

pełnie nowoczesne, amfiteatralne: Ścianą tego amii- 

teatru o jednej, jedynej ścianie, amfiteatru, co za are- 

nę ma okrągły wrzeź zatoki, jest porosły w oliwki i sa- 

bry długi grzbiet Karmelu. Miasto wygląda jakby pod- 

mywało górę: zagarnia jej coraz więcej, jak gałęziami 

pnączy ulicami, ujmuje stoki, które okryje wkrótce 

jakby bujnością liści, szaremi i czerwonemi dachami. 

Ale Karmel, góra Eljasza i pustelników, nie jest bra- 

na tylko od dołu: na szczycie przez gaj pinji i cy- 

prysów, przedarła się już elipsa asfaltowej szosy, z cu- 

dnym widokiem na dalekie, zamglone, błękitne morze. 

Wille, pałacyki, sanatorja. Nie podobna sobie wyobra- 

zić bardziej rozmaitego miasta. Na dole, nad morzem, 

blaszane ściany cystern przypominają, że tędy prze- 

ciąga się gigantyczny rurociąg, którym z odległych 

na setki kilometrów szybów Mossulu, spływać będzie 

wprost do okrętów nafta. Na górze zaś są najcudow- 

niejsze dzielnice miasta — ogrodu, rozrzucone dziel- 

nice mieszkań. Handel, szyldy, witryny, zgiełk, lady, 

kramy — to wszystko zamiast się rozleść po Hajiie 

skoncentrowało się u dołu, blisko portu. Pod górę dra- 

pie się wołniej, ociężalej. W tem mieście handlowem 

przecież, mieście o olbrzymiem handlowem znaczeniu 

skanalizowano handel w jeden zamknięty residus. 

Ale Tel Awiw... 

Ktoś w Polsce napisał, że miasto jest tandetne. 

I jest. Dziennikarz amerykański, którego poznałem, 

mówił mi, że nie lubi tego miasta. Przeciętne, trzecio- 

rzędne, miasto amerykańskie, typowe made in USA. 

Miał rację. Przyznawałem im obu rację. Przyznawałem 
ją innym, ale... Ale jest tu coś takiego, że to właśnie 

miasto, które jest młodsze od studjujących dziś na 

uniwersytetach młodzieńców, którego najstarszych kil- 

ka domów, dobiega sędziwego wieku lat dwudziestu 

sześciu, otoczone jest jakby nimbem, jakby aureolą, 

jak aurą czegoś, co tworzy, że jego nazwę wymawia 

się w pół jak nazwę jakiegoś legendarnego, cudowne- 

go miasta, a wpół, jak w tym kraju o skąpej wodzie, 

mówi się „źródło”, lub gdzieś pod biegunami „słoń- 

ce“. I jeszcze inaczej: Tel Awiw, nazwa nie większego 

od Katowic, Przemyśla, Białegostoku, młodego miasta, 

miasta zacisznych burżuazyjnych domków, małych ia- 

bryczek i cienistych bulwarów, Tel Awiw, ta nazwa 

miasta bez wczoraj, brzmi w ustach tych ludzi, i Ży- 

dów i Arabów i innych, bohatersko: Hastings, Czu- 

szima, Jemappes, Olszynka Grochowska, Radzymin. 

Gdy sobie to uświadomiłem, zabawiła mnie nieco ta 
myśl, ale tak niemniej jest. O Tel Awiwie mówi się 

jak o wielkiej bitwie, uwieńczonej świetnem zwycię- 

stwem. Tak i właśnie tak. Kraj, który posiada jedy- 

ne w świecie miasto jak Jerozolima, kraj który ma za 

centrum portowe rzecz tak cudną, jak Hajfa, durzy się 

poprostu w mieście, w którem Świeżo zaskrzepł astalt 

jezdni, a nie wyschło wapno ścian. Tajemnica. 

To miasto, którego nazwę wymawia się jak my 

mówimy „Kłuszyn* nie ma nic gigantycznego. Naj- 

dłuższe ulice nie są dość długie i dość szerokie, by 

ich perspektywy nie zakrywała zieleń młodych drzew. 

Nowa opera jest gmachem pięknym, ale nie monumen- 

talnym. Wielka synagoga ustępuje jeszcze operze. 

Związki Zawodowe mieszczą się w wielkim gmaszy- 

sku, będącem, jeśli chodzi o wrażenie artystyczne, 
czemś godnem zamku Wilhelma w Poznaniu, — z tem, 

że jest budowany dużo taniej i robi wrażenie lichej 

dekoracji teatralnej. Naprawdę gmachem okazałym, 

jest magistrat i kilkanaście większych prywatnych już 

gmachów. Jest to miasto niewielkich  paropiętrowych 

ledwo domów — zato tonących w ogrodach: żadnej 
parceli budowlanej nie wolno tu zabudować całkowi- 

cie. Zieleń przedziela jedne od drugich tanie i nowe 
domy Fel Awiwu: nierzadko w ogródku przed domem, 

dającym na ludną ulicę śródmieścia, spotkać można 

widok rozwieszonej na wietrze bielizny, jak to bywało 
tam „w kraju*, w Kutnie, Suwałkach... Wewnątrz 

mieszkań znajdzie się jeszcze dużo lichych oleodruków 

czy „gobelinów* o motywach biblijnych, jak u nas. 

Są to ostatki. 

To miasto jest wielkim stosem rozpalonym na 

brzegu morza po to, by przybywający tu Żyd palił na 

gon, tu Żydzi mówią jeszcze między sobą i po pol- 

sku i po rosyjsku i po niemiecku. Tu jeszcze spoty- 

ka się Żydów takich jak u nas, takich jak wszędzie 

w diasporze: brudnych i lękliwych i z tym jakimś 

smutkiem, w chwilach zastanowienia, na twarzach. 

Tu odbywa się wielka kwarantanna narodu po dwu- 

dziestu wiekach jego nędzy. Niema Żyda, który przy- 

jeżdżając do kraju nie przeszedłby przez Tel Awiw. 

Jest to szczególna kwarantanna. Zamiast być od- 

separowany w barakach, człowiek tu poprostu wcho- 

dzi w życie. Tu nie on zaraża chorobą, ale jego zara- 

żają nowym bytem. Człowiek nic innego nie robi, tyl- 

ko chodzi i patrzy, nim pracować zacznie. Widzi 

miasto, które powstało tak szybko, jak mało które mia- 

sto na świecie... Tam, gdzie stoją banki i kina i ka- 
wiarnie, na ulicy Lorda Allenby, zdobywcy Palestyny, 

na Turcji, były w roku 1924 wielkie wydmy piaszczy- 

ste. Na Montefiori rosły później jeszcze rzadkie, pu- 

Stynne trawy. W 1909 roku, Tel Awiw zostało mia- 

stem, pierwszem od tysięcy lat miastem zbudowanem 

i zamieszkałem tylko przez Żydów. Wtedy miało 

mieszkańców 550: Żydzi z sąsiadującej z niem bezpo- 

średnio arabskiej Jafiy przenosili się do nowego miasta 

bardzo powoli. W 1919 roku, było jednak mieszkań- 

ców 3000: zaledwie w trzy lata potem przybyło no- 

wych 10.000. Dziś ludność miasta przekracza już 

50.000. I rośnie. 

Meir pochodzi z Białegostoku. Czemże był w Bia- 

łymstoku? Czem miał być? Był stolarzem. jest w Pa- 

lestynie już ósmy rok. Czy mu się dobrze powodzi? 

Meir uśmiecha się, uśmiecha niemal filuternie ten sta- 

ry Meir. Czemu ma się mu źle powodzić, komu się tu 

źle powodzi? A co robi stolarz Meir? Co robi? — A 

samochody! 

W roku zeszłym Nachum Sokołow przyjeżdża do 

Jerozolimy. Wspaniały ten Tel Awiw, mówi; „co za 

rozwój, przemysł powstaje z niczego. Ta fabryka sa- 

mochodów... 

Panowie z egzekutywy sjonistycznej za głowę się 

wzięli. Co, gdzie, jak? No, mała uliczka w bok ulicy 

Herzla. Pojechali. Istotnie.  Hangar, ośmiu Żydów. 

Czterech stolarzy, dwóch tapicerów, kamasznik, ślu- 

sarz. Razem: fabryka karoserji autobusowej. Autobusy 

są głównym środkiem komunikacyjnym w Palestynie. 

Żydzi wpadli na prosty pomysł sprowadzania podwozi   

Mieli mały kapitalik, gdzieś się zapożyczyli, trzy pier- 

wsze autobusy postawiły ich na nogi. 

Czem były, przed wojną, Nalewki? Setki drob- 

nych fabryczek, mieszczących się w podwórzach do- 

mów, na poddaszach, w suterynach. Drobnoustroje ka- 

pitalistyczne, które zaopatrywały w towar wielkiego 

kolosa — Rosję. Dziś Rosji tej niema, posmętniały 

iabryczki. 

Tel Awiw ma swoje Nalewki: są to Nalewki in- 

ne, bo w zieleni i czystości i w słońcu. Są to Nalew- 

ki innego typu Żyda. Ale taksamo pracują tam ma- 

leńkie fabryczki, tak samo aprowidują one szerokie 

zaplecze Lewantu. Gdzieś daleko, w Manchesterach 

i Birminghamach, w zacisznych gabinetach szefów 

trustów, śledzi się z niepokojem w raportach filij, przy- 

czyny cofania się ekspansji handlowej dreagnouthów 

brytyjskiego przemysłu. Czyżby Arabowie szli śladem 

Hindusów? Czyżby intryga sowiecka podcinała kon- 

takty z temi rynkami? Kryzys? 

Bardzo się nad tem głowią panowie dyrektorzy 

koncernów, strategowie dumpingu i konkurencji. Ma- 

ja za sobą odbytych kilkadziesiąt kampanij, mają wię- 

cej przeciwników na rozkładzie, niż miał zestrzelonych 

samolotów nieprzyjacielskich lotnik niemiecki wielkiej 

wojny, baron von Richthofen. A teraz teren wymyka 

się z pod nóg koncernów, teraz kurczy się dumne 

Imperjum o Lewant. Nalewki telawiwskie okazały się 

konkurentem trustów. Każdoroczny bilans handlowy 

tych krajów stwierdza ich postępy. Drobnoustroje fa- 

bryczek przeżarły podstawę kolosów. Tel Awiw Meira. 

Dwaj synowie Meira nie mieszkają w Tel Awiwie. 

Jeden pracuje obecnie na szosie koło Tel Hai, drugi 

będzie od pierwszego kierował pracami odwadniają- 

cemi, jakie się prowadzi gdzieś w górze kraju, na 

świeże odkupionych terenach. „Obaj pracowali fizycz- 

nie“ — mówi Meir. Mówi to tak, jakby będąc Pola- 

kiem powiedział „obaj byli w Legjonach*. Przypomi- 

na mi się, że wczoraj rozmawiałem z pewnym delega- 

tem pewnego ministerjum w Polsce, żydem. Opowia- 

dał o siostrzeńcu, który jest w Tel Awiwie, i, niech 

sobie pan tylko wyobrazi, pracuje, jak prosty robotnik! 

Meir jest rzemieślnikiem, ale z tem wszystkiem jest bar- 

dziej spekulantem: to taki nalewkowski fabrykant. 

Meir mówi o tych synach, o ich pracy fizycznej, jak- 

by dawał do poznania: moja rodzina jest znakomita, 
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Aparat spłonął — lotnicy ocaleni 
WIEDEŃ PAT. — Z FREIBACH W KARYNTJI OTRZYMANO WIADO- 

MOść, 2Е SAMOLOT KPT. BAJANA, KTÓRY WYLĄDOWAŁ WE FREIBACH 
0 GODZ. 14 MIN. 15 ZAWADZIŁ PRZY STARCIE O DRZEWO I SPŁONĄŁ. 

OBAJ LOTNICY ODNIEŚLI LEKKIE RANY. POŻAR SAMOLOTU NASTĄ- 

PIŁ PRAWDOPODOBNIE WSKUTEK WYBUCHU MOTORU. 

O KAPITANIE DUDZIŃSKIM OTRZYMANO WIADOMOŚĆ, ŻE WYLĄDO- 

WAŁ O GODZ..13 MIN. 06 W MIEJSCOWOŚCI NOETSCH, POCZEM WYRU- 
SZYŁ W DALSZĄ DROGĘ DO LINZU. 

KPT. BAJAN I JEGO MECHANIK 
BACH DO CELOWCA (KLAGENFURT 

POKRZYWKA ODJECHAŁI Z FREI- 

Depesze przed katastrofą 
WIEDEŃ PAT. — Dziś wczesnym 

rankiem rozpoczął się lot alpejski, Ze 
względu na niesprzyjające warunki atmo 
sieryczne zawody odbędą się nie na tra- 
sie projektowanej normalnej, lecz na re- 
zerwowej o łącznej długości 1036 km.— 
Trasa ta prowadzi z Wiednia do Grazu, 
Klageniurtu, Knittelsieldu, Linzu, Wiener 
Neustadt, Stockerau. Pierwsi wystarto- 
wali lotnicy polscy © godz. 5 min. 15 i 
5 min. 18. 

ETAPY LOTU: 
WIEDEŃ PAT. — Wiedeńskie Biuro Kores 

pondencyjne donosi z Grazu z godz. 12: —0 
godzinie 11 przed południem wylądowało w 
Grazu 14 samolotów, biorących udział w locie 
alpejskim. 13 z nich kontynuuje dalej swój lot, 
w kierunku Klagenfurtu. — jeden z tych 13, 
Włoch Micciani, wylądował przymusowo w po- 

bliżu Grazu. Aparat uległ uszkodzeniom, tak, 
że nie będzie mógł być użyty do dalszęgo u- 
działu w konkursie. 

WIEDEŃ PAT. — Wiedeńskie Biuro 

Korespondencyjne donosi: Lotnicy Ba- - 
jan (Polska), Naty (Węgry), Vitien 
(Węgry), Kalmann (Węgry), Dudziński 
(Polska), Josipowitch (Austrja), Miccia 
ni, Sanzin, Pencarelli i Lombardi (wszy- 
scy czterej z Włoch) przylecieli o godz. 
6— 8 do Grazu, poczem wystartowali 
do dalszego etapu Graz — Klagenfurt. 
Samolot Miccianiego został uszkodzony. 
Pilot i obserwator wyszli bez szwanku. 
Aparat Mattioliego w pobliżu Angern (30 
km. przed Grazem) spadł na drzewo. — 
Samolot został ciężko uszkodzony. Pilot 
i obserwator wyszli bez szwanku. 

Samoloty polskie Bajana i Dudziń- 
skiego wyleciały już z Klagenfurtu w kie 
runku Knittenield. 

KLAGENFURT. PAT. — Do godziny 
12 w południe przeleciało 10 samolotów 
nad lotniskiem pod Klageniurt i konty- 
nuuje dalej lot do Knittenield. 

Ostatnie wiadomości 
KAPITAN BAJAN ZDRÓW 

WIEDEŃ PAT. — Od kpt. Bajana na 
deszła dzis do Wiednia depesza, dono- 
sząca, że jest zdów i że razem ze swym 
mechanikiem Pokrzywką odjedzie jutro 
do Wiednia. 

Kpt. Dudziński znajduje się obecnie 
w drodze do Grazu, gdzie zanocuje. 

WIEDEŃ PAT. — Pierwszy dzień 0- 
krężnego lotu alpejskiego nie był pomyśl 
ny z powodu złych warunków atmosfery 

cznych. Z pośród 16 samolotów, które 
wystartowały w piątek rano z Aspern — 
brało o godzinie 17,30 udział w zawo - 
dach tylko 7 samolotów: jeden polski 
(Dudziński), trzy austrjackie i trzy wę 
gierskie. Wycotało się w ciągu dnia z po 
wodu uszkodzenia 7 samolotów: 1 pol- 
ski (Bajana), trzy włoskie i trzy wę- 
gierskie, a dwaj lotnicy węgierscy nie 
startowali. Mimo uszkodzenia aparatów 
wszyscy piloci wyszli bez szwanku. 

OFICJALNE ZWYCIĘSTWO POLAKÓW 
OGŁASZA WIEDEŃSKA KOMISJA 

WIEDEŃ. PAT. — Komisja konkurso- 
wa ustaliła wczoraj wyniki Lotu Gwiaździ 
stego. [Pierwsze dwa miejsca przyzname 20- 
stały LOTNIKOM POLSKIM. KPT. BA- 
JANOWI I KPT. DUDZIŃSKIEMU, 

Kpt. Bajanowi komisja przyznała 8.703 
punkty ii stwierdziła, że kpt. Bajam przebył 
4.063 km., osiągnął szyblkość średnią 173,5 
km. i szybkość maksymalną. z Wienier Neu 
stadt do' Asperm 204,2 km. Kpt. Dudziński 
zyskał 8,575 punktów, w tem: 4,926 punk- 

tów za przeloty powyżej 400 km. bez lądo- 
wania, Odległość ustalona, 4.063 km., szyb- 

(kość średnia 144,8 km., szybkość maksy- 
malnia 193,59 km. Tirzecie miejsce zajął 
Włoch Mattioli 7,391 punktów, wy tem 3818 
punktów za przeloty powyżej 400 km., od- 
ległość 4,027, szybkość średnia 155,2 km., 
szybkość maksymalina 177,33 km. Czwarte 
miejsce.zajął Węgier Nagy 5.889 punktów. 
'w tem 2.456 punktów za przeloty powyżej 
400 km., szybkość średnia, 133 km, maksy- 
malna 161,86 km. 

TERE WASTE ODTOBESOWYKCERO 

Świętokradztwa 
GNIEZNO. PAT. — Wczoraj po połu- 

dniu dokomamo świętokradztwa wi kościele 

znaleziono korale, pierścionki i inne vota, 
znajdujące się przy ołtarzu Św. Teresy. 
Śledziiwo doprowadziło do aresztowania 
37-letniej Weroniki Stawińskiej, u której 
znaleziono korale, pierścionki i mne vota, 
pochodżące z kradzieży, 

    

Nasz tenis 

WARSZAWA. PAT. — Podczas gdy 
Jędrzejowska i Tłoczyński, a wkrótce tak- 
że i Hebda, wezmą udział w międzynarodo 
mych mistrzostwach tenisowych Francji, 
rozpoczynających się w miedzielę w, Pary- 
żu, Dubieńska i Jerzy Stolarow udają się 
rw dniach najbliższych do krajów nadbał- 
tyckich. 

Dnia 21—28 maja pana ta walczyć bę- 

dzień w międzynarodowych mistrzostwach 
Łotwy, a następnie 1—9 ezenwca grać bę- 
dzie na turmieju w Tallinie, Do Estonji 
projektowamy, jest również wyjazd Witt-   

skończyli szkoły, łożył nawet na uniwersytet. Meir 

wtedy w Białymstoku cieszył się z synów i jak teraz 

opowiadał pewnie sąsiadom.—,,Moi synowie, to zdol- 

ni ludzie. Będą panami doktorami, mecenasami. O, oni 

nie będą zwykłymi robotnikami!* — 

Meir jest już starym człowiekiem. Starzy ludzie się 

nie zmieniają. A jednak Meir zapomniał o swych bia- 

łostockich marzeniach. Meir mówi o tej szosie, na któ- 

rej najdosłowniej tłukł kamienie jego syn („pan me- 

сепаз“), jakby mówił o promocji doktorskiej tego sy- 

na. Starzy ludzie się nie zmieniają. Natura narodu się 

nie zmienia. Dwa tysiące lat przepajały żydostwo nie- 

chęcią do pracy fizycznej, pogardą. 

Meir nie poszedł budować szosy, Meir nie poszedł 

na ziemię, Meir pozostał w mieście. Ale Meir patrzy 

na swych synów, na tych robotników, jako na coś lep- 

szego, socjalnie lepszego od niego. jest to ta jego 

lepsza cząstka. Mówię z nim o przemyśle palestyńskim. 

Mówię, że podziwiam ich zmysł handlowy, że podoba 

mi się ta zwycięska wałka biednych żydków z Nale- 

wek z potęgą koncernów i trustów. Że tu wyrośnie 

wielkie centrum przemysłowe największego kontynen- 

tu świata. Że zrobi pieniądze, wiełkie pieniądze... 

Morgan... Rotschiłd,, Nie inaczej tamto... 

Stary Meir uśmiecha się i jasno i zabawnie za- 

razem. Jak dziecko do jakiejś miłej obiecanki. Meir 

widzi za memi słowami rotszyldowską drogę do fortu- 

ny... Ale nie. Meir bierze mnie za rękę w przegubie 

dłoni, oczy mu się rozświeciły ku czemuś. „Wie pan, 

za Bet Hanan, tam jest jedna taka piękna pardessa... 

Tylko jeszcze dom postawić... 

Pardessa... 

Człowiek zmienia tu cele marzeń. Ale jest i młode 

pokolenie inteligenckie, które rosło z Tel Awiwem, 

którego rodzice stanowią patrycjat miasta. Z poetą 

Bialikiem pracuje cały zastęp intelektualistów żydow- 

skich nad tworzeniem, rozszerzaniem życia duchowego 

w Erec Izrael. 

Niemiecka, nieco ciężka i poważna kultura salonu 

rozsadzana jest powoli przez południowy tempera- 

ment ludzi. Nad życiem towarzyskiem ciąży kult mu- 

zyki. Nie znam się na niej, ale w dzisiejszej Palesty- 

nie muzyka zajmuje chyba to miejsce, co teatr w daw- 

nej Grecji, co walka byków w Hiszpanji, co życie 

kawiarniane w dawnym Wiedniu. Zainteresowanie no- 

wą literaturą hebrajską jest tak: silne, jak ukraińską 

w kołach młodej inteligencji tego narodu. Tu chodzi 

o rozszerzanie hebrajszczyzny. Święci ona zresztą pei- 

ny triumf. Wszystko jest hebrajskie: jiddisch jest 

wprost tępiony, tak tępiony, jak język polski pod za- 

borcami. Założenie pisma żargonowego byłoby nie do 

pomyślenia, spotkałoby się z bojkotem i więcej, niż 

bojkotem. język hebrajski, to jeszcze jedna miara, na 

której chcę w tej książce mierzyć wielkość dokonane- 

go w Palestynie dzieła. Narazie pomyślmy tylko, że 

łacina była jeszcze językiem żywym, gdy hebrajski był 

już językiem martwym. Mussolini za wszelką cenę 

wskrzesza w Italjj Rzym antyczny, dokonał na tem 

polu olbrzymiego dzieła. Wskrzeszenie łaciny uważa- 

łoby się tam za mrzonkę, za niemożliwość. Wskrze- 

szenie hebrajszczyzny jest faktem. i 

„Piękniejszem od Paryża”. Te słowa wróciły mi je- 

szcze raz pewnego wieczoru schodzącemu ku plaży 

przez Allenby street. Był to wieczór szabatu. W sza- 

bat ustaje tu wszystko: nawet autobusy. A wieczór 

jest wielkiem świętem. Tego dnia było podwójne świę- 

to. Przed esplanadami kawiarń, po gładkich asialtach 

jezdni, w blasku lamp łukowych, ludzie tańczyli na 

ulicy. 

Radość na ulicy żydowskiej w Warszawie, gdzie- 

indziej, ma dla mnie charakter jakiegoś spazmu, jest 

czemś nerwowem, wrzaskliwem, męczącem. To, co się 

mówi „istny chajder“. To było, jakby w domach nie 

było miejsca i wszyscy wylegli lepiej się zabawić, 

bez przeszkody o miejsce potańczyć. Tańczenie na 

ulicy było rzeczą tak ogromnie prostą, tak sobie na- 

turalną, jak tylko może być. Z wielkiej kawiarni na 

rogu, której Ściany są żółte, jak bursztyn, i która 

oczywiście nazywa się „szafirem*, dźwięczała: „hora”, 

taniec, tańczony grupami, jak balet, jak tańce antycz- 

nego świata. „„Hora* wypełniała ulicę i miasto aż po 

plaże z jasnemi kawiarniami, z dancingami pod nabi- 

tem gwiazdami niebem. Spazm żydowskiej . radości 

w Diasporze, krzykliwy zgiełk naszych małych miaste- 

czek, rozpłynął się tu był rytmem ogromnej pogody. 

Żyd, który w najbardziej zażydzonem mieście świata 

nie mógł nie czuć się obcym, tu czuł, że ma pełne ty- 

tuły prawne, po raz pierwszy ma je, że jest u siebie. 

Oto tajemnica, dlaczego Tel Awiw jest dla żydów tem, 
czem jest. Tęsknota za domem budowała temu naro- 

dowi Tel Awiw w takiem tempie. Patrzy nań po przez 

radość zaspokojenia tej tęsknoty, po przez radość kre- 

su wędrówki. Tel Awiw, miasto, zwane pagórkiem 

wiosny, jest piękniejsze od Paryża. 

Ksawery Pruszyński.



„Poezjo! Jesteš tyranem!“ — wołał 
pewien utalentowany poeta! Czy poezja 
jest tyranem, napewno nie wiadomo, na- 
tomiast, że poeci są tyranami, to już fakt 
oczywisty!.. 

ABC (b.n.) jest wlašnie tego zdania. 
Nie dziw: smutne refleksje nasunęły recy- 
tacje poetów, zgrupowanych w Kole Li- 
terackiem studentów Uniwersytetu Wai- 
szawskiego. 

Nie wartoby ani słowem wspominać o nie- 
iortunnej imprezie Koła Literackiego, gdyby 
panosząca się nagminnie w najmłodszem poko- 
leniu wierszomanja nie przybierała rozmiarów 
zastraszających. jak gdyby po deszczu mnożą 
się ciągle rozmaite kluby, kółka i stowarzysze- 
nia. Napisać obecnie dla dwudziestoletniego 
młodzieńca wiersz, to tak, jak zjeść kawałek 
chleba z masłem. Autor kilkunastu liryk wydaje 
tom i za cenę kilkuset złotych urasta w opinii 
własnej i najbliższej rodziny i przyjaciół do 
godności „literata*. Zupełny zanik wewnętrz- 
nej odpowiedzialności wobec tego, co się pisze 
i wydaje, brak zmysłu samokrytycznego, pust- 
ka myślowa i zdumiewająca banałność arty- 
styczna — wszystkie te przypadłości najmłod- 
szych pseudo-poetów nasuwają  jaknajsumien- 
niejsze refleksje. Zawielu już namnożyło się 
poetów, abyśmy mieli dobrą poezję. 

Ostanie zdanie, napozór paradoksal- 
ne, jest jednak bardzo trafne! Tak! Po- 
etów jest stanowczo za dużo!... Poezji 
zaś — maluczko! 

Może ktoś powiedzieć, że ostatecznie nic 
nikomu nie wadzi, jeżeli sobie młodzi piszą 
wiersze. Oczywiście. Niech sobie piszą. I wszy- 
stko byłoby w porządku, gdyby utwory mło- 
dych wierszokletów nie wychodziły poza gra- 
nice wiecźorków koleżeńskich. Ale z chwilą, 
kiedy pod protektoratem rektora organizuje się 
publiczny wieczór, nazewnątrz posiadający cha 
rakter poważnej imprezy — wtedy cała sprawa 
zmienia się w przykrą szopkę, zasługującą na 
najostrzejsze potępienie. 

Czyżby naprawdę zawinił rektor? Nie 
„można przecież wymagać, aby rektor był 
cenzorem studenckich wierszy! 

Nikt z pewnością, idąc na wieczór Koła 
Literackiego nie spodziewał się usłyszeć rewe- 
lacyj. Wiek autorów ma swoje prawa, ale to 
cośmy usłyszeli we wtorek, przekraczało te 
prawa o wiele za daleko. 

Biedni grafomani! Tyle wykazali oni 
zapału i ofiarności, — ale nikt się nie 
poznał na tem! 

Może już naprawdę lepiej powstrzy- 
mać się od pisania wierszy? Lector. 

cego w stolicy sad. 

WILNO. — W piątek dnia 19 bm. 
warszawskim — pociągiem  pošpiesznym 
przybył do Wilna p. prezes Rady Mini- 
strów Janusz jędrzejewicz. Pobyt p. pre- 
mjera w naszem mieście ma charakter 
prywatny. P. Prezesa Rady Ministrów 
powitał na dworcu w nieobecności bawią 

na Zjeździe Gospodar- 
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SILVA RERUM Przyjazd premjera Jędrzejewicza do Wilna 
czym wojewody wileńskiego, p. wicewo- 
jewoda Marjan Jankowski. Obecni byli 
na dworcu dowódca Obszaru Warowne- 
go pułk. Pakosz, wicedyrektor PKP inż. 
Mazurowski, zastępca starosty grodzkie- 
go Czernichowski i komendant P.P. 
insp. Izydorczyk. 

Spadek dolara | związana z tem sytuacja 
gospodarcza Polski 

(DYSKUSJA W IZBIE PRZEMY SŁOWO-HANDLOWEJ W WILNIE) 
Posiedzenie Komisji Finansowo-Kredytowej 

Izby P.-H. w Wilnie, które się odbyło w dniu 
16 bm. pod przewodnictwem p. radcy St. Ko- 
gnowickiego, poswięcóne było dyskusji na te- 
mat „Spadek dolara i związana z tem sytuacja 
gospodarcza Polski“. W posiedzeniu tem wzię- 
li udział oprócz radców lzby zamieszkałych w 
Wilnie, również dyrektorowie większych ban- 
ków wileńskich 

Zagadnienie powyższe referował p. dyrek- 
tor dr. K. Niżyński, radca Izby P.-H., który w 
dłuższem przemówieniu, ilustrowanem datami 
statystycznemi, zobrazował przyczyny spadku 
waluty dolarowej, omawiając wpływ tego spad- 
ku na inne mocne waluty. 

O ile chodzi o wpływ spadku dolara na 
sytuację gospodarczą Polski, to znaczna nad- 
wyżka pizywozu nad wywozem naszym do Sta- 
nów Zjednoczonych A. P. sprawia, iż na dewa- 
łuacji dolara tylko zyskujemy. Co się tyczy 
pożyczek polskich, to załamanie się kursu do- 
lara szkody nam nie przyniesie w tych wszyst- 
kich przypadkach, gdy nie została zastrzeżona 
klauzula złota. Majątek społeczny również na 
dewaluacji dołarowej nie traci. Polityka rządu 
dąży i nadal dążyć winna w kerunku polep- 
szenia sytuacji gospodarczej nie drogą inflacji, 
która może wywołać jedynie chaos o nieobli- 
czalnych skutkach, lecz drogą planowych zarzą 
dzeń gospodarczych, mającychh na celu przy- 
stosowanie się do zmienionych warunków go- 
spodarczych. Zdaniem referenta należy z coraz 
większem zaufaniem patrzeć -w przyszłość, nie 
pozwałając sobie na żadne eksperymentowanie. 
Rząd musi utrzymać klauzulę złota, bo to jest 
jego obowiązkiem. Wprowadzenie w życiu co- 
dziennem pojęcia złotego w złocie jest, zdaniem 
referenta, niewłaściwe, bo daje podstawę do 
myśli o niepewności waluty polskiej. Reasumu- 
jąc swoje wywody, referent zaznaczył, iż spo- 
łeczeństwo polskie musi się dostosować do zmie 
nionych warunków gospodarczych i na tej plat- 
formie wejść w nowy okres życia gospodarcze- 

  

Minister Goering w Rzymie 
BERLIN PAT. — Według zapewnień 

półurzędowych, podróż do Rzymu pre- 
mjera pruskiego Goeringa mą charakter 
prywatny. Minister Goering pragnie jedy 

nie złożyć wizytę swemu osobistemu 
przyjacielowi księciu Filipowi Heskiemu 
zięciowi króla włoskiego. 

—000— 
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MYŚL SZCZĘŚLIWA — PROJEKT NIEFORTUNNY 

Każdy odruch zorganizowanego spo- 
łeczeństwa, jeżeli zmierza do obrony war 
tości kulturalnych, zasługuje na jak naj- 
większą uwagę i życzliwość, chociażby 
się nawet odznaczał pewną niedojrzało- 
ścią. Dlatego też inicjatywa Rady Wilen- 
skich Zrzeszeń Artystycznych w sprawie 
zorganizowania stałej komisji teatralnej 
zmusza do poważnego zastanowienia 
się nad nią w celu wykazania jej stron 
dobrych i pożytecznych jak i słabych 
i nieprzemyślanych. 

Jak wiadomo, RWZA zwróciła się do 
Pana Prezydenta miasta z memorjałem, 
w którym zaproponowała zorganizowa- 
nie „stałej i urzędowej” (!) komisji te- 
atralnej, składającej się z dziewięciu o- 
sób, z których trzy osoby reprezentowa- 
łyby RWZA. Skład byłby następuj.: Pre- 
zydent miasta — przewodniczący, 2-ch 
przedstawicieli Magistratu, 1 przedstawi- 
ciel Wojewody, 1 przedstawiciel Kura- 
torjum szkolnego, 1 przedstawiciel USB, 
oraz 'właśnie trzech panów z RWZA. 

Już ten skład, tak szczegółowo wy- 
mieniony w memorjale RWZA, robi odro 
binkę nieprzyjemne wrażenie, gdyż treść 
memorjału da się sprowadzić do nastę- 
pującego zdania: — „Panie Prezyden- 
cie, prosimy o zorganizowanie komisji, 
bo my chcemy być członkami!*.. O wie- 
le zręczniej byłoby, gdyby kto inny wska 
zał na członków RWZA, jako na szcze- 
gólnie kompetentnych znawców spraw 
teatralnych. No, ale stało się. 

Druga rzecz, która rzuca się w oczy, 
wywołując szczere zdziwienie, to zapro- 
jektowany zakres działalności przyszłej 
komisji teatralnej. W memorjale najwy- 
raźniej się mówi: 

— „Zadaniem komisji teatralnej, ja- 
ko instytucji stałej i urzędowej, byłoby 
załatwianie wszystkich (!) spraw, zwią- 
zanych z losami teatrów miejscowych i 
objazdowych, oraz czuwanie, aby teatry 
te w najszerszym zakresie uwzględniały 
artystyczne wymagania społeczeństwa 
ziemi tutejszej *. 

  

„Wszystkie sprawy*.. A więc: spra- 
wy finansowe i administracyjne, obsada 
stanowisk dyrektorskich, angażowanie ze 
społu, sprawy repertuarowe, a kto wie, 
może i obsada poszczególnych ról w 
sztukach... I to wszystko w trosce o zie- 
mię „tutejszą ''!.. 

Tak pojęta działalność komisji robi 
całkiem zbytecznemi stanowiska dyrekto- 
rów i wywołuje pytanie, dlaczego RWZA 
poczuwająca się na siłach do podobnej 
pracy, nie zechciała wprost złożyć ofer- 
ty na prowadzenie teatrów miejskich? 
Przecież to byłoby o wiele konsekwent- 
niejsze. 

Najdziwniej jednak wygłąda zespół 
delegatów RWZA, mających decydować 
o wszystkich sprawach wileńskich tea- 
trów. Memorjał zaznacza najwyraźniej, 
kogo ma delegować w charakterze tea- 
ralnych „speców*. Do komisji teatralnej 
z ramienia RWZA wejdą: dramaturg, pla 
styk i muzyk!... 

Taki skład przedstawicielstwa budzi 
poważne zastrzeżenia. Dlaczego, np. pla- 
styk ma być lepszym znawcą spraw tea- 
tralnych, niż adwokat, inżynier. czy le- 
karz? Z jaką dziedziną życia teatralnego 
plastycy są szczególnie dobrze obeznani: 
czy doskonale się orjentują w sprawach 
organizacji teatrów, czy też wyjątkowo 
dobrze znają literaturę dramatyczną ?.. 

I gdyby chociaż wszystkich plasty- 
ków można było uważać za wyjątkowych 
teatrologów, — gdzież tam!... Ponieważ 
do RWZA należy tylko jedno zrzeszenie 
artystyczne, przeto tylko tam są ci znaw- 
cy! To już dezorjentuje kompletnie. 

Pomyśleć tylko: artysta Iks, jako czło 
nek Tow. Plastyków, jest wielkim znaw- 
cą spraw teatralnych, natomiast Igrek, 
nie należący do żadnej koterji, zna się 
na teatrze, jak kura na pieprzu. Ale niech 
Iks wystąpi z Tow. Plastyków, a Igrek 
tam wejdzie, już się role zmienią. Dla- 
czego?... 

Nie lepiej jest z innymi przedstawicie 
lami RWZA. Przecież tak dramaturg, jak 

go, oszczędzając, pracując i wierząc we własne 
siły. 

W dłuższej dyskusji, w której m. in. wzię- 
li udział pp. prezes R. Ruciński, dyrektor W. 
Barański, radcowie A. Fried, K. Dudziński i in- 
ni mówcy, zgadzając się z ostatecznemi wywo- 
dami referenta, podnieśli wpływ dewałuacji do- 
lara na polski handel zagraniczny, który prze- 
ważnie kalkulował w tej walucie, a przeto po- 
niós' dosyć znaczne straty. 

Wskazano ponadto na konieczność wyko- 
rzystania obecnego momentu dla utrwalenia za- 
uiania do złotego. Państwo nie może na dłu”- 
szą metę opierać swego budżetu inwestycyjne- 
go wyłącznie na podatkach, lecz musi liczyć na 
kredyt wewnętrnzy, który jest możliwy tylko 
przy istnieniu atmosfery zaufania do waluty 
krajowej. 

  

W 250-tą rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem 

  

Zacząd pałacu w Wiłanowie zorganizował wystawę pamiątek po królu Janie Sobieskim. Na 
zdjęciu naszem widzimy o:orzymi, wspaniały namiot wielkiego wezyra Kara Móistafy, zdo- 
byty przez króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem, rozpięty obecnie w sali jadalnej pałacu 
Wilanowskiego. Namiot ten zajmuje przestrzeń60 m. 
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Po Kanossie socjalizmu niemieckiego 
Konsternacja w Międzynarodówce 

Fakt, że nie znalazł się w parlamencie nie- 
mieckim żaden socjalista, któryby pogłosował 
przeciw, Hitlerowi i wszyscy, mimo pogardy 
z jaką o nich odzywał się ich pogromca, po- 
głosowali karnie i kornie za nim, zrobił za- 
granicą zrozumiałe wrażenie, 

Prasa wszystkich odcieni pisze, że socjaliz- 
mowi niemieckiemu rozwi żnionemu na in- 
tratnych stanowiskach zabrakło wszelkiej god- 
ności. 
PARYŻ PAT. — Pod przewodnictwem Van- 

derveldego odbyło się wczoraj wieczorem po- 
siedzenie prezydjum II Międzynarodówki Socja 
listycznej, poświęcone sprawie zbrojeń niemie- 
ckich i stosunku do ruchu. hitlerowskiego. 

Przyjęto uchwałę, wypowiadającą się prze- 
ciwko dopuszczeniu do ponownego zbrojenia 
się Rzeszy i potępiającą kategorycznie grupę 
socjal - demokratów, która głosowała w Reichs 
tagu, bez zastrzeżeń za wnioskiem w sprawie 
przyjęcia do wiadomości deklaracji kanclerza 
Hitlera. 

Głosowanie to prezydjum ocenia jako przeci 
wne uchwale Międzynarodówki. Nie wdając się 
(dlaczego? Przyp. Red.) w moralną ocenę po- 
stępowania posłów socjal - demokratycznych 
Reichstagu, uchwała stwierdza, że stanowisko 
ich jeszcze jaskrawiej uwypukliło ohydę obec- 
nego systemu i terroru politycznego w Rze- 
szy. Podkreślić należy, że w obradach prezy- 
djum nie wziął udziału ani jeden przedstawi- 
ciel socjalistów niemieckich. Kon“ 

Il Międzynarodówka zmuszona była skon- 

statować iście bezprzykładny w dziejach wszel 
kich ruchów ideowycu akt moralnego załama- 
nia się całej elity socjalizmu niemieckiego. 

Nerrss———————— 

Bo PiNSIOMAT w ANORZEJAOWIE į 
a 

nad 

ŚWITEZJĄ | 
8 WANDY KULWIEĆ-FRYDRYCHSOWEJ 

otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto, 
Dojazd z Baraunowicz lnb Nowogródka 

"| autobusem. Ceny 3.50, 4.— i 4.50 w ze- 
leżności od pokoju, — Poczta Walówka 

s koło Nowogródka, Andrzejkowo 
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i muzyk, są to osoby nieraz jak najści- 
ślej związane z teatrem, jako jego współ- 
pracownicy. I oni właśnie, nieraz skrępo- 
wani, lub mogący kogoś sprępować, bę- 
dą występować w charakterze bezstron- 
nych reprezentantów kultury „tutejszej '.. 
Ale wyobraźmy sobie, że takim dramatur 
giem lub muzykiem okaże się osoba, nie- 
uleczalnie chora na manję wielkości i 
zdolna do intryg, nie przebierająca w 
środkach, — jakież wówczas straszne 
mogą się wytworzyć Stosunki!... ы 

Ktoś powie, że te obawy są całkiem 
płonne, gdyż wiadomo, o kogo chodzi; 
— ponieważ dramaturga trzeba szukać 
tylko wśród członków RWZA, przeto 
pod uwagę musi być brana przedewszyst 
kiem kandydatura p. Heleny Romer- 
Ochenkowskiej. Rzeczywiście, autorka 
„Szopki Wileńskiej" i „Wilji u państwa 
Mickiewiczów* daje zupełną gwarancję 
powagi, spokoju i bezstronności, ale jej 
sytuacja jakże będzie nieraz kłopotliwa, 
wskutek tego, że jest to nietylko autorka 
sztuk scenicznych, ale i czynny krytyk 
teatralny. 

Ai dalej jeszcze: nikt nie przeczy, 
iż dramaturdzy RWZA wzbogacili naszą 
literaturę dramatyczną, ale pomimo to 
mają nieco mniejszy dorobek, niż taki 
np. Rostworowski. A gdyby ten Rostwo- 
rowski przyjechał na stałe do Wilna, nie 
miałby w sprawach teatralnych żadnego 
głosu, dopókiby się nie zapisał na człon- 
ka „Smorgonji”.. Znowu nonsens. 

Przyczyną tych nonsensów jest me- 
galomanja: Rady, która w tymże memo- 
rjale przedstawia się, jako „„reprezentant- 
ka literatury, muzyki, teatru i sztuki pla 
stycznej”, choć de facto jednoczy tylko 
ośm organizacyj, nie zespalających i po- 
łowy ludzi, twórczo pracujących w wy- 
mienionych dziedzinach!.. 

RWZA jest bardzo niekonsekwentna: 
gdy wystąpiła z inicjatywą w sprawie 
gobelinów, — odwołała się do wszyst- 
kich organizacyj, reprezentujących pra- 
cę w różnych dziedzinach życia kultural- 
nego, i w ten sposób wzmocniła swój 
autorytet. W sprawie teatralnej nietylko 
nie szukała oparcia się o zorganizowane 
społeczeństwo, ale nawet nie powiado- 

SOCJALISTKA PIĘTNUJE TCHÓRZO- 
STWO SWEJ PARTJI 

WIEDEŃ PAT. — Znana działaczka socjal- 
demokratyczna Oda Olberg zamieszcza w „Ar- 
beiter Zeitung** ostry atak przeciwko niemiec- 
kim socjal - demokratom, którzy w dniu 17 ma 

ja głosowali w Reichstagu za przyjęciem do 
wiadomości oświadczenia Hitlera w 
nienneckiej polityki zagranicznej. Oda Olberg 
stwierdza, że niemieckie masy robotnicze nie 
mogą zrozumieć stanowiska frakcji socjal - de- 
mokratycznej i uważają podpis dany przez tę 
frakcję za meważny (?!). 

  

Przysposobienie wojskowe Polski 
PRZEDMIOTEM GENEWSKICH OBRAD 

GENEWA PAT. — Komitet eftektywów kon ; 
ferencji rozbrojeniowej zajmował się w piątek 
m. in. przysposobieniem wojskowem w Polsce. 

Delegacja polska przedłożyła komitetowi od 
powiednie dane cyfrowe stwierdzając, że przy- 
sposobienie wojskowe w Polsce winno być ob 
liczane przy kalkulowaniu efektywów jako ró- 
wnoważne 9.540 ludzi, licząc przeciętny stan 
dzienny. Na posiedzeniu komitetu cyiry te uza- 
sadniał delegat Polski gen. Burhardt - Bukacki. 

Pomimo zakwestjonowania cyfr zapropono- 
wanych przez delegację polską przez delega- 
tów Niemiec i Włoch, komitet zaaprobował w 
całości tezę i obliczenia delegata Polski. 

Po głosowaniu delegat Polski zwrócił uwa- 
gę, że w kałkulacji swojej dełegacja polska u- 
względniła także działy przysposobienia wojsko 
'wego, które nie były uwzględnione przez inne 
państwa, np. dział szybownictwa. 

WIĘCEJ CZŁONKÓW RADY LIGI 
NARODÓW 

GENEWA PAT. — Komitet, zajmują 
cy się systemem wyborów do Rady Li- 
gi, postanowił prowizoryczne zwiększe- 
nie liczby niestałych członków Rady z 
9 na 10 na okres 1933—1936 r. 

  

Japonja idzie dalej 
LONDYN PAT. — W kołach oiicjal- 

nych jJaponji orędzie Roosevelta jest roz- 
ważane z punktu widzenia stosunków ja 
pońsko - chińskich. Japonja będzie nale- 
gała na przeprowadzenie zakazu stoso- 
wania bojkotu, który nazywany jest 
przez japońskie koła urzędowe bronią 
prowokacyjną. Co się tyczy sprawy gra- 
nic, Japonja będzie domagała się uznania 
Wielkiego Muru Chińskiego jako grani- 
cy pomiędzy Chinami a Mandżurją, — 
Prawdopodobnem jest, że japonja przyj- 
mie propozycję Roosevelta w zasadzie, 

formułując zastrzeżenia. 
NANKIN PAT. — Wojska japońskie nastę- 

pują na Pekin, który jest coraz bardziej zagro- 
żony. Liczba Chińczyków zabitych i rannych 
na froncie pod Ku-Pei-Kou przewyższa 10 ty- 
sięcy: 

MANEWRY FLOTY MIKADA 

TOKJO. PAT. (Wielkie manewry 
marynamki japońskiej rozpoczną się ma! wo 
dach południowego iPacyfikiu wi pierwszych 
dniach czerwca i będą (tmwały trzy. miesią- 
ce. Manewry zakończą się wielką rewją 
morską w dmiu 25 sierpnia w pobliżu Jo- 
kohamy. 

Rewelucja w Ekwadorze 
PARYŻ. PAT. — Nadeszły tu wiado- 

mości o wybuchu ubiegłej nocy rewolucji 
w. Ekwadorze. I zaczął się wśród arty- 
lerji, Minister wro; otrzymał daleko idą- 

  

miła o swym kroku członków zrzeszeń, 
wchodzących w skład Rady, co jest wy- 
raźnem przekroczeniem  kompetencyj, 
wypływających ze statutu. 

Ale to już są sprawy wewnętrzne. 
Jak nieprzemyślany jest projekt RW 

ZA, dowodzi tak skład komisji, jaki za- 
kres działalności. Komisja ma decydo- 
wać o wszystkich sprawach, a więc np. 
i 0 repertuarze teatru szkolnego. Wyo- 
braźmy sobie jednak, że komisja będzie 
się składała nie z dziewięciu, lecz z dzie- 
więćdziesięciu osób i że ošmdziesiąt 
dziewięć osób zgodnie opracowuje re- 
pertuar dla młodzieży szkolnej i tylko 
jedna osoba — przedstawiciel  Kurato- 
rjum — nie uzna tego repertuaru. Cóż bę: 
dzie? — Ano, nic: stanie się tak, jak ze- 
chce właśnie ta jedna osoba, bo inaczej 
teatr nie będzie miał publiczności na 
szkolnycii przedstawieniach!.. I na to już 
nie poradzi najbardziej utalentowany 
plastyk!.. 

Czy jednak wszystkie te uwagi mu- 
szą doprowadzić do wniosku, że komisja 
teatralna jest całkiem niepotrzebna?.. O, 
nie!.. Właśnie pomysł zasadniczy jest bar 
dzo dobry, kiepskie jest tylko jego roz- 
winięcie. 

Komisja teatralna stała, poważna, nie 
związana bezpośredniemi, osobistemi in- 
teresami z teatrem, niezależna i czujna 
na głos społeczeństwa, — taka komisja 
jest potrzebna. Ale jej zakres działania 
musiałby być całkiem inny. 

Teatr, jak każda placówka kultural- 
na, przeżywa obecnie chwile ciężkie, — 
ale ta sytuacja jeszcze bardziej się gma- 
twa wskutek tego, że społeczeństwo jest 
albo całkiem bierne, albo, — co znacznie 
gorzej, — wykazuje przesadną gorliwość 
w dziedzinie najmniej właściwej. Miano- 
wicie rozmaite komisje i komitety, jak 
najchętniej zajmują się sprawami kiero- 
wania teatrem, występując w roli nad-dy 
rektorów teatru, — natomiast od dyre- 
ktorów żąda się, aby w sposób bliżej nie 
określony ściągał publiczność do teatru. 

A właśnie sprawy zorganizowania 
teatru są obecnie najłatwiejsze wskutek 
możności zaangażowania pierwszorzęd- 
nych sił, które pozwolą na wykonywanie 

  

ce pełnomocnictwa do pośpiesznego zgnił- 
cenia. rawolty. W kraju panuje silne pod- 
niecenie. 

  

najpoważniejszego repertuaru. Dziś naj- 
słabszy nawet dyrektor może stworzyć 
bardzo poważny teatr, — niech tylko ma 
zapewnioną publiczność!... Artyści, reży- 
serzy, dekoratorzy — najbardziej utalen- 
towani, łatwo się znajdą wskutek coraz 
trudniejszych warunków życia. 

O publiczność chodzi! O zorganizo- 
wanie publiczności, która ucieka od tea- 
tru, lecz, potrzebując widowisk, wypełnia 
po brzegi kina, kabarety, cyrki... 

Zorganizowanie publiczności, zorga- 
nizowanie widzów teatralnych, — oto 
główne, a raczej jedyne zadanie, jakiem 
powinna się przejąć komisja teatralna!.. 

Komisja ta musiałaby mieć w swem 
łonie dwie odmienne grupy członków, a 
może nawet posiadać podwójną budowę. 
Jeden zespół członków reprezentowałby 
czynniki subsydjujące i z urzędu kontro- 
lujące działalność teatrów, oraz miałby 
przedstawicieli _ już zorganizowanych 
rzesz widzów. Tu znaleźliby się przed- 
stawiciele władz wojewódzkich i samo- 
rządowych, kuratorjum, wojska, koleja- 

rzy i t.p., — czyli osoby, których wy- 
magania wobec teatru łączyłyby się ści- 
śle z zobowiązaniami, które się dobro- 
wolnie bierze na siebie. Nie chodzi tyl- 
ko o sprawy finansowe, ale i o repertuar 
w pewnym przynajmniej zakresie. Jeżeli 
przedstawiciel kuratorjum domaga się 
wystawienia takiej, lub innej sztuki, — 
znaczy to, że teatr może liczyć na tyle a 
tyle tysięcy widzów. jeżeli wojsko wy- 
suwa swoje dezyderaty, — jest pewność, 
że poprze wykonanie. I t.p. Byłby to cia- 
śniejszy zakres prac komisji, — nato- 
miast szerszy obejmowałby wysiłki, zmie 
rzające do zorganizowania widowni z 
płynnych tłumów. Wieczory dyskusyjne, 
odczyty, krytyka teatralna w różnyca 
postaciach, — wszystko to ogromnie uła- 
twiałoby poznanie publiczności i odczu- 
cie jej potrzeb kulturalnych. W tej dzie-- 
dzinie RWZA miałaby nieograniczone 
możliwości do wykazania swej inicjatywy 
chociażby jej przedstawiciele i nie byl 
członkami komisji. 

'RWZA, jako inicjatorka podobnego 
ruchu, znalazłaby niezawodnie szczere po 
parcie wszystkich miłośników teatru, na- 

W WIRZE STOLICY 
KRĘCIEK TRWA 

Już 400 godzin jedni kręcą się w cyrku, a 

drudzy pchają do kasy. Taniec na wytrzyma- 

łość ma szalone powodzenie, wałka brutala 

Karscha z eleganckim Sztekkerem nie była w 

stanie tak napchać cyrku, jak te kilkanaście 

wycieńczonych wywłok. Na koncerty w Fi!- 

harmonji przez cały rok akurat pójdzie tyle 

osób, co teraz do cyrku przez tydzień. Biletv 

drożeją z dnia na dzień — były po złotówce, 

dziś 3 zł. 50. | nie można ich dostać! 

Organizator Mussi zarobi ładne kilkanaście 

tysięcy. Przyjemnie pomyśleć, że ten sprytny i 

obrotny człowiek nie jest żydem, ałe prawdzi- 

wym Włochem. Widocznie i nie-Żydzi moga 

czasem mieć dobre pomysły. 

Nie należy sądzić, iż zawodnicy  taiiczą 

400 godzin bez przerwy. Co godzina przysiu- 

guje im kwadrans przerwy, wnet kładą się spać 

i śpią jak zabici, po dzwonku wołno się spo- 

źnić o 3 minuty, naturalnie zawsze ws 

  

    

się spóźniają. Zatem na dobę wypada odpo- 
czynku 24X18=7 godzin 12 minut, prócz te- 

ie go jest nad ranem jedna godzina catkow 

na sen przeznaczona i półgodziny na obiad. 

Czyli, że na 24 godziny zawodnicy odpoczy- 

wają przez 8 godzin 42 minuty. 

Phi, przed stu laty, każdy robotnik praco- 

wał 16 godzin na dobę. Coprawda ws. 
umarli — widocznie było to jednak niezdrowe. 

Kto dostanie 300 zł. niewiadomo, ale i tak 

wszyscy zarobią, bo Mucci płaci obecnie zawod 

nikom 4 zł. za godzinę. 1600 zł., to zawsze do- 

bra pociecha, jeśli się wymknie sza nagroda. 

Zarobił też niejaki Czarkowski z Cz 

kowskiej ulicy — bezrobotny z zawodu, wsz 

do cyrku z chwilą rozpoczęcia się konkursu 1 
siedzi dotychczas — nie wyszedł ani na chwi- 
lę, rodzina przynosi mu jedzenie. Najwytrwal- 
szemu widzowi ofiarował dobroczynny Mucci 
10 zł. Czarkowski siedzi dalej. 

Ostatnie 9 par są tak zażarte, iż nie zano- 

si się wogóle, by miały przerwać taniec. „Mo- 

'gę jeszcze tańczyć miesiąc, oświadczył student, 

wciągnąłem się do tego trybu dnia, czuję się 

doskonale, no i zawsze zabawniejsze, niż s 

chanie wykładów”... 

To też skrócono obecnie czas odpoczynku: 
zamiast 18 minut — 13. Potem codziennie bę- 
dzie się odejmować jeszcze po dwie minuty, 

jeśli wytrzymają i to — finał bez przerwy zu- 

pełnie. 

— A co oni tańczą? interesują się panie. 

Polki, walce, kujawiaki, naturalnie i tan- 
ga, schimmi, ale stosunkowo mało tych nowo- 
czesnych powolniaków. Często solowe popisy 

— ktoś z publiczności ofiarowuje 20 zł. za wy 
konanie mazura, czy kozaka, zaraz znajduje 

się amator. Aż dziwne, że w czterechsetnej go- 

dzinie tyle mają jeszcze wigoru. 

      

   

  

Zcinteresowanie kupiectwa za- 
granicznego Targami Wschedn. 

Miarą zainteresowania zagranicy tegoroczna 
imprezą Targów Wschodnich są wiadomości, 
nadchodzące z Wiednia, Bukaresztu, Czernio- 
wiec, Tel-Awiwu, Użhorodu itd. — Z Wiednia 
przybywa na Targi Wschodnie wycieczka spe- 
cjalnym pociągiem złożona z 200 osób. —Naj- 
większe zainteresowanie Targami daje się zau- 
ważyć w Rumunii. Tamtejsze organizacje go- 
spodarcze jak gremjum kupieckie, gremjum a- 
jentów handlowych i czerniowiecka izba prze- 
mysłowo - handdowa, uchwaliły na swych płe- 
narnych zebraniach zorganizowanie  gremjal- 
nych wycieczek na Targi Wschodnie, które о- 
sobnemi pociągami przybędą do Lwowa mię - 
dzy 3 a 10 czerwca, a celem ich jest szukanie 
nowych źródeł zakupu towarów.— Należy się 
spodziewać, że przemysł polski we własnym, 
dobrze zrozumianym interesie, wystąpi licznie 
na tegorocznych Targach Wschodnich, by dać 
możność kupcom zagranicznym zapoznania się 
z wytwórczością polską i nawiązania z nią 
stosunków handlowych, co walnie przyczyni 
się do wzmożenia eksportu polskiego. 

KET OAS RRDA T S 

tomiast RWZA, jako superarbiter i rze- 
czoznawca w sprawach teatralnych, RW 
ZA, delegująca do komisji osoby, które 
mogą być osobiście zainteresowane w 
tych, lub innych posunięciach na grun- 
cie teatru, — zbytniego zaufania nie bu- 
dzi. 

Zresztą jakże łatwo jest dowieść, że 
RWZA, „reprezentująca literaturę, 
muzykę, teatr, i sztukę plastyczną” i 
pragnąca przemawiać w imieniu wszyst- 
kich mieszkańców ziemi „tutejszej*, po- 
dejmuje się zadania ponad swoje siły, 
gdyż nie zna nawet wymagań  najbliż- 
szych swych przyjaciół. Zorganizowała 
RWZA wspaniałą czytelnię, prawie wy- 
łącznie przystosowaną do potrzeb plasty- 
ków, — zorganizowała inteligentnie, fa- 
chowo, pięknie, — i cóż?... Nawet or- 
ganizatorzy nie zaglądają do tej czytel- 
nil... Pustki, kompromitujące pustki!.. 

Czy nie byłoby czegoś podobnego z 
teatrem, gdyby, — od czego uchowaj 
Boże! — przeszedł projekt Rady i pow- 
stałaby komisja teatralna, organizująca 
teatr w charakterze nad-dyrektora, i nie 
dbająca o zorganizowanie publiczności, 
uważając, że to jest zadaniem teatru, a 
nie społeczeństwa!.. Ka? 

Z teatrem nie jest tak źle, jak z pu- 
blicznością. Teatr wileński dowiódł w 
sposób przekonywujący, że potrafi spro- 
stać największym nawet wymaganiom, 
ale ten teatr, nawet zapomocą hojnie roz- 
dawanych kartek wstępu, nie potrafi wy- 
pełnić widowni!.. 

Niech społeczeństwo nie będzie obłu- 
dne: nie stawia wobec teatru wielkich 
wymagań, które nie obowiązują inicjato- 
rów do czynnego poparcia wysiłku arty- 
stów!.. Żądajmy od teatru rzetelnego 
wysiłku, ale niech nas samych obowiązu- 
je jeszcze większa rzetelność!.. Tylko w 
ten sposób przyczynimy się do rozwoju 
życia kulturalnego.. 

Czy RWZA w sprawie teatralnej zaj- 
muje właśnie taką pozycję, — zorjento- 
wać się narazie trudno iwskutek zbyt nie- 
przemyślanej redakcji memorjału, wyraź- 
nie pisanego „na kolanie". 

W. Charkiewicz,



Komitet Ratowania 

Bazyliki 
18 b.m. odbyło się walne zebranie Komi- 

+etu Ratowania Bazyliki przy udziale trzydzie- 

stu kilku osób. Po zagajeniu S p. aną 

iewskiego, zastępujacego nieobecnego Frezėsi 

Koriteću, JEŻ ts. Biskupa K. Michałkiewicza, 

zebrani jednomyślnie powałali na przewodni- 

czącego J.E. Ks. Arcybiskupa R. Jalbrzykow- 

skiego, który do stolu prezydjalnego zaprosił 

p.p. wwojewodę M. Jankowskiego, dyr. Malec- 

kiego, dyr. Niżyńskiego, dyr. Żuchowicza i 

jcę Karczewskiego. 
ё 

3 Że s prawocdanikói za Czas od 17vil 31 

roku wystąpiły Sekcje: Techniczna, Historycz- 

na, Finansowa i Koło Pań. Zestawienie „kaso- 

we odczytał Skarbnik Komitetu, ks. Mościcki. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Pie- 

traszewski, prezes lzby Kontroli Państwa, zło- 

żył Komisji wniosek o udzielenie absolutorjum, 

co jednomyślnie zostało przyjęte. || 

Dyskusji nad sprawozdaniami nie było. 

Że złożonych sprawozdań (które oby zo- 

stały ogłoszone drukiem!) zarysował się dokład 

ny obraz wysiłku tak bezpośrednich kierowni- 

ków robót, wszechstronnie oświetlający stan 

bazyliki i ratujących ją przed klęską, — tak 

i szerszych warstw społeczeństwa, które nie 

skąpi ofiar. й ; 

Ofiary, które przez czas, objęty sprawo- 

zdaniem, wpłynęły do kasy Komitetu, wyno- 

szą około 395 tys. zł., wydatki dotychczasowe 

sięgają sumy 286 tys. zł., Dzień Ratowania Ba- 

zyliki "dał 43,810 zł., co nie jest sumą wielką 

ze względu na to, że zbiórka odbywała się na 

całym terenie Rzeczypospolitej. Społeczeństwo 

więc — powinno zdobyć się na jeszcze więk- 

szy wysiłek, bo znajdujące się obecnie do dy- 

spozycji Komitetu sto kilka tys. zł. wystarczą 

tylko względnie na krótki czas. : 

© "Po wysłuchaniu sprawozdań, zebrani, na 

wniosek J. E. Ks. Arcybiskupa, uznali nowe 

wybory członków władz komitetu za bezcelo- 

we ze względu na wielkość dokonanych prac, 

į "nadal zatwierdzili członków Zarządu i Sek 

cyj na ich stanowiskach. 

° то daje gwarancję, iż prace nadal będą 

spoczywały w doświadczonych rękach najbar- 

dziej powołanych i szczerze oddanych sprawie 

osób. . 
Ta, całkiem słuszna uchwała Walnego 

Zgromadzenia pod jednym tylko względem jest 

niece dziwna, gdyż nadal zachowuje prawie 

już mtyczną Sekcję Propagandowo-Prasową, 

która na zebraniu nie złożyła żadnego sprawo- 

zdania (no bo i nie mogła złożyć, gdyż nie 

działała wcalel) i której ani jednego człon- 

ka nie dało się zauważyć wśród obecnych. 

W ciągu dwóch lat funkcje sekcji praso- 

wej pełniły: Sekcja Historyczno-Artystyczna 

(szczególnie w okresie znalezienia „prochów 

królewskich), Sekcja Techniczna (która ZOr- 

ganizowała parę konferencyj — pokazów To- 

bót), Sekcja Finansowa (Dzień Ratowania Ba- 

zyliki), oraz Koło Pań (imprezy na rzecz Ko- 

mitetu). : 

Brak dyskusji sprawil, že na zebraniu nie 

została poruszona niezmiernie ważna sprawa 

Wystawy t. zw. Królewskiej. i 

Dzieje tej Wystawy są takie: 8 grudnia 

1931 roku umieściłem w Nr. 283 artykuł p.t. 

„Ratujmy Bazylikę, ale nieco „poczekawszy“, 

w którym, podkreślając (jeszcze wówczas ) 

brak akcji propagandowo-prasowej, . rzuciłem 

myśł zorganizowania wielkiej wystawy, po- 
święconej. odkryciom, dokonanym w Bazylice. 

Pisałem wówczas: 

„Na tej wystawie musiałyby się. znaleść 
obrazy prof. Ruszczyca, prof. Śleńdzińskiego, 

p.ps Hoppena i Kwiatkowskiego, plany bazyli- 

ki, powiększone fotografje, ilustrujące przebieg 
robót, projekt mauzoleum królewskiego, jeżeli 
zaś można — insygnia królewskie i przedmio- 

ty, znalezione w krypcie”. ` 
* Projekt mój okazał się nieco spóźniony pod 

tym względem, że wówczas już istniała odpo- 
wiednia uchwała Komitetu, o której publiczność 

nie była powiadomiona. 
15 grudnia 1931 r. w Nr. 288, czyli w ty- 

dzień po moim artykule, ukazał się taki komu- 
nikat Komitetu Ratowania Bazyliki: 

„W połowie listopada Komitet Ratowania 

Bazyliki uchwalił urządzić wystawę, obrazują- 
cą odkrycie szczątków królewskich w Ba- 
zylice wileńskiej. Organizację wystawy po- 
wierzono konserwatorowi dr. Lorentzowi. Pro- 

gram wystawy został już ostatecznie zaapro- 
bowany przez komisję Historyczno-Artystycz- 

па na ostatniem posiedzeniu z dnia 12 b.m. W 
poniedziałek wyjechał do Warszawy konserwa 
tor dr. Lorentz w celu załatwienia szeregu 

spraw, związanych z organizowaną wystawą. 

Bliższe szczegóły będą podane w najbliższym 

O tych „bliższych szczegółach” informo- 
wał organizator wystawy, dr. Lorentz. Wiado- 
mo więc było, że projekt wystawy został przy- 
jęty przez zarząd, że ]. E. Ks. Biskup Michal- 
kiewicz, jako warunek udzielenia na wystawę 
insygnjów królewskich, zażądał, aby wystawa 

* mieściła się w Pałacu Reprezentacyjnym, co, 
rzecz, jasna zostało przyjęte, — że prace już 
są w toku. 

Ale skończył się rok 1931, upłynął 1932, 
rozpoczął się 1933, wystawy jednak niema, 
choć niejednokrotnie były wyznaczane różne ter 
miny. Od pół róku trwał niezawodny, zdawa- 
łoby się, termin — czerwiec r.b. I oto przed 
paru dniami na posiedzeniu Komitetu Obchodu 
Rocznic Historycznych właśnie p. dr. Lorentz 
oświadcza, że wystawa odbyć się nie może 
wskutek zmiany stanowiska Kurji Biskupiej, któ 
ra dopiero w ostatniej chwili powiadomiła, iż 
insygnjów na wystawę nieda. 

W sprawozdaniu zaś Sekcji  Historyczno- 
Artystycznej, które było odczytane przeż prof. 
orelowskiego, nie było wzmianki ani o u- 

chwale z dnia 12-XII ol r., ani wogóle o ja- 
kichkolwiek pracach w związku z zamierzoną 
wystwawą... 

Byłoby więc bardzo dobrze, gdyby Komi- 
tet Ratowania Bazyliki zechciał łaskawie się 
zastanowić, jako to się stało, że w jego imie- 
niu były podawane do prasy komunikaty, nie- 
ślisle informujące ogół o wystawie „Królew- 
skiej”, i że dr. Lorentz, który od r. 1931 ofi- 
cjałnie występował w roli organizatora wysta- 
wy dopiero w r. 1933 stwierdził, że zorgani- 
zowanie wystawy jest rzeczą niewykonalną z 
powodu przeszkód całkiem nieoczekiwanych... 

W. Ch. 
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KOMUNIKAT STACJI METEORGLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 19 MAJA 

Ciśnienie średnie: 766. 

Temperatura średnia: + 14. 

Temperatura najwyższa: 

"Temperatura najniższa: --5. 

Opad: 
Wiatr: północno -— zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-z 
na dzień dzisiejszy: 

Najpierw chmitrno lub mglisto, gdzienie- 

gdzie deszcze, potem stopniowe polepszenie się 

pogody. 

Wschód słońca g, 3,07 

Zachód słońca g. 7,24 

  

KOŚCIELNĄ 

— Dar Wil. Banku Ziemskiego na 
Bazylikę, — Wileński Bank Ziemski na 

rzecz ratowania bazyliki wileńskiej wpła 
cił kwotę zł. 400. Za tak hojną ofiarę 
Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej tą 
drogą składa gorące i serdeczne podzię 
kowanie. 

MIEJSKA 

— KOMITET ROZBUDOWY. W dniu 
26 bm. odbędzie się posiedzenie Komitetu 

Rozbudowy m. Wilna. Na posiedzeniu roz- 

patrzone zostaną podania ubiegających się 

o pożyczki ma wykończenie rozpoczętych 

już budowli drewinianych. Pożyczki wyda- 

wane będą w! maksymalnej wysokości d. 
4000 złotych. Do chwili obecnej złożono już 
ponad 40 podań. 

— KURZ NA ULICACH. Zwilżanie 
jezdni w Śródmieściu, (nie mówiąe już o 
peryfenjach), odbywa się bardzo ospale. 
Dozorcy nie przestrzegają weale nakaza- 
nych godzin poląwania, tak że tumany ku- 
nzu umoszą się po przejeździe każdego sa- 
mochodu. 

Ponadto na placu Katedralnym od stro- 
ny, gdzie stoi stacja benzynowa, jezdnia 
pokryta jest znaczną warstwą miałkiego 
piasku, który przy najmniejszym podmu- 
chu wiatru wzbija się w górę. 

Ulice Kijowska, Piłsudskiego i okolicz- 
me od zejścia śniegów nie były jeszcze 
weale polewane. 

— PORZĄDKOWANIE ZIELEŃCÓW. 
(Urządzone na chodnikach i na załamaniach 
ulie zieleńce, zostaną przekopane i zasia- 
me. Na ul. Wielkiej odpowiednie roboty 
już podjęto. 

  

   

— SKWER (PRZED TOW. JRZYJA- 
CIÓŁ NAUK. Magistrat rozpoczął już pra 
ce przygotowawcze do urządzenia skweru 

przy ml. I Baterji, przed gmachem Towa- 
rzystwa iPrzyjaciół Nauk. Jednocześnie na 
womianikowanej ulicy zniesiony zostanie 
most drewniany. Wyrwa zaś, znajdująca 
się pod mostem zostanie zasypana i zrów- 
niana z jezdnią, 

— SPRAWA KOMUNIKACJI AUTO- 
BUSOWEJ:. W przyszłym tygodniu ma się 
odbyć posiedzenie magistratu, poświęcone 
sprawie komunikacji miejskiej. 

Magistrat zamierza powziąć jakąś kon- 
kretną decyzję, któraby! ruszyła tę kwes- 
tję z martwego puniktu 

— RYBOŁÓSTWO. Ma się ukazać ob- 
wieszczenie władz. administracyjaych, wy- 
jaśniające czy w obrębie miasta potrzebne 
są specjalne zezwolenia na łowienie ryb 

wędką, 
WOJSKOWA 

— PODWYŻSZONE KARY W SPRA- 
WACH WOJSKOWIYCH. Z «dniem 17 bm. 
poczęły cbowiązywać nowe przepisy o wy- 
kroczeniach za uchylamie się od obowiązku 

wojskowego. Za niestawiennictwo przed 
komisją poborową, za samowolny; wyjazd 

zagnamicę, oraz za niezgłoszenie się do re- 
jestracji grozi kara do 3 miesięcy więzie- 
nia lub grzywny do 3 tys. złotych. 

Za niemeldowanie zmiany adresu, u- 
krywanie dckumentów wojskowych w ce- 

łu uchylenia się od obowiązku stawiennic- 
twa tub miezgłoszenie się na 'wezwiamie 
władz administracyjnych lub miejskich — 
grozi kara do 2 miesięcy aresztu lub 2 tys. 
zł, grzywmy. 

SPOŁECZNA 

— Kurs instruktorski dla działaczy społecz- 
nych. — W niedzielę dnia 21 maja rb. rozpocz- 
nie cię 3-dniowy kurs instruktorski dla działa- 
czy spełecznych z terenu powiatu wileńsko - 
trockiego w Wilnie i jednocześnie z terenu po 
wiatu oszmiańskiego w Oszmianie.— Kursy te 
zorganizowane są przez sekretarjat wojewódzki 
BLWR w porozumieniu z odnośnemi władza- 
mi powiatowemi. Р 

     

  

UNIWERSYTECKA 
— Wezwanie do byłych studentów Uniwer 

sytetu Steiana Batorego. — Rektorat Uniwersy 
tetu Stefana Batorego w Wilnie  niniejszem 
wzywa wszystkich byłych studentów i student 
ki, którzy korzystali w czasie studjów ze sty- 
pendjów i pożyczek zwrotnych, lub mieli od- 
roczone opłaty studenckie, do dobrowolnego 
zwrotu rat zaległych z tego tytułu w terminie 
do 1 fipca rb. Po tym terminie zaległości te bę- 
dą ściągane w drodze przymusowej. Raty na- 
leży przesyłac przekazem pocztowym lub wpła 
cać bezpośrednio do Kasy Kwestury Uriwefsy- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie. 

Jednocześnie Rektorat Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie zaznacza, że zwracane sty 
pendja, pożyczki i opłaty, odroczone obraca- 
ne są na pomoc w nauce i stypendja dla nie- 
zamożnej młodzieży akademickiej. 

— Egzaminy magisterskie na Wydziale Hu- 
manistycznym USB. w terminie letnim 1932 — 

J33 roku akademickiego odbywać się będą 
od 20 czerwca 1933 roku. Do egzaminów zgła- 
szać się należy pisemnie w czasie od 1 do 7 
czerwca 1933 r. 

  

ОМО 

AKADEMICKA 
— Z Koła Akademików Dziśnian. — Za- 

rząd Koła podaje do wiadomości członków, że 
w dniu 21 maja w lokalu ROK (Dominikańska 
14 —1) odbędzie się nadzwyczajne walne ze- 
branie z następującym porządkiem dziennym: 
1) zagajenie; 2) wybór przewodniczącego; 3) 
odczytanie wyroków sądu koleżeńskiego; 4) 
skompietowanie sądu kol.; 5) omówienie pra- 
cy wakacyjnej; 6) wolne wnioski. 

Pierwszy termin zebrania o godz. 14. 
drugi o 15-ej. Po zebraniu wspólna iotograija. 

— Sodalicja Marjańska Akademiczek USB. 
powiadamia, że zebranie sekcji eiCharystycznej 
odbędzie się w niedzielę dnia 21 bm. o godz. 
16 punktualnie w Ognisku Sod. Uniwersytecka 
94m 

SZKOLNA 

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powsze 
chna „Promień* wraz z przedszkolem (ul. Wi- 
wuiskiego 4 koło Dyr. Kol.) — przyjmuje za- 
pisy do wszystkich oddziałów. V i VI oddz. 
odpowiadają zniesionym nową ustawą szkolną 
dwóm pierwszym klasom gimnazjum. — Z po- 
czątkiem roku szkolnego uruchomiona będzie 
filja szkoły na Zwierzyńcu. 

Lokal jasny i czysty, boisko, komplety fran 
cuskiego, ceny przystępne. 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 
łu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. Gimnazjum im. T. Czackiego bę- 
dą czynne klasy od II do VIll-ej. Egzaminy 
wstępne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum 
rozpoczną się w pierwszym terminie dnia 16 
maja o godz. 8 rano, w drugim terminie dnia 
1) czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od 10 — 13 kancelarja gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10—56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkciny. 

— Szkoła Ćwiczeń przy Państwowem Se- 
minarjum Nauczycielskiem Męskiem im. T. Za- 
na w Wilnie ul. Ostrobramska Nr. 29 przyjmu- 
je zapisy dziewczynek do oddz. I, w terminie 
do dnia 1 czerwca b.r. 

ŻYDOWSKA 

— PRZIESILENIE 'W! GMINIE ŻYD. 
Odbyło się bardzo burzliwe nadzwyczajne 
posiedzenie zarządu Gzaniny Żydowskiej, 
Jeden. z członików Grodzieński zarzucił za- 
rządowi nieodpowiedzialną gospodarkę fi- 
mansową, co Spowiodowało, że prezes za- 
rządu p. (Kruk zgłosił swoją rezygnację. 
Z tem stanowiskiem  solidaryzował się 
również : członek prezydjum zarządu p. 
Zajdsznur. (Wobec ustąpienia  prezydjum 
próbowano dokonać nowych wyborów. Nie 
dały jednak one rezultatu, bowiem wysu- 
wani kamdydaci mie zgadzali się na wej- 
ście do zarządu. 'W! związku z tem wł zarzą- 
dzie. Gminy Żydowskiej przesilenie trwa w 
dalszym ciągu. 

ZEBRANIA ł ODCZYTY 
— Odczyt o krółu Sobieskim. — Dnia 21 

maja e godz. 16.30 w gmachu Bibljoteki im. 
Wróblewskich (Zygmuntowska 2) odbędzie się 
uroczyste posiedzenie Instytutu Naukowo - Ba- 
dawczego Europy Wschodniej w Wilnie z od- 
czytem mjra Ottona Laskowskiego — „Król 
Jan Sobieski jako wódz”. 

Wstęp za zaproszeniami, które można do- 
stać w sekretarjacie Instytutu od godz. 10 do 
13i od 16 do 20. 

—katolicki Związek Polek Archidiecezji Wi- 
łeńskiej komunikuje niniejszem, że w niedzielę 
dna 21 maja rb. z okazji zjazdu delegowanych 
KSP JE. ks. arcybiskup metropolita wileński od 
prawi dla uczestniczek zjazdu mszę św. w koś- 

  

Epilog dramafu z ul. Sfrycharskiej 
Kobieta która zabiła, przed Sądem Okręgowym w Wilnie 

„Wezoraj pnzed Sądem Okręgowym w 
Wiilnie toczył się proces o głośne w swoim 
czasie morderstwo na oscbie przedsiębior- 
cy budowlanego Stefana Purty. 

Jeszcze ma parę godzin przed rozpoczę- 
ciem spnawy kuluary i poczekalnię sądu 

zaległa żądna sensacji publiczność. Na sa- 
lę wpuszczano jednak tylko za specjalnemi 
biletami. Jest godzina 12 w południe. 

OSKARŻONA 

W służbowej postąwie wprowadza po- 
sterunkowy Marję Pielko, „bohaterkę* 
dmia i procesu. 

Jest to średniego warostu, o wystają- 
cych kościach policzkowych kobieta, lat 
około trzydziestu paru. Wchodzi i spokoj- 
mie zajmuje miejsce na ławie oskarżonych. 
Jej twarz nie zdradza specjalnego podnie- 
cenia. 

Za chwilę gromki głos wcźnego oznaj- 
mia pojawienie się sądu. 

Pienxszy zajmuje miejsce za zielonym 
stołem przewodniczący sądu prezes Ka- 
duszkiewicz, tuż po bokach zasiadają wo- 
tamci: sędziowie Limanowski i Zamiewski. 

DOPUŚCIĆ CZY NIE? 

Przed odczytaniem aktu oskarżenia 0- 
brona Pielkowej w csobach adwokatów 
Andrejesa i Sztukowskiej wnosi o odda- 
lenie powództwa cywilnego, jako niezgod- 
mego z odpowiedniemi przepisami Komisji 
Kodyfikacyjnej. Na tem tle odbywa się 
dłuższa polemika pomiędzy obroną a przed 
stawicielem powódziwa eywilnego adw, 

Kulikowskim. 
W rezultacie sąd przychylając się do 

wmiosku obrony powództwo to oddala. 
Po sprawdzeniu personalij oskarżonej 

sędzia Limamowski odczytuje akt oskar- 
żemia. 

KAIMIETE 

Śmiertelne przejechanie dziecka 
WILNO. — Wczoraj w dzień na ulicy Mo- 

stowej wóz ciężarowy naładowany piwem prze 
jechał przebiegającą przez jezdnię 2 i pół - 
letnia Irenę Szmuko (Arsenalska 4), 

Koła wozu zmiażdżyły dziecku główkę, co 
spowodowało natychmiastowy zgon. 

Okres letni przynosi co roku ofiary przeje- 
chań wśród dzieci, pozostawionych na ulicy 

bez opieki. Zaobserwować to można szczegół- 

nie na ul. Wielkiej, i w dzielnicy żydowskiej, 

gdzie nieletni bawią się na Środku jezdni, każ 

dej chwili narażając się na niebezpieczeństwo 

przejechania. Przed dwoma łaty rodziców pozo 
stawiających dzieci bez opieki pociągano do 
Odpowiedzialnošci. A dziś?... 

“Alarm w Banku Polskim 
_"WILNO. — Wczoraj około godziny 12 w 

dzień zadźwięczały dzwonki instalacji alarmo- 
wej w skarbcu Banku 
włamania. 

Na ałarm do lokalu Banku przybył oddział 

Samobėjczyni na 
WILNO. — Wczoraj rano w pobliżu wyj- 

ścia na Górę Zamkową znaleziono nieprz - 
wą dziewczynę, jak się potem okazało, Hel. Ka- 
sztańską (miejsce zamieszkania nieznane nara- 

Polskiego na wypadek 
i 

policji, przeznaczony do hmiast ob- y do natyc owego 
sadzenia terenu 

Jak się potem okazało, alarm był fałszywy 
spowodował go jakiś defekt w przewodach. 

Górze Zamkowel 
zie) lat 18, która zatruła się esencją octową. 
AE — choroba płuc i brak środków do 
žy 

Ulokowano ją w szpitalu Sawicz. 

Treść jego przedstawia się w skrócie 
mastępująco : 

JAK TO BYŁO 
(Późno w mocy dnia 8 listopada ub. r. 

do 4-tego komisarjatu PP. zgłosiła się ja- 
kaś napółubrana kobieta i zdradzając sil- 
me wzburzenie zameldowała, iż przed chwi- 
lą zabiła swego kochamka Stefana Puntę. 
Kobietą ową była właśnie Marja Piellko. 

Jako przyczymę zbrodni zapodała wów- 
czas okoliczność, iż stawała we własnej o- 
bronie, gdyż zabity usiłował strzelać do 
niej. Wysłani na miejsce zbrodni wywia- 
dowicy potwierdzili falkt zabójstwa., wo- 
bec czego została ona niezwłocznie areszto- 
= zaś w całej sprawie iwłdirożono śledz- 

wo. 

SPOWIEDŹ OSKARŻONEJ 

Na zapytznie przewodniczącego, czy 
przyznaje się do zabójstwa, daje odpowiedź 
twierdzącą, a jednocześnie składa obszer- 
ne wyjaśnienia. 

Była to swego rodzaju spowiedź, lecz 
spowiedź straszna, wypowiadana momen- 
tami słowy, których owdynarme brzmienie 
wywoluje rumieńce. 

Pielkowa zmała Purtę oddawna. Żywił 
do niej skryte uczucia miłosne, pomimo to 
ona wyjeżdża z Wilna, oni wstępuje w 
związek par z eórką dozorcy domo- 
wego, o iktórej (Pielkowa wie, że nigdy jej 
nie kochał. m 

Gdy powróciła z Krakowa rw r. 1924, 
Purta był człowiekiem jeszcze biednym, 
lecz przytłumiona miłość wybucha ma no- 
wo. iPurta porzuca żonę i zamieszkuje z 

Pielkową we wspólnie odnajętem mieszka- 
niu. к 

PIERWSZY KON 

Pomaga mu jak tylko może w organi- 
zowaniu życia, wydając nań ostatnie pie- 
niądze, a nawet za wypożyczone od! swoich 
rodzieów: kilkadziesiąt złotych kupuje mu 
pierwgzego konia. Koniem tym Purta wozi 
żwir na budowle i jest to jakgdyby. pierw- 
szy szczebel w jego karjere przyszłego 
przedsiębiorcy i właściciela 3 Ikamienic. 
iPurta nie umiał jednak ocenić dobroci i od 
dania swej kochanki, 

IW starczyło, że poczuł w kieszeni więk 
szą ilość złotych, zaczął ją zdradzać z in- 

nemi. Rozpoczęło się od! jakiejś „Matrysi”, 
która chodziła do niego na budowie. Miej 
sce jej zajęła miezadługo jego własna słu- 
żąca Bojarówna, aż wreszcie ostatnio a- 
fekty starzejącego się już neofity zwraca- 
ją się w: stronę 194etniej Eleonory Hry- 
ciewiezówny, siostrzenicy. jego żony. Obie- 
cuje jej mawet zapisać jeden! dom. 

POCZĄTEK KOŃCA 

To właśnie było początkiem jego koń- 
ca. Krytycznego wieczora chciał, by Piel- 
korva opuściła na zawsze jego dom. Wy- 
nikła awantura, zakończona: śmiertelnemi 
strzałami, 

„Wysoki sądzie, ja nie chciałam go 

mordować. To om mnie zmusił do tego. On 
był najpodlejszym mężczyzmą ma Šwiecie“ 
= zakończyła swą. ponurą spowiedź oskar- 
ona. 

Na rozprawę powołano 18 świadków. 
Zezmania służącej Purty, Jadwigi Bohdzie- 
wiczówmy i jej brata Władysława, który 
był u zmarlego furmamem, wyraźnie są 
tendencyjne i nie wzbudzają zaufania. 

SPAŁA ZE STRACHU 

Bohdziewiczówna twierdzi, że spała w. 
kuchni i obudziła się dopiero na huk strza- 
łów. Nie mogła jednak wyjść, gdyż drzwi 
były zamknięte od zewnątrz, więc spała 
dallej, Bada ją poza przewodniczącym jesz- 
cze adw. Andrejewi : 

— Qzy słyszała pani strzaip? 
— Owszem, słyszałam. 
— Te strzały, panią przestraszyły i dla- 

tego spała pani dalej. 
— Tak — przestraszyłam się i spałam 

dalej. 
: Przez salę przebiega stłumiony szmer 
śmiechu. Głośno przecież śmłać się nie 
wolno, 

Rzeczowe i wiarogodne zeznania przed 
sądem złożył natomiast świadek Hieronim 
Rudziński, długoletni przyjaciel i wspól- 
nik wi interesach zamordowanego. Przed 
pulpitem dla świadków! stanął również 
brat Stefana Purty, 40-letni Szymon Pur- 
to, Miał na ręce czamną Ikrepę i mówił dłu- 
go o swej miłości do brata. Pielkowa zda- 
niem tego świadka, to kobieta, której zaz- 
<mościło szczęścia 1000 imnych w' Wilnie, 
Taka byla szczęśliwa, a taka zła. Gdy 
świadek opowiada o zgodnem pożyciu z 
bratem, przewodniczący zadaje mu pyta- 
nie, „dotyczące wyznania świadka. Okazu- 
je się, że Szymon Purta jest wyznania moj 
żeszowego, zmarły zaś jeszcze w r. 1909 
ochrzcił się i odtąd żył „na noże” z ro- 
idziną. A jednak świadek mówi długo o mi- 
łości braterskiej. Te 3 kamienice zamordo- 
wamy ma krótko przed wypadkiem przeka- 
zal testamentem swemu bratu. 

PRZEMÓWIENIA I WYROK 

O godz. 3 pp. na. wniosek przewodni- 
czącego obrona zrzeka się przesłuchiwania 
dalszych świadków, poczem rozpoczęły się 
przemówiemia stron. Tuwały jednak mie 
długo. Oskanżyciel publiczny podprokura- 
tor Dowbór prosi o zmianę kwalifikacji 

Umarzanie i rozkładanie ra raty podatków 
WILNO. Izba Skarbowa została upo- 

ważniona (w celu usunięcia mieściągalnych 
zaległości podatkowych) do umarzania 
zaległości podatkowych w. normach nastę- 
pujących: w podatku przemysłowym d. 
kwoty 10.000 złotych dla poszczególnych 
płatników; w podatku dochodowym do 5 
tysięcy, w podatku majątkowym do 10.000 
złotych; w podatku od kapitałów i rent do 
1.000 złotych; w podatku gruntowym od 

1500; w podatku od  mieruchomości do 
1000 zł.; w podatku od lokali do 500 zl. 
dla poszczególnych płatników. Sumy te o- 

bejmują wyłącznie należności skarbowe. 

Ponadto Izba Skarbowa upoważniona 20- 
stała do umarzania także przypadających 

od tych sum dodatków: państwowych i sa- 
marządowyeh. Dotyczy to zaległości w do- 
datkach państwowych z okresu do 1931 
roku. 

Urzędy Skarbowe upoważnione są do 
rozkładania spłat na raty w podatkach 
bezpośrednich i dodatkach na okres nie- 
przekraczający, 30 miesięcy do kwoty 2 
tysięcy złotych. Powyższe podajemy s ra- 
cji wpłacania obecnie podatku dochodo- 
wego. 

—-000—— 

Niezawodny sposób wygrania na loterji 
BILETY NA KREDYT — Z ABEZPIECZENIEM OD RYZYKA 

WILNO. — Na dość sprytny i jakoś do- 
tychczas nienotowany sposób niezawodnego 
wygrania na loterjj wpadł pośrednik handlowy 
z Białegostoku, Hirsz Makowski (Jurowiecka 
32). 

Nie poszedł on w ślady owego jegomościa, 
który asystując przy ciągnieniu losów notował 
numery wygranych i w ciągu godziny wyku- 
pywał je w kołekturach warszawskich. 

Makowski obrał inną taktykę, która — zda- 

niem jego — jest bezkonkurencyjną. 

Na parę tygodni przed ciągnieniem 1 klasy 

obecnej loterji państwowej — kolektury w Wil 

nie otrzymały zamówienia pisane na firmowych 

blankietach, w których Makowski prosił o przy 

słanie mu losów na sumę 120 złotych (w po- 

PZIGADOETATETN POT ZKWAKE D ET 

ciele Św. Jana (nie zaś w Ostrej Bramie, jak 

projektowano uprzednio) o godz. 9 rano. 

Jednocześnie wzywamy wszystkie KSP m. 

Wilna do wzięcia jak najliczniejszego udziału 

zarówno w nabożeństwie, jak i obradach zjaz- 

du o godz. 12 m. 15 przy ul. Metropolitalnej i 

tegoż dnia, a w poniedziałek dnią 22 maja rb. 

w kursie instfrukcyjnym, który się rozpocznie 

o godz. 10 rano również w lokalu Związku 

przy ul. Metropolitalnej 1, a poprzedzony bę- 

dzie mszą św. w kaplicy Ostrobramskiej o go- 

dzinie 9 rano. 
— Baczność Podoficerowie Rezerwy! Za- 

rząd Koła Wileńskiego OZPR w dniu 21 maja 

r.b. o godz. 16 w lokalu przy ul. Uniwersytec- 

kiej 1 m. l-a zwołuje zebranie członków Ko- 

ła, na którem zostanie przez lekarza T-wa Prze 

ciwgrużliczego wygłoszony odczyt na temat: 
„Istota gruźlicy i jej zapobieganie. Odczyt 

będzie ilustrowany przezroczami. W dalszym 

ciągu zostanie wygłoszony referat dotyczący 
zagadnień polityki wewnętrznej i zagranicznej; 

jednocześnie poruszony zostanie szereg b. waż- 

nych spraw organizacyjnych. Zarząd Koła przy 

pomina kolegom, że w każdą sobotę w lokalu 

Związku odbywają się wieczorki koleżeńskie, 

wstęp na które za b. małą opłatą mają człon- 

kowie, ich rodziny, oraz wprowadzeni goście. 

Na wieczorkach przygrywa orkiestra mandoli- 
nistów, członków Koła. 

— Walne Zebranie Stowarzyszenia Pań 
Miłosierdzia $w. Wincentego a Paulo. Odbędzie 
się w niedzielę 21 maja r.b. w sali Śniadeckich 

U.S.B. Zarząd Stowarzyszenia złoży na tem 
zebraniu sprawozdanie z całorocznej swej dzia- 
łalności i pieczy nad ubogimi tak w Wilnie, 

jak i na prowincji, gdzie ma 24 oddziały para- 
ijalne. Tegoroczne zebranie niedzielne przypa- 
da w setną rocznicę powstania  „Konferencyj 
św. Wincentego a Paulo", założonych przez 
profesora Sorbony Ozanama, który po burzy 
rewolucji francuskiej nanowo ożywił w całym 
świecie katolickim dzieła św. Wincentego, zna- 
nego organizatora miłosierdzia  chrześcijań- 
skiego. Wielkiej postaci Ozanama poświęci 
walne zebranie osobną wzmiankę. Wszystkich 
członków wspierających, jako też sympatyków 
swych, tak licznych w naszem Wilnie, zaprasza 
serdecznie na to zebranie Zarząd Stowarzysze- 
nia Pań' Miłosierdzia. i 

— Zarząd Kota Maciejowek komunikuje, iž 
w dniu 20 5.m. o godz. 17 w lokału kol. B. 
Cywińskiej (Słowackiego 16 — 4 z okazji imie- 
nin p. j. Maciejewiczowej odbędzie się kole- 
żeńska herbatka. 

: RÓŻNE 
— 10-Iecie LOPP-u. — Dziś dnia 20 maja 

rozpoczyna się jubileusz LOPP. 
Wdniu tym o godz. 13,30 przeleci nad mia 

stem eskadra samolotów, rozrzucając ulotki pro 
pagandowe LOPP-u. 

O godzinie 17 w teatrze miejskim na Po- 
hulance odbędzie się uroczysta akademja LOPP 
Na program akademji złożą się: Marsz na fan 
farach — orkiestra 6 p. p. Leg.; Przemówie- 
nia: p. prezesa Kom. Woj. Wileńskiego LOPP 
wicewojewody Marjana Jankowskiego i p. pre 
zesa Komitetu Kolejowego LOPP inż. Kazimie- 
rza Falkowskiego; Koncert kwartetu im. Karło- 
wicza — Andantini i Scherzo Moniuszki, An- 
dantino Statkowskiego i Oberek Noskowskie- 
go — odegrają p. Wanda Halka - Ledóchow- 
ska, p. Aleksander Poleski, p. Mikołaj Dodero- 
nek i p. Albert Katz. Recytacje w wykonaniu 
p. Jadwigi Braunówny i p. Zygmunta Toma- 
szewskiego artystów ZASP. Koncert orkiestry 
symfonicznej przy Ognisku KPW w Wilnie, — 
która odegra uwerturę z op. „Halka”* Moniusz- 
ki, walc z baletu „Śpiąca królewna” Czajkow- 
skiego, mazur Młynarskiego i „Wiosenne kwia 
ty" Blona. Wstęp na akaderpję bezpłatny. 

O godzinie 20.30 zapalenie na górze Zam- 
kowej jubileuszowego transparentu LOPP, po- 
łączone z iluminacją góry Zamkowej oraz og- 
niami sztucznemi. Po zapaleniu transparentu na 
stąpi przemarsz oddziałów LOPP z orkiestrami 
przez ulicę Mickiewicza do placu Łukiskiego. 

— Otwarcie Okrężnej Wystawy Obrazów 
znanych mistrzów polskich na Stałej Wystawie 
Sztuki. — W niedzielę 21 maja o godz. 12,30 
odbędzie się otwarcie wystawy obrazów znako 
mitych artystów malarzy polskich przy ul. 
Wielkiej 32. 

Biorą udział: Wojciech, Jerzy i Karol Kos- 
sokowie, Wygrzywalski, Kotowski, skowroń- 

ski, Rychter - Janowska, Nowotnowa, Kuhni- 
gurski i wielu innych oraz zbiorowa wystawa 
pośmiertna art. mal. Michała Szterna. м 
„ Wystawa potrwa tylko 8 dni, tj. do 28 ma- 
ja włącznie. 

— Komitet Rodzicielski Szkoły Powszechnej 
„Caritas“ nr 25 w Wilnie przy ul. Połockiej 2 
zwraca się z uprzejmą prośbą do wielkich i 
szlachetnych serc obywateli Ziemi Wileńskiej o 
łaskawe przyjęcie na okres lata jednej lub paru 
dziewczynek rodziców bezrobotnych i pozba- 
wionych kawałka chleba, celem odżywienia, da 
nia powietrza, słońca i ciepła, aby te dzieci 
mogły wrócić z zapałem do dalszej pracy szkol 
5 Dziewczynki są w wieku szkolnym od lat 

czynu z art. 225 par. 1 ma art, 225 par. 2, 8—14. 
to znaczy uzmania Pielkowej winną doko- 
nania zabójstwa: nie z premedytacją, lecz 
w stanie silnego wzruszenia duchowego. 

Adw. Amdrejejw| kończy swe przemó- 
wienie błyskotliwem zdaniem: „Kobieta ta 
zabiła treść swego życia, mie należy przeto 
zabijać jej wolności”. 

Po krótkiej naradzie sąd ogłosił wy- 
rok, skazujący Marjję Pieliko za zabójstwo 
Stefana Purty na 1 rok i 6 miesięcy wię- 
zienia z zaliczeniem 7 miesięcy aresztu 
prewencyjnego. W! tem sposób zakończył 
stę ostatni akt krwawego dramatu z ulicy 

Strycharskiej. : (chi). 

Łaskawe zgłoszenia _ proszę skierowywać 
pod wyżej wskazanym adresem. 

— Restauracja „Ziemiańska* w Ogrodzie 
po-Bernardyūskim. Jak się dowiadujemy, zna- 
na w naszem mieście ze swej ruchliwości re- 
stauracja „Ziemiańska* otworzyła filię swego 
zakładu w ogrodzie po-Bernardyńskim. Z uzna- 
niem należy podkreślić, otwarcie restauracji 
przez właścicieli „Ziemianki”, gdyż dotychczas 
brak ogiomny odczuwało się podobnego zakla- 
du w tak ruchliwem miejscu. Zgóry można za- 
tem przewidzieć, że obecni właściciele tego za- 
kładu zadowolą najwybredniejsze gusta swych 
bywalców. 

(Ciąg dalszy kroniki wil na str. 4-ej) 

łówkach) zaznączając, że należność ureguluje 
natychmiast po otrzymaniu przesyłki. 

Zamówienia z uwagi na błankiety wzbudza 
ły zaufanie i kołektury żądane bilety zazwy- 
czaj wysyłały. i 

Dopiero, gdy zbliżył się dzień ciągnienia, a 
pieniądze od Makowskiego nie nadchodziły, w 
całą tę sprawę wdał się wydział śledczy w Wił 
nie, który wyczuwając aferę, skomunikował Się 

telefonicznie z Białymstokiem i zarżądził roz- 

poczęcie kroków przeciwko Makowskiemu. 
Rewizja przeprowadzona u niego w miesz- 

kaniu dała nadspodziewane wyniki, 
Mianowicie znaleziono kilkadziesiąt biletów 

loteryjnych o różnej numeracji, pobranych w 

kolekturach. 

Makowski wysyłał listy do najrozmaitszych 
sprzedawców łosów i najczęściej zapotrzebo- 
wania były wykonywane wraz z sakramental- 
nem „rachunek W. P. obciążyliśmy sumą 120 

zł. za wysłane losy i liczymy i td“. 
Nieliczne tylko kołektury odwrotną pocztą 

prosiły o wpłacenie przedtem należności na 
PKO. 

Całą korespondencję Makowskiego, prowa- 
dzoną sposobem przyjętym w hańdłu (Makow- 
ski jest pośrednikiem handlowym) zakwestjo- 

nowano, zaś odnalezione bilety łoteryjne na- 
tychmiast zwrócono kolekturom. Wartość ich 

wynosi kilka tysięcy złotych. 
W trakcie badania Makowski zupełnie otwar 

cie przyznał się, że obstałowując biłety, nie 
miał zamiaru opłacić ich przed ciągnieniem — 
Liczył natomiast, że mając tak znaczne szanse, 

wygranej, spłaci należności natychmiast po roz 
łosowaniu i otrzymaniu wygranych. 
Że na posiadanych 70 biletów conajmniej 

10 proc. będzie wygranych — to nie ulega wą 

tpliwości. 
Makowski też nie wątpił i na tem oparł 

całą swoją kalkułację, która tylko z powodu 
interwencji policji wileńskiej. zawiodła całko- 
wicie. 

Całą sprawę skierowano na drogę sądową. 

Najlepsze rozwiązanie 
Stanisław. Uniechowicz, dorodny paro- 

bek z Gnieździewicz gminy wiśniewskiej, 
uwiódł piękną jak nzepa Barbarę Korol- 
czakównę. A potem, odwiecznym uwodzi- 
cieli obyczajem, który wciąż prześlepiają 
durne dziewczęta, poszedł w: koperczaki do 
innej, Durne dziewczęta, gdy dowiadują 
się o tem, zaprzysięgają zemstę. 'Wyzna- 
czają ostatnie spotkanie, aby pożegnać się 
tylko, i leją witrjolej. Wobec tego, że na 
wsi o witrjolej trudno, posługują się cza- 
sami brzyttwą. 

Barbara  Korolczakówna wyznaczyła 
również Stanisławowi Uniechowiczowi ©- 
statnie spotkanie za stodołą. „Gdy Unie- 
chowicz zjawił się o oznaczonej godzinie 
— głosi meldunek policyjny, — wysko- 
<zyło z za węgła kilka dziewcząt, obezwład 
niło go szybko i rozebrało do naga*... Nie 
podobnego: wcale nie brzytwa, tylko smo- 
ła. IDziewezętą wysmarowały go smolą i 
popędziły z krzykiem przez główną ulicę 
wsi, podcinając rózgami do biegu. 

„Działo się to dnia 17 maja o godz. 
18,30, gdy mieszkańcy wsi odpoczywali 
przed swemi domami po uciążliwej caio- 
dziennej pracy'' — dodaje sielankkowo ko- 
munikat. 

W samej rzeczy: i mieszkańcy ws* 
mieli godziwą rozrywikę po uciążliwej pra- 
cy, i uwiedziona satysfakcję, i dziewczęta 
radości coniemiara, i mwiodzicieł wstyd. 
Krzymdy zaś nikomu Się nie stało, 

List do Redakci! 
Szanowny Panie! 
W związku z umieszczeniem w prasie wia- 

domości o demonstracji robotników kanaliza- 
cyjnych w sekcji technicznej magistratu m. Wił 
na w dniu 12 bm., niniejszem oświadczamy, że 
Związek Robotniczy Przemysłu Budowlanego 
Ziem +ółnocno - Wscnodnich w akcji tej żad- 
nego udziału nie brał, zaś wciągnięci do tej 
akcji przymusem przez aranżerów tego wystą- 
pienia kuxu członków naszego Związku ogra- 

niczyli się wyłącznie do biernej rol ooserwato- 
rów. Z 

Prosząc Pana Redaktora o umieszczenie po 
wyższego w poczytnym dzienniku Pańskim — 
kreślimy się z poważaniem— 

Główny Zarząd. 
(podpisy nieczytelne). 

Radje wileńskie 
SOBOTA DNIA 20 MAJA 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas, 
12.05 Audycja dła poborowych (muzyka); — 
13.10 Komunikat meteorologiczny; 15.15 Pora- 
nek szkolny; 14.40 Program dzienny; 14.45— 
Muzyka popularna (płyty); 15.15 Giełda rolni- 
cza; 15.25 Wiadomości wojskowe; f5.35 Au- 
dycja dla dzieci; 16.00 K'wadrans akademicki; 
16.15 Muzyka współczesna (płyty); 16.40 „Wi 
zerunek dziwnego genjusza* (O Norwidzie) — 
odczyt wygłosi Zygmunt Falkowski; 17.00 Mu 
zyka francuska przedimpresjonistyczna (płyty) 
Słowo wstępne wygłosi prof. M. Józefowicz; — 
17.35 Wiadomości bieżące; 17.40 Tygodnik |i- 
tewski; 17.55 Program na niedzielę; 18.00 Na- 
bożeństwo; 19.00 Codzienny odcinek powieścio 
wy; 19.100 Rozmaitości; 19.15 Pasterze skrzydla 
tych trzód — odczyt wygłosi mgr. Witold A- 
dolph; 19.30 Prasowy dziennik radjowy; 19.45 
Na widnokręgu; 20.00 Godzina życzeń (płyty). 
20.55 Wiadomości sportowe; Dodatek do pra- 
sowego dziennika radjowego; 21.05 Muzyka lek 
ka; 22.05 Koncert chopinowski; 22.40 „Ża siód 
mą górą, za dziesiątą rzeką" — feljeton wygło - 
si S. Sawicka: 22.55 Komunikat meteorologicz- 
ny; 23.00 Muzyka taneczna. 

  

 



` 

  

KRONIKA WILENSKA (Ciag dalszy) 
BALE 1 ZABAWY 

— Z Tow. Wiośłarskiego. W sobotę, dnia 
20 maja o godz. 20 na przystani Wił. Tow. 
Wioślarskiego odbędzie się (w razie pogody) 
daneing — bridge. 

— Zarząd uudziału Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej i Przemysłowej „Vita”*  niniej- 
szem zaprasza członków i Sympatyków na za 
bawę taneczną, która odbędzie się w dniu 20 
bm. w sali „Inwalidy“ przy ul. Zawalnej nr 1. 
Początek o godz. 20. Orkiestra jazzbandowa. 
Goście są mile widziani. 

— ZABAWA TANECZNA w: klubie 
Towarzysko - Sportowym Prawników w 
Wilnie odbędzie się dziś, w: sobotę 20 bra. 
o gadł. 22 wi lokalu klubu (ul. Dąbrow- 

skiego 10 m. 5a). 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Potrłance. — Dzisiej- 
sza premjera Ibsera — „Wróg ludu". — Dziś 
20 maja c godz. 8-ej wiecz. premjera potęžne- 
go arcydzieła Henryka Ibsena pt. „Wróg ludu“ 

W niedzielę 21 maja o godz. 8-ej wiecz. po 
raz drugi „Wróg ludu“. 

Niedzielna popołudniówka. — Fantastyv- 
czny balet - pantomina w 5 dekoracyjnych ob- 
razach, ukaże się raz jeszcze (na liczne żąda- 
ria publiczności) w niedzielę 21 maja o godz. 
4 po poł. w teatrze na Pohulance. Celem umo- 
żłiwienia podziwiania tego pięknego widowiska 
jak najszerszym warstwom publiczności — ce- 
ny miejsc zostały zniżone 

— „Tani poniedziałek * w teatrze na Pohu- 
lance bedzie ostatniem przedstawieniem šwiet- 
nej sztuki Słonimskiego „Lekarz bezdomny”. 

Otwarcie Bernardynki. — W sobotę dnia 
27 maja o godz. 8-ej wiecz. nastąpi uroczyste 
otwarcie teatru Letniego w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Lena będzie znakomita komedja Ste- 
fana Zagona pt. „„Dżymbi*, w której rolę ty- 
tułowa odtworzy artystka teatru Poznańskiego 
Jadwiga Zaklicka. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Ostatnie wy 
stępy M. Grabowskiej. — Dzisiejsze przedsta- 
wienie wypełni ciesząca się wielkiem powodze 
niem, świetna operetka Gilberta „Cnotliwa Zu- 
zanna”, która niebawem schodzi z repertuaru, 
wobec kończących się występów M. Grabow- 
skiej. Ceny zniżone. Zniżki ważne. 

— Jutrzejsza popołudniówka w Lutni. —- 
' Jutro ukaże się po cenach propagandowych po 
raz ostatni w sezonie melodyjna operetka Kal- 
mana „Marica* z M. Grabowską w roli tytu- 
łowej. Początek o godz. 4 po poł. 

— Konserwatorjum Muzyczne (Wielka 47) 
—Dziś o godz. 20 koncert chóru i orkiestry 
z udziałem prof. Dziwiłła. W programie: Tarti- 

ni, Szopski, Lachman, Konior, Wallek - Walew 
ski, Moniuszko, Ve.., Brahms i Gall. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Kiki ' 
CASINO — Więzień z Kajenny. 
Helios — Maski. 
PAN — Złote sidła. 

HOLLYWOOD — Wyrok morza. 

LUX — Debroczyńca ludzkości. 

ŚWIATOWID — Ułani, ułani, chłopcy ma- 
lowani. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Fałszywe monety. — Fałszywą 2-złoto- 

wą monetę usiłował wydać w sklepie we wsi 
Bołtupie Antoni Żukowski z Poddębia, gminy 
podbrzeskiej. 

Do komisarjatu P. P. nr 1 w Wilnie nieja- 
ki Stanisław Szukszta (Krzywa 32) dostarczył 
fałszywą 1-złotową monetę, którą otrzymał od 
Weroniki Garuli (Rydza Śmigłego 23). 

— Kradzież sosen. — Na gorącym uczyn= 
ku usiłowanej kradzieży dwóch sosen z lasu 
na Belmoncie na szkodę magistratu m. Wilna 
zatrzymano Michała  Sinkiewicza i Olejnika 
Jana, zamieszkałych na ulicy Trakt Batorego. 

— PODRZUTEK POD KOŚCIOŁEM. — W 
klatce schodowej domu nr 21 przy ulł Siera- 
kowskiego znaleziono 2-tygodniowego chłopca, 
którego ktoś podrzucił. Dziecko umieszczono 
w przytułku Uzieciatka Jezus. Tego samego 
dnia 18 bm. znaleziono 3-tygodniowego chłóp- 
ca w samych drzwiach wejściowych do kościo- 
ła O.O. Misjonarzy przy ul. Subocz. Umieszczo 
no go w tym samym przytułku. 1 

WILNO—TROKI 
— POŻAR MAJĄTKU. — W mająt- 

ku Bujwidze, gminy mickuńskiej na szko 
dę prof. Wacława Makowskiego spalił 
się dom drewniany, w którym mieściła 
się filja mleczarni, mieszkanie mleczarki, 
szopa na drzewo itd. Straty wynoszą о- 
koło 2500 złotych. Przy pomocy straży 
ogniowej i 2 miejscowej ludności uratowa 
no wszystkie rzeczy z wyjątkiem podsta 
wy do maszyny mieczarskiej. Przyczyną 
pożaru było nadmierne nagrzanie pieca 

WILEJKA 
— UDUSZONE DZIECKO. — Z Wilejki do 

noszą, że mieszkanka zaścianka - pasieki Kraj 
skie gminy iłskiej w czasie smu bez złej woli 
udusiła swe 3-tygodniowe dziecko. Sprawę tę 
bada podprokurator w Wilejce. 

MOŁODECZNO 
— KRWAWY ZATARG. — W miasteczku 

Gródku, w czasie sporu o granicę zatrudniony 
przy budowie domu robotnik Kaszewski Juljan 
ugodził niejaką Szabanowiczową Łinę obuchem 
siekiery w czoło. Szabanowiczowa skutkiem tak 
silnego ciosu straciła przytomność i 
do nowobudującej Się piwnicy, na której brze 
gu właśnie stała. Miejscowy lekarz orzekł, że 
pobita doznała ogólnego wstrząsu mózgu i za 
kwalifikował jej obrażenie cielesne jako bardzo 

  

WANDA N. DOBACZEWSKĄ. 

Znowu ojcebójstwo na wsi 
WILNO. — W dniu 18 bm. rano mieszka- 

niec wsi Angteniki gminy rudziskiej zawiadomił 
policję, że w tym dniu o godz. 6 zmarł nagle 
jego ojciec Justyn Snarski, liczący około 70 
lat. 

Przybyły na miejsce komendant posterunku 
P. P. zastał starego Snarskiego w agonii i 
stwierdził, u niego na czole ranę ciętą, zadaną 
ostrem narzędzi 

W drodze do szpitala Justyn Snarski zmarł. 

NAUKA DLA ŻON 
Do pani J. S., żony wojskowego w Sło- 

nimie zgłosił się podczas nieobecności mę- 
ża „nieznany osobnik* z paczką. w T*a. 
zawiera niezmiernie ważne papiery — pu- 

wiedział — mąż będzie szczęśliwy! Chodzi 
tylko o trzy złote za fatygę. 

Pani J. S, nie miała trzech złotych, tyl- 
ko dwie dwnzłotórwjki, Dała bez wahania, 

mie żądając reszty. 

— Mogę dostarczyć jeszcze kilka *a- 
kich paczek — rzekł osobnik, wręczając 
mrocno związany pakiet: — oczywiście, je- 

żeli... ° 
— Ależ maturalnie — zawołała ura- 

dowana pani J. S., i jeszcze osiem złotyen 
zmalazło się w: garści nieznanego osobnika. 

— Dziękuję serdecznie. Mąż pani będzie 
bardzo zadowolony. Myślę, że to są ważne 
papiery polityczne, 

Pani J. $. myślała zapewme co imnego. 
Co może myśleć młoda kobieta, gdy otrz: - 
muje paczkę papierów, przeznaczoną dla 
męża? Gdyby myślała, że to plik hr.szur 
komunistycznych naprzykład, nie byłady 
tak hojna. Nie płaciłaby 12 złotych za ko- 
ta m worku. 

To też natychmiast po szybkiem odej- 
ściu nieznanego osobnika otworzyła tajem- 
niczy malkiet: Ciekawość i podejrzliwość 
słusznie zostały ukarane: w pakiecie zna- 
lada stare gazety. 
Żony powimny mfać swym mężom, nie 

zaś nieznanym osobnikom. ® 

SPORT 
LEKKOATLETYCZNE  INDYWIDUAL- 

NE MISTRZOSTWA WILNA. 

Dziś o godz. 6-tej na stadjonie Okr, 
Ośrodka WF rozpoczną się lekkoatletycz- 
ne mistrzostwa indywidualne Okręgu ki. 
A i B, pan i panów. 

Program dzisiej:zy przewiduje: 
„Bieg 100 m. panów, bieg 60 m. pań, 

pohnięcie kulą panów, pchnięcie kulą pań, 
Skok w dal panów, skok w dal z miejsca 
pań, bieg 400 m. panów, skox w dal (ż 
rozbiegu) pań, rzut dyskiem panów, rzut 
«dyskiem pań, bieg 1500 m. panów, Trójskok 
panów, skok wzwyż pań, skok wzwyż ра 
nów, bieg 200 m. pań, bieg 5000 m. panów. 

Jutro od 9 rano dalszy ciąg. W pro- 
gramie: bieg 110 m. przez płotki panów. 
bieg 100 m. pań, bieg 800 m. panów, rzut 
oszczepem pań, bieg 200 m. panów. rzut 
oszczepem panów, bieg 800-m. pań, skok 
o tyczce panów, bieg 10.000 m, panów. 

Zibiórkę zawodników wyznacza się w 9- 
bu dniach na pół godziny przed rozpoczę- 
ciem zawodów. 

W KILKIU WIERSZACH. 

_ Wzmianikiowaliśmy: już, że drużyna pięś 
cianrska Pogoni wyjeżdża ma niedzielę do 
Grodna, gdzie walczyć będzie z zespołem 
aaa oe Drużyna wileńska ze- 
wioma została rw sposób mastępujący: 

Bagiński, Pol, Hryncewicz, Ka a 
Maitiukiow, Pilnik (zapożyczony ze stolecz- 
mej Malkabi), Zawadzki i Klonatrd. Družy- 
ną opiekować się będzie dr. R. Sieheń. 

* * * 

W sobotę będziemy mieli ciekaj*'y mecz 
piłkarski, walczących ze sobą o prymat na 
wileńskim gruncie . dmużym żydowskich 
Makabi ŻAKSu. 

W miedzielę zaś walczą Drukarz i O- 
gnisko. 

    

  

* * * 

Sekcja motocyklowa ZAKSU organi- 
zuje w sobotę wiosenny raid=wrycieczkę do 
Tnok. O ile pogoda (dopisze, w Trokach bę- 
dzie miało miejsce rendez-vous wszystkich 
członków: i sympatyków: klubu. 

* * * 

Program majbliższej niedzieli przawi- 

duje pięć spotkań ligowych. 
W Warszawie odbędzie się spotkanie 

miejscowych drużym Legji i Warszawianki. 
W Łodzi zmierzy swe Siły z miejscowym 

ŁKS'em lwowska [Pogoń, wicemistrz [Pol- 
ski. (We Lwowie gmać będzie z Czarnymi 
22 pp. z Siedlec. W Krakawie mecz miej- 
scowych drużym Garbarnia — Oracovia, a 
wreszcie w Poznamiu śląski Ruch w spot- 
kaniłu z Wantą, 

POPIERAJ] PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
—- KUPUJ] SAMODZIAŁY LNIANE! 

  

23) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Zoni powrócił cały dobry humor, u- 

tracony pod wrażeniem słów  Bóboczki. 
Odpowiadała wesoło, kokietując zlekka 
wujaszka, ałe na jowialnie — bezceremo- 
njalne zagadnięcie o Żozia — zrobiła po- 
gardliwy grymas. Domeyko zahuczał ba- 
sowym śmiechem. 

— Ehe! coś ty jego niebardzo wspo- 
minasz! Coś niebardzo wydaje się tobie 
na męża? No, powiem, że nic dziwnego. 
Zoniuś, u nas, istna różyczka, a on.. tro- 
chę tego — wymokły... Ja, przyznam się, 
nie wierzyłem, kiedy opowiadali. 

— I niech wujaszek dalej nie wierzy! 
Niech wujaszek gdzie może — zaprze- 
cza! Ja wcale sobie nie życzę... - 

— Dobrze, dobrze! Nie irytuj się! to 
na cerę szkodzi. Pewnie, że racja ! Prze- 
dewszystkiem masz czas. Poczekaj, ro- 
zejrzyj się. Na koszu i tak nie zosta- 
niesz. Głowę dam, że to stryjna ciebie 
swatała. 

W tem miejscu odwrócił się do Bó- 
boczki z wyjaśnieniem: — pani Apolina- 

w ROBIE IK RKS EET TND I ESS Z I OESTE a sx SINTETINIAI ELTA TRAKAI > 

, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

rowiczowa WoHowiczowa nie- 
„spokojna dusza była. 

— Nie, tym, razem — to nie stryjen- 
ka. Tak różne ciotki potroszę. Więc wu- 
jaszek mnie aprobuje? 

— Zupełnie... zupełnie... Powiem to- 

bie pod sekretem, że nie mam wielkiego 
przekonania do tych błaźniuków ze Stą- 
gowicz. No, a jakże twój papa? 

— Papuś pozostawia mnie zupełną 
swobodę. 

— I to słusznie. Panna z ciebie już 
stała, a do tego stateczna. Tak — tak. 
Żozio — nie Apollo, a Stągowicze gru- 
bo nadszarpnięte, jak wszystkie prawie 
majątki ziemskie w ostatnich czasach... 
Twój papuś wyjątkowo się trzyma, ale 
twój papuś ma głowę do każdej sytuacji. 
Dlatego Żoziowi ja się wcale nie dziwię. 
Co to — to nie. 

Zonia zwolna i poważnie schyliła gło 
wę. 

— Ja się cieszę, że wujaszek tak mó- 
wi, wyjaszeczku. Niech to wujaszek, przy 

zawsze 

  

Na podstawie przeprowadzonego niezwłocznie 
dochodzenia zostało stwierdzone, że staruszek 
padł ofiarą zabójstwa, którego sprawczynią 
jest jego własna synowa Helena Snarska. 

Uderzyła ona swego teścia pogrzebaczem 
w głowę. Przyczyną zabójstwa były nieporo- 
zumienia na tle rodzinnem. Snarską Helenę о- 
raz 2-ch synów zabitego — Franciszka i ]óze- 
fa — aresztowano. 

  

rodźięnyka 
— WYJAZD P. PREZYDENTA DO 

WARSZAWY. Prezydent miasta p. Mau- 
rycy O'Brien: de Lacy: wyjechał w tych 
dniach do Warszawy, na zjazd działaczy 
gospodarczych, zorganizowany przez B.B. 

W.R. Pana Prezydenta, zastępuje w: spra- 

wach służbąwiych wice-prezydent p. Sucho- 
widański, 

— KOMITET RATOWIANIA BAZY- 
LIKI WILEŃSKIEJ. Z inicjatywy staro- 
sty powiatowego Drożańskiego, odbyło się 
w dniu wczorajszym w sali posiedzeń Sej- 
miku, organizacyjne posiedzenie Powiato- 
wego Komitetu Ratowania Bazyliki Wileń 
skiej. Na posiedzeniu pod przewodnictwem 
ks. szambelana Olszańskiego wybrano pre- 
zydjum honorowe komitetu, w: skład: któ- 
rego weszli pp.: starosta: Drożański, pre- 
zes Sądu Okręgowego Giedroyć, gen. Lit- 
wimowicz, prezydent miasta O'Brien @е 
Lacy i ks. szambelan Olszański, Utworzo- 
mo dwie sekcje: imprezowo - zbiórkową i 
propagandową, którym powierzono zorga- 
nizowanie powiatowego tygodnia Ratowa- 
nia Bazyliki, któryby się rozpoczął od dnia 
11 czenwca. Dodhody z urządzanych róż- 
nych imprez, w ciągu tego tygodnia, zu- 
Żyte zostaną na ratowanie bazyliki. ; 

— JESZCZE O WYCIECZCE DO BIA- 
LOWIEZY. Jak już podawaliśmy, zawia- 
dowca stacji Gmodno, z ramienia dyrekcji 

kclejowej w Wilnie organizuje popularny 

pociąg turystyczny do przepięknej pusz- 
czy Białowieskiej. Wyjazd z Grodna na- 
stąpi dnia 27 bm. o godz. 23, powrót zaś 
do Grodna 28 bm. około godz. 23-ciej. — 
Cena przejazdu wynosi II kl. zł. 12,50, II 
Kl. zł. 8,50. Zapisy do dnia. 25 maja przyj- 
muje biuro zawiadowcy stacji. 

— NIEUDANY STRAJK, (W! dniu 18 
bm. w godzinach popołudniowych zastraj- 
kowali robotnicy Huty Szklanej wi Grod- 
mie. Zorjentowawszy się jednak, że strajk 
nie przyniesie im spodziewanej korzyści, 
Po parogodzinnym strajku przystąpili do 
normalnej pracy. 

— KIWESTA ULICZNA. W dniu 21 
bm. odbędzie się kwesta uliczna na rzecz 
LOPP. 

NA WIESOŁO. Jacyś nieznani osob- 
miey, chcąc prowadzić życie „na wesoło”, 
skradli u Andronika Józefa (Pocztowa 8) 
patefon, wartości 150 zł, 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś 20 
maja o godz. 8,15 poraz dmugi sztuka Sza- 
niawskiego „Most* w reż. dyr. Krokow- 
skiego. Role główne powierzono pp. Sar- 
meckiej, dyr. Opalińskiemu, [Pietruszyńskie 
mu, Smoczyńskiemu i Edw. Dąbrowskie- 
mru. — W miedzielę o godz, 16-tej sztuka 
w 3 aktach „Egipska pszenica”. 

, Wieczorem o godz. 815 „Most“. Ceny 
znižone od 20 do 99 gr. 

— KRADZIEŻ, U Andruszkiąwiczowej 
Janiny, zam. przy ul. IPodolnej 84, jakiś 
nieznany Sprawca, mkradł z mieszkania 
złoty zegarek: „Cyma* z branzoletką i fla- 
kon perfum. Flegamta poszul kuje policja. 
VYWYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYTYVYVYVYVYVYVYYY 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

‚ wdzięku AMY 0 ' wersji iraneusko-<zeskiej "Rytm = śplow Ia 
niec — dowcip. Nad program:— TYGODNIK 

FOX'A. 
Wstęp 50 gr. 
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— POSIEDZENIE (WYDZIAŁU POW. 
W dmiu 22 maja o godz, 10! odbędzie się 
posiedzenie Wydziału iPowiatowego z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

I. SPRAWY OGÓLNE: 1) protokuły 
poprzednich posiedzen wydz. (pow. 2) spra 
wy: emerytalne, 3) odczytanie decyzji pana 
wojewody wi sprawie odwołania członka 
Wydziału p. Terająwicza, 4) podania o za- 
pomogi akademików, 5) sprawozdania za 
4-ty kwartał. II. SPRAJWIY OP. SPOŁ.: 
6) sprawozdanie za 4-ty: kwartał, 7) spra- 

  

sposobności, stryjence powtórzy. Ach! 
jak mnie te komeraże gniewają! 

— Bo to pannie psuje kredyt u kawa- 
lerow, — Domeyko przymkną! filuternie 
jedno oko. — We flircikach przeszkadza! 
A co będzie, jeżeli ja wiem z kim Zonius 
teraz flirtuje? Co? ha! sponsowiała mi 
panienka aż po białka oczu?! Czegoż się 
wstydzić! Cały powiat wie, że komen- 
dant Straży — chłopak, jak malowanie! 
drugiego takiego nie znajdziesz w pobli- 
żu! ' 

Zonia rozešmiala się nieszczerze. 
— Kiedy bo, wujaszku, wujaszek na- 

prawdę więcej wie o moich flirtach, niż 
ja sama. Wobec tego uciekam, nie śmiem 
też dłużej przeszkadzać... | papuś pole- 
cił mi prosić, by wujaszek zjadł z nami 
obiad w Ognisku. 

— Dobrze kochanie, ale czemu nie u 
Rotmana? Kudy lepsze zakąski! 

— Nie wiem. Papuś irytował się ze- 
szłym razem, że u Rotmana brudno. 

— No to niechże będzie. Przyjdę. 
Dowidzenia, Zoniuś! A nie gniewaj się 
na starego, że pożartował sobie trochę. 

Bóboczka wyciągnał papierośnicę i 
poczęstował Domeykę. Staruszek, pochy- 
lając się do zapalniczki, prychnął sobie 

Dziś wyświetla 

„REWJA“ 
Ostrobramska 5 
  

        Parter od 

54 gr. 
Baikon 

25 gr. 
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RARY 
MUSUJĄCY HUMOREM I WERWĄ FILM p.t. | 4 ž K B : : 

z dawno niewidzianą a tak przez wszystkich uwiefbianą mapwiększą gwiazdą ekranu 

ICKFOR 
Początek o godz. 4 — 6 — i 8-ej. W soboty i niedziele od godz. 2-ej. 

miejsca 54 gr. Miejsca oddziełne dła kobiet i 

W sobotę 20 — niedzielę 21 — poniedziałek 22 b. m. o godz. 9,45 wieczorem 

Walka ze skutkami prostytucji 
Nadzwyczajne przedstawienie fifmowe dla dorosłych od 18 lat. 

dła mężczyzn. 

  

Już 
człe 
Wilno ‚ > 
mėwi 0 miebywaleį sensacji 5Уч DŻUNGLI 

Najpotężniejszy film sezonu, wyprodukowany kosztem 1.000.000 dolarów. 

w tych dniach w kinie 

Helios 39 

  

ŚSPIESZCIE WSZYSCY UJRZEĆ! 

„МГ 
Nocne spelunki Paryža i okrutne życie ich bywałców. 

WIEZIEŃ z CAJENNY 
z Mac Laglenem bohaterem „X 27" w roli głównej. Piekło na ziemi — to kołonje karne w Cażenne! 

Życie zbiega z Cajenny — to świetna kreacja artystyczna MAC LAGLENA. Bogaty nadprogram: 

Początek seansów о godz. 2—5—8 i 10,30. 

  

„PAN“ Dziś: HUMOR, ŚPIEW, SENSACJA w najnow 

szym filmie genjałnego 

„. „ZŁOTE SIDŁA” 
Ernesta Lubicza 

Nadprogram: Konkursowe dodatki: SYMFON]A 
„Nad modrym, pięknym Dunajem* oraz 2) — 
"Tygodnik „Paramountu* i PAT. 

  

FILM GROZY I TAJEMNIC! Mistrz maski, niesamowity genjusz tortur 

BORY$ KARLOFF 
w swej najnowszej i największej przejmującej zgrozą kreacji 

KASKI „НЕ 
  

Kryjcie dachy tylko 

BLACHĄ OCYNKOWANĄ 
najprzadniejszej 

SP. AKC. SLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY 
Skład fabryczny i reprezentacja 

| I. CHELEM 
RTN T | 

wa przekazamia 15.000 zł. na Fundusz 
Pracy. II. SPRAWIY RACHUNKOWO - 
BUDŽETOWE: 8) sprawozdanie za 4-ty 
kwartał, IV. SPRIAWY DROGOWE: 9) 
sprawozdanie z działalności za: rok 1932-33 
10) odwołania od wymiaru szanwarku. V. 
SPRAWY GMINNE: 11) budżet m. Bara- 
mowicz ma 1933-34 r., 12) (budżet gm. Ho- 
rodyszcze na 1933-34 r., 13) dodatkowe 
budżety gmim wiejskidh na 1932-33 r,, 14) 
zmiany w budżetach gmim (virement) za 
1932-33 r., 15) zawieszenie spłat mależnoś- 
ci sejmikowych, 16) rewizje gmin Darewo 
i Jastrzębi, 17) sprawozdanie z działalmoś- 
ci za, 4-ty dąwartał, 18) uchwały rad gmin- 

nych wiejskich i miejskich, 19) odwołamia 
podatkowe. VI. SPRAWY ROLNE: 29) 
sprawozdanie za. 4-ty kwartał. VIL. SPRA- 
WY BUDOWLANIE: 21) sprawozdanie za 
4-ty kwartał. VIII. SPRAWY WETERY- 
NARYJNE: 22) sprawozdanie za 4-ty 
kwartał. IX. SPRAWIY ZDROWIA PUB- 
LICZNEGO: 23) sprawozdanie za 4-ty 
kwartał. X. SPRAWY MELJORACYJNE: 
24) sprawozdanie za 4-ty kwartał, XI. 
SPRIAWY IPOZARNICTWA: 25) sprawo- 
zdanie za 4-ty kwartał. 

— RAID GWIAŻDZISTY. W związku 
z międzynarodowym rajdem gwiaździstym 
Aeroklub Warszawski zwirócił się do miej- 

scowych władz o okazanie pomocy lotni- 
kom, którzy: będą lądowajlii w dniach 22, 23 
i 24 maja na lotnisku w Baramowiezach. 

lidžka 
— POŽAR. — W Lidzie przy ul. Piaski nr 

6 na szkodę Szewachowicza Berki spłonęła sto 
doła. Pastwą ognia padło znajdujące się w sto 
dole 128.000 kg. siana, 112,000 kg. słomy, 800 
kg kartofli, 4 worki. jęczmiennej kawy mielo- 
nej, narzędzia rolnicze itp. ogólnej wartości— 
35,000 złotych. 

Przyczyna pożaru narazie nieustalona. 
Pożar wybuchnął późnym wieczorem około go- 
dziny 10. 

— SAMOBÓJSTWO STARUSZKI. — 43-let 
nia mieszkanka hut szklanych „Niemen* Anto 
nina Rudnicka rzuciła się do studni i utonęła. 
Przyczyną samobójstwa były nieporozumienia 
rodzinne. 

  

w garść cienkim, wesołym chichotem: 
— О stremenciła się dziewczyna. 

Ani myślałem robić jej przykrości. 
— Uderz w stół — nożyce się ode- 

zwą, — zauważył filozoficznie Bóboczka. 
Domeyko podszedł do biurka i po- 

czął przewracać na niem jakieś papiery. 
Bóboczka spacerował z kąta w kąt, z rę- 
kami w kieszeniach. Nagle przystanął po 
środku pokoju i powiedział: 

— Tobym się uśmiał, żeby z tego cos 
wyszło! 

Domeyko* wytrzeszczył oczy. 
— (o? z czego? 
— Z Żołądzia i 

Ełekt pierwszorzędny! 
otwiera buzie! No! : 

Domeyko obruszył się: 
— Eee, mój kochany, gadasz bez wię 

kszego sensu. Co innego tlircik panieński, 
a co innego marjaż, rzecz poważna i ca- 
łą rodzinę obchodząca. 

— Zapewne... Wołłowiczówna — zie- 
mianka z dziada pradziada i Żołądź, po- 
dobno, o zgrozo, syn szewca, czy kowala. 

— No widzisz, sam przyznajesz.. 
— Niczego nie przyznaję. Na świecie 

zjawisko takie byłoby czemś zupełnie 
normalnem, ale u nas, na Kresach!... Nie 

Wołłowiczówny. 
Ziemiaństwo po- 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO* 

AGT TS 

WiLNO, KONSKA 16, Tel. 291 

  

        

        

  

Jakošci skin. 
ŚLĄSKI 

PRZEMYSŁ CTNKOWY 
SP AKC. 

S p - С y PRIMA QUALIT 

  

GIEŁDA 4BOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 19 MAJA 1933. 

CENY TRANZAKCYJNIE: 
Żyto zbierane 669 gr/1 19,50 (tendex- 

cja. słabsza). 

Mąka pszenna 0000 A luks. 56,25 — 
— 5450 (tenid. utrzymana). 

Mąka żytnia 55 proc. 32.—. й 

Mąka żytnia razowia 22,50. 
Mąka żytnia sitkowa 22.—, 
Kasza gryczama 1/1 palona 40—, 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 29—, 

GBNY ORJENTACYJNE: 
iPszeniea zbierana 31 (ten słaba). 
Owies zbierany 13,50 (tend. słabsza). 
Otręby żytnie 10.—, 
Otręby pszenne 10,50 
Otręby jęczmienne 10.—. 
Kasza gryczana 1/2 palona 38.—. 
Kasza gryczana 1/1 biała 37.—. 
Kasza. perłowa Nr. 3 33,50. 
Kasza. owsiana: 50—. 
Siemię lniane 90 proc. 38,75. 
Ceny lnu bez zmian. 
"YTYYPTYTWYTYYPWYVYTYYYWYTYTWYTYWYYWYWTYYYN 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzk'ego w Wilnie, 
ХП raw:, K. Karmelitow, zam. w Wilnie, 
(Piekiełko 3—12, na zasadzie art. 1030 U. 
Р. C. ogłasza, że w dniu 23 maja 1933 r, 
od godz. 10 ramo w zaść. Bohdziule, gm. 
"Tungielskiej odbędzie się sprzedaż z prze- 

targu publicznego ruchomości, należących 
do Józefa Lisztwana na r:e2, Bronisławy 
Bukowskiej ; innych i składających się z 
domu mieszkalnego, gumna i spichrzu re- 
zebramych, oszacowanych ia sumę zł. 430, 

IWilmo, dnia 12 maja 1935 r. 
Komornik X. Karmelitow. 

WYYYYVYYYYYYYYYYVYYRYVYYYYVYYYYYWEYYYVYYYYY 

OGŁOSZENIE.: 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiinie 

X rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwul- 
skiego Nr. 6 m. 28 ma zasadzie art. 1030 
Ust. Post. Cywil. ogłasza, że dnia 31-go 
maja 1933 r. od godz, 10 zrana w domu 
przy uliey Dąbrowskiego Nr. 10 odbędzie 
się licytacja ruchomości, należących do 
dłużnika Romana Antomowicza, składają- 
cych się z samochodu osobowego, oszaco- 
wamych na 3.000 zł. 

Wilno, dnia 18go maja 1953 r. 
Komornik sądowy Jerzy Fiediaj. 

   

BASZT TOYO NUTS TTIA EK OOWECZO WERE TRCC 

daj Boże! Pewne sfery, na szczęście wy- 
mierające, tkwią u nas do dziś dnia i z 
całym spokojem w XVIII wieku. Dlatego 
nie zazdroszczę losu Żołądziowi, jeśli 
naprawdę zakochał się w Wołłowiczów- 
nie. 

Domeyko zasapał się z oburzenia. 
— Proszę, proszę! Takiś to farma- 

zon. 
— Nie żaden farmazon. Tylko to pa- 

na oburzenie wyprowadziło mnie z rów- 
nowagi. Żołądź — człowiek zdolny, na 
pewno zajdzie wysoko, a dzisiejsi zie- 

mianie nie mają specjalnego powodu do 

zadzierania nosa. 
—- Ziemianie — może i nie, ale oby- 

watele po dawnemu mają! Oby-wa-te-le, 
kochany, stara, dobra, zasłużona krew! 

— (Czy to nie wszystko jedno: oby- 
watel? ziemianin? kwestja nazwy. . 

— Otóż to! kwestja nazwy! Wy, mło 
dzi, teraz nic nie szanujecie. Stara naz- 
wa — dobra nazwa. Nie rozumiem, dla- 
czego teraz wszystko po  iarmazonsku 
nazywają... Nawet Litwie naszej świętej 
nie przepuścili.. Kresy!.. Bóg wie, co ta- 
kiego! To pewnie Mickiewicz powiedział: 
„Kresy! ojczyzno moja, ty jesteś, jak 
zdrowie!“ A idž pan już do siebie, miast 

(ONY TAŻOKE 
Na 1 seans 

Balkon 40 gr. 

DR. FU-ĄARCHU Parter 78 gr. 

Wymyślne tortury, Pałac udręczeń 

__Nad program: „Mama kocha papę*, komedja. 
sacz, od 50 gr. 

LAR ROETETISS — ААЛАЛАЛЛЬЛЬЛААЛЬЛЬМЯ 

Lekarze Letniska 
KEEUENUNZENANREEK)  YYTYTTTTTYOYTETONY 

LETNISKO 
i km. od st. Gudogaj. 
Miejscowość śliczaa, — 
zdrowa rzeka. 
pstrągi — osobny dem 
—3 pokoje — kuchnia, 

Dr Ginsberg 
choroby skórne wsna 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 3, od 8 — i 

1 4 — 8. Tel. 561. 

  

  

  

weranda — inform. — 

Kupno Pańska '17 — 2 od 2 

i SPRZEDAŻ || 
RRTTYTTYCYYTYYPYVE”* 

A ©. Letnisko 
Andrut w maj. Puszkarmia 6 

klm. od Wilna nad 52- 
do tortów, lodowce i mą rzeką — 2i 3 po- 
wałelki do lodów świe- 
žo otrzymane poleca 

1. UKÓSLEWICZ 
Zamkowa 20-a, tel. 8 72 

Centryfugę +. POGJK 6-3 
(wyżymaczkę) nadającą 'LETNISKO 
się do farbiarni lub jyp dwa, z dużą wera 

pralni sprzedam tanio dą, obok lasu, de wy- 

Trocka N 13 m. 1. najęcia tanio. Zakret — 
Paa =" "UL Leta ВОа о 1 

A PRE go yiedzieć _ się od godz. 
abinetowy skiego 12 do 5 i 
do sprzedania. Mickie, ODRZ, 
wicza 7—3 od g.11—14. 

SPRZEDAM 
WILLĘ wzorowo zago- 
spodarowaną w obrę- 
bie m. Wilna, ładnie po „WIANO“ 
łożoną. Ziemi około 4 Spółdz. Chrześcj. Wzaj. 
na. Zabudowania drew- Kredyt. Poznań wydaje 
niane nowe: dom mie- członkom zapomegi —* 
„szkalny, domek gospo- bezzwrotne 500 — 3000 
darczy, stajnia, wozow- już po 10 miesiącach. 
nia, obora na 7 krów, Udziela pożyczek zwrot 
stodoła, kurnik, łazien- nych miesięcznemi ra- 
ka, studnia, ogród owo- tami. Informacje: Przed 
cowy, park. Niedaleko stawiciel na  Wiłeńsz- 
kąpiel, — komunikacja czyznę CIECIERSKI — 
autobusowa, — blis - Jasna 27. Codzień 5 — 
kość miasteczka, daje I. Na odpowiedź dołą- 
możność zamieszkiwa - czyć znaczek. Zastępcy 
nia na stałe.— Nieduży poszukiwani, < 

koje z kuchnią i we- 
randą, do wynajęcie — 
Obok las sosnowy. — 
Plac Metropolitalny Ż 
m. 8 od9d> il rano 

4 od 4 pp. 

  

  

dług bankowy. Kałwa- =” === — — 
ryjska 12 m. 6. NYYYTYYYYYYYYYWYPEA 

Koza ©. JRORAMA 
PRACY 

*TYTTYYTYTYYTYGOPOWY 

i AA se uczciwy 
5 chłopiec 

Mieszkania (skończone 5 oddz. szk. 
21 3 pokojowe z wy- Powsz.) prosi o fakq- 

dami do wynsjęcia— kolwiek pracę. — Айгес 
* "Bogławsta = Wiłkomierska Ne 117. 

  

    

” Роко)у — — —- 
ze wszystkiemi wygo- POPIERAJCIE 
dami (łazienka) do wy 
najęcia. Plac Metropoli- L 0 p p 
talny 3 m. 8. awue u 

z   

tyrczeć tu napróżno. Widziałem, Cegieł- 
kiewicz dawno wrócił i szuka, a ja mam 
dość swojej roboty. с 

Zalterował się staruszek. Udawał, że 
pilnie przegląda swoje akta, a ciągie sa- 
pał i okulary z mgły przecierał, z mgły, 
co zasnuła wyblakłe, ongiś błękitne oczy, 
z żalu za dawnemi, dobremi, bez ratunku 
przeminionemi czasami. 

10 
Dymsza spotkał Wołłowicza na kury- 

tarzu Starostwa i, z miną zairasowaną, 
pociągnął go ku oknu. 

— Ja bardzo przepraszam szanewne- 
go pana, ostatniemi czasy ciągle szano- 

wnemu panu dokuczam, ale szanowny 
pan zechce zrozumieć... dotychczas nie 
dostaliśmy tego Sprawozdania z kusy 
narciarskiego, co to jeszcze w grudniu 
Starostwo wyasygnowało sto pięćdzie- 
siąt złotych. Należałoby się. Mnie pan 
Starosta zrobił wymówkę, że snać opie- 
szale urguję... A ja nie chciałbym na- 
przykrzać się szanownemu panu... 

Wołłowicz ujął rękę Dymszy w obie 
swoje ręce. 

D. C. N. 

w 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński


