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W CIĄGU DWÓCH OSTATNICH MIE- 
SIĘCY OD BIAŁEGOSTOKU DO ZWY- 

CIĘSTWA NAD WISŁĄ. 
Dzień 18 marca 1933 r. .Wizyta Mac 

Donalda w Rzymie i pakt czterech. Poi- 

ska znajduje się wobec zapowiedzianeį 

oficjalnie hegemonji 4-ch mocarstw. w 

Europie, i wobec pogłosek, że Mussc- 

lini jest przychylny idei rewizji polsko - 

niemieckiej granicy na korzyść Niemiec. 

i wobec tego, że premjer angielski u- 

waża, że nie będzie stałego pokoju w 

Europie, jeśli jej nie będzie. W pewnem 

towarzystwie powiedziałem wtedy że Pol 

ska jest w położeniu, w jakiem się 

się znajdowała, gdy bolszewicy  zajmo- 

wali Białystok w 1920 r. Oburzono się 

na mnie, iż taka diagnoza jest niepatrjo- 

tyczna. ja sam nie ośmielałem się tego 

porównania napisać w gazecie, bo uwa- 

żałem, że nie mam prawa szerzyć poglą- 

dów tak depresyjnych. Dziś jednak, mo- 
gę napisać, że tak było. A porównanie z 

klęskami roku 1920 tem silniej się nasu- 

wa, bo właśnie tak było jesienią 1920 r.: 
W pierwszych dniach sierpnia 1920 r. 

położenie Polski jest tak złe, jak nigdy 

od chwili rozpoczęcia wojny polsko - 

bolszewickiej, W dniach 17, 18, 19 sier- 

pnia już jest tak dobrze, jak nigdy od 
początku tej wojny. Z podobną prędkoś- 

cią stało się to teraz. W dniu 18 marca 

1933 r. jesteśmy państwem, któremu 

głośno zapowiadają rewizję jego granic. 

W dniu 18 maja jesteśmy państwem, 

kokietowanem na wyścigi przez obu 

swoich sąsiadów, przez Bolszewię i 

Niemcy. 

CO SIĘ STAŁO Z PAKTEM 
CZTERECH? 

W dniu 8 kwietnia Roosevelt wystę- 

puje z pierwszą propozycją  konferencii 

w Waszyngtonie. 

Co się stało z paxtem czterech? Dla- 

czego wydawał się wprost nieuchronny, 

dlaczego nawet Francja musiała ogłosić, 

że do niego przystępuje, a potem gdzieś 
znikł z powierzchni życia europejskiego? 

Słyszałem różne tłumaczenia: 

Pakt czterech — mówiono 

przestraszył się ostrego protestu M. En- 

tenty, wystąpień Benesza, popartych 

spokojniejszą demonstracją Polski z hr. 

Potockim. 

Tłumaczenie takie odrzucam, jako 

naiwne. Nie mógł projekt klubu czterech 

być robiony bez uwzględnienia tego, że 

takie protesty będą, a więc zaistnienie 

tych protestów nie mogło tego projektu 

obalić. 
Tłumaczenie drugie brzmi, że prem- 

jer francuski Daladier, który pozornie 
zgodził się na klub czterech, umiał jed- 

nak projekt ten wywrócić. 
To thumaczenie zawiera w šobie du- 

żą część prawdy, ale należy zauważyć, 

że bez Ameryki Francja by tego uczynić 

nie potrafiła, że największy udział w 
zneutralizowaniu projektu rzymskiego 

przypada Ameryce. 
Co skłoniło Amerykę? 

Są to przyczyny głębsze, przyczyny 

historjozoficzne. Ameryka powstrzymała 

projekt klubu czterech przez proste zbli- 

żenie się i większe zainteresowanie się 

stosunkami europejskiemi. Podczas wiel- 

kiej wojny Ameryka interwenjuje i prze- 

waża szalę. Od tego czasu Ameryka za- 
smakowała w roli arbitra stosunków eu- 
ropejskich. Może jest zbyt nieprzyjem- 

nie powiedzieć, że od tego czasu Amery- 
ka woli mieć Europę skłóconą, niż pogo- 

dzoną, lecz faktem jest, że na skutek za- 

powiedzi klubu czterech mocarstw, czyli 

programu Europy  solidarnej, powstają 

posunięcia Ameryki, dążące do przeciw- 
stawienia się temu projektowi, a Świa- 

tełka nadziei, które w Waszyngtonie za- 

palają, migając niemi przed oczyma 

Francuzów i Anglików, nie działają ko- 

jaco ani na antagonizm włosko - fran- 

cuski, ani na niewyrównane rachunki 

francusko - niemieckie. 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nia zwraca. Adrmit 

mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Dzieje polityczne dwóch ostatnich miesięcy 

Niemieckie akcje stoją niskto, można je teraz kupić 
OFERTY HITLERA POD ADRESEM 

POLSKI 

Potem, jak projekt klubu czterech zo- 

stał. sparaliżowany  przedewszystkiem 

przez politykę Stanów Zjednoczonych, 

następuje tak dla prasy polskiej niespo- 

dziewany zwrot polityki niemieckiej wo- 

bec Polski. 

Czytelnicy nasi przypominają sobie te 

boje nerwowe jednego przeciwko wszy- 

stkim, które na tem miejscu staczaliśmy 

z całą, jednolitą i jednomyślną pod tym 

względem prasą polską. Twierdziliśmy, 

że nieprawdą jest, że dla Niemiec naj- 

ważniejszą sprawą jest Pomorze, że 

Niemcy stoją wobec kwestyj o wiele dla 

nich ważniejszych. Wyśmiewano się, 

wzruszano ramionami na samą myśl, że 

Niemcy będą kiedykolwiek sprawę po- 

morską uważać jako kwestję dla swej 

polityki drugorzędną, czy też stojącą w 

dalszej kolejności zagadnień. Przestrze- 
gałem także przed identyfikowaniem po- 

jęć „rewizja traktatu wersalskiego* i 

„rewizja granic Polski*. Zwracałem u- 

wagę, że nie są to pojęcia jednoznaczne, 

że można sobie doskonale wyobrazić, że 

rewizja traktatu Wersalskiego nastąpi na 

jakimś innym punkcie, niekoniecznie w 

związku ze sprawą polską. Równie 

jednomyślne, jak  niemądre' ironje i 

wzruszania ramion były mi odpowiedzią. 

Polscy dziennikarze wprost nie wiedzieli, 

że rewizja traktatu Wersalskiego może 

być inna, niż pomorska. Niema w prasie 

polskiej zwyczaju posypywania głowy 

popiołem i odwoływania niesprawiedli- 

wości, które się wygadywało. Niema też 
zwyczaju przyznawania się do tego, że 

się nie miało racji. Gdyby takie zwy- 
czaje istniały, to teraz po: 1) deklaracji 

Hitlera wobec min. Wysockiego; 2) de- 

klaracji hitlerowców gdańskich; 3) mo- 

wie Hitlera w Reichstagu, — wszyst- 

kie te pisma polskie, które zaszczycały 

mnie swemi ironjami, powinnyby napi- 

sać: „a jednak on miał rację'. 

Deklaracja Hitlera wobec min. Wy- 

sockiego z dnia 4 maja o szanowaniu 

traktatów wobec Polski i o beznamięt- 

nym stosunku do Polski zrobiła kolo- 

salne wrażenie w Berlinie, kolosalne wra 

żenie w Londynie i Paryżu. Deklaracji 

tej dodamy jeszcze kolorytu, przypom- 

niawszy, jak ustosunkowują się hitlero- 

wcy do innych krajów. Taki np. dr. 
Frank, minister hitlerowsko - bawarski, 

zapowiada w tym samym czasie zbrojne 

wtargnięcie hitlerowców do Austrji. 

Deklaracja hitlerowców gdańskich z 
15 maja stanowi konsekwencję i potwier- 

dzenie deklaracji Hitlera z 4 maja. 

Gdańsk porównywany był do Serajewa i 

Szanghaju, hitlerowcy oświadczyli, że te 

go nie chcą. Mają wolę pokoju z Polską. 

Gdańsk jest funkcją stosunków polsko - 
niemieckich. Sprawdziło. się to w tem 

wystąpieniu. 

Mowa Hitlera w Reichstagu z dnia 17 

maja jest niewątpliwie mową za rewizją 

traktatu Wersalskiego. Ale wbrew właś- 

nie temu, co Polakom się zdawało, Hit- 
ler widzi tę rewizję w sprawie austrjac- 
kiej, widzi w kwestji równości zbrojeń. 
Sprawy polskiej bynajmniej nie wysuwa. 
Przeciwnie, w swej mowie w sposób ja- 
skrawy składa nam ofertę współpracy, 

zgody, pojednania, wyrównania stosun- 

ków. 

AKCJE NIEMIECKIE STOJĄ NISKO, 
MOŻNA jE TERAZ KUPIĆ. 

Poczynania rządu Hitlera przerwały 
we Francji briandowskie nastroje wobe: 
Niemiec. W Angiji oburzenie opinji pu- 
blicznej z powodu bicia żydów przez hit- 
lerowców jest ogromne. Wieniec, złożo- 
ny przez Rosenberga na grobie nieznane - 
go żołnierza angielskiego, został, jak 
wiadomo, wrzucony do wody. I w An- 
glji i w Ameryce dają się słyszeć głosy 

o wojnie prewencyjnej z Niemcami. Swo- 
ją drogą podziwiam genjusz rasy żydow- 
skiej! Oto Niemcy przez wiele lat, od 

Stresemanna począwszy, grozili nam re- 

wizją granic, a nikt się nie oburzał. Oto 

w jednem tylko mieście hiszpańskiem 

spalono 36 kościołów na ogólną liczbę 

40. Spłonęły skarby sztuki. Konfiskuje 

się mienie klasztorów, konfiskuje się 

przedsiębiorstwa zakonne. Prasa anty - 

katolicka odpowiada na to, że mnisi to 

spekulanci. No, dobrze, ale nie wszyscy 

przecież żydzi berlińscy składają się 

aniołów i dobroczyńców. Oto bolszewi- 

cka Rosja od wielu lat znęca się nad mi- 

ljonańx „liszeńców*, a jeszcze kilka mie- 

sięcy temu wygnała z Moskwy na śmierć 

głodową dziesiątki tysięcy ludności. Ta- 

kie fakty nie wywołują jednak reperkusii 

w polityce międzynarodowej. 

Niemcy są w izolacji dyplomatycznej. 

Czy ten stan będzie stały, czy przejścio- 

wy. Oto jest pytanie. Czy nurt, przebie- 

gający Europę w kierunku konsolidacji 

mocarstw, zmienił swe łożysko? 

Odpowiadam na to: 

Nie, nurt w kierunku konsolidacji mo- 

carstw europejskich nie może zmienić 

swego łożyska. Konsolidacja mocarstw 

jest nadal celem, do którego zdążać bę- 

dzie polityka europejska. Przyniesie ona 

zbyt wielkie korzyści całej Europie, aby 

można było się jej wyrzec, tak samo, jak 

nikt się dziś nie zdecyduje na wewnętrz- 

no - europejską wojnę, która byłaby 

samobójstwem każdej strony, któraby 

wzięła w niej udział. Gwaltowna po- 

lityka Hitlera wywołała zamieszanie. Pa- 

miętajmy jednak, że po traktacie Wer- 

salskim była okupacja Ruhry, było na- 

prężenie stosunków. Nietylko musiało po 

tem przyjść Locarno, ale ten polityk, 

który Locarno zainicjował, zdobył dla 
swego państwa wyjątkowo szczęśliwe 

stanowisko. Przez lata żałowałem, że to 

nie Polska; a Francja wystąpiła z inicja- 

tywą Locarno. Dziś ta okazja nadarza się 
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nam nanowo. Nie powinniśmy jej stracić, 

powinniśmy doprowadzić do porozumie- 

nia francusko - polsko - niemieckiego. 

Cat. 

atachizm piń. Strońskiego 
Jacy to dziwni ludzie ci dziennikarze pol- 

scy. 

Oto piof. Stroński w niedz. 

pisze, że Hitler powiedział: 

1. — Niezbędna jest rewizja: traktatu wer- 
sałskiego, przedewszystkiem w dziedzinie gra- 

nic, oraz znalezienie teraz dopiero rozumnego 

i ostatecznego rozwiązania (eine verninitige 

und endgiltige Lósung), której nie dał traktat 
wersalski, szczególnie na wschodzie, między 

Niemcami i Polską, co waożna osiągnąć. 

Takiego zdania Hitler nie powiedział, to, co 

prof. Stroński przytacza, jest montażem po- 
szczególnych zdań Hitlera w taki sposób, aby 

nadać im antypolskie zabarwienie. Mówiąc 0 

rewizji traktatów pod względem terytorjalnym, 

Hitler wskazywał na Austrję, nia na Polskę. 

Zdanie o Polsce według sprawozdania PAT-a 
brzmi: 

Celem prawdziwie 'trwałego pokoju, winno 

być nie rozdzieranie ran lub ich jątrzenie, lecz 

leczenie ich. Przy odpowiedniem traktowaniu 
psobłemów europejskich można było bez trudu 
znaleźć takie rozwiązanie na Wschodzie, któ- 

re uwzględniłoby zrozumiałe roszczenia Polski, 

tak samo, jak naturalne prawa Niemiec. 
Mimo to, żaden rząd niemiecki nie złamie z 

wlasnej inicjatywy umowy, która nie może być 

usunięta dopóty, dopóki nie będzie można jej 
zastąpić inną lepszą. 

Rozumiem dziennikarza polskiego, który do- 

radza rządowi polskiemu odrzucenie ofert Hit- 

lera. Nie jestem tego zdania, ale to stanowisko 

rozumiem, pojmuję, że ktoś uważa, że interes 

Polski wymaga odrzucenia tych ofert. Ale nie 
pojmuję, že ktoś z wyraźnie filo-polskiej mo- 

wy Hitlera, z jego zalecanek do Polski robi mo- 

wę anty-polską, wmawia wbrew tekstowi tej 

mowy, że Hitler nam grozi i uważa, że bała- 

mucąc tak sytuację, działa w interesie państwa 

polskiego. Ci ludzie naprawdę ciągle uważają, 

że im więcej wyimaginują dla nas niebezpie- 

czeństw i gróżb, tem lepsze będzie nasze sta“ 

nowisko. Co za dziwny masochizm polityczny. 

„dur. Warsz.” 

  

Niemcy wobec paktu 4 mocarstw 
PARYŻ PAT. — Omawiając podróż 

Goeringa do Rzymu oraz narady Musso- 

liniego z Goeringiem i ambasadorami 

Francji i Wielkiej Brytanji „Le Temps" 
uważa za wątpliwe, że projekt paktu 4 

mocarstw powróci na pierwszy plan dy- 

skusji międzynarodowej. Dziennik twier- 

dzi, że głównym celem podróży Goerin- 

ga i toczących się w Rzymie konieren- 

cyj jest możliwie szybkie zrealizowanie 

paktu 4 mocarstw. Nagły zwrot w Berli- 

nie był niewątpliwie spowodowany za- 

równo przez rady Mussoliniego, jak i 
przez pozycję Waszyngtonu i Londynu. 

Stwierdziwszy optymizm, panujący 

we włoskich kołach dyplomatycznych, 

„Le Temps" pisze, że pakt współpracy 

4 mocarstw nie będzie miał na celu żad 

rego konkretnego projektu rewizji trak- 

tatu, lecz poprostu tylko zagadnienia pro 

cedury. Pakt ten nie uszczupliłby w ni- 

czem praw innych państw, ani też peł- 

nomocnictw Ligi Narodów, gdyż jedynie 

przy utrzymaniu tych podstawowych wa 

runków stała współpraca mogłaby przy- 

nieść owoce dla sprawy utrzymania po- 

koju europejskiego. 

Oświadczenie Goeringa 
BERLIN PAT. — Premjer pruski Goering 

powrócił w niedzielę do Berlina ze swej dwu- 
dniowej podróży do Rzymu. 

W rozmowie z przedstawicielem  „Koelni- 

sche Ztg.* Goering zaprzeczył kategorycznie, 
jakoby istniały nieporozumienia między Ńiem- 
cami a Włochami. Niema też między nimi — 

podkreślił premjer pruski — żadnej kwestji au- 

strjackiej. Mowa Hitlera stworzyła nową sytua 
cję, która ma być, według życzenia rządu nie- 
mieckiego, dalej niezwłocznie rozbudowana w 

duchu orędzia Roosevelta i paktu czterech 

Mussoliniego. 
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Z Citta del Vaticano 

  
Na zdjęciu naszem widzimy fragment wspaniałych ogrodów watykańskich i kaplicę Sykstyń- 
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Powrót premiera Jędrzejewicza do Warszawy 
WILNO. — Prezes Rady Ministrów Janusz 

Jędrzejewicz odjechał w niedzielę o godzinie 
23 m. 30 z powrotem do Warszawy. żegnany 
na dworcu przez wojewodę wileńskiego p. Ja- 
szczołta, wicewojewodę M. Jankowskiego, pre- 
zesa Sądu Apelacyjnego Wyszyńskiego, proku- 
ratora apelacyjnego  Przyłuskiego, prezydenta 

miasta dra Maleszewskiego, kuratora O. S. Sze 
lągowskiego, wicedyrektora PKP Mazurowskie- 
go, ministra Staniewicza, profesorów USB, za- 
rząd Instytutu Naukowo - Badawczego Europy 
Wschodniej oraz szereg przedstawicieli władz 
miejscowych. 

  

TRAGICZNY WYPADEK HA WYŚCIGACH 
KARAMBOL 7 KONI NA TORZE MOKOTOWSKIM — 

DWAJ DŻOKEJE UMIERAJĄCY 
WARSZAWA PAT. — Podczas nie- 

dzielnych wyścigów na torze Mokotow- 
skim w Warszawie wydarzył się jeden z 
najpowazniejszych wypadków, jakie kie- 
dykolwiek miały miejsce na torze płas- 
kim. 

Podczas rozgrywania nagrody prze- 
znaczonej dla 3-letnich klaczy, w którym 
to biegu brało udział 15 najwybitniej - 
szych źrebic polskich, nastąpił w odłeg- 
łości około 800 metrów przed metą ka- 
rambol, który spowodował wywrócenie 

się 7 koni. Dwaj dżokeje — Magdaliński 
i Szyszkowski — odnieśli tak ciężkie 
rany, że wątpliwem się wydaje  utrzy- 
manie ich przy życiu. Kilku innych jeż- 
dźców doznało lżejszych poranień. Ko- 
nie nie poniosły obrażeń. Wśród wywró 
conych koni znajdowała się ogólna ia- 
worytka „Apatin“. 

Bieg wygrany został przez klacz p. 
Bersona z Leszna „Laudę JI". Stajnia ta 
wygrywa tę klasyczną nagrodę już trzeci 
rok z rzędu. 

  

Owacje dla lotników polskich w Wiedniu 
WIEDEŃ PAT. — Kpt. Bajan, który przy- 

był wczoraj do Wiednia, spotyka się, podob- 

nie jak i jego kolega kpt. Dudziński, z obja- 
wami wiełkiej sympatjj i uznania ze strony 

austrjackich kół iotniczych. 
Na dzisiejszym meetingu w Aspern kpt. Ba- 

jan był przedmiotem gorących owacyj. 
Z objektywnością, która przynosi im zasz- 

czyt, aranżerzy lotu alpejskiego stwierdzają, iz 

zwycięzcami lotu są Połacy, którzy w locie 

DROGOWE TTT TKO ATKTENOKIOS, 

Ku czci š. p. Żwirki i Wigury 

5 

  

W Lublinku pod Łodzią dokonano w dniu 15 
b.m. wśród wielkich uroczystości odsłonięcia 

pierwszego na ziemiach Rzeczypospolitej pomni 
ka ku czci Ś.p. kpt. Żwirki i inż. Wigury. Na 

zdjęciu naszem podajemy widok pomnika. 

  

WARSZAWA. PAT. Na stadjomie Le- 

gji w Warszawie rozegrany został mecz 

Warszawianika z Legją z wymikiem 0 : 0. 

Legja wystąpiła z trzema rezernwowymi, 

Ibez Nawrota, Szallera i Cebulaka. MWiar- 
szawiamika grała bez Ketza. Gra. błyła 

bardzo ciekawa, żywa i emocjonująca. — 

Naogół zaznaczyła się lekka przewaga 

Legji, niewykorzystana cyfrowo mskutek 

braku strzelców w ataku, 

LWÓW. PAT. We Lwowie w meczu o 
mistrzostwo Ligi Czarmi pokomali 22 p. 
p. w stosunku 2:1, Twxłowiska drużyna od- 

iosła szczęśliwie mwycięstwo mad! pnze- 
iwmikiem, który miał 80 proc. gry. — 

Siedlczanie grali jednak «z ogromnym pe- 

  

   

chem. Pierwiszą bramkę utracili już w 

4 minucie, przez nieszczęśliwy: samobój- 

czy strzał  Pollaka. Druga bramka dla 
Czarnych padła ze strzału Makucha, — 
przyczem do utraty tej bramki *przy- 
czymił Się 'walmie bramkarz gości: Kossow- 
ski, który opuścił w) pewnej chwili bram- 
kę. Uistawiczne ataki gości mie dały 
rezultatów ze względu na miedyspozycję 
strzałową napastnilków. Po zmiamiie pól — 
udało się Rusnikowi zdobyć  homorowy 
pumikt dla siedlczam 'm 45 minucie, 

* * * 

ŁÓDŹ. PAT. Mecz ligowy ŁKS — Po- 
goń, zalkończony  niespodziewamie wy- 

sokiem zwycięstwem drużyny łódzkiej — 

5:0 (1:0). Braamki dl zwycięzców strzeli- 
li Herbsztraich i Sowiak po dwie Miller 

jedną. 

gwiaździstym pobili nadzwyczajną brawurą 

wszystkich lotników. 

Lotnicy połscy wezmą udział w bankiecie, 

który odbędzie się w poniedziałek wieczorem. 
Ma na nim nastąpić uroczyste rozdanie na- 
gród. Szczególnie życzliwie odniósł się do na- 
szych lotników austrjącki aeroklub, a zwłasz-, 
cza kierownicy jego książę Kinsky i arcyksią- 

żę Antoni Habsburg. 

KPT. BAJAN O KATASTROFIE 

WiEDEŃ PAT. — W rozmowie z kores- 

pondentem PAT-a kpt. Bajan oświadczył, że 

katastrofa jego samolotu nastąpiła nietyle z po 

wodu lekko podmokłego terenu, ile raczej z po 
wodu gwałtownego wiatru. Po starcie na zbo- 

czu ściągnął wiatr zstępujący maszynę wdół. 

Nastąpiło zderzenie z drzewem, poczem apa- 

rat pochylił się ku ziemi, uderzywszy zaś © 

nią, stanął w płomieniach. Kpt. Bajan i jego 

pomocnik uratowali się szybkiem wyskocze - 

niem z aparatu. W ciągu 15 minut samolot 

spłonął doszczętnie. Pod wpływem gorąca sto- - 

pił się nawet motor. Wszystkie dokumenty lot 

nicze uległy zniszczeniu. Po opatrzeniu przez 

lekarza kpt. Bajan udał się autobusem do Kla- 

geniurtu, 

W ciągu dalszej rozmowy kpt. Bajan za- 

pewnił, że leciał bardzo ostrożnie i unikał bra 

wurowych sztuk. Lot alpejski wymaga jednak 

szczególnego przysposobienia. Lądowanie i 

start na improwizowanem lotnisku górskiem 

było połączone z wielkiemi trudnościami. 

——od——— 

Stulecie Stow. Św. Wincentego 
a Paulo 

PARYŻ. PAT. Stowarzyszenie św, Win- 

cemtego a Paulo obchodziło setną mocz 

micę swego istnienia. Z tej okazji kard, 

Verdier odprawił uroczystą mszę śŚwiię- 

tą w katednze Notre Dame, W unoczy- 

stości wzięli udział przedstawiciele 27 

marodów. Na mielkiem zgromadzeniu, 

odbytem w cyrku zimowym, obecny był 

bawiący przejazdem w Paryżu de Valera, 

którego gorąco powitał kand. Vemdier. 

Ligowe mecze piłka rskie 
KRAKÓW. РАТ. Zakończony został 

w Krakowie mecz ligowy Cracovia - Gar- 

barnia wynikiem remisowym 1:1, Już w 

piątej mimucie Kisiliński strzelił dla 

Krakowa jedną bramkę. Po przerwie iw! 15 
minucie Smoczek pięknym strzałem wy- 
równał. 

% 

POZNAŃ. PAT. (W meczu o mistnzo- 
stwo Ligi Ruch miespodziewanie poko- 
nai Wiartę w Poznaniu 2:1. Gra była — 
naogół wyrównana z lekką przewagą do- 
skomale dysponowanego Ruchu. 

Samoloty 
tómi nikacyjne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

* * 

  

Wilenska 
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Felicji Romanowskiej R» 

nkaże się w czasie najbliższym | 
w wydania książkowem, 
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KATASTROFA NA DRODZE DO PRAWDY 
Kol. Bartoszewicz yw] ant. p. t. „Jedność 

większa od dwóch* (IPax mr. 3), zawrócił 
<iwagę, że metody, stosowane przez naro- 

dóweów i państwowców mijają się z 
stylką chmześcijańską. Wywiązała się dy- 
skusja, na której manginesie motuję te u- 
wagi, Nr. 4 Paxu przyniósł uzupełnienie 

art. kol. B, dokonane przez kol. Świeżyń- Świ 

skiego. Mówi się tam © sprawiedliwości 
zasady zróżmiezkowania narodowościowego 

i porównuje układ społeczeństw. do tęczy, 
w kt. poszczególne barwy stanowią naro- 
dowiości. Jest tam jednak szereg nieosiro- 

żności logicznych, Np. mwnot: „idee me- 

sjanistyczne z hasłem: Polska  Uhrystu- 
sem narodów , zupełnie słuszae w dobie 
miewoli, są obecnie anachronizmem”'. Kol. 

Šm.! Jeżeli coś było słuszne przed stu 
laty, to jest słuszne i dziś!. Słuszność o- 
«nacza prawdziwość, a ta jest stała. 

Dalej kol. Św. mówi o obowiązku sze- 
    szenia swej kultury i zdobywaniu innych 

narodów (wcale mie jest oczywisie, że to 

  

zdobywjanie będzie dokonywane siłą du- 

cha). "Skąd znowu? : 
Czyż mamy: prawo, niawet jakio патб@ 

wbijać się wi dumę, czyż narodów mie 

obowiązuje pokora? czyż inna etyka dla 
ludzi, a inmia dla społeczeństwa? A prze- 
cież, żeby zdobywać inne narody trzeba 

'być przekonanym © wjyższości swojej 

kultury, tylko jakiż maród da się prze- 

konać „siłą ducha”, że jest niższą kulturą? 
Wtedy kol. Św. mówii, ni stąd ni zowąd o 
mieczu Chrystusowym, którym mamy 
walczyć o swoje słuszne prawa. To nie tak, 
bo miecz puszczamy przeciw złemu, a 
przecież o żadnej zbiorowości mie możemy 
„mórsić, że jest zła, bo aikurat te same ce- 
chy dobre i złe znajdują się bodaj w tej 

samej proporcji w: każdem społeczeństwie. 
A to jest symplizm mówić, że jakiiś naród 

jest zły, a inny! dobry. I to jest: właśnie 
błąd, który popełmia p. Siemaszko : 

(„Droga do prawdy”. Dz, Wil. 1. V. 33 r.) 
Można przecież mówić © tych dub owych 
powodach potrzeby „odżydzenia* Polski, 

ale nigdy dlatego, że żydzi są en masse 
źli i demoralizujący. Kol. S. odpowiada 
niekulturalnie kol. Bartoszewiczowi, 
Itory sprawę stawiał uazciwie i poważnie 
(mp. takie zwroty, jak: „wypisuje brednie'') 

Odpowiedź ta omija starannie meritum 
sprawy, zaczyna się zaś od lirycznego 

miyznamia, że autor mie znosi obłudy, że 
jest szezery i że amtykuł jego mie wiypły- 
wa z nienawiści, Zapewinia, že nacjona- 
lizm nie mpnzepielęgnuje etyki katołickiej, 
bo opiera się om ma etyce katolickiej. 

iAleż to ignioratio elenchi lub błędne 
koło! Kol. Bartoszewicz mówi właśnie, 

——-000—— 

FINISH 
Rok akademicki dobiega końca. Finiszuje- 

My. Musimy wykańczać, skupiać, syntetyzować 
prace indywiduałne i zespołowe. 

Zaczynamy oglądać ze wszystkich stron ca- 
łość naszych wysiłków 1 zastanawiać się, czy 
też były one usprawiedliwione. Łatwo uspra- 
wiedliwić indywidualną pracę umysłową —szu- 
kanie nauki. Trudniej usprawiedliwić mniej lub 
'węcej krzyklwe prace, w których chcemy wer- 
tEcwač i poruszać innych. Tu usprawiedliwie- 
tie musi być mocno ugruntowane, bo łatwo 
sę poślizgnąć. Racją jest wtedy, gdy praca 
fiaca zbiorowa jest amanacją żywotnego środo 
wiska, środowisk w którem ścierające się 
wartości stworzą zwycięski kierunek. 

Nie pierwsza i nie ostatnia stumetrów- 
ka. Od startu do finishu zaszło wiele zmian. 
Doraźność i blaga cierpią najwięcej. Są zresz- 
tą różne niespodzianki. 

Przewrocił się słuszny w zasadzie, Związek 
Zorganizowanej Pracy, bo podstawy intelektual 
nę i oparcie o koła naukowe zostały zepchnię 
te na korzyść doraźnego hasła wąsko - społe- 
cznego. Wciąż jeszcze zabawia nas zespół mu- 
zyczny „Smugr”. Nie dławi się oślinionemi w 
tylu, tylu gębach wyznaniami wiary, ale w 
R Smugi“ i z Lenina zostanie tylko 
ślina. . 

Sapią i dyszą różne tarany do rozwalania 
ustroju burżuazyjnego, kombinacje ekonomii po 
litycznej i piatiletki, z ieligją itp. 

Bo jednak dobijając „„zdychającego Rossy- 
nanta”, „naszych ojców* (którzy nam w testa- 
mencie nie przekazali posady) warto przynaj- 
mniej zrobić im (ojcom) tę łaskę, żeby ich 
zdobycze naukowe i społeczne przynajmniej 
zgrubsza poznać. jeżeli chcemy usprawiedliwić 
nasze podrygi, to jednak musimy trochę po- 
žreč się na zebraniach naukowych, a nietylko 
na zebraniach o zbawieniu świata. 

Bo zbawianie zmienia się w zabawianie. 

  

Idziemy, przewracamy się, hałasujemy. Wy 
gląda na to, że emanacja naszych ośrodków 
naukowych (zwłaszcza o charakterze naukowo- 
społecznym) ma najdłuższy oddech. 

Zbigniew Folejewski. 

ŻYCIE ARTYSTYCZN 
SPÓŁDZIELNIA A NORWID 

Pamiętam, jak byłem pewnego razu 
na poświęceniu jakiegoś dobroczynnego 
lokalu. Żłobek czy dom poprawczy: coś 
w tym rodzaju. Instytucja  filantropijna, 
ideowa, powołana do Życia przez tak 
zwane grono ludzi dobrej woli. Potem 
trzeba było coś o poświęceniu napisać. 
Szlachetne panie, które lokal zakładały, 
wiedziały, że będę pisał do gazety. Zbli- 
żyła się więc do mnie pani A.: 

— Proszę pana, chciałabym bardzo 
pana prosić... Niech pan nie zapomni wy 
mienić w sprawozdaniu pani B. Ona jest 
duszą naszego stowarzyszenia. 

Po chwili podeszła pani B.: 
— Chciałabym bardzo pana prosić... 

Niech pan napisze kilka ciepłych słów o 
pani A. Ona jest duszą... 

Skolei to samo powtórzyła pani C. o 
pani D., pani D. 0 pani B., pani A. o pa- 
ni C., pani D.., Cztery czy pięć pań 
twierdziły, że są: duszami stowarzyszenia 
które miało być ideowe i 
Nie mogąc zorjentować się w gradacji 
ich zasług, nie wymieniłem żadnej w mo- 
jej recenzji. Ideowć / panie czuły się do- 
tknieje. 

Ten fakt przypomniał mi się wczo- 
raj, kiedy byłem na. poświęceniu lokalu 
Spółdzielni Artystycznej, naprzeciwko 
Czerwonego Sztralla. Myślałem z niepo- 

filantropijne. 

że etyka katolieka u macjonalistów wy- 
rodnieje, ma. to trzeba odpowiedzieć, ale 
nie posługując się (do tego samem pyta- 

niem. Zresztą niebardzo tam „katolieko” 
wi obozie p. Siemaszki. Dość przejrzeć 
tylko „Wytyczne* Młodz. Wszechpolskiej 
wi sprawie stosuniku do miepolakėw, Kol. 
Świeżyński jest w błędzie, jeżeli myśli, 

że katolicyzm i naejonalizm winny iść w 
parze.. Nacjonalizm przybrał dziś sSpecy- 
ficzme formy, chce wymosić ponad wszy- 
stko tylko swój naród. (np. w/g „Wyty- 
cznych* mniejszości mają się spolszczyć, 
zachowując dla ozdoby tylko swe języ- 
ki). V 

Ale kol. Św. z tem się przecież nie 
zgadza, stwiemdza, że „nie możma identy- 

fikować miłości swej Ojczyzny z nienawi- 
ścią innych narodów'* — toż to zaprzecze- 

nie haseł z pod sztandaru p. Siemaszki, — 
Czyż wobec tego taka absolutna zgoda na 
tezy koi. Św. iw art. pana Siemaszki mie 
jest comajmmiej perfidją? Ale niech p. 

Świeżyński pamięta, że jego pojęcie ma- 
rodowości stale tkwi w chnześcijaństwie, 

ale dziś niie można łączyć z sobą symplac- 

kiego nacjonalizmu z katolicyzmem, bo 
omi pojmują to mie jako tęczę na błęki- 

    

tach, ale jako łunę pożaru wojny  zabor- 
czej. Kol. Bartoszewicz chciał mówić — 
„sine ira et studio“. Ale odpowiedź „Ru- 
chu Miodych“ mie stoi ma odpowiednim po- 
ziomie ( np. zarzuty: sanator bo odrodze- 

niąwiec; goj, eo żydom służy). (Widać nie 

wipływa ta proklamowania etyka ma p. 
Siemaszkę, skoro umie on tak przekrę- 
cać. Czy mie warto było ezytać uważniej 

i zastanawiać się? 

Witold Rudziński, 

© możliwościach praktycznych 
Teatru Akademickiego 

Możliwości praktyczne, pojęte jako spo- 
sób urzeczywistnienia ideologji Teatru A- 
kademiokiego, są względnie łatwe. Zale- 

żą od wyboru repertuamu, sił reżyserskich, 
aktorskich, wreszcie od racjonalnego za- 
stosasiamia środków technicznych. 

i Repertuar powinien być absolutnie 
aktualny, musi zahaczać o dzisiejszą irze- 
czywistość; lub, jeśli zwracać się będzie 

do przeszłości — to, przeszłość ta. powinna 
być ujęta w pewne ramy współczesnego 
odczucia. |Innemi słowy: pojąć sztukę 
pnzeszłości jako pewmą impresję (fotogra- 
fję) i dać jej wyraz ekspresyjny — Prze- 
świietlić wispółczesniością. 

Twórcami repertuaru powinni być Po- 
lacy — jeśli zaś autorem jest jakiś twór- 
ca obeej narodowości — pojąć go znów 
jako impresję, i dać mu wyraz odrębnoś- 
ci, postawić go w świetle maszej warto- 
ści twórczej; skonstruować go, wimaonito- 
wać w duszę polską, jako całość odrębną. 

Tak pojęty repertuar będzie całkowi- 
cie żywy i mie będzie podlegał prawu ko- 
stnienia. 

Reżyser — powinien być twórczym, — 
któryby umiał dawać wyrazy swojemu na- 
staw ieniu wobec świata. 

Jako przykład postawię tu Szillera i 
Radulskiego, którym może słusznie za- 
rzucają pewien radykalizm, jednak ka- 
żdy z nich jest wartością. całkowitą. 

Aktorzy i strona techniczna. Tych о- 
ja w tworzeniu mowej wartości! kulturalnej 
jest minimalmia. 

Dobrze grać — oto jedyne wymaganie 
od aktora. ' 

Sprawnie poddawać widzowi iwiciąż mio- 
we obrazy i efekty — oto jadyme wyraaga- 
nie od techniki sceny. 

Tutaj rewolucja jej niemożliwa. 
T-man. 

Koła naukowe 
Z Keła Polonistów 

Ws poniedziałek dn. 29 maja w Sali Śniade- 
/ckich USB odbędzie się Wieczór recytacyjny p. 

t. „Antołogja Poezji Społecznej”. 
W programie utwory z „Antologji 

społecznej", wydanej przez 
(Wilno 1933)., 
‚ /Recytacje będą poprzedzotie przedsłowiem 
jednego z poetów „Antologji*. Początek o go- 
dzinie 19. 

Wstęp 30 gr. i 50 gr. 

  

poezji 
Koło Polonistów. 

  

W sobotę 27 maja o godz. 12 odbędzie się 
w lokalu Koła zebranie akademickie, zwołane 
przez Sekcję Dramatyczną. Kierownik Sekcji 
kol. Leon Hortkiewicz referuje sprawę stworze 
nia teatru akademickiego. 

Sckcja zaprasza na zebranie wszystkich stu 
dentow. Zetef. 

E WILNA 
— DZIAŁALNOŚĆ A. SAPIRA 
kojem, że trzeba będzie wymieniać w 
sprawozdaniu, uszeregowane odpowied- 
nio do zasług nazwiska założycieli tej 
instytucji. Tymczasem okazało się, że 
nie. Nikt tam nikogo nie wysuwa, nie 
nazywa duszą, nie pragnie wyróżnienia. 
Wszyscy są równi, wszyscy jednakowo 
zasłużeni: rzeczywiście ludzie dobrej 
woli. Może to dlatego, że Spółdzielnia 
nie jest ideowo - filantropijną instytucją, 
tylko poprostu pożytecznem i potrzeb- 
nem przedsiębiorstwem. Jeśli poprowadzi 
się je fachowo i rozważnie, będzie przy 
nosiło zyski, które staną się najlepszą na 
grodą dla artystów, nie opływających ni 
gdy w dostatki. Fachowość i rozwaga 
to niewątpliwie zalety, cechujące zarząd 
Spółdzielni: panów Bronisława Iwańczy- 
ka, Edwarda Machnacza i Anatola Nie- 
kludowa, jak również radę nadzorczą, w 
której skład wchodzą p.p.: Michał Rou- 
ba, Jan Pekszo, Krystyna Wróblewska, 
Aleksander Szturman, Marjan Kulesza, 
Janina Oświecimska, Kazimierz Kwiat - 
kowski, i Lew Dobrzyński. Przysporze- 
nie zaś Spółdzielni dochodów będzie za- 
daniem publiczności, która powinna lo- 
kal artystów wileńskich odwiedzać i po 
pierać, pijąc kawę, jedząc ciastka i ku- 
pując obrazy. Wydatki powyższe osładza 
ne będą produkcjami literackiemi, które 

  

ЭЧОО 

Niemcy pokonały Holandję 

Dwie wartości 
(Odpowiedź tym, którzy — «огтизгала po- 
gardliwie ramionami, gdy się ich zagadnie 

o kulturze „niestosowanej*), 

Jeśli się 'weźmie za punikti wyjścia осе- 

mę whirtości jedniostki w stosunku do spo- 

leczeństwa, najwyraźniej się zaznaczy gra- 

mica pomiędzy człowiekiem t. zw. twórczym 

i takim, którego fumlkcja życiowa ogra- 

micza: się do przetwanzaniia magriomadzo- 

nych. 'wamtości. 
: Jest rzeczą zupełniie jasną, że w ogól- 

mym bilansie, wartość tych obu grup. 

jest jednakowa, — lecz współwagę tą 

dostrzega się tylko w perspektywie epok; 

stan zaś faktyczny, dzisiejszy, — wiymost 

zawsze niad ogół te jednostki, których 

praca i zasługi mil stosunku do magriody. 

pozostają ma  calkowicie różnych pozio- 

mach. Ci dają ze siebie więcej, miż ek- 

'wiwalent nagrody wymaga: — nadwy- 

dajności tej mie można niczem „opłacić. 

Wsiąka ona w ludzkość, jako jakiś mad- 

przyrodzony dar Boga. M adj 

' Ludzie, prześwietleni tą właśnie is- 

krą Bożą, a być może z kradzionym о5- 

jiem prometejskim, albo, jeżeli kito pli, 

już wedle teorji (Plaftona, będący wi swej 

gwiezdnej” wędrówce  majbardziej blisko 

słońca prawdy ostatecznej, stają w pe- 

wirym okresie swiojego życia u rozstaj- 

nych dróg. Ę 
Niemożnia nadwiniie wierzyć wi prede- 

stymację. Zawsze musi działać jakiś im- 

  

   

peratyw  zewnętnzny, który pociągnie 

mocniej jednostkę twórczą, albo -nie ku 

sprawom społeczno - politycznym, albo 

kulturalnym. i 
Ten zewnętrzny imperatyw wynika z 

charakteru pewnych epok, które w ogól- 
nym. rytmie życia, zmaczą się na zewnątrz 

przewagą jakiegoś problemu. do rozwiiąza- 
niią. 

Pewne ramy, w jakie ujęta „jest, а- 

czywiistość, stają się zbyt wąskie — rodzi 
się potrzeba twonzenia nowych, szerokich. 

Duieje [Polski — ой miajdawniejszych 
czasėw mogą byč miynažnym tej płymnio- 
ści obrazem. 

Od Mieczysława I-go do Jagiełły т 
okres budowy polityczno — - spoteczmej 
Państwa Polskiego: od wi XV zaznacza się 
już pewna (dążność wi kierunku kultural- 
mym, kitóra staje się dominantą w epoce 
Odrodzenia. 

Taki stan: rzecy, trwia do czasów, (gdy 

poczyna się rodzić konieczność obriomy 
Rzeczypospolitej przed _ niebezpieczeń- 
stwiami zarównio jak z zewnątrz tak i z 
wiewnątnz, Wiek: więc XVII przynosi zno- 
wu zdobycze polityezno - Społeczne. Naj- 
więksi ludzie tej epoki to społecznicy, po- 

lityey, — reformatorowie. 
Romantyzm, jako konieczność dziejo- 

wia, wysunął zniów ma czoło  zmaczenie 
kultunmy. Podniósł ją do miebywałych wy- 
žyn. (Bez kulturalnego podkładu roman 
tyzmu mie zaistniałoby hasło Młodej 
Polski: ;,Sztuka dla Sztuki”), 

NASZE CZASY 

W chwili obecnej zaznacza się znowu 
całkowita degradacja kultury, jako rzeczy 
samej w sobie. Tolerancyjne ustosunkowa 
mlia się jednostek twórczych do niej po- 
llega na zrozumieniu jej: ezymnika wycho- 
wiarwezego.  Kultuna staje się obecnie 
calkowiicie „stosowaną“, staje się środ- 
kiem propagandowym. 

Interesy programów — politycznych, 
społecznych tłoczą swe piętno ma zew- 
nętrznym wyrazie wartości kulturalnych, 
ma, przedewszystkiem, sztuce. Staje się 
cna jakby  ipseudo-wiamtości,, 

R adykalizm form jest  przytłaczany, 
madyikalizmem treści, lecz wi treści tej 
mie o człowieka chodzi, nie o jego się wal- 
czy etyczną wygodę, lecz © zwycięstwo te- 
oretycznych haseł, które, bądź to libera- 
listyczne, bądź to komumistyczne zawsze 
są sprzeczne z istotą wolną wszelkie- 
go stwonzenia, 
‚ Każda twórcza jednostką jest stron- 
nikiem partji, jej celom służy. 

A wśród całego szeregu ludzi, hałaś- 
liwie występujących w obronie kultury — 
trudno znaleść chociażby kilku prawdei- 
wych jej stronników, 

R 
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Sprawa zupelmie jasna, że dzisiejszy 
dzień domaga się przedewszystkiem na- 
pięcia uwagi wi kierunku społecznio-polity- 
cznych przemian, a jednak nie powinno się 
całkowicie wtem zatracać. Życie jest 
wszechstronne. i 

Leon Bortkiewicz 

wczoraj wieczorem zapoczątkowali poe- 
ci „Pionow““. 

Rolę Spółdzielni Artystycznej w ży- 
ciu kulturalnem Wilna wyznaczył wczo- 
raj w swem przemówieniu ks. dr. P. Śle- 
dziewski, dokonywując jej poświęcenia. 
Wiązać sztukę z życiem, propagować ja 
śród ńajszerszych warstw społeczeństwa, 
podnosząc smak i estetykę życia codzien 
nego — oto zadania Spółdzielni. Otwar- 
cie jej w dniu, który jest pięćdziesiątą 
rocznicą śmierci Norwida, bojownika o 
demokratyzację sztuki, można uważać za 
symboliczne. Norwid wszak cierpiał nad 
tem, że: 

Niejeden szlachcic widział Apollina 

1 Skopasową Malejską Wenerę, 

A wyprowądzić nie umie komina, 
W ogrodzie krzywo zakreśla kwaterę. 

Budując śpichlerz, często zapomina, 
7е użyteczne nigdy nie jest samo, 
Że piękn6 wchodz, nie pytając, bramą 

Z tego, co mówił wczoraj ks. Śle- 
dziewski, z tego co twórcy Spółdzielni 
wypisali w swojem credo, wynika, że a- 
spiracjej jej idą drogą, wytkniętą przez 
autora Promethidiona. Możnaby: powie- 
dzieć, że Spółdzielnia jest bezwiednym 
hołdem, złożonym Norwidowi w pięćdzie 
siątą rocznicę jego zgonu. Piękne i uży- 
teczne. 

wo * 

P. A. Sapir, właściciel stałej wysta- 
wy sztuki przy ul. Wielkiej 32, również 
wypełnia poswojemu testament Cyprjana 
Norwida, szerząc zamiłowanie do sztuki 
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BERLIN. PAT. W. niedzielę w ostat- 
nim meczu o puhar Davisa Niemcy — 
Holandja rozegrano dwie rewanżowe — 
gry pojedyńcze. 

Oramm pokonał zdecydowanie  Holem- 
dra: Leenburgena: 6:3, 6:2, 6:3. 

Kobiety pilotki na 

Timmer mtywalczył jedyny punki dia 
Holandji, bijące Kalmana 6:2, 6:1, 
W ogólnej punktacji zwyciężyły Niem- 

cy 4:1 i walczyć będą mw trzeciej rundzie 
z Japomją w Berlinie rw dn. 9 — 11 
czenwica, 

meetingu lotniczym 

  

w Warszawie 
Urządzany dmiia 24 i 25 b. m. ma zakoń- 

czenie jubileuszowego Tygodnia LOPP, — 
międzynarodowy! meeting lotniczy będzie 

mielada atrakcją dla Warszawy. Po raz 
pierwszy bowiem wystąpią w tych zawio- 
dach kobiety: pilotki i! to zarówno lotnicz- 
ki polski jak i zagraniiczne, 

W banwiach polskidh startowoć będą 
tmzy. pamie, (Więc z Aeroklubu (Warszaw- 
skiego p. Wacława Czyżewska, która lecieć 
będzie z inż, Jagoszewskim na angielskim 
samolocie „Moth“. IP. Czyżewska wyszko- 
lona jest w Aeroklubie Warszawskim i tu 

zdobyła dyplom pilotki. 

Druga polska pilotka p. Marja: Toma- 
szewska reprezentować będzie Aeroklub 
Poznański. (Pilotowiać ona (będzie samolot 

RWID2, maleńki płatowiee turystyczny, 
od którego wywodzą się słynne RWD6 — 
zdobywca puharu międzynarodowego — 
Challenge u 1932 i RWID5 — bis — zwy- 
ciężca Alllamityfku. 

P. Temaszewskiej towiarzyszyć będzie 
jako pasażer brat jej koleżanki pilot — 

p. Grzybkowski. Jego siostra p. Marja 
Grzybkowteka: jest też pilotką Aeroklubu 
Poznańskiego. 

Trzecia wreszcie kobieta występująca w 
barwach polskich — to p. Elizabet_ Pauli, 

kuzynka obywatela z Pomorza: p. Edwarda 

Fischera von Mollanta, wiłaściciela ma- 
jątku Parzęczew. P. Pauli lecieć będzie 
jako pasażerka ze swym kuzynem na sa- 
molocie PZLS. 

Z zagraniczgnych lotniczek zgłosiły — 
swój udział ofiicjaalnie . dotychczas trzy. 

iPierwsza nadesłała: zgłoszenie Belgijka 
p. Guy Hanser, która przyleci ze swym 
mężem i p. Luis Enthoweniem, uczestnikiem 
zeszłonocznego meetingu wi Warszawie. 

Gościć będziemy w tym mroku także 
naszą rodaczkę p. Zofję Mikulską, zamie- 

szkałą stale w Medjolanie, członkinię tam- 
tejszego Aeroklubu. P. Mikulska jest 
łobniczką już od trzynastu lat, dyplom 
pilota turystycznego otrzymała bowiem 
iw r. 1920. Chciała przybyć do IPolski już 
w moku ubiegłym ma meeting lotniczy: w 
stolicy, jednak: w drodze samolot jej u- 
legł wypadkowi. 

Tnzecia wreszcie pilotka to pani Mar- 
gewita Kohm, pilotka: czedhosłowacka, — 
która przyleci ma czeskiej maszynie Smo- 
lik, mające za pasażera p. Szenka. Mąż 
jej p. Kohm, również pilot, (towarzyszyć 
będzie żomie lecąc na innym aparacie z 
pilotem p. Hirusziką. 

Pozatemi z Czechosłowacji  zapowie- 
działy swój przylot ponadto dwie ikobie- 
ty-lotniczki, oficjalne zgłoszenia od mich 
jeszcze mie madeszły. 

  

Wczorajsze uroczystości L.0.P.P. 
WILNO. Wezorajsze uroczystości LO 

PP'u rozpoczęły się mabożeństwem iw kio- 
ściele św. Jana. Nabożeństwo odprawił 
iks. prof. Falkowski. 

Obecni na niem byli prezes Woj. Ko- 
mitetu LOPP, p wiee-wojewoda Jankow- 

  

ё pod znaku korkociągu 
Broń Boże korkociąg ten! nie nie ma 

wspólnego z napojami i korkami. „Jest to 
symbol lotnika, korkociąg powietrzny. 
Na zakończenie diwudnilowych uroczystoś- 
ci LOPIP — odbył się w niedzielę 21 b. m. 
na Porubanku „Festym lotniczy”, 

Licznie przybyła: publiczność mogła 
zbliska obejrzeć maszyny, mogła przyjrzeć 
się lotom zarówno świeżo upieczonych pi- 
lotów, jak wytrawnych instruktorów, mo- 
gła wreszcie wziąć udział w lotach ma 
trójsilnikowiym „Fckkerze*, Amatorów by- 
ło moc, to też kolejka na osiem miejsc w 
kabinie „Fokkera* była długa. 

Raz po raz startował (duży „Fokker, 

zataczał jedno koło nad lotniskiem i lekko 
łagiodnie opadał ma zieloną płaszczyznę pola 

Niejeden! przekonał się «so solidności 
komunikacji powietrznej. Szybko, czysto, 
wygodnie i maximum pewności. Kilka mi- 
mut na „Fokikerze* wystarczy, by stać się 
zwolenniikiem latania, 

IW czasie lotów odbyło się rozdanie 
świadectw absolwentom — teoretycznych 
kumsów szybawinietwa przy Aeroklubie 
Wileńskim, 

Ślubowało bractwo na kiorikociąg, że o- 
bowiązków, lotniczych il honoru  powie- 
trzniego strzec (będzie. (Wśród młodego 
narybku 'zniaczną iczęść stanowią uczniowie 
szkół średnich, Będą z nich w przyszłości 
dzielni piloci. 

Jednocześnie otrzymali dyplomy mo- 
(wii piloci Aeroklubu Wileńskiego p. Kurec, 
zwany dla swej 'wilotkości motylkiem i 
p. Massalski, zwany bocianem. Obaj pa- 
mowie przeszli teoretyczny i prakrtycznty 
kurs pilotażu w Wiilmie, a po odbyciu 
przepisanej ilości lotów otrzymali tytuł i 
dyplemy pilota. 

Jak wzrasta popularni lotnictwa, 
świadczy mwiielka ilość widzów, którzy 
przybyli ma (Porubanek w niedzielę. 

Chętni mogą wziąć udział w: Międzyna- 
rodowym. Meetingu lotniczym w Warsza- 
wie (24 i 25 b. m.), gdyż uruchomione bę- 
dą specjalne tanie pociągi. — Program 

Meetingu będzie nierówiniie ciekawszy i 
urozmaicony. Z-Wilma lecą dwie maszyny 

'PZL5 i RWD2. 

    

  

Meeting «odbędzie się pod: iwiysokim jpro- 
telktoratem Pama |Prezydenta  Rzeczypo- 

spolitej. Tad, C. 

Śród najszerszych warstw społeczeństwa. 
Wprawdzie wnętrze jego salonu sztuki 
krzywo jest zakreślone i cele użyteczne 
zapewne górują, ale p. Sapir nie jest fi- 
lantropem i ideowcem. Jest człowiekiem 
interesu, który z niewątpliwym  wysił-    
Michał Sztern. Cygańska dziewczynka. 

kiem utrzymuje swój salon w dzisiej - 
szych trudnych warunkach. Utrzymuje 
już trzeci rok, prezentując publiczności 
z dniem 21-go maja dwunastą skolei wy 
stawę. ; 

Obejmuje ona dwadzieścia cztery pra 
ce zmarłego przedwcześnie *Michała Szter 
na, ucznia wileńskiego wydziału sztuk 

  

ski, prezes Okr. Izby Kontroli [Państw. 
p. Pietraszewiski, prezes Poczt Żuchor'. 
wicz, prezydent miasta p. Maleszewski i 
i inni. W! nawie ustawiione były szkoły 
i delegacje ze sztandarami. 

Pokaz gazowy w Bernardynce. 
O godzinie 12 w ogrodzie Bermandyń- 

skiim koncertowały orkiestry  wbojskowe, 
Nad miastem przez całe południe krążyły 
samoloty mozrzucając ulotki LOPP'u. 

W tym iczsie w ogrodzie za Wilenką 
czymiono przygotowania do pokazu ga- 
zowo- lotniczego. 

Punktualnie o godz. 1 pp. ukazały się 
3 samoloty! które rozpoczęły bombardo- 
wanie. я 

Zajpallona w tym momencie szopa 
zbudowana w: pobliżu mostu ogrodowego 
była celem ataku, 

Rzucone bomby gazowe pociągnęły za 
sobą „ofiary* kitórym z pomocą pośpie- 
szyły drużyny ratownicze harcerzy. 

Na całość złożyły się jeszcze odkaża- 
miie terenu i gaszenie pożaru. 

° Żywy udział w akcji brali instruk- 
torzy — oficerowie i straż ogniowa. 

Pokaz wi pierwszym rzędzie udostęp- 
miony był młodzieży, która tłumnie (cały 

szikoły) zajęła zbocza okalających ogród 
wzgórz. ' 

vdzien dziecka 
W całej Polsce odbędzie się od dn. 22 ma- 

ja do dn. 28 maja „Tydzień Dziecka”. 
Ma to na celu nietylko kwestę na rzecz ko- 

lonij letnich. 
Zadaniem tego Tygodnia jest zainteresowa- 

nie społeczeństwa sprawą dziecka. Służy do te- 
go prasa, odczyty, radjo. Każde dziecko od- 
czuwać powinno w ciągu tych siedmiu dni ra- 
dosnych, że jest kochane przez wszystkich do- 
rosłych ludzi, że jest przedmiotem serdecznej 
troski całego społeczeństwa. Każde dziecko 
bez wyjątku. Bo w każdem z tych dzieci tkwi 
cząstka przyszłości naszego państwa i ludzko- 
ści. Bo w ręce tych dzieci, które beztroskim 
gwarem wypełniają dziś ulice naszych miast i 
naszych wsi, złożymy, kiedyś losy Świata. My, 
ludzie dorośli, którzy będziemy obchodzić ten 

W WIRZE STOLICY 
0 PADEREWSKIM 

Przed paru dniami Paderewski dał we Fran 

cji koncert na rzecz towarzystwa św. Kazimie- 

rza, którego prezesem jest książe Poniatowski 

Koncert odbył się w Wersalu w sali Herku- 

lesa. W sali tej zaręczyła się uroczyście w swo 

im czasie najstarsza córka Ludwika XV-go. О- 

statni raz rozlegała się w sali Herkulesa mu- 
zyka w 1896 roku — Mikołaj ll-gi bawił wte- 
dy w Paryżu, uraczono go tam koncertem kil- 

ku najsławniejszych mistrzów. Sala jest nie- 

wielka, może pomieścić zaledwie 300 osób, 
zaproszenia na koncert Paderewskiego dobija- 

no się, jak o łaskę — a przecie, że cena była 

dowolna, nie wypadało zapłacić za nie mniej 
niż 100 franków! 

  

o 

o й 

Paderewski przyjechai samochodem do Wer 

salu, wszedł małemi drzwiczkami na lewo. 

Drzwiczki te są akurat naprzeciw wielkich 

drzwi, któremi równo 14 lat i jeden miesiąc 

temu wchodzili sygnatarjusze traktatu wersal- 
skiego. 

Przed 14 laty Paderewski wszedł rów: 
temi szerokiemi drzwiami, złożył swój podpis 
pod historycznym dokumentem. 

Naturalnie napatoczyli się interviewerzy, 

pytali: 

— Czy Ekscelencja nie żałuje tamtych cza- 
sów? Czy Ekscelencji nie jest przykro?... 

— Och, — odparł Paderewski — jak na by 
łego premjera powodzi mi się stosunkowo nie- 
ZIE: 

    

za 

EZR 

Przed paru laty Paderewski był w Hołandji. 

Etykieta na dworze holenderskim zabrania ofi- 

cjalnego przedstawiania artystów panującym. 

Ale królowa chciała koniecznie poznać Padere- 

wskiego, gdy bawił w Hadze, wprowadzono go 

więc nie jako wirtuoza, ale jako byłego pre- 

mjera. 

Wszyscy przesadzali się w uprzejmościach 

dla Paderewskiego, królowa długo z nim roz- 

mawiała, komplementom nie było końca. 

Książę małżonek postanowił też zaskoczy: 

Paderewskiego miłem odezwaniem się. Odciąg - 
nał na bok ówczesnego naszego posta pelnomo 

cnego — Kętrzyńskiego i rzekł mu (po nie- 

miecku) : 

— Powiem Paderewskiemu na pożegnanie: 

— doswidanja! czy dobrze wymawiam to pol- 

skie słowo?" 

— Ależ to po rosyjsku, nie po polsku, u 

nas się mówi: dowidzenia. 

— Aha! 

Po trzech minutach książę znowu odciągnał 
Kętrzyńskiego: 

— Jak pan pówieGzfał: zapomniałem... 
—DOWIDZENIA. 
— Tak, tak, dowidzenia, Świetnie. 

Królowa nie puszczała Paderewskiego, au- 

djencja się przeciągała, książę małżonek zdążył 

jeszcze cztery razy poprosić Kętrzyńskiego 0 

powtórzenie skomplikowanego wyrazu. 

— Dowidzenia, dowidzenia! 

— Dowidzenia! ja wohl, dowidzenia! 
Wreszcie Paderewski ucałował dłoń królo- 

wej, książę podbiegł i ściskając mu serdecz- 

nie rękę, zawołał głośno: 

/— Doswidanja! 
I uśmiechnął się zwycięsko w stronę posła 

Kętrzyńskiego. Karoł. 
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CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŻLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóż, NIZ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 

Tydzień, oddamy wszystkie sprawy życia dzie 
ciom — które przyjdą na. nasze miejsce. 

Niechże to będą dzieci, wychowane w słoń 
cu i cieple miłości ludzkiej. 

Niechże to będą dzieci wychowane w zdro- 
wiu moralnem i fizycznem. Dbać o to musi 
całe społeczeństwo. 

  

| 0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 czerwca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

pięknych i Ludomira Śleńdzińskiego, 0- 
raz siedemdziesiąt kilka obrazów róż- 
nych malarzy, wędrujących po Polsce 
sposobem okrężnej wystawy. 

Michał Sztern, jako uczeń Śleńdziń- 
skiego jest już tem samem zdefinjowany. 
Należy go zaliczyć do  klasycyzującej 
szkoły wileńskiej, z tem zastrzeżeniem, 
że nie dorównywa swym mistrzom. Naj 
bliższy może jest Karniejowi, ale oczywi- 
ście mniej swobodny, mniej pewny w ry 
sunku, który wykazuje nieco sztuczności. 

Uderza na tej niewielkiej wystawie 
ilość wielkich nagich ciał: na dwadzieś- 
cia cztery obrazy jedenaście aktów. Cia- 
ła kobiece sprzodu, styłu, z profilu. 
Nadaje to wystawie nudystyczny charak- 
ter i określa w pewnym sensie tempera 
ment twórczy autora, u którego, jak wi- 
dać, tendencje czysto artystyczne nie zdo 
łały jeszcze opanować zmysłowej posta- 
wy wobec rzeczywistości. Spośród obra- 
zów Szterna wyróżnia się „Cygańska 
dziewczynka* (Nr 13), w kompozycji, 
technice i stylu żywe, acz słabsze od- 
bicie wpływów szkoły wileńskiej, naśla- 
dujące ją nawet w układzie rąk i sznu- 
rze korali; oraz „Głowa dziewczynki” 
(Nr. 22), staranna, rzetelna i poprawna 
w wykończeniu. 

Trudno określić indywidualność Mi- 
chała Szterna na podstawie pośmiertnej 
jego wystawy, skupiającej dzieła mło-- 
dzieńcze. Talent, pracowitość i dobra 
szkoła malarska nie podlegają wątpliwo 
ści. 

LŽ * 

Wystawa okrężna gromadzi dzieła 
dwudziestu paru malarzy niewileńskich. 
Znajdujemy na niej prace tak znanych i 
popularnych artystów, jak Wojciech Kos 
sak, F. M. Wygrzywalski, B. Rycliter - 
Janowska obok nazwisk młodych i nie 
znanych. 

Kossaków mamy aż trzech: są także 
Jerzy i Karol. Manierę Kossaków, ich u- 
łanów i dziewczyny przy studni umie- 
my napamięć nietylko z licznych pocztó- 
wek i reprodukcyj, ale i z plakatów 
piwa okocimskiego. 

Wygrzywalskiego reprezentuje pięć 
motywów orjentalnych z wielbłądami i 
bajaderami, których zaletą jest świeżość 
kolorytu i wogóle kolorowość. 

Na uwagę zasługuje przedewszyst- 
kiem impresjonistyczny E. Erb swym cyk 
łem rodzajowym p. t. „Na targu". Te 
pięć niewielkich obrazów olśniewają wi- 
brującym kolorytem i żywością ruchu. 
Znakomity jest również pejzaż „Wysoki 
Zamek* (Nr 46), z jego rożedrganą 
światłem roślinnością. 

M. Mazurkiewicza drobne pejżaże 
(Chata w nocy i inne) oraz „minjatu- 
rowa“ „Martwa natura* Francuza F. Le- 
rigot'a, misterna w szczegółach (Koron- 
ka serwety), wyróżniają się korzystnie 

Całość wystawy, starannie i kulturai- 
nie dobranej, świadczy o niej dodatnio i 
powinnaby skłonić publiczność do zwic- 
dzenia jej. Wysz. 

*



Na boiska 
  

ЭЕ 

ch i biežniach 
Tydzień propagandy sportu Miejskiege Kom. P.W. i W.F. 

wystawa sportowa 
W dobie obecnej, gdy kurezą się ryn- 

ki, gdy całe działy produkcji zamierają, 

są jed pewne artykuły o silmych ten- 

ddiencjach rozwojowych. 

Tą dziedzinią wytwórczości, która mie 
zna kryzysu ma której jedynie dotychczas 

  

mie wywaziło się piętno depresji gospo- 
darezej jest produkcja sprzętu sporto- 
wego. 

Nie ma w tem przesady. Każdy to może 

stwierdzić, 
W obeenym okresie niejako odrodzenia 

kultwry fizycznej, sport prestał już być 
tylko mozrywką, a stał się miezmiernie 

ważnym i koniecznym czynnikiem wy- 

chowawczy w. rozwoju spoełczeństwa. 

Wszystkie państwa, rozumiejąc znacze- 
mie sportu jako kwestję zdrowia obywa- 
teli i kwestję sił narodu, położyły duży 
nacisk na wychowanie fizyczne mnie szczę- 

dząe środków na organizowanie i stałe 
rozbudowywanie powołanych w tym celu 
instytucyj. 

Wychowamie fizyczne zostało upań- 
stwowiome. Specjalne godziny  przezna- 
czono ma obowiązkowe . uprawianie spor- 

tu w szkołach. Usponrtowiono wojsko, — 
Widomym znakiem znaczenia przypisywa- 
mego sportowi (przez państwo nasze jest 
„Państwowa Odznaka Sportowa. 

Równocześnie ze stałym rozwojem — 

sportu wzrastą  eoraz większe zapotmze- 

bownie na mozliczny sprzęt. sportowy, bo 

mieępomiernie szybko wzrasta armja kon- 
sumemtów. rwymobów spomtowych. 

Jeśli. przeprowadzić porówiaamie, jak 
sprawa ta przedstawiała się wi latach u- 

biegłych i dziś, to cyfry będą mieraz 
zdumiewające. Np. gdy przed kilku je- 
szcze łaty mancianzy, w Wilnie naliczyć 
było można do stu lub mieco wiięcej, to o- 
bećnie liczba Wilnian uprawiających 

zimą ten szlachetny sport dosięga, a ma- 

wet może przekroczyć pięć tysięcy, nie li- 
cząc oczywiście wojska, gdzie manciarstwo 
jest obowiązkowe, 

Równolegle z powiększającą się armją 
sportowców| mozbudowały się w mas war- 
ształy mzemieślniecze, «do wyrobu sprzętu 
sportowego i powstały coraz to mowe 
placówki handlowe z artykułami: sportowe- 
mi. 

Gdy w 1921 roku w Wilnie był tylko 
jeden sklep przyborów: sportowych, to 
dziś ilość takiego typu sklepów przekwa- 
cza .w Wiilmie 30. 

Dziś Wilno w wielu dziedzinach sportu 
mogłoby się stać nietylko samowystar- 
czalnem, ale nawet z dużem powodzeniem 
wywobami swojemi zaspakajać potrzeby 
sportoweówj wielu innych miast Polski. 

Niestety, jest tak, że niewszyscy: spor- 
towcy wileńscy. wiedzą eo ii w. jakim ga- 
tumku produkowane jest wi Wilnie, nie 
wiedzą, gdzie się zmajdują źródła bezpo- 
średniego mabycia, a więc tańszego, bo 
z pominięciem pośredników. 

'Rozumiejąe dobrze te niedomagania i 
<hcąc wyrównać tę lukę, Komitet Miej- 
ski W. F. i P. W. organizując w dniaci 
od 2 do 12 czenwca r. b. I-szą Wystawę 
Sportową w Wiilnie, wziął ma swe banki 
zadania zapoznania armji sportowców! z 
Wilna i okolie z miejscowemi wyrobami 
Sportowemń, zbliżenia konsumentów z 
produeentami, wskazania sportowcom — 

  

uajdogodniejszych źródeł zakupu. 

Wystawa zapowiada się ma dużą skalę, 
gdya przez liczny w) miej udział wystaw- 
tów, ze sfer rzemieślniczych, przem ysło- 
mych i kupieckich 'Wiilna, niewątpliwie — 

ZWA 
Życie zmusza człowieka do ciągłej walki z trudnościami, a ci, którzy są słabi 

nieprzygotowami do życia zostają pozbawieni głosu, stają się  bezwładną masą, 

zostają jakgdyby wyrzuczeni poza nawias życia. 

Celem człowieka jest ciągła praca nad samym Sobą. Przez szkolenie swego 

charakteru, 

lepsze jutro, 

przez wzmacńianie siły fizycznej nabieramy więcej pewności i wiary w 

Z pomocą w danym wypadki przychodzi nam wychowanie fizyczne. 

Sport więc staje się nietylko mrzyjemnością, ale konieczną potrzebą życia. 

Ćwiczenia sportowe mają fantastycznych wielbicieli i zdecydowanych _wro- 

gów, ale ideja sportowa posiada 

uznamia, Bo czyż można negatywnie ustosunkować się do zjawisk o tak 

podłożu ideologicznem, Można przecież być przeciwnikiem przesadnej 

za objaw obniżenia 

zasady etyczne sportu pozostają zawsze w oczach. wszystkich nieskończenie 

sprawność cielesną i uważać 

Śściowe i podniosłe. 

Fizjognomję moralną sportu cechuje przedewszystkiem „fair > play“ 

tylko sympatyków. Nikt nie odmawia jej swego 

światłem 

troski 0 

poziomu uduchowienia, ale 

warto 

t. z 

przestrzeganie zawsze i wszędzie, choćby w ogniu najgorętszej rywalizacji i pożąda- 
nia triumfu, surowych wymagań 

względnej sprawiedliwości. 
lojalności, rzetelności, szczerej otwartości i bez- 

I dlatego życie Sportowe ma swoją specjalną wartość, która jest źródłem auto- 
rytetu idei sportowej, 

Młody sport Polski z każdym rokiem zatacza coraz szersze regi, a w po- 
szczególnych miastach wre praca sportowa, 

Wilno pod tym względem nie mogło pozostać w tyle, to też Miejski Komi- 
tet W.F.iP. W, dbając o dobro sportu 
'wawczą jego stronę, 

gandy Sportu. 

Miejski Komitet W. F.iP. W. wzywa wszystkich mieszkańców miasta 
wzięcia udziału w imprezach sportowych. 

orgariicuje w dniach27. V. — 12. VI. 

jak również mając na względzie wycho- 

Wielki Tydzień Propa- 

da 
Chodzi nam nietylko o wymiki sportowe, 

ale o spoleczne ustosunkowanie się do sportu, o współpracę szerszych mas społeczeń- 
stwa. Obowiązkiem więc każdego obywatela jest przyjście z pomocą słowem i 
czynem propagandzie wychowania fizycznego, 

Dziś każdy musi być sportowcem, a przynajmniej ten, kto chce służyć Ojczyź- 
nie, 

MIEJSKI KOMITET WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
1 PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO 
  

Indywidualne mistrzostwa lekkoatletyczne 
ZIENIEWICZ (3 SAP.) POPRAWIA REKORD OKRĘGU 

Nawet mistrzostwa mie zdołały  wzbu- 
dzić żywszego zainteresowamia zarówno 
wśród publiczności jak *i zawodników. 

Nieliczna garstka weteranów) lekkiej- 
atletyki wileńskiej, kilka pań z Makkabi 
jedma z Solkoła: oto cały komplet. Na try- 
bunach pustki. . 

Mistrzostwa trwały dwa dni! i przynio- 
sły, na ogół b, mizerne wyniki okraszone 
jednym nowym rekordem okręgu — w: rzu: 
cie kulą — uzyskanym przez Zieniewicza 
(3 B. Sap.) rzutem 13 mtr. 

Wyniki techniczne uzyskane przez in- 
nych zawodników przedstawiają się na- 
stępująco: 

Bieg 100 mtr. — Wieczorek (3 Sap.) 
11,6; Żyliński 11,8; Smorgoński (Żaks) — 
22. 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
ilelit przyjmnje od 12 — 2 i 4—6 

Kwlatowa 7, tel. 14-25. 

stanie się wielką rewją naszej regjonal- 
nej wytwówezości w; tej, mającej przed 
sobą dużą przyszłość mozwojową, w dzie- 
dzinie. Pozatem wystawa ta, posiadająca 
chawakter targów, będzie dla wielu wy- 
stawieów okresem zwiększonego popytu 
wa ich wyroby oraz większych tranzak- 
cyj. 

  

ZADANIE Nr. 25 

B. Borkum — Wilno — Oryginalne 

BIAŁE: Kd; G el, hl; 8 a6, £3; 
piony @5, ©2, c3 (6), 

CZARNE: IK d5; piony e4, c6, e6 (4). 
Mat w tmzech posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 24 

C. S. Kipping — Amglja — Ohess Amateur 
1911 

1, © а7—с8! Bardzo ładne rozwiązanie 
zastosowanie posunięcia przymusowego. 

Posunięcie S a5 powoduje natychmia- 
stowy mat przez 

2. С c8—b7. Dowolne posunięcie hetma- 
nem nie daje możniości uniknąć mata na 
trzecim posunięciu, pomieważ białe ma 
drugiem posunięciu biją czarnego hetma- 

na i znów zmuszając czarnych do ruchu 

skoczkiem. Np. 
1. G d7—c8; H d4Xa7+ ; 2. Gg1Xa7; 

S a5Xb3; 3. G c8—b7 mat, 
  

System wartościowania 
(Ciąg dalszy) 

Spowodowało to, że dr. Żasker wysu- 
uął oryginalną koncepcję, która w swoim 

szasie wywołaał ożywioną polemikę, a 
mianowicie (komcepcję _ „Śmierci remiso- 
wej". To zm. że ciągle rosnący odsetek: 
wemis dojdzie do takiej wielkości, że 
partja rozegrana będzie rzadkością, co 
oczywiście równałoby się śmierci szachów 
Narazie jednak ia przepowiednia nie 
sprawdza się. 

Z pośród kilku projektów  rozszerze- 
mia skali wartościowania należy przede- 

wszystkiem wyróżnić skalę wartościowa- 
nia według dr. Zaskera, Uważa! om, że wy- 

mik remisowy 1/2 : 1/2 jest mieraz dla 
pewnej strony kmzywdzącym. Np. jeże- 
ii ktoś osiągnął przewagę, ale niewystar- 
<zającą do tego, ażeby przeciwnikowi dać 
mata. Dzieje się to_ w. wypadkach, gdy 
mamy K + lekka figura, przeciwko K, 
fub K+W przeciwko K--lekka figura. — 

iPrzewaga ta, która często jest wynikiem 
jakiejś kombimacji i wogóle lepszej gry 
nie ma należytego wynagrodzenia. Z tego 
powodu proponuje dr. Zasker następującą 
skalę wartościowania: mat 10 punktów, 
pat 8 punkt. wieża contra lekka figura T 
pkt. moi depcnille 6 pki., remis 5 pki., 
dostać roi depouille 4, zostać przy lekkiej 
figurze contra wieży 3 pkt., być w pacie 
2 pkt., otrzymać mata 0 pkt 

Bardzo oryginalny jest. system warto- 
ściowania pomysłu  Spielmanna. „Wycho- 
dzi om z tego założenia, że trudniej jest 
sjygrać czannemi miż białemi, gdyż ostat 
uie mają zarówno jedno tempo więcej 
jak i możliwość wyboru dowolnego ot- 
wamcia. Statystyka turniejowa istotnie 

wykazuje, że procent wygranych białemi 
jest zwykle znacznie większy miż  czar- 
nemi. Dlatego też Spielmamm za. najirud- 
niejsze i najbardziej z tego względu war- 
tościowe zwycięstwo uważa wygraną 

amnemi. Przyczem za podstawę punkta- 
cji przyjmuje 7, a mie jak Zasker 10. 

Skla Spielmana jest następująca: 

Dać mata białemi 6:1, 
3 „ czarmemi 7:0 
„pata białemi 5:2, 

czarmemi 6:1 
roi deponille białemi 4:3 

ję » czarmemi 5:2, 
remis białemi 3:4 

czarmemi 4:3, 

„_ Qzy która z tych skal przyjmie się w 
świecie szachowym i wyprze stosowaną 
obeenie, to przyszłość pokaże. Trudno też 
dyskutować na ten temat czy zmiana 
obecnej skali wantościowania jest istotnie 
palącą i który z proponowanych syste- 
mów należałoby przyjąć. "Trzeba jednak 
zazmaczyć, że śmiesznem by było 
wadzenie podobnych reform na słabe tur- 
miieje lokalme, gdzie ilość partyj remiso- 
wych jest znikoma i raczej wypadkowa. 
Celowem to być może jedynie na między- 
narodowych  tummiejach _ mistrzowskich, 
gdzie ilość remis jest naprawdę pokaźna. 
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” "dużo. 

Bieg 60 mir. pań — Szmuklerowa (M! 
Agrestówinia (M) 9,4. 

Rzut kulą: Zieniewicz 13 mtr. (rekord 
ckręgu), Molicki (Sokół) 12,78 mtr., — 
Wojtkiewicz (S) 12,77,5. 

Rzut kulą pań: Szmuklerowa 10,59 mte. 
Dobrożańska (M) 6,79 mir. 

Skok wdal: Wojtkiewicz 6,53 mtr. — 
Wieczorek 6,47. ° ; 

Skok widal pań z miejsca: 
ra 1,98 mtr. > 

Bieg 400 mtr. Żyliński (Ogn.), biegnie 
sam i uzyskuje wcale niezły czas 54 sek. 

Skok wdal pań: Ajgrestówna 4,08, — 
Szmuklerowa 3,92. 

Rzut dyskiem: 
czorek 37,70, 

Rzut dyskiem pań: Szmuklerowa 27,50 
Taroczyńska 20,75. 

Bieg 1500 mtr. — Dr. Sidorowicz (Og.) 
4.11,8, Rudek (3 Sap.) 4,31,8. 

Trójskok; Wojtkiewiez 12,27, 
wiez 11,98, Wieczorek: 11,65. 

Skiok wizwyż: Wieczorek 1,60 mtr., — 
Wojtkiewicz 1,60, Molicki 1,60, 

Bieg 500 0mtr. Żylewiez (3 Sap.) 17,8,8 
sek,, Samecki 17m. 17,8 sek., 

Bieg 110 przez płotki: (Wieczorek — 
biegnące sam uzyskuje czas 16,2. 
Aa 100 mtr, pań: Szmuklerowa 15 

sek. 
Bieg 800 mtr. Żylewicz 2;5,7, Harnat- 

kiewicz (3 Sap.) 2;19,6. 
Rzut oszczepem pań: 

25,45 mtr,, 
2 p 200 mtr., Żyliński 24,1, Wieczorek 

Rzut oszczepem: Zieniewicz 53,711, — 
Wojtkiewiez 53,71, (Wieczorek: 50,35. 

Bieg 800 mtr. pań: Putrymówna (So- 
kół) biegnie sama. Oząs 2;50,4. 

Skck © tyczce: Wieczorek 3,32 mtr., — 
Żylewiez 3 mtr., Wojtkiewicz 2,90. 

Jak widzimy z tego dwójka maszych 
czołowych zawodników p. Lewimówma, 
( Obecnie: Szmuklerowa) i Wieczorek wy- 
Kazali się znacznie gorszą miż dawmiej 
formą. P. Szmuklerowa  pauzowała co 
prawda przez dwa lata natomiast Wieczo- 
nek nadal pozostał wzorowo piacowi- 
tym zamiodnikiem można więc przy pusz- 
czać, że wyniki swoje poprawi. 

Bardzo wyraźną poprawę dało się za- 
uważyć u Zieniewicza į Wojikiewieza, — 
Jednemu wojsko, a drugiemu. C.IL.W.S. 
dobrze zrobiły. 

92; 

Szmukle- 

Zieniewicz 39,48, Wie- 

Zienie- 

Szmuklerowa — 

  

Dwa mecze piłkarskie 
Ostatnie dwa mecze piłkarskie o mt- 

strzosiiwo klasy A wypadły nieciekawie 
mimo że były to ispotkamia tego rodza- 
ju jak: Makabi — ŻAKS (walka Tywa- 
lizujących z sobą družymi żydowskich) i 
Ognisko —Drukarz. 

Makabi — ŻAKS 2:0 
W sobotę Makabi udało Się "wyrwać 

dwa punkty od: "aaa o konikurenta. Do - 
przerwy gra niemal rówmiorzędna, doś 
ładna chwilami. [Po przerwie WK Si 
obu drużym, zwłaszcza u żaksistów, 

Malkabi zdobyła dwie bramki, obydwie 
ze strzałów Amtokolca. Pierwszą PrZy Wy- bitnej pomocy obrońcy, drugą też nie bez winy obnony ŻAKS'u. 

Sędziował p, Wohlmam. Publiczności b. 

egnisko — Drukarz 2:2 
Gra żywa początkowo z wyraźną prze- 

wagą ‚ 
Do przerwy; Ognisko uzyskuje prowa- 

dzenie z wątpliwego karnego. Po przer- 
wie wyrównuje Gładysz. Remis nie trwa 
długo. (Po dwóch minutach Janikowski z 
podania Baloska: znów uzyskuje prowa- 
dzenie. 

Niedługo przed końcem E. Bartosze: 
wiez po ślicznej solowej akcji uzyskuje 
drugiego gola. 

Od tego czasu obydwie drużymy „grają 
na zwłokę. | 3 

Na wyróżnienie zasłużyli: Balosek z 
Ogniska i Iwańczak doskónale tmzymają- 

ОО 

Uroczyste posiedzenie 
Instytutu Nauxowo-Badawczego 

Europy Wschodniej 
W niedzielę 21 bm. odbyło się uroczyste 

posiedzenie Instytutu Naukowo - Badawczego 

Europy Wschodniej, któremu  przewodniczyi 

Prezes Instytutu p. Minister Profesor Dr Stani- 
sław Kętrzyński. * 

Zagajając posiedzenie, prof. St. Kętrzyński 

podkreślił wielkie znaczenie instytucji naukowej 

która jest poświęcona badaniom zagadnień, 

związanych z Europą Wschodnią. Szeroko za- 

kreślone ramy bądań sprawiły, że w programie 

uroczystego posiedzenia znalazł się odczyt o Ja 

nie Sobieskim. 

Ze sprawozdaniem z działalności Instytutu i 

Szkoły Nauk Politycznych wystąpił p. sena- 

tor prof. dr. Stefan Ehrenkreutz, który zaryso- 

wał nadspodziewanie piękny rozwój tych insty 

tucyj. 

Instytut wydał kilka książek i sprawozda- 

nie z działalności, które zostały bardzo życzii- 

wie przyjęte przez krytykę. Frekwencja studen 

tów w Szkole jest wielka; obecnie w Szkole 

jest 158 słuchaczy zwyczajnych i 40 wolnych. 

Nauka trwa w ciągu trzech lat, co pozwala na 

gruntowne wyszkolenie słuchaczy. 

Wyższa Szkoła I.N.B.E.W., jak wiadomo ze 

sprawozdania drukowanego, jest szkołą jedno- 

wydziałową, ale z możnością specjalizowania 

się w różnych działach, jak to: geograficznym, 

etnograficznym, prawnym, historycznym, gospo 

darczym itd. 

Za rok więc już będziemy mieli pierwsze za 

stępy nowych geografów, prawników, i  histo- 

ryków — absolwentów Wyższej Szkoły. 
Słuchacze korzystają z Bibljoteki im. Wrób- 

lewskich oraz z Bibljoteki Szkoły, która w 

chwili obecnej posiada 1314 tomów i 

i atlasów oraz 385 tytułów czasopism. 

W sprawozdaniu swem prof. dr. St. Ehren- 

kreutz szczególnie podkreślił bezinteresowny 

stosunek słuchaczy do nauki, którzy pragną czy 

stej wiedzy i nie dbają o „posady*. Zresztą 

większość już jest zabezpieczona materjalnie, 

zajmując różne stanowiska w Służbie państwo 
wej. 

Na zakończenie uroczystego posiedzenia 

mjr. Otton Laskowski wygłosił prawie dwugo- 

dzinne, bardzo interesujące przemówienie na 

temat Jana Sobieskiego, jako wodza. 

n. z. 
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Wyprowadzenie zwłok z mieszkan 

  

1863 
Zmarł nagle 20 b. maja 

Karol "Anto 

# 

PREZES STOWARZYSZENIA WETERANÓW 1863 R. W WILNIE. 
B. ZIEMIANIN POW. LIDZKIEGO. 

« WALER KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI I KRZYŻA POWSTAŃCÓW 

Zmarł nagle 20 b. maja w Wilnie w wieku lat 86. 

kościoła Św. Jakóba odbędzie się w poniedziałek 22 maja, o godz. 9 min. 
30 zrana, bezpośrednio potem nabożeństwo ‹ 
cmentarz wojskowy na Antokolu tegož dnia o godz. 5-ej. 

Stanisław Jodko 
PREZES STOWARZYSZENIA WETERANÓW 1863 R. W WILNIE. 

B. ZIEMIANIN POW. LIDZKIEGO. 
KAWALER KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI I KRZYŻA POWSTAŃCÓW 

Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. Sierakowskiego Nr. 25 do 
kościoła Św. Jakóba odbędzie się+w poniedziałek 22 maja, o godz. 9 min. 
30 zrana, bezpośrednio potem nabożeństwo 
cmentarz wojskowy na Antokolu tegoż dnia o godz. S-ej. 

STOWARZYSZENIE WETERANÓW 1863 R. 

= 

ni Ro 
lat 2 

    

w Jodko 
     ROKU. 

  

     
ia przy ul. Sierakowskiego Nr. 25 do 

    

   żałobne, a eksportacja na 

  

     
ŻONA I RODZINA.    

     
         

ROKU. 
w Wilnie w wieku lat 86. 

  

    
    

  

   żałobne, a eksportacja na 
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at 26 

opatrzony św. Sakramentami, po krótkich i ciężkich cierpieniach 
zasnął w Panu w dniu 19 go maja 1933 r. 

Wyprowadzenie zwłok z kostnicy szpitała Miejskiego do kościoła 
Farnego nastąpi dnia 22 maja o godz. 9 rano, poczem po Nabożeństwie ża- 
łobnem, na cmentarz rzymsko katolicki, 

O czem zawiadamia 

  

KRONIKA 
«П ка 

URASEEFTT NOT 
PONIEDZ. 

Dziś 22 

Heleny i Julji 
Jatro 

Nerensza 
| and koionej 

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

Z DNIA 21 MAJA 
Ciśnienie średnie: 765. 

Temperatura średnia: -+18. 
Temperatura najwyższa: --22. 

Temperatura najniższa: --8. 

Opad: 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek ciśnienia. 
Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-x 
na dzień dzisiejszy: 

Przejściowy wzrost zachmurzenia. Potem po 
goda słoneczna i ciepło. Słabe wiatry zachod- 

nie. 

Wschód słońca @, 3 05 

Zachód słońca g. 7,25 

  
  

MIEJSKA 

— 0 GARAŻE SAMOCHODOWE NA 
UL. LEGJONOWIEJ. Magistrat wobec 
zerwania umowy z przedsiębiorstwem au- 
tobusawem zamierza wiytoczyć (proces są- 

dowy o eksmisję z garaży samochodowych 
mieszczących się przy ul. Legjonowej 2. 

Garaże te wybudowane na koszt kon- 
cesjonarjusza miały przejść na własność 
miasta. W wyjpadku zerwania umowy z 
winy firmy garaże i rmarsztaty przecho- 

dzą na własność miasta niezwłocznie. 
[Po powrocie prezydenta Maleszewskie- 

go z Warszawy ma się odbyć posiedzenie 
Magistratu, ma którem sprawa ta zosta- 
mie rozpatrzona oraz powzięta zostanie 

odpowiednia decyzja. 

— NOWIY KOMENDANT STRAŻY. W 
najbliższych dniach rozstrzygnięty zosta- 
mie konkurs ma: stanowisko komendanta 
straży: ogmiowej. 

Nowy komendant przystąpiłby do 

pełnienia swych fumkcyj już w czenwcu. 
— KONFISKATY. Wczoraj skonfi- 

skowany został nakład pisma „Głos Wi- 

  
Drozdowicz z cy  Grodlewskięgo oraz 

Drukarza. 
Remisowy wynik uzyskany przez mło- 

dą drużynę Drukarza z mutynowanem Og- 
miskiem powszechnie uważamy jest jako 
sensacyjny, EAS : 

Sędziował p. Gissin. 

lenski“ za wiadomości o przebiegu straj- 
ku w fabrykach 'Tomaszowskach. 

WOJSKOWA 
— Legjoniści! — Zarząd Okręgu i Oddzia- 

łu Związku Legjonistów Połskich w Wilnie — 
(zauł. Bernardyński nr 10 m. 1) podaje do wia 
domości członkom, że na dzień 4 czerwca rb. 
o godzinie 10 w pierwszym terminie, zaś o go- 
dzinie 10 min. 30 w drugim, zwołuje wałne ze 
branie Oddziału Wileńskiego, z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu z ostatniego walne 
go zebrania Oddziału; 2) sprawozdanie z dzia 
łalności zarządu Oddziału; 3) wybory: a) zarzą 
du oddziału; b) komisji rewizyjnej -. sądu Ко- 
leżeńskiego; c) delegatów na walny zjazd de- 
legatów w Warszawie; d) delegatów na wal- 
ny zjazd delegatów Okręgu w Wilnie; 4) wol- 
ne wnioski. Stawiennictwo wszystkich  człon- 
ków obowiązkowe. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— środa Lieracka 24 maja poświęcona bę 

dzie przedwcześnie zmarłemu, znakomitemu ma 
larzowi polskiemu z Paryża, Tadeuszowi Mako 
wskiemu. Twórczość tego niedocenionego w 
kraju artysty ómówi młody historyk sztuki dr. 
Jerzy Sienkiewicz, ilustrując swój referat licz- 
nemi przeźroczami z płócien i dzieł graficz- 
nych Makowskiego. 

Jedna z następnych Śród będzie hołdem dia 
Cyprjana Norwida, w związku z przypadają- 
cem w tym miesiącu 50-leciem zgonu twórcy 
„Kleopatry“. 

— Towarzystwo  Bibljofilow Polskich w 
Wilnie wspólnie z kołem wileńskiem Związku 
"Bibljotekarzy Polskich urządza we wtorek dn. 
23 maja rb. o godz. 5 po poł. wycieczkę do 
muzeum i bibljoteki Białoruskiego Towarzy- 
stwa Naukowego w Wilnie przy ul. Ostrobram 
skiej 9. Przy zwiedzaniu muzeum specjalnie u- 
względnione vędą okazy graficzne (drzeworyty 
ludowe i t. zw. albigeńsy cerkiewne), a w 
bibljotece — starodruki białoruskie. Objaśnień 
udzielać będą: kustosz muzeum — p. Antoni 
Łuckiewicz i bibljotekarz — p. Włodzimierz 
Samojło. Zbiórka na miejscu. 

RÓŻNE 
— POSEŁ LIBICKI W WILNIE. — 

Przybyły do Wilna poseł polski w Esto- 
mji p. Lubieki, który zaimteresował się 
3 Targami Półmoenymi i odkył szereg 
komferencyj z przedstawieielami  Komi- 
'tetu organizacyjnego Targów. Rozmowy 
te dotyczyły udzialu w Targach firm 
estońskich. 

—RIUCH TURYSTYCZNY. W magi- 
stracie odbyła się konferencja poświę- 
coma  sezonowji turystycznemu. Omawiano 
sprawę organizacji i propagandy wycie- 
czek do okolic pobliskich jak Trokii, 
Zielone Jeziora i t. d. oraz sposób przy- 
jęcia wycieczek zamiejscowych — zjazd 
których do Wilna w roku bieżącym zapo- 
аба się bardzo liczny. 

— Z GMINY ŻYDOWSKIEJ. Dziś od- 
będzie się posiedzenie zarządu gminy ży- 
dowskiej w celu miyboru mowego prezy- 
djum. Jak już mnotewaliśmy dotychcza- 
sowe prezydjum zarządu gminy po- 
dało się do dymisji. 

— OOCHRONA ZWIERZĄT. Na zapro- 
szenie p. Starosty Głrodzkiego odbyła się 
iw sobotę w Stamostwie Grodzkiem kon- 
ferencja! w sprawie ochrony; zwierząt. O- 
mawiano  mastępujące sprawy: przepisy 
obowiązujące w sprawie ochrony  zwie- 
rząt, ustalenie czasu i sposobu łapania 
psów bezdominych na ulicach miasta, u- 
stalenia trybu postępowania w magłych 
wypadkach złamania kończyny u konia. 
sprawia łapania i sprzedaży ptactwa Śpie- 
wającego, 'w: związku z przystąpieniem Pol- 
ski do odpowiedniej konwencji międzyna- 
rodowej, ustalenie maksymalnego tonażu 
dla komi ciężarowych, sprawia zabijania 
trzody chlewnej, i: cieląt ma rzeźni oraz 
przechowywania zwierząt, przeznaczoniych 
na rzeź, 'wmeszcie sprawa utrzymywania 
psów 'podwórzowiych. 

— Wycieczka inżynierów i wyższych urzę 
*dników Kolei Państwowych” Łotewskich. — Dn. 
21 maja rb. o godz. 20 przyjechała do Turmont 

RODZIWA 

    

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
SYROKOMLI 

Aleja Syrokomli, przebiegająca w ma- 
lowniczych skrętach między Górą Zam- 

METAMORFOZY  'AiLET 

kową a parkiem sportowym im. gen. Że- 
ligowskiego zmieniła się do niepoznania! 

Do niedawna jedna z ulie gmodu Gedymi- 
nowego stała się obecnie maprawdę aleją! 
Już dziś jest, tu bandzo ładnie, a będzie je- 
szeze piękniej po całkowitem ukończeniu 
robót. 

Dokonywiane tu od paru tygodni prace 
stanowią kolejny etap zakrojonej na sze- 
roką skalę akcji nad scalamiem parków 

: ńskiego, Żeligowskiego, Cielętnika 
i Altarji ww! jeden wielki park mejski. — | 
Po połączeniu parku Sportowego z Ber- 
nardymiką przyszła obecnie Kolej na  ze- 
spolenie Cielętniku i Góry Zamkowej z 
parkiem im, gen. Żeligowskiega. 

Prace podjęte jeszcze w roku ubie- 

głym i wznowione z nastaniem wiosny, są 
już mocno zaawansowane i spowodo! 
grumtowne zmiany w wyglądzie tego 
kątku miasta. 

Gros robót skupia się dokoła Alei 
Syrokomli! która jeszcze w roku ubiegłym 
została zamiknięta dla ruchu kołowego. 
Dostępu ma nią strzegą kratki żełazne po 
obu jej wtylotach koń ych. 

iPłot drewmiany: od strony  Cielętn*ka 
i miejednolity parkam opasujący podnoże 
góry Zamkowej zostały, usunięte uprze- 
dnio, obecnie przystąpiono do usuwenia 
ogrodzenia  oddzielającego oddzielającego 
od alei park Żeligowskiego. Świeżo zosta- 
ła rozebrana część tego ogrodzenia od s*0- 
ny byłej bramy wejściowej. 

Wznoszący się przed mniedawnem w 
części środkowej alei ustęp publiczny 
został zburzony jesienią r. tub. obecnie ni- 
mieluje się pozostały po nim teren. 

Dawniejsza  ježdnia zamieniła się w 
aleję dla spacerów, dawniejszy: cholaik 
w trawniki... Podnoża góry Zamkowej, 
od miejsca. wstępu+ma tą górę aż po bu- 
dynki wojskowe z dmgiej strony góry, 
opasane zostało wysoką kładką 7 ka- 

mieni przekładamych mchem. 
Wał kamienny po obu stronach zamy- 

kają efektowne narożniki, pośrodku zaś 
zdobi go głęboki wykusz mw kształcie re- 
gularnego półkola... 2 

Tak oto, pokrótce, przedstawiają się 
przemiiany. dokonane w: tralkcie dotych- 
czasowych mobót w rejonie Alei Syro- 
komli. O pracach w Bermamdymce i na 
terenie Altarji napiszemy osobno. 

Е „Przechodzien“, 
AREEYTKUK ZOWIENRNOANE LTKA 

wycieczka inżynierów i wyższych urzędników 
Kolei Łotewskich w liczbie 41 osób. W Zem- 
gale wycieczkę spotkali delegaci z Warszawy 
р.р. inż inż.: H. Wasilewski, G. Ejsmont, i H. 
Genello i delegaci Wileńskiego Koła Inżynie- 
rów Kolejowych p. p. inż. inż.: E. Burczyński, 
A. Stankiewicz, G. Downarowicz, i Sznurow- 
ski. W drodze do Wilna wycieczka spożyła ko 
lację, podaną w wagonie restauracyjnym naj- 
nowszego typu krajowej wytwórni. W Wilnie 
wycieczkę powitał z ramienia Dyrekcji Wileń- 
skiej wicedyrektor Kolei inż. Stefan Mazurow- 
ski z orkiestrą kolejową i kompanją honoro- 
wą Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. 
Orkiestra odegrała hymny narodowe polski i 
łotewski. Następnie na dworcu w pokojach re- 
prezentacyjnych goście byli podejmowani lamp- ką wina. Podczas przyjęcia do gości przema- 
wiał „wicedyrektor inż. Mazurowski, zaznącza- 
jąc, że witą gości z praśtarej północnej stołi- 
cy Rzeczypospolitej Polskiej i mniema, iż wy cieczka w głąb Polski do Warszawy, Krako- 
wa, Katowic i Zakopanego przyczyni się do 
zadzierzęnięcia towarzyskich i przyjacielskich 
stosunków z inżynierami Kołei Polskich, co 
spowoduje, iż stosunki między kolejami obu 
państw będą szczere, życzliwe, a nawet serde- | 
czne. 

‚ Następnie życząc gościom jak najprzyjen:- 
niejszego spędzenia czasu 'w Polsce zakończył 
toastem: „Nasi dostojni goście niech żyją”. 

Ze strony łotewskiej odpowiedział przewod - 
niczący wycieczki. 

W miłym i serdecznym nastroju wyciecz- 
ka gości łotewskich odjechała do Warszawy po 

ciągiem specjalnym o godz. 0,1.. 
(Ciąg dalszy kroniki wil na str. 4-ej) 

     

za- 

 



  

Katastrofa motocyklowa 
WILNO. — Wczoraj w godzinach popo- 

łudniowych przy zbiegu ulic Gedyminowskiej i 
Krzywej sotocyki, którym jechali Stanisław 
Nowicki (Wielka 24) i Jozei Trejber zderzył 
się z 

         152 cd s. Gai 

(Ciąg dalszy kroniki wileńskiej). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułance. —  Dzisiej- 

szy tani poniedziałek. — Dziś w poniedziałek 
22 maja o godz. 8 wiecz. nieodwołalnie po raz 
astatni. kapitalna komedjo - satyra Słonimskie- 
go tp. „Lekarz bezdomny* po cenach propa- 
gandowych. od 20 gr. 

Jutro we wtorek 23 bm. o godz. 8 wiecz, 
„Pokój na trzeciem piętrze nr. 17 (ostatni 
raz). 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Ostatnie wy 
stępy M. Grabowskiej. — Dziś w dalszym cią- 
gu świetna operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzan 
na'. Humor, Siczne melodje i doskonała gra 
zespołu — wywołują ze strony publiczności hu 
raganowe oklaski. Ceny zniżone. Zniżki ważne. 
,— „Kobieta, która wie, czego chce". — Już 

niebawem ukaże się najnowsza komedja muzy- 
czna O. Straussa „Kobieta, która wie, czego 
chce" z udziałem świetnej odtwórczyni roli 
głównej Heleny Makowskiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Kiki 
CASINO — Więzień z Cajenny. 

HELJOS — Syn dżungli. 
PAN — Złote sidła. 
HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające mia- 

sto. 

LUX — Godzina z tobą. 

ŚWIATOWID — Bitwa nad Somą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OSZUŚCI RYNKOWI. Na placu 
rynkowym Bosaki przy ul. Końskiej — 
rczlokowalt się wczoraj jacyć oszuści — 
pi zainicjowali grę w kiolorawye bla- 

szki, 
Ofiarą wydrwigroszów stat się m. in, 

Lejba Kraszański (Szopena 2), któ- 
my nietylko przegrał  posiadamą gotówikę 
lecz i zegamek wartości 70 zł. 

Nie mając pieniędzy na kontynuowanie 
gry Kmuszański postawił zegarek z tem 
że w razie przegranej zwmwóci  banikiero- 
wi“ 10 złotych. 

Naturalnie przegrał i chcąc otrzymać 
«s powrotem zegarek udał się do domu po 
pieniądze. 

Gdy Kruszański- wrócił na plac o- 
szustów już mie było. Poszkodowany © 
swojej przygodzie powiadomił policję. 

— ŚMIERTELNE POPARZENIE. W 
domu oficerskim przy ul. Wileńskiej 42, 
służąca Zofja  Serbantównia chcąc wzmie- 
cić ogień pod plitą użyła denaturatu — 
Płomień ogarnął ubramie na nieszczęśli- 
mrj ito tak szybko, że nim przybyła 
pomce Serbantówma uległa bamdzo ciež- 
kim poparzeniom całego ciała. 

Pogotowie Ratunkowe odwiozło ją. w 
stnie beznadziejnym do szpitala. 
+ — ZŁODZIEJ W SZKOLE. Żydowską 
szkolę powszechną przy ul. Zawialnej 21, 
«olkradziomo mocy ubiegłej. Zabrano dużo 
(książek, ręczników, koszulki gimmastycz- 
ne i inne mzeczy na dość zmaczną sumę. 

— „SZOPENFELDZIARZ“ w SKLE- 
PIE ROLNICZYM. Przed kilku dniami w. 
sklepie symdykatu molniiezego pray ul. Zat 
walnej 9, jakiś osobnik przeglądając to- 
wary dokonał kradzieży. Braki spostrze- 
żono gdy nieznajomy opuścił sklep. 

W sobotę. ten sam osobnik znowu zgło- 
sil się do Sklepu Syndykatu, a że miano 
go na oku, w pewnej chwili zauważono u- 
silowanie kradzieży paczki w której były 
dłuta. Złodziejem okazał się Jan Czap- 
liński zam, przy ul. Szkaplernej 8. 

-—- PODRZUTEK 7 KARTKĄ. (Przy 
ul. iPolockiej, w bramie domu mr. 5 uma- 
leziono podrzutka płci męskiej mr wieku 
jednego roku. (Pnzyi padrzutku znaleziono 
kamtkę następującej treści: „Żyd, proszę 
zaopiekować się nim. Jak: będzie mi  le- 
piej odbiorę go. Nieszczęśliwa matka". —— 
Podrzutka ulokowano w przytułku „Toz”. 

— GORZKI PRZEMYT. Wezoraj na 
ul. Zawalnej u wylotu zaułka Szpitalne- 
20 zatrzymano furę przybyłą z Nowo- 
£więcian, w której podczas rewizji zna- 
leziono 120 Kklg, pieprzu e: z 
rzem) A 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 
m. ы Dominikańska 26. 

czaru) wdzięku AMY OND. 
a] pasem — ee "=, 
niec — dowcip. Nad program:— TYGODNIK 

FOX'A. 

Wstęp 50 gr. 

  

a 

WANDA N. DOBACZEWSKA. 
  

   

  

przejeżdżającym autobusem. Jadący mo- 

tocyklem na bruk i doznali poważ- 
nych obrażeń. Nowicki odnióst rany głowy i 
twarzy, zaś Trejber uległ złamaniu nogi. 

Trejbera odwieziono do szpitała . 
Motocyki uszkodzony. 

— POWIRÓT J. E. (ARCYBISKIUPA 
ALEKSEGO. W. dniu wczorajszym — ро-- 
wrócił do Grodna J. E. Arcybiskup Alek- 
sy, który brał udział w konferencji przed- 

saborowej ,»+ Warszawie. 

  

— WIYCIECZKA DO WILNA, Ukazały 
się na ulicach miasta ogłoszenia słomim- 
gkiego oddziału Polsk. T-wia. Kirajoznaw- 

czego oznuajmiające, że Zarząd tego T-wa 

mozpoczął organiz. wycieczki do Wilma. 
Osoby pragnące wziąć udział w wy- 

cieczce winni wmieść kwotę x. le 046 
zamierzają odbyć mycieczkę w klasie аз Г 
i zł. 21 — w kl. H-ej 

Wycieczkia wyjedzie ze Słomima w dniu 
4 czerwica 1933 r. o godz, 3 m. 42 mia IWoł- 

kowysk i powróci z Wilna: w dmiu 7 czerwica 
o godz 4 m. 36. 

Będzie to pierwsza wycieczka  słoni- 
mian. do (Wilma na. większą skalę, zorga- 
nizowamia, gdyż ilość uczestników jej prze- 
kmaczać będzie 250 osób. 

— WIYCIECZKA NA MORZE ULEG- 
NIE ODROCZENIU. Wi!związku z wyzna- 
czeniem  ermimu obchodu rocznic  sło- 
mimskich ma dzień 8 i 9 lipea termin wy- 
jazdu wycieczki mad morze ulegnie odro- 
czeniu, Jak nas informują wyjedzie ona 
w dniu 15 lipca r. b. 
— [POSIEDZENIE W! SPRAWIE WIEL- 

KICH ROCZNIC SŁONIMSKICH. W dniu 
18 b. m. w gabinecie Iburmistrza słonim- 
skiego zebrali się przedstawiciele władz 

rządowych, wojska oraz onganizacyj Sspo- 
łecznych i po zreferowaniu spraw  rocz- 
mie słonimskich, a mianowicie 400 lecia 
nadania Słonimowi praw  magdebur- 
skich, 300 lecia śmierci Twa Sapiehy oraz 
150-lecia otwarcia (kanału Ogińskiego — 
przez burmistrza miasta inż, Kazimierza 
Michalskiego obecni uchwalili powołanie 
do życia Komitetu Obchodu tych rocz. 
mie, 

Zkolei p. inż. Michalski poinformował 
zebranych, że dla przeprowadzenia wstęp- 
nych prac organizacyjnych, związanych z 
pracami Komitetu Obchodu, jeszcze na 
jesieni roku ubiegłego powołano do życia 
Komitet Organizacyjny, który już szereg 
prac wykonał. 

Nad sposobami "uczczenia tych то- 
cznie wywiązała się dyskusja zakończona 
mchwałą urządzenia uroczystego obchodu 
w dniach 8 1 9 lipca r. b. w Słomimie, do- 
stosowania do tej daty spływu kajakow- 
ców szlakiem Sapiehy i Ogińskiego, wyda- 
mie zbiorowiego dzieła o Słonimszczyźnie, 
będącego zaczątkiem wielkiej monografji 
© niezwyłkle imteresujących pod każdym 
względem dziejach ziemi słonimskiej. 

Następnie dokonano wyboru przewod- 
niczącego Komitetu obchodu w! osobie sta- 
rosty słonimskiego p. Edwarda Košla- 
cza, - Wydziału Wykonawiezego, którego 
kierownictwo poruczomo p. inž. K. Mi- 
chalskiemu, burmistrzowi miasta, wice- 
przewodniczącego p. Dr. Walerjana Char- 
kiewicza z Wilna, i członków. W charakte- 
rze członków, Wydziału Wykonawczego — 
weszli ponadto przewodniczący sekcyj 
a miamowicie: orgamizacyjno - obchodo- 
mwej p. inž. K. Michalski, sportowej, p. M. 
Piotrowski, motarjusz, fimansowej — p. 
dyr T. Muśnidki, wydawniczej p. Dr. Wa- 
lerjan: Charkliewicz. 

Zebrani uchwalili dołożyć starań w 
kierunku wydania dziełka jeszcze przed 
rozpoczęciem uroczystości t. j. do 8 lipca 
r. b. i obmyślili sposób sfinansowania 
tej pracy. 

rtofiecka 
— HOJNY DAR KORPUSU PODOFI- 

CERSKIEGO. Z okazji imienin dowódcy 
baonu p. ppłk. Zygmunta Bezega, Korpus 
Podoficenski złożył do dyspozycji dawód- 
cy kwotę 146 zł, 50 gr., rozumiejąc, że wła- 
śmie takim a nie innym. darem, okażą swe 
gorące przywiązanie do swego dowódcy.— 
Z kwoty tej przydzielił dowódca baonu 

24) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Proszę pana, ja zupełnie rozumiem 

sytuację pańską. I niezwłocznie się tem 
zajmę, niezwłocznie. Trzeba poprostu ze- 
stawić pozycje, to nie taka znowu robo- 
ta. ja przypilnuję Żołądzia. 

— Otóż to właśnie, żeby go szanow- 
ny pan przypilnował! Komendant Żołądź 
jest bardzo dzielny człowiek, a ja — 
nieznośny pedant i piła, ale ja sobie my- 
ślę: porządek nigdy nie zawadzi, 

Wołłowicz drgnął, ukłuty. 
— Za porządek Straży ja odpowia- 

dam i nie odnoszę wrażenia, by opó- 
źnienie, wypadkowe opóźnienie, znaczy- 
ło zaraz nieporządek. W organizacjach, 
pracujących intensywnie, zwłoka podob- 
nego rodzaju zawsze zdarzyć się może. 
Naprawimy ją bezzwłocznie. 

Dymsza popatrzył zagadkowo 
Wołłowicza. | 

— Pan prezes mi daruje. Nie miałem 
zamiaru dotknąć. Pan Prezes ma do Żo- 
łądzia pełne zaufanie. Ja wiem. Ałe ja 
ze swej strony muszę... to nie pierwsza 
zwłoka. Raczej... gdybym się nie bał u- 
razić ponownie, powiedziałbym, że zwło- 
ka jest regułą.. |a bardzo i raz jeszcze 
przepraszam... ale wyliczenie się z po- 

na 

    
Я Mydawca: Stanisław Mackiewicz ' 

branych sum przychodzi dopiero wów- 
czas, gdy wszelkie sprawdzenie, wszel- 
kie skonirontowanie z rzeczywistością, 
jest już uniemożliwione... 

— O, proszę pana! 

Ton głosu Wołłowicza przeraził Dym 
szę. Począł gwałtownie wycofywać się 
z zajętej uprzednio pozycji. Zapewne... 
to wszystko czezy pozór.. Któżby śmiał 
przypuszczać? Poprostu młodzieńcze nie- 
dbalstwo! Ale właśnie dlatego on, Dym- 
Sza, uważał za swój święty obowiązek 
zwrócić uwagę szanownego prezesa... Bo 
przecież ludzie złej woli mogliby łatwo 
wyciągnąć stąd wnioski dla Straży nie- 
przychylne... I wógóle... Jeszcze chwilę 
mówił na ten temat, potem pożegnał się i 
odszedł, pozostawiając  Wołłowiczowi 
gryżący, przykry niepokój. 

Jakto? więc ten chudy, niesympaty- 
czny referent pozwała sobie przypu- 
szczać, że za prezesury jego, Wołłowi- 
cza, może zdarzyć się w organizacji nie- 
porządek? ł to nieporządek finansowy? 
Dymsza: jest manjak, a dzisiaj wręcz 
stracił głowę. Ale i Żołądź nieznośny 
z tem wiecznem  opóźnianiem  rachun- 

Macierzy Szkolnej w; Sitołpcach 50 zł., I. 
O.P.P. 50 zł., Komitetowi akcji dożs ania 
dzieci w Stołpcach 46 zł. 50 gr. 

— LOS REPATRJANTA. [P. Piotuch 
z (Malbowa (Małopolska) dostał się jako 
żołnierz armji austrjadkiej w roku 1915 
do niewoli. Wysłany na Sybir, osiadł tam 
i ożenił się. Jednak myśl o [Polsce go mie 

opuszczała. Tęsknił do Niej i wszelkiemi 

siłami dążył do powrotu. [Przeciwności spra 
wiły, że dopiero po 18letniej rozłące mógł 
do Niej wrócić. 'Wirócił tw! tych dniach — 
z całą rodzimą, Jechał 5 miesięcy. Bez gro- 
sza: wrócił do Polski. W Stołpeach zajął się 
nim gorliwie miejscowy oddział Czenwo- 
nego Krzyża. Cóż, kiedy oddział z braku 
pieniędzy mie mógł go wysłać ido jego miej 
sca zamieszkania. Według oświadczenia 
prezesa miejscowego oddziału Cz. K. macz. 
Prałata, takie wypadki zachodzą dość czę- 
sto, a oddział nie ma odpowiednich fundu- 

szūxi, by się właśnie tymi, którzy szli do 
IPolski przez tyle lat, odpowiednio zaopie- 
kowač. Nasuwa się myśl, by właśnie tę 
placówikę Czerwonego Krzyża zaopatrzyć 
w odpowiednie zasoby. Ona właśnie powin- 
na tych wszystkich zbiędzonych, stęsknio- 
mych do Polski, na wstępie jak najserdecz- 
miej witać. 

— TYDZIEŃ LOPP. W dalszem unze- 
czywistnieniu bogatego programu Tygo- 
dmia Propagandowego LOPP, odbył się 
dnia 17 bm. o godz. 20 z inicjatywy pre- 
zesa! miejseowego oddziału LOIPP., star. 
Gacka na rynku: publiczny pokaz przeźro- 
czy. Okolicznościowe przemówienie do fi- 
czmie zebranej publiczności wygłosił prof. 
Chałupnik, 

Poczem, objašniając, wyświetlił trzy 
filmy: Obrona przeciwlotnicza, Walka 
chemiczna. (Walka: gazowa. Publiczność z 
żywem zainteresowaniem przyglądała się 
poszczególnym przeźroczom.  Równocześ- 
nie odbyła się kwesta, która z powodu mie- 
pogody, nie odbyła się w: niedzielę. Pokaz 
zakończył się późnym wieczorem. 

— SKRYTKA PRZEMYTNICZA. Wła- 
dze celme i organa bezpieczeństwa odkryły: 
w tych dniach "w: jednym z wagonów kur- 
sujących ma linji, Niegorełoje — Paryż, — 
sprytnie umieszczoną skrytkę. Skrytka — 
mieszcząca się w toalecie pod miednicą, — 
tak pomysłasto była wmontowana, że 
pmzy wszelkich rewizjach uchodził ona u- 

wadze  rewidujących. Obsługa kolejowa 
uznawała ją jako część składową wago- 

nu. Užywali jej przemytnicy prawdopo- 
dobwie ma odeimku granicmym Polska — 
Niemey. (Wagom ten inzykrotmie bez u- 

sprarmiedliwienia był zatrzymywany ma- 
gramicą. 

  

Dziennik. Cz. HI: Bunt, k 
(1924 — 26). str. 304( Wyd. 'Domu 
Polskiej w Warszawie. 
. Pamiętniki Marji Kasprowiczowej, skłąda - 
jące się z notatek, spisywanych z dnia na dzień 

cz. Pojednanie 
Książki 

równolegle z biegiem samego życia, są nie- 
zwykle cennym dokumentem ze względu na 
nieznany, intymny materjał biograficzny, doty- 
czący znakomitego poety naszego, Jana Kaspro 
wicza. 

Poprzednio wydany I tom pamiętników p. 
Kasprowiczowej został omówiony na łamach 
naszego czasopisma w Nr. 266 z dn. 23-X 1942 
w artyk. „Poeta i żona”. 

Wydany obecnie tom drugi, obejmujący 
ostatnie cztery lata życia poety, zawiera o wie 
le ciekawszy okres przeżyć wewnętrznych autor 
ki oraz końcowy okres życia i twórczości zna- 
komitego poety. W tym bowiem czasie powsta- 
ły: „Księga ubogich" i „Mój świat”, w któ- 
rym z najczulszą prostotą zawarty jest caty 
światopogląd poety, jego wyznanie wiary, 
kwintesenja długiej i uciążliwej tułaczki ży- 

ciowej. 4 
Mądre są wnikliwe, czujne kartki „Dzien- 

nika“ Kasprowiczowej. Utrwalono w nich ży- 
wiołową miłość poety do ukochanej żony, któ 
ra w bezgranicznem oddaniu jest ową istotną 
siłą, ożywiającą twórczość, darzącą natchnie- 
niem, którego wyrazem stają się przepiekne 
kartki ostatnich jego utworów. š 

Drugi tom „Dziennika“ jest jednocześnie 
historją powstania domu Kasprowiczów na Ha- 
rendzie, o której nikt nie wiedział, póki nie n- 
siadł w niej Kasprowicz, a która odtąd prze- 
szła do historji drogich dla narodu wspomnień 

i pamiątek. Tu bowiem osiadłszy, Kasprowicz 
stworzył ostatnie swe dzieła i tu po ciężkiej 
chorobie dokonał pracowitego żywota. Czem 
była ta przystań na Harendzie dla strudzonego 
poety i jaki miała wpływ na jego ostatnie 
p o tem dowiadujemy się wiele z „Dzien- 
nika”, 

Ostatnie kartki „Dziennika* żony poety 
w minorowych akordach Śmierci mówią o ©- 
stanich chwilach Kasprowicza, o jego rozstaniu 
się z otaczającym go Światem i ludźmi. 

Historja tych lat drugiego małżeństwa Ka- 
sprowicza, ujęta kunsztownie przez autorkę w 
opisy zdarzeń codziennych, żyje w „Dzienniku 
swem własnem życiem i mówić będzie czytel- 
nikowi, jakim poeta — Kasprowicz był czło- 
wiekiem. 

  

ków! Niema czasu? Cóż znowu! Na takie 
rzeczy musi się znaleźć czas. 

Nagle skądś: z głębi podświadomości 
wypłynęła przedwczorajsza rozmowa z 
Songinem o plecakach. Wypłynęła i na- 
świetliła sprawozdanie narciarskie  dzi- 
wacznem, niespodzianem światłem, Więc 
jednak był pewien nieporządek, pewne 
rozluźnienie 'w sposobie dysponowania 
pieniędzmi. Czy nie należałoby baczniej 
wejrzeć w gospodarkę Żołądzia? — De- 
likatnie, ale stanowczo zwrócę mu uwagę 
— myślał sobie Wołłowicz, idąc do gabi- 
netu Starosty, gdzie o tej porze według 
umowy miał spotkać komendanta. — Nie 
można, prowadzić rachunków po domo- 
wemu, jeżeli się dostaje subsydja i zbie- 
ra pieniądze społeczne. 

Żołądź czekał w gabinecie Starosty. 
Był sam i czytał gazetę. Od dwóch dni, 
to jest od swego powrotu z Zahoran, ko- 
mendant Straży nabrał pewności siebie. 
Może usposobiła go tak serdeczna i go- 
rąca pochwała Starosty... a może Wołło- 
wiczowi przywidziało się, ale 
wrażenie, że Żołądź przywitał się swobo- 
dniej i poufalej, niż zwykle, Rozdrażni- 
ło to Wołłowicza. Doznał lekkiej przyje- 
mności na myśl, że za chwilę zgasi nie- 
co tę zadowoloną, zuchwałą wybujałość. 

— Ja bardzo cieszę się, że pana sa- 
mego zastaję. Mam parę słów. Po pierw- 
sze: to sprawozdanie z kursu narciarskie- 

odniósł. 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO* 

  

Dziś wyświetla 

„REWJA“ 
Ostrobramska 5     

     

   
Baikon 

25 gr. 
Parter od 

Sur 

MUSUJĄCY HUMOREM I WERWĄ FILM p.t. ES Ė = 8 

z dawno niewidzianą a tak przez wszystkich uwielbianą największą gwiazdą ekranu 

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

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

Walka ze skutxami prostytucji 
Nadzwyczajne przedstawienie filmowe dla dorosłych od 18 lat. 

Ceny na wszystkie miejsca 54 gr. Miejsca oddziełne dla kobiet i 

KARY PICKFÓRD 
dia mężczyzn. 

  

Dziś! Film o którym mowi cały świat! Niebywała dotychczas sensacja. Najpiękniejszy film se- 
zonn. ;Wyprodukowanie kosztowało miłjon dolarów 

SYK DZUNGLI 
Niewidziane zjawisko -- dziecko wśród lwów i tvgrysów. — W roli gł. najpiękniej zbudowsny 

oraz pełna 
wdzięku i czaru 

„Al 
mężczyzna Śwista 

Czempion- Olimpijski BUSTES GRABBE 
Nad program: Atrskcje, 

CENY ZNIŻGNE: 
na 1 seans 

Balkon 40 gr. 

эты 1О 
Franteg DEE. SSE 

  

PAN 
Ostatnie ż dn  „ZŁÓTE $IDŁĄ ERNESTA LUBICZA 
oraz SYMFONJA i RYSUNKOWY DODATEK.— Wkrótce: Potężne widowisko cyrkcwe dla ludzi o żelaznych nerwach 

WIELKA KLATKA 
  

  

Dziś podwójny pre 

v WIĘZIE „MO 
premjera 

Jutro dawno oczekiwana 

Z CAJENNY z Wiktorem Mac Laglenem, 
» BEZIMIENNI BGHATEROWIE 1 Mają Rugia | A. Brodziszem. 

+14 LIPCA z Annabella 

lony о: 
Baikon 40 gr- 

Parter 70 gr. w rol. 
gł. 

  

na wszystkie 
seanse 

llywoni 
li miejsce pi=tar 

25 gr. BRYGIDA KELM w arcyidmie 

NEAPOL, SPIEWAJĄCE MIASTO 

Dziś! Wszechświatowej sławy król tenorów 

J A N K l E P u R A największa gwiazda ekranu 

imejsce partać 

50 gr. 
na wszystkie 

Seanse 

śpiewno dźwiękowym 

Śpiew w języku polskim 

  

skiego humoru filmie 
dźwiękowo-śpiewnym # 

uziš! Nsjulabiefnsza para aktorow, Smiatowo-znany piosenkarz 

GODZINA Z 
Muzyka Oscara Straussa. Nad program: 

MAURICE CHEVALIER i czarujący słowik ekrone JEANETTE MAC DONALD w pełnym szampań- 
s geojasza 
realizacji Ernesta 

LUBICA. TOBĄ 
Dodatki dźwiękowe. 

  

KA FILMOWEJ TAŚMIE 

„KIKI“ — „REWJA- 

Mary Pickford.... Wspomnientia dobrych 
„niemych“ czasów, gdy z ekramu czarowa- 
ła, bawiła i rozrzewniała dziewczęca twa- 
nzyczka słodkiej Mary... 

Drobna: postać Kopciuszka panowala 

mad, miljonami serc. Nie było sztubalka. 
któryby się wi niej nie kochat. 

"Teraz po długich latach wozłąki wraca 

znówi Mary Pickfond ma ekran, ale już 
inma. mie, tamta dawna, 

Fertyczna Kiki gimlsa z baletu na 
Brodway'u ma terperament, tupet i bujną 
famtazję. Postanawia zdobyć serce dy- 

mektona teatru i z uporem dąży do swe- 

go celu. Cierpliwiie znosi wszelkie prze- 
ciwmości — aż wreszcie osiąga cel za- 
mierzony. 

Fanmsa zaprawiiona jest groteską w. 

sosie sentymentalnym. Typowy gust a- 
menrtykański. Reżyser (Sam Taylor) nie 
wykazał za wiele subtelności, każąc Kiki 
zmosić tamie dowcipy lokaja i humory dy- 
rektora. 

(Gadanie mogłoby: z powodzeniem nie 
istnieć, podobnie jak zapożyczone z fars 
amerykańskich goniemie się, tarznie po 
podłodze i t. p. 

Maryi Piekford mocno już starsza, aie 
aktorka  pienwszorzędna. Swoboda, 
wczucie się w rolę, opamowanie gry — 
wszystiko może służyć jalko przykład dla 
adeptów; filmowych. т 

Postacie drugoplanowe z bezbarwnym 
mdziękiem odłwporzyli: "Margaret Leving- 
stom (IPaulette) i "Reginald Denny (Ram- 
dali), K х 

MW «części pienwiszej filmu taśma jest 
zniszczona i podrapania, w drugiej ciem- 
ma. „Rewja' może ciągnąć biumo filmo- 
we do odpowiiedzialności. Tad, ©. 

AAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAASAAAAAAAAAG AA AAS 

Do wynajęcia 
oraz oddzielue pokoje na 

Letniska letnisku w okolicy Wilna 
koło rzeki, tamże ogród i piasek. Wil ńska 

34 m. 8 

  

  

wszyscy zobaczyć, — Nad program: 
Wesoła komedja wojenna p. t. 

Dymsze, Krukows 

Radjo wiieńskie 
PONIEDZIAŁEK, 22 MAJA 

11.40 Przegląd prasy; kom. meteor. czas. 
12.005 Aud. dła poborowych (muzyka). 
13:20 Kom. meteor. 
14.40 Program dzienny. 
14.45 Muzyka popularna (płyty). 
15.15 Aud. dla dzieci „raz królowej" —słu- 

chowisko pióra Cioci Hali. 
15.55 Kwadrans śmiechu (płyty). 
16.10 Hogadanka muzyczna prof. M. ]óze- 

fowicza. 

16.25 
16.40 

lami* — 

Francuski. 
„O naazorze państwowym nad karte- 
odczyt wygłosi dr. Fr. Czernichowski. 

17.00 Koncert. 

17.55 Program na wtorek. 
18.00 Muzyka taneczna (płyty). 
18.35 Wiadomości bieżące. 

18.40 Powstanie r. 1863 — odczyt litewski. 
18.55 Rozmaitości. 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy. 

19.10 Rozmaitości. 
19.15 „Cyprian Kamil Norwid“ — (w 50-tą 

rocznicę zgonu) — odczyt wygłosi Władysław 

Arcimowicz. 

19.30 Na widnokręgu. 
19.45 Prasowy dziennik radjowy. 

200.00 Transmisja akademji żałobnej ku czci 
$. p. min. Ign. Boernera. 

21.45 Skrzynka techniczna. 

22.00 Wiadomości sportowe; Dodatek do 

prasowego dziennika radjowego. 

22.10 Recital śpiewaczy. 
22.40 Muzyka taneczna. 
22.55 Kom. meteor. 
23.00 Muzyka taneczna. 

Dziś najpotężniejszy film świtap Ł B „BITWA RAB $©Ą4" 

autentyczne zdjęcia z walk nad Somą, gdzie zginęło pół miijoma młodych żołnierzy, — Ten nadzwycza;ry Нип maszą 

„Ułani, ułani chłopcy malowani" w. z. 
Pogorzelska I Walter. 

"Kupno 

UPNO LETNISKO 
„PENSJONAT 

i SPRZEDAŻ sucha, zdrowa, malow- TOWĘTCYSWEDWYWYSYĄ "1 Ha ь 
nicza miejscowość, — 

SCZYSN=R:1 1as, rzeka, komunikacja 

I WĘBLIN Y autobusowa. — Dowie- 
wiejskie w _najprzedniej gzjęć się: Mickiewicza 
szym gatunku, wędzone 15 m. 26. 9 — Ii i 
na jałowcu poleca — ; — g, 

DH. O a S 

I. JAKUSTEMILL „Uazigtka "6 xm. 0a 
Zamkowa 20-a tel. 8-72 Wilna, 1, 2 lub 3 po- 
OBN S koje, z kuchnią. Duża 

weranda. Obok rzeka 1 
ias sosnowy. _ Miejsco-* 
wość malownicza. Ko- 

FYTYYYYYVYVYYYUYYYW  nmiunikacja  autobuso — 
Shi rr Mz ą * (co odinė) B 

POKÓJ koleją. Może być z cało 
ze wseystkiemi wygo- dziennem utrzyma- 
dami (łazienka) do wy niem. Oferty składać do 
najęcia. Plac Metropoli- Administracji „Słowa* - 
talny 3 m. 8. —pod A. K. 

ika POP GRE . 
Letniska LETNISKO 

мее Ф ОМРР А e lub dwa, z dužą weran 
——————— dą, obok lasu, do wy- 
LETNISKO najęcia tanio. Zakret -- 

  

malownicze, zdrowe — uj. Letnia 6 m. 1. Do- 
ciche i ustronne. las, wiedzieć się od godz. 
Jeziora, „rybołóstwo — 12 do 5 po poł. 
dla myśliwych polowa- SK ię 
nie. Odżywianie świeże — ^ : zdrowe | obfite. Ca- _ POSZUKUJĄ 
kowite utrzymanie 100 

24 od osoby w m. —— ke 
Zgłoszenia: poczta Tur 
monty, folw. Paukszte-* 
liszki A. Jodko. 

KUCHARKA 
szuka posady. Posiada: 

__ świadectwa. — Zarze— 
cze 16 m. 10. 

  

10 —,13:1 16 —120   

wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernacdyński 8 w godz. 

POSZUKUJĘ 
PRACY do wszystkie- 
go, z dobrem gotowa- 
niem i dobremi reko- 
mendacjami. — Zarza- 
czna 20 m. 8. 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz. srk. 
powsz ) prosi o jaką 
kolwiek pracę, — Adres 
Wiłkomierska XM 117.   

  

go, b którem mówiliśmy na zebraniu za- 
rządu jeszcze w początkach lutego? Pan 
dotąd nie złożył? 

Przez twarz Żołądzia przemknął lek- 
ki cień i zniknął zaraz. 

-— Pojutrze przedłożę panu prezeso- 
wi. 

— Odjeżdżamy dziś po obiedzie. I tak 
siedzę tu trzeci dzień. 

— Więc może oddam bezpośrednio 
panu Dymszy? Nieraz już tak robiliśmy. 

— Tym razem wolałbym zobaczyć 
Cień na twarzy Żołądzia zgęstniał i 

osiadł między ściągniętemi brwiami. 
-—- Jak pan prezes rozkaże. Prześlę 

przez mleczarza, jutro po południu, do 
Lipni, a pojutrze rano może znówu od- 
biorę? Będę musiał posiedzeć w nocy; 
ale zrobię na czas. 

Wołłowicz nie wzruszył się tą ostat- 
nią uwagą. 

— Trudno. To są konsekwencje zwło 
ki. A teraz druga sprawa: Songin chciał 
ode mnie pieniędzy na plecaki. Panie Jó- 
zefie, ja przecie wyasygnowałem już raz 
ile było potrzeba! 

— Tak jest. Ale ja musiałem część 
tych pieniędzy użyć inaczej. 

Teraz Wołłowicz spochmurniał. 
— Pan wie, jak nie znoszę tego prze- 

rzucania pozycyj. 
— Niekiedy inaczej nie można. Pan 

prezes zechce sam rozważyć. Musiałeni 

dać na wykończenie sceny w powiato 

wej świetlicy, uzupełniłem  bibljoteczkę 

w Krzywiczach... 

Wołłowicz poczuł 
swojej surowości. 

— Tak... Hm... No, jeśli tak.,, to co 

innego. Tylko., pan miał na scenę osob 

ną kwotę, dochód z przedstawienia? 

-—- Potrąciłem sobie zwrot kosztów 

za rozjazdy, należne mi djety. Pięć dni 

po ośm złotych dziennie, wyniosą wła- 

Śnie te czterdzieści złotych, które tutaj... 

Wołłowicz kombinował chwilę, przy- 

pominał prace i wyjazdy marcowe i, na- 

raz, zrobiło mu się tak przykro za Żołą- 

dzia, tak niespodziewanie i „ boleśnie 

przykro, aż poczerwieniał. Ale nie... Chy- 

ba się przesłyszał.. Trzeba to natychmiast 

sprawdzić. Powiedział szybko, niespo- 

kojnym głosem: 

— Pan powiada... pięć dni? Ale ja 

pamiętam.. pan się myli,, pan był wów- 
czas trzy dni w podróży... 

Teraz Żołądziowi krew zalała twarz. 

wstrząsnął się, jak od niespodziewanego 

ciosu i odpalił ze złością. 

— Wyjeęchałem wieczorem — wróci- 

łem rano. Na powiecie byłem istotnie 

się zachwiany w 

przez trzy dni. Ale djety liczą się zawsze 

i wszędzie od daty do daty. 

Wołłowicz obruszył się. 
— Może zawsze i wszędzie, ale nie 

wy organizacji społecznej, która mozol- 
nie wyciąga każdy grosz ze społeczeń- 
stwa i używa go na uświadamianie i 
szkolenie młodzieży, na świetlice, bibljo- 
teczki i radja, a nie poto, by komendant 
obliczał sobie djety hojniej, niżby nale- 
żało. Ja przepraszam, panie józelie, ja 
może zbyt ostro wyraziłem się... Pan za- 
pewnie nie pomyślał o tem, jakie wraże- 
nie.. W tych rzeczach nigdy dosyć o- 
strożności, delikatności. Nawet, raczei 
przesada... \ 

Wojłłowicz Był bardzo szczerze zmar- 
twiony, najwyraźniej chciał już załago- 
dzić gniew Żołądzia i dać mu możliwie 
łatwe wyjście z sytuacji, ale Żołądź ha- 
mował się z trudem, aby nie wybuchnąć. 
Ach! gdybyż nie potrzebował tak bardzo 
Wołłowicza! Gdybyż przynajmniej nie 
był on ojcem Zoni! Starał się odpowia- 
dać możliwie spokojnie, ale słowa świ- 

szczały mu między zębami. 
— Djety wyjazdowe są częścią skła- 

dową mojego uposażenia. Ja oddaję cały 
swój czas organizacji, więc nie mogę 
pracować darmo. * 

Wołłowicz stracił ton strapionej ser- 
deczności, jaki spróbował przybrać przed 
chwilą, Był teraz sztywny i daleki. Ucia* 

krótko: 

D. C. N. 

       


