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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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DRUJA — Kowiin. 
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PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — Ksiegarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. ы 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Miindel, ski: apie eny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Żydzi, którym w Palestynie jest źle 
IV. 

Gdy przyjechałem do Tel Awiwu pierwszy raz, by- 

ło południe, o godzinie czwartej byłem u naszego kon- 

sula, a już przed szóstą jechałem autem konsulatu do 

kolonij, otaczających wieńcem miasto. W Palestynie 

od samego początku czuje się to, co już napisałem, że 

Palestyna, ta prawdziwa, ta nowa Palestyna, to nie są 

miasta, to wieś, pardessy, Samarja, kraj nad Tyberja- 

dą, Emek. Wszystko inne jest tu mniej więcej, jak pan 

Meir mówiący: „ja to nic, moi synowie, ci pracujący 

na szosie, to dopiero ludzie*. Okazję, że sekretarz kon- 

sulath jedzie dziś z delegatem jednego z ministerstw 

polskich do Petach Tikwa, sławnej, starej, kolonji ży- 

dowskiej, scnwyciłem w lot. Ale prócz nas trzech, 

w tem samem aucie znalazła się pewna pani, piękna 

pani, elegancka pani. 

Elegancka pani jest z Polski, z Warszawy. jej mąż 

jest wybitnym lekarzem, czy adwokatem, temu osiem 

miesięcy przeniósł się do Tel Awiwu, do „ojczyzny“. 

Zadaję eleganckiej pani parę pytań, ale muszę się po 

chwili ograniczyć do odpowiadania. Co Warszawa? 

Adrja? Banda? Nie może być, więc Ordonka dopraw- 

dy tu przyjeżdża? Ja zawsze czytałam „Wiadomości 

Literackie'! To pan zna Grydzewskiego? Ale Krzywi- 

ckiej nie? Czy pan ma może coś z książek polskich? 

Ostatnia rzecz, która mnie doszła, to „„Zazdrość i mo- 

Чусупа“. 

Na przyszłą zimę elegancka pani przyjedzie do 

Polski. Jaki był tutejszy karnawał? Tak, dobrze panu 

opowiadali, był śliczny. To bardzo ciekawy widok, ta- 

ka powszechna radość, te krzyki, tańce. Bardzo za- 

bawny widok. Razu jednego tańczyłam z Arabem: o, to 

był bardzo kulturalny, bardzo elegancki Arab. Ale 

Warszawa... 

Auto szło siną asfaltową szosą, jakby ślizgało się 

po lodzie. Dawno odrzuciliśmy za siebie przedmieścia 

miasta. Po obu stronach symetrycznie zasadzone ros 

ły pomarańcze: drzewka dwumetrowe na cienkim 

pniu, z burzą gęstych, silnie zielonych liści. Było to 

jakby morze zieleni, jak gąszcz nieprzebyty, jak step. 

Gdzieniegdzie nad gaikiem czerwienił się dach domu. 
Aż szosa wpadła w szpaler cyprysów i miasteczko. 

Co to? — spytała pani. 

„Petach Tikwa'. 

„Ach, więc to jest Petach Tikwa??*. 

To nie pytał ani delegat z ministerstwa, ani ja, te 

pytała elegancka pani z Tel Awiwu, żydówka. Ale te- 

raz to już myśmy się dziwili. Petach Tikwa leży tak 

pod Tel Awiwem, że nie podobna wprost jej nie znać, 

jak w Warszawie trudno nie znać Wilanowa, w Wil- 

nie Werek, czy Trok. To nawet więcej, bo ta kolonja 

ma za sobą całą legendę bohaterskich wysiłków, prac, 

walk, legendę, której ostatnie karty zapisały rozruchy 

arabskie 1928 roku.... jestem pierwszy dzień w Tel 

Awiwie i już pędzę do tej Petach Tikwa, o której te- 

mu tydzień nie wiedziałem jeszcze nic. Jestem Pola- 

kiem z krwi i kości. Elegancka pani mieszka tu 04 

ośmiu miesięcy. Elegancka pani jest Żydówką. Ele- 

gancka pani wyjeżdża dziś poza Tel Awiw po raz 

pierwszy. Opowiada o tem tak obojętnie, jakby to 

mówił ktoś, kogo to, co się tu dzieje, nic a nic nie in- 

teresowało. ; 
Nasze zdziwienie jest jednak zbyt wyraźne i trze- 

ba tu coś powiedzieć, wytłumaczyć, Pani mówi więc 

o tem, że ją z tem wszystkiem niewiele właściwie łą- 
czy. Nie jestem sjonistką, o, nie, wogóle nie uznaję 

„zacieśnienia się do pewnej narodowości*. Czuję się 

Europejką, o tak, właśnie Europejką. Warszawa, tak 

lubi Warszawę, naszą Warszawę! Tu jest nietylko ta- 

kie jakieś wszystko nowe zupełnie, ale i takie suro- 

we, takie nieswobodne. Proszę pana, ten szabas: czy 

pan uwierzy, ja tu nic w sobotę nie mogę dostać? Nic 

a nic. Wieczorem otrąbia się święto. Tak, jak w tych 

naszych małych, brudnych miasteczkach. Przecież 

w Polsce ja wszystko dostanę i w sobotę i w nie- 

dzielę. Tu — nic. — 

Chodzimy po kolonji, podczas gdy delegat spełnia 

swe ważne ministerjalne zadania w wielkiej radzie 

gminnej Petach Tikwy. Z rynku dość zaśmieconego, 

miasteczkowego, zeszliśmy w aleję, gdzie pełno nie- 

wielkich domów, opiętych pnączami. Przed domami, 
zamiast malw, niskie palmy kokosowe, i drzewa po- 
marańczy. Szczebiot eleganckiej pani trwa dalej. Ona- 
by nigdy nie chciała tu mieszkać: cóż, że'ta willa 

z werandą ładna, cóż, że ci ludzie są bogaci, ale to 
mimo wszystko odludzie. Pewnie, że kolonja o 8 ty- 
siącach mieszkańców nie może sobie drwić z Arabów, 

ale jednak... I ta głuchość... I ten brak naszego, euro- 
pejskiego, życia... 

I mówi wręcz, że nie rozumie. Nie rozumie tych 
młodych ludzi z dyplomami uniwersyteckiemi, którzy 
poszli bić szosy w Galilei, nie rozumie ludzi, którzy 
całą swą młodość „zakopali* w jakimś kolektywie 
(„jak to się nazywa? Aha, kibuc? To pan już to 
wie?“), w takim właśnie „kibucu” nad Jordanem, gdy 
przecież nie musieli! Potem taki kibucnik, młody chło- 

pak, już ma troje dzieci. Tak, proszę pana, tak... Ta 

można nazywać bohaterstwem, to może być dla dzien- 

nikarza ciekawe, bez tego toby tu były dalej piaski... 

No, i ostatecznie wielkie nieszczęście, żeby nawet 

i były? — 

Mylisz się, Czytelniku, zupełnie, jeżeli myślisz: to 

był typ kobiety precieuse'y, kobiety o ptasim mózgu, 

lalki. Wcale, wcale nie. To była poprostu osoba, uzna- 

jąca życie racjonalne, życie opłacalne, życie najwięk- 

szych materjalnych zadowoleń, najmniejszemi mate- 

rjalnemi kosztami. To była pani, przeniknięta prostym 

racjonalizmem burżuazji. Ani te słowa mówię z pogar- 

dą, ani z emiazą. Zdanie tej pani nie byłoby dalekiem 

od zdania ludzi wielkiej bardzo kultury. Ludziom, któ- 

rzy poszli bić szosy i suszyć bagna, mogąc żyć z ka- 

pitału papy, wziąć ładny -posag z niebrzydką żoną, 

ludziom, którzy ostatecznie mogli dorabiać się choćby 

jako turysta, przyjechał, by tu osiąść, praktykować, 

zarabiać... 

Czuł się bardzo niepewny i nieśmiały. Więcej. 

czuł się zgubiony, obcy. Ze znalezieniem pracy jakoś 

nie szło. Palestyna na potrzeby tego kraiku wielkości 

Wileńszczyzny ma może mało robotników, ale zato in- 

teligencji pracującej (nie na szosach) dostatecznie. Ci 

nie znajdą pracy tak łatwo, jak murarze. Uniwersytet 

jerozolimski jest wprawdzie czynny w praktycznem te- 

go słowa znaczeniu (t. j. w produkowaniu młodych 

prawników, medyków, filologów i.t.d.) narazie na jed- 

nym tylko, medycznym wydziale, ale napływ młodzie- 

ży z dyplomami bardzo łatwo zaspokoił niewielkie 

stosunkowo zapotrzebowanie kraju. Pocieszałem dok- 

torka, że niebawem znajdzie zajęcie. Poprostu, młod- 

szy od niego, musiałem go pocieszać. Nie bardzo już 

wiedziałem, co mu powiedzieć w końcu. „No, jest par: 

  

ciężko w młodości, ale wreszcie dorobić własnego, 

ludziom tym, jeśliby ich zauważyć raczył, dziwiłby 

się i szlachetny, najwytworniejszy, arbiter aelegan- 

tiarum, Petronjusz. 

* * * 

Spotykałem w Tel Awiwie młodego, nieśmiałego 

doktorka, który jechał „Dacią* — oczywiście nie 

w czwartej, ałe w drugiej klasie. Spytałem, co już wi- 

dział. Okazało się, że mimo tygodniowego pobytu wi- 

dział bardzo niewiele, bo tylko Tel Awiw. Wytłuma- 

czył mi, dlaczego. Oto nie przyjechał 

  

w ojczyźnie, 

Doktorek 

zato kochać 

tu właściwie   
Oto właśnie, 

nie tęsknił nigdy. On nie uznaje ojczyzny. Owszem, 
taki kawał ziemi, gdzie się człowiek urodził, zna wszy- 

stkich, mieszka zdawna. Ale daleki, szeroki kraj — 
nie. Nie uważa, żeby to było źle, czy dobrze. Można 

w kraju'* — powiedziałem. 

popatrzył na mnie, a potem długo mówił. 

że nie jest „w kraju”. On do Palestyny 

religję, albo klasę. (Nie nabrałem wra- 
żenia, by doktór kochał jedno lub drugie). W mało- 
polskiem mieście, w którem zaczął praktykować, żle 
mu szło. Przepełnienie. Przyjechał tu. „Nie uwierzy 
pan, jak ja się tu czuję okropnie, okropnie obcy''. 

PREBDZA a a i PAL NES TENS 

Imerykańska inicjatywa powczechnego 

  

JLdrojenia 
Wielkie słowa delegata St. Zjednecz. w Genewie 

GENEWA PAT. — Delegat Stanów ,Zjedno 
czonych Norman Davis wygłosił w poniedzia- 
łek na posiedzeniu komisji głównej konierencji 
rozbrojeniowej doniosłe przemówienie, w któ - 
rem dokładnie objaśnił tezy, zawarte w orę- 
dziu prezydenta Roosevelta. 

Trzeba wreszcie zdecydować, czy narody 
świata, mają zamiar przystąpić do stopniowe- 
go rozbrajania się, czy też chcą powracać do 
przedwojennego systemu _ nieograniczonych 
zbrojeń. 

NIEMCY NIEZAWSZE BĘDĄ 
OGRANICZENI 

Norman Davis stwierdza dalej, że nie byio 
przewidziane, że mocarstwa centralne będą na 
zawsze poddane wyjątkowym ograniczeniom 
w dziedzinie zbrojeń. Zawsze — twierdzi mów 
ca — istniały odpowiednie zobowiązania in- 
nych sygnatarjuszy traktatów do stopniowej 
zmiany systemu ich zbrojeń do poziomu, ściś- 
le odpowiadającego wymaganiom obronnym. 
Jeśli nie wstąpimy na tę drogę, trzeba będzie 
stwierdzić, że polityka zapoczątkowana w ro- 
ku 1919 została porzucona i że powracamy 
do wyścigu zbrojeń. W takim razie traktaty po 
kojowe, opracowane od 1919 roku począwszy, 
zostałyby obałone. Światby szedł ku nowej 
wojnie. 

CEL KOŃCOWY 
Celem końcowym winna być — oświadczył 

Norman Davis — redukcja zbrojeń mniej wię: 
cej do poziomu ustalonego przez traktaty po- 
kojowe, to jest do rozmiarów sił policyjnych 
wewnątrz kraju. Pierwszym prawdziwym kro- 
kiem do tego cełu jest — zdaniem Stanów 
Zjednoczonych — projekt Mac Donalda, który 
Ameryka gotowa jest poprzeć. jeśli nastąpi re 
dukcja zbrojeń, Stany Zjednoczone gotowe są 
pomóc także w tej sprawie przez organizację 
pokoju. 

Jesteśmy gotowi — oświadcza dalej Nor- 
man Davis — przyłączyć się do międzynarodo- 
wej dyskusji, jeżeli pokój będzie zagrożony. — 
Rządy po wzajemnej konsultacji mogą orzec, 
że jakieś państwo winne jest naruszenia poko 

ка KSETSS ITA 

Podziekowanie P. Prezydenta 
WARSZAWA. PAT. — Ze względu mia 

ogromną ilość madeszłych z wszystkich 
stron kraju i zagranicy depesz gratulacyj- 
nych z okazji ponownego wyboru prof. I- 
gnacegio Mościckiego ną stanowisko Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, Pan: Prezydent 
Rzeczypospolitej polecił szefowi kancelerji 

cywilnej złożyć za pośrednictwem prasy 
serdeczne podziękowanie wszystkim iorga- 
nizącjom oraz osobom, które życzenia na- 
desłały. 

Wycieczka inżynierów 
łotewskich 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 22 bm, 
przybyła do Warszawy wycieczka: inżynie- 
rów: kolejowych łotewskich w liczbie 22 0- 
sób z generalnym dyrektonem kolei! łotew- 
skich p. Springisem, dyrektorem technicz- 
mym kolei łotewskich Timuską, dyrekto- 
rem ruchu Beikmanisem, dyrektorem. finam 
sawym Mazkulniusem, gen. lekarzem Gri- 
nupsem, i szefem zaopatrzenia Kalcenusem. 
Niar dwioneu powitali wiycieczkę: dynektor 
departamentu w Ministerstwie Komumika- 
cji inż. Gronowski oraz przedstawiciel Zw. 
Inżymierów Kolejowych inż. Ejsmond, Wy- 
cieczka, podejmowana przez Związek Tnży 
nierów Kolejowych w: iPolsce, zwiedzi War 
szawę, Katowice, Zakopane, Krynicę i Kira- 
ków. La 

a & 

  

ju, że pogwałciło zobowiązania międzynarodo- 
we. Rządy mogą wówczas wydać zarządzenia 
przeciwko napastnikowi. Jeśli Stany Zjednoczo 
ne uznają wyrok na winowajcę, wtedy pow - 
strzymają się od wszelkiej akcji, któraby mog- 
ła sparaliżować wysiłek narodów dła przywró- 
cenia pokoju. 

STAŁA KONTROLA NAD ZOBO- 
WIĄZANIAMI 

Norman Davis oświadczył dałej, że Stany 
Zjednoczone są zwolennikami, istotnej, automa- 
tycznej i stałej kontrof wykonania zobowią- 
zań rozbrojeniowych. Uprawnienia stałej komi- 
sji rozbrojentowej w dziedzinie kontroli winny 
być rozszerzone. 

Następnie Norman Davis ina pro- 
pozycję Roosevelta o zobowiązaniu się państw 
do niewysyłania wojsk poza granice terytor- 
jum narodowego. Z czasem — oświadcza Nor 
man Davis — dojdziemy być może do wnio- 

sku, że napastnikiem jest to państwo, którego 
siły zbrojne, gwałcąc traktaty, wkroczą na ob 
ce terytorjum. Będzie to najdokładniejsze okre 
ślernie napastnika. 

" NA KOGO SPADA ODPOWIE- 
DZIALNOŚĆ? 

Norman Davis uważa, że rozbrojenie napo- 
tyka na dwie główne przeszkody: — obawę 
przed zwiększeniem zbrojeń jednych oraz nie- 
chęć zmniejszenia zbrojeń innych. Jeśli obecnie 
w decydujący moment jakieś mocarstwo od- 
mawia dania konkretnych dowodów swych za- 
miarów pokojowych i uporczywie dąży do 
zwiększenia swych zbrojeń, wówczas na to 
państwo spada największa część odpowiedzial 
ności za niepowodzenie konierencji, ze wszy- 
stkiemi jej konsekwencjami. 

„Nie można rozwiązać probłemu, jeśli jeden 
naród chce zwiększyć swe zbrojenia, podczas, 
gdy inne rozbrajają się”. 

* Pe wycofaniu poprawek niemieckich 
GENEWA PAT. — W dalszej dyskusji w 

komisji głównej przemawiał sir John Simon, 
który oświadczył, że po deklaracji amerykań- 
skiej, po mowie Hitlera i po wycofaniu przez 

delegację niemiecką poprawek, burzących ca- 
ły projekt angielski, obecnie perspektywy są 
lepsze. 

GENEWA PAT. — Komitet eiektywėw kon 

ierencji rozbrojeniowej zdecydował dziś nie u- 
względnić niemieckiej policji pomocniczej przy 
obliczania efektywów niemieckich. Decyzja ta 
została powzięta — jak to podkreśla deklara- 
cja delegata brytyjskiego gen. Temperlaya — 
w związku z oświadczeniem kanclerza Hitlera 
że policja pomocnicza zostanie rozwiązana 
przed końcem roku. 

Zbrojna defilada 
niemieckiej floty wojennej 

BERLIN PAT. — W poniedziałek do 
Kiionji przybyli samolotami członkowie 
rządu z kanclerzem na czele celem wzię 
cia udziału w rewji niemieckiej marynar 
ki wojennej. 

W porcie kilońskim skoncentrowano 
wszystkie jednostki floty wojennej z pan 
cernikiem „Deutschland“ na czele. 

Flota odbędzie 2-dniowe manewry. 
Cwiczeniom  przypatrywač się będzie 
kanclerz z pokładu „Schleswig - Hol- 
stein“. 

W poniedziałek w południe odbyła 
się defilada oddziałów marynarki. —Do 
zebranych marynarzy kanclerz Hitler wy 
głosił przemówienie, w którem oświad- 
czył, że nowe Niemcy nie zagrażają 
światu i pragną pokoju, gdyż potrzebu- 
ja go, chcąc dać pracę miljonom bezro- 
botnych. Pokój — mówił dalej kanclerz 

iz uzyskač mogą tylko narody, posiada- 
jące poczucie honoru i wolnošci. W tem 
znaczeniu rewolucja narodowa w Niem- 
czech proklamuje walkę o wolność i ró 
wnouprawnienie Niemiec w świecie. 

Zwracając się do zebranych maryna- 
rzy, kancierz oświadczył: „Rząd Rzeszy 
przybył do Kilonii, aby powitać flotę nie- 
miecką. Wizyta ta posiada zarazem inne 
znaczenie. Mimo, że wielkie jest nasze 
pragnienie pokoju, to jednak równie sil- 
nie jesteśmy zdecydowani odzyskać z 
powrotem dla narodu niemieckiego rów- 
ne prawa i jego wolność. Trwając przy 
tej decyzji, ślubujemy narodowi niemiec- 
kiemu tak długo prowadzić przekazana 
naszemu rządowi w spuściznie walkę, aż 
znów powstaną Niemcy honoru i wol- 
ności. 

Di amjajpnówk wkroczy do Pei 
TOKJO PAT. — Wojska japońskie 

znajdują się w odległości 2 mil od Peki- 

nu. Według informacyj, nadchodzących 

z frontu do dzienników japońskich, dzi- 
siaj po południu należy oczekiwać wkro 

czettia pierwszych oddziałów japońskich 
do miasta. Japońskie ministerstwo wojny 
przypuszcza jednak, że uda się uniknąć 
okupacji Pekinu. 

    

Studjował we Lwowie. Były rozruchy antysemickie. 

Studenci tworzyli „szpaler* i przepychając Żydów, 

bili ich. Mój doktór krzyknął: „nie jestem Żydem, 

uważam się za Polaka". Łomotnął go ktoś tem silniej 

pałką po głowie. Jego koledzy Żydzi słyszeli ten 

okrzyk. Byli wśród nich tacy, jak on, którzy go rzucili 

dumnie.w roześmiany radością bicia człowieka tłum. 

Ale ci koledzy — on ich zna — oni w ten krzyk wie- 

rzyli. On — nie wierzył. W Berlinie krzyknąłby: „je- 

stem Niemcem*. „Pan się dziwi oczywiście i pan to 

uważa za oportunizm? Trudno, proszę pana: pan ni- 

gdy nie był w pozycji człowieka bitego za krew, któ- 

rą ma w arterjach!“.— 

Od tego dnia — opowiadat dalej — zrobiła się 

jakby luka między jego kolegami Żydami a nim sa- 

mym. Asymilanci wiedzieli, że on w ten okrzyk nie 

wierzył. Sjoniści gardzili nim tem bardziej. Z takimi, 

jak on sam, on jakoś niebardzo współżył. Dziś jest 

w Palestynie. O tem, żeby być w Palestynie, marzą 

w Polsce, Rumunji, świecie, „tysiące tych tam chalu- 

ców. On jest. I jest obcy. 

„Widzi pan, mnie stać na szczerość. Pan jest obcy, 

człowiek, pan oglądnie sobie i pojedzie. Pan rozu- 

mie, że człowiek może nie myśleć o kochaniu jakiejś 

ojczyzny, tak, jak nie musi kochać religji. Z tego, co 

o Palestynie słyszałem, zrozumiałem, że tam jest wiel- 

ki ruch. Ludzie budują, zorywują nieużytki, spuszcza- 

ją bagna, ludzie pracują, ludzie się śpieszą, ludzie nisz 

mają czasu pytać pana, co pan tam sobie myśli, czy 

nie myśli. No, i w każdym razie nie o pochodzenie. 

Tu, proszę pana, ludzie się kłócą i zwalczają, ale 

jednak oni myślą to samo. Ja wcale z nimi nie myślę. 

Udawać? I trudno, i — jabym nie potrafił. Narazie 

nie potrafię. — 

Rozmawialiśmy tak bardzo długo. Mówił o tem, jak 

tu panuje niewidzialna dyktatura sjonizmu. Jak tępio- 

ny jest żargon, jak zniszczonoby maszyny redakcji 

żargonowego pisma, jak gdy podczas świąt żydow- 

skich, gdy nie wolno jeść chleba, tylko macę, któraś 
postępowa piekarnia wystawiła w oknie chleb, to ro-- 
botnicy („pan uważa? robotnicy, oni tu są też socjali- 
ści”) rozbili wystawę i tłum spalił ów chleb na ulicy, 
jako prowokację. Tak, panie. Tu też jest dyktatura, 

jak we Włoszech, jak w Rosji. 

Doktór zatrzymał się i rzekł: 

— Dyktatura jest dzieciństwem każdej idei — 
Powiedziałem: 
— Za jedynym bodaj tylko wyjątkiem: chrystja- 

nizmu. — ! 
Doktór pomyślał znowu i odparował: 
— Tak. U religij, dyktatury są okresem młodości. 

* * + 

Tych dwoje ludzi widzę zawsze razem. Byli to je- 
dyni ludzie, niezadowoleni z Palestyny, jakich spotka- 
łem w mej drodze. A umyślnie spotykałem bardzo 
wielu ludzi. Zdaje się, że wszyscy niezadowoleni, ja- 
cy wogóle są wPalestynie, to właśnie ludzie tego ty- 
pu.. I otóż, żeby czuć się dobrze w Palestynie, żeby 
być tam naprawdę jak w raju na ziemi (a widziałeni 
ludzi, którzy tak się tam czują), trzeba nietylko, jak 
wymagają przepisy emigracyjne, mieć przy sobie „cer- 
tyfikat", bądź kapitał 1000 funtów, bądź wreszcie wje- 
chać jako turysta, i — zostać, trzeba jeszcze, popro- 
stu najzwyczajniej w świecie, być nasiąkłym ideą 
sjonistyczną. 

Jest to bardzo jasne i bardzo proste. Kraju tego 

ni mniej ni więcej, tylko gdyby nie ta idea nie byłoby 

wogóle. Coś takiego można najlepiej i jedynie uzmys- 
łowić na przykładzie: gdyby nie było idei niepodleg- 

łości Połski, Warszawa by istniała i ludzie by w niej 

żyli. Gdyby nie było sjonizmu, hasła powrotu do ziemi 

ojców, w żydostwie, toby jednak nie było Tel Awiwu, 

toby nie było nietylko Tel Awiwu, ale nie byłoby ani 

Petach Tikwa, ani Richonu, ani Magdiel, ani całego 

Emek Izrael, a tylko piaski, bagna, malarja. I właśnie 

dlatego, że tu jeszcze niema prawie nic powstałego 

przez interes, że w każdym razie przeważa tu powsta- 

łe przez ideę, idea ta rzeczywiście jest tu tak wszech- 

obecna, jak ten, objawiający się za każdym czynen: 
swego ludu, biblijny Jehowa Izraela. 

Może kiedyś będzie inaczej. Nurt życia podmywał 
większe jeszcze idee. Narazie tak nie jest. Do Pale- 
styny można jechać bez pieniędzy. Mojżesz Scham- 
roth miał na całą drogę 100 lei, t. j. dosłownie 5 zło- 
tych. Ale nawet, gdyby nim się nie zaopiekowała or- 

ganizacją, to poszedłby „na budowę* w Hajiie i byłby 
spokójny. Doktorek i elegancka pani nie mają pie- 
niężnych trosk. Ale mają troski. Myślę, że tych dwoie 
Palestyna wygryzie. Jadąc do niej, nie myślałem nigdy, 
że jeszcze pewnego wieczoru, błądząc po bułwarach 

telawiwskich, będę, ja, Polak, cudzoziemiec, obcy, słu- 

chał wyznań Żyda, że się w tej Palestynie czuje tak 

okropnie, okropnie obcy. — Żydzi nie-sjoniści, Żydzi 

nie tęskniący za Ziemią Obiecaną, nie emigrujcie do 

Palestyny! Ksawery Pruszyński,



    

SILVA RERUM 
MĘŻCZYŻNI I KOBIETY. — RYWALI- 
ACJA FACHOWCÓW. — DO CZEGO 

DĄŻYĆ? 
Kurjer Poranny (138) z  wielkiem 

przejęciem się mówi 0 krzywdzie, jaka 
się dzieje płci pięknej wskutek brutalnej 
konkurencji mężczyzn. 

kiękne są słowa O równouprawnieniu. - 
szcze piękniejsze są przykłady: wskazujące na 
to, że w coraz innych dziedzinach pracy zja- 
wiają się kobiety. | AR 

Ale jeśli się dociera głębiej i sprawdza 
gdzieniegdzie warunki pracy i płacy, jeżeli 
się bierze pod uwagę wszelkie sztuczki, sposo- 
by i sposobiki, używane w tej zaciekłej wal- 
ce, już nie o byt, ale o utrzymanie dotych- 
czasowych pozycyj z jednej, a o polepszenie 
warunków z drugiej strony, wtedy bańka my 
dlana o równouprawnieniu pryska w jednej 
chwili. 

Konkurencja zawodowa, która dawniej ist- 
niała tylko między starszymi i młodszymi, 0- 
becnie nasilenie swe skierowała na walkę mię 
dzy obu płciami. >) 

Nie ulega wątpliwości, że mężczyzna 
bardzo często dopuszcza się czynów bru 
talnych w wałce konkurencyjnej z kobie 
tą, ale też i o tem pamiętać należy, iż 
nieraz właśnie mężczyźni są zadziwiają- 
co uprzejmi w stosunku do kobiet, dla 
których (zdarza się to, zdarza!) pozba- 
wia się mężczyzn kawałka chleba!.. 

Mężczyźni pod tym względem nie są 
solidarni, nie są i konsekwentni, bo 
chociażby w stosunku do mężatek, jakże 
często używają wykrętów, żeby zostawić 
na posadzie jakąś panią dyrektorową, 
panią prezesową lub inną małżonkę u- 
stosunkowanego dygnitarza!.. 

Ale o tem kobiety nie lubią mówić, 
Narzekają na co innego. Tak pewna le- 
karka mówi: ; 

Dopóki kobiety nie stają się powažnemi 
komkurentkami, mężczyźni chwalą nieraz ich 
pracę i zdolności. Ale niech tylko któraś z 
mich zajmie równorzędne z mężczyzną stano- 
wisko, dalej jej nie puszczą. 

— Czy mówi to pani na podstawie przykła 
dów z życia lekarskiego? 

— W zawodzie lekarskim sprawy mniej - 
więcej tak się właśnie przedstawiają. Od cza- 
su do czasu kobietom, dla uspokojenia włas- 
nych sumień, ofiarowuje się drugorzędne sta- 
nowiska. 

— A więc jest to lęk przed istotnem nie- 
bezpieczęństwem konkurencji i przed „zale- 
wem kobiecości"? 

— Zalew kobiecości... Gdyby porównać od 
setek talentów męskich i kobiecych, оКата!- 
by się on procentowo jednakowy. 

Pozbawiony talentu mężczyzna bru- 
talnie walczy, bo obawia się utalentowa 
nej kobiety, — tak twierdzą kobiety. 

Jaki jest na to ratunek? Świadoma i so- 
lidna postawa kobiet, które dużoby zdziałały, 
gdyby umiały inierwenjować. Niema w nich 
poczucia praw i siły, począwszy od robotni- 
cy fizycznej, a skończywszy na kobietach z 
wyższem wykształceniem. Pokutuje w nich 
skrommość, która przez setki lat uważana by- 
ła za największą cnotę kobiecą. : 

Biedne są te przesadnie skromne i 
zdumiewająco cnotliwe kobiety!.. 

Architektki (czyżby były mniej skrom 
ne?) mniej narzekają na mężczyzn, niż 
lekarki. 

Jeśli cnodzi o współpracę i konkurencję 
zawodową, która nieraz doprowadza do tragi- 
cznych rezultatów, kobiety architektki szczęś- 
liwie nie natykają się na wyraźne trudności. 
Narówni z mężczyznami zajmują się na budo 
wach 4 w biurach. 

Pozatem architektki pracują zwykle w spół 
kach z mężczyznami. jest też bardzo dużo mał 
żeństw „architektonicznych'. Dlatego trudniej 
wyłuskać istotny stosunek do kobiety. Wresz- 
cie narazie jest ich niewiele i nie przedsta- 
wiają groźnego niebezpieczeństwa. 

Gorszy jest stosunek społeczeństwa, 
a ściślej — klienteli, która inaczej się 
odnosi do architektów, a inaczej do ar- 
chitektek: 

Różnica ta wyraża się przedewszystkiem 
wyzyskiem. Są tacy, którzy sądzą, że kobie- 
tom można, czy należy nawet mniej płacić-— 
Niektórzy znów mają wogóle większe zauta- 
nie do mężczyzny. 

Cóż na to poradzić? W jaki. sposób 
kobiety mogą całkowicie zrównać się z 
mężczyznami?.. A zresztą — czy powin- 
ny do tego dążyć? 

Kobiety z Kurjera Warszawskiego 
(138) tak mówią o tem: 

Zgodnie z hasłem: „Dobro narodu najwyż- 
szym celem'*, młode pokolenie kobiece prze- 
chodzi do porządku nad wywodzącym swój 
ród z zasad Wiełkiej Rewolucji feminizmem. 

< To dziwne pomieszanie poję 
i obowiązków kobiety, to płytkie naśladowni- 
ctwo mężczyzn i poniżenie godności kobie- 
cej, które stało się istotą feminizmu, nie pasu- 

  

ć w zakresie roli - 

PARYŻ. PAT. — Agencja: Havasa do- 
mosi, że medług wii:dłomiości ze źródeł an- 
gielskich, Franieja, Wielka Brytanja, Niem 
cy i 'Wiłochy, zaakceptowały nowy projekt 
palktu 4 mocarstw, którego tekst pnzesła- 
ny został jakoby do Genewty, gdzie ma być 
oficjalnie perafowamy. 

"PARYŻ. IPA(T. — Prasa podaje w de- 

peszach z Londynu i Rzymu, jakoby pakt 
czterech został już  pawafowany. iPewien 
wysoki unzędnik włoski miał oświadczyć 
przedstawicielom pnasy fn:neuskiej w: Rzy 
mie, że pakt jest już parafowany i odesła- 
my został do Genewy, gdzie mastąpić ma 
jego podpisanie. 

SPRZECZNE ZAPEWNIENIA KÓŁ 
MIARODAJNYCH 

LONDYN. PAT. — Agenejs, Reutera 
doniosi, że w unzędowiych kołach Londynu 
„potwierdzają (wiadomość o zawarciu poro- 
zumienią między nządem włoskim a amba- 
sadorami Francji i (Wielkiej Brytamji oraz 
prem.jerem pruskim Głoeringiem. 

W pieriwiotnym projekcie paktu 4 mo- 
a:mstw wprowadzone zostały znaczne 
zmiamy. Rząd włoski przesłał nawy projekt 
do Genewy. eelem mozpańłrzenia go pnzez 
mimistrów spiiaw! zagranicznych — Framicji, 
Wielkiej Brytanji į; Niemiec. Jak donioszą. 
podpisaniie paktu zależeć będzie w unacz- 

SER O WO 

W przededniu parafowania paktu 4-ech 
czy mocarstwa doszły do całkowitego porozumienia? 

mej mierze od opinji Normani» Davisa. 
BERLIN. PAT. — Biuro Conti: kiomtu- 

mikuje: W miemieckich kiołach miamodaj- 
mych oświadczają, że krążące dziś pnzed 
południem wiadomości 0 zakończeniu roz- 
mów w! sprawie paktu 4, są nieścisłe, 

PARYŻ. PAT. — Agenicja Havasa do- 
mosi, że wiadomości ogłoszone w! pnaSie za- 
graniezmej, domoszące o urzędowem przy- 
jęciu przez Anglję, Francję, Niemcy, i Wło 
chy projektu pałktu 4 mocarstw, przyjęte 
zostały w: Paryżu z pewną nieufnością. 

Czymniki miarodajne ograniczają się 
obecnie (do oświadczenia, że marady odbyte 
przez Mussoliniego z Goeringiem 'onez z 

ambasadorami, Franeji i Wielkiej Brytanji 
stanowią interesujący epizod rokowań, krtó- 
me w ostatjnich iezasach toczyły się ma dro- 

dzie dyplomatycznej między, mządem wiłos- 
kim a rządami pozostałych 3 zajmnitereso- 

wiantych państwi. 
Dotychczas nie nadeszła z Rzymu da 

Paryża żadna mowia oficjalna propozycja, 
któnzby staniowiła: odpowiedź ną memonan- 
dum. francuskie w sprawie projektu. Przed 
wiczesniem. przeto jest mówić © zaakieepito- 
waniiu pnojektu przez mocarstwa, chociaż 
można mieć madzieję, na osiągnięcie po- 
rozumienia. 

  

  

W rok po strzale Gorgułowa 
SOWIETY O PAKCIE Z FRANCJĄ 

MOSKIWIA. PAT. — „Izwiestija“ p0- 
šwiecciją 'wstępuy artykuł jednogłośnej a- 
pnobacie paktu z Sowietami przez pamla- 
menit framcuski, stwiendzając, że w wok. po 
strzale Giłorgułowa nawet zwolennicy Tar- 
dienu poawistrzymali się od jawmego sabota- 
żu w stosunkuich franmeusko - sowieckich, a 
miawet częściowo popamli ideę zbliżenia о- 
bu krajów. Zdaniiem pisma stiało się to pod 
wpływem rosnącej potęgi Związku Sowiec- 

W 250-tą rocznicę odsieczy Wiednia 

  

Na zdjęciu naszem podajemy podobiznę wodza pobitej pod Wiedniem przez króła Jana Sa 
bieskiego armji tureckiej — wielkiego wezyrą Kara Mustafę. 

  

Temat de powie 
W Nowym Yorku, w ciasnem i zatęch- 

łem biurze znaleziono trupy zastrzelonych: — 
Edwarda Reedly, 80-lłetniego starca, oraz jego 
sekretarza Lee Weinsteina. Początkowo poli- 
cja przypuszczała, że to zwykłe morderstwo 
rabunkowe, lecz zaraz ujawniło się, że pienią- 
dze .i kosztowności z kasy nie zginęły. Za- 
gadkowość zabójstwa spotęgowała się wobec 
stwierdzenia, że kule, któremi zastrzelono oby 
dwóch, były tego samego kalibru, jakiemi rok 
przedtem, w okolicznościach do dziś niezbada- 
nych, zabito pierwszego sekretarza  Reedly, 
Henry Mancha. 

TESTAMENT REEDLY 

Okazało się, że wkrótce po zabójstwie Man 
cha, Reedły przerobił swój testament w ten 
mianowicie sposób, że w razie jego Śmierci, 
nowy sekretarz Lee Weinstein otrzymuje 
200.0v0 dołarów; gdyby zaś Weinstein umarł 
pierwszy, pieniądze nie przechodzą do jego 

GAUK KOGOS NARC TKCZETDZCA, OOOO 

je nawet do prostolinijnego poglądu młodej 
kobiety polskiej, która instynktownie, bo na- 
cjonalizm jest wyrazem majzdrowszych instyn- 
któw człowieka, dąży do zajęcia stanowiska 
odpowiedniego jej kobiecej, przyrodzonej roli 
społecznej. 

Aha: „kobieca, przyrodzona rola spo- 
łeczna*... Owszem, owszem... Czemu —- 
nie? Lector 

TEATR WIELKI NA POHULAŃCE 
„WRÓG LUDU* — SZTUKA W 5-ciu AKTACH HENRYKA IBSENA. PRZE- 

KŁAD WACŁAWA BERENTA 

Ibsen na scenie wileńskiej. Słusznie 
mu się to należało. Przed paru laty w. 
„Lutni“ byt wystawiony „Peer Gynt* i 
na tem bodaj był koniec, Młodzież współ 
czesna Ibsena prawie całkowicie nie zna: 
w gimnazjach mówi się o Ibsenie mimo - 
chodem, albo wcale się nie mówi, poza- 
tem o istnieniu Ibsena przypomina się w 
okolicznościach niemal humorystycznych. 
Tak np. w związku z jubileuszem Łuka- 
siewicza, połskiego wynalazcy lampy na- 
itowej, w szeregu czasopism ukazały się 
artykuły na temat znakomitych aptekarzy, 
— rozwodzono się tam  przedewszyst- 
kiem nad talentem Ibsena!... Ale pomimo 
to wątpić należy, czy chociaż jeden stu- 
dent farmacji wziął z tej racji jakiś dra- 
mat Ibsena do przeczytania.. 

Ibsenowi dzieje się krzywda, gdyż 
jest on jednym z najciekawszych w lite- 
raturze świata przedstawicielem bojow- 
ników o prawdę, — namiętnym, nieubła- 
ganym wrogiem wszelkiej obłudy. 

Czy Ibsen jest przestarzały?.. (Dziś 
głos ma tylko nowoczesność!..) — Uro- 
dził się Ibsen w r. 1828... Przeszło sto 
lat temu, —cóż to za straszna odległość! 
Ale umarł tak niedawno, bo w r. 1906. 

Życiem swojem ogarnął Ibsen prawie 
cały wiek XIX, — był świadkiem — ni- 
gdy biernym! — zarysowujących się wiel 
kich przeobrażeń społecznych, rewizji 

niewzruszonych, zdawałoby się, prawd, 
naradzania się nowej siły w postaci 
warstw ludowych, tworzących nową in- 
teligencję. 

Stał przy kolebce demokratyzmu i 
widział wyraźnie, że obiecujące niemowlę 
robi nieraz małpie grymasy i ma  nie- 
proporcjonalną budowę, co świadczy o 
jakiejś ukrytej chorobie, która z czasem 
może dotkliwie się dać we znaki. 

Uważny obserwator, bezkompromiso- 
wy szermierz prawdy, miał Ibsen wielką 
odwagę cywilną, ułatwiającą mu przeciw 
stawienie się nieraz całemu  społeczeń- 
stwu, które jednego nikomu nie daruje: 
— demaskowania i satyrycznego stosun- 
ku. Ibsen spoglądał na życie oczami sa- 
tyryka, — lecz nigdy nie robił z życia i 
człowieka tylko zabawki, — jego pogląd 
na świat był głęboki i zabarwiony pe- 
symizmem. Satyra i pesymizm — oto! 
dwa podstawowe pierwiastki dramatów 
Ibsena. Stąd — ich nadzwyczajna suge- 
stywność i siłą. 

Prowadząc walkę o nowego człowie- 
ka i dążąc do stworzenia warunków, w 
których mogłyby rozwijać się mocne, nie- 
złomne charaktery, Ibsen w dramatach 
swych paruszał najprzeróżniejsze zagad- 
nienia, które i dotychczas są niezwykle 
aktualne ‚ 

Tragedji człowieka mocnego, skaza- 

  

  

ści detektywnel 
spadkobierców, lecz dołączone do pozosta- 
łych kapitałów Reedły otrzymują inne prze- 
znaczenie. 
PODWÓJNE ŻYCIE LEE WEIŃSTEINA 

Śledztwo łamie sobie głowę, co Skłoniło 
starego skąpca, jakim był Reedly, do zapisania 
tak wielkiej sumy obcemu człowiekowi, które 
go znał zaledwie od roku. W toku dochodzeń 
wyjaśniło się, że Weinstein prowadził podwój- 
ne życie. Aczkolwiek pośród znajomych ucho- 
dził za kawalera, miał żonę, która mieszkała 
w odległej dzielnicy Nowego Yorku, ale dla 
siebie wynajmował kawalerskie mieszkanie, 

UKRYTE PRZEJŚCIE 
Przy oględzinach biura Reediy znaleziono 

potajermne drzwiczki, ktore prowadziły do po- 
koju wypełnionego napojami wyskokowemi. 
Pokój był połączony specjalnie zamaskowaną 
windą z garażem, znajdującym się w podwó- 
rzu. Nie ulega wątpuwości, że alkohołe spu- 
szczano windą wprost do garażu, skąd roz- 
wożono je do miejsca przeznaczenia. 

K10 ZAMORDOWAŁ? 

Stary Reedly posiadał kamienicę i  oficjal- 
nie żył z tego dochodu. A jednak, zgodnie z 
testamentem, pozostawił 5 miljonów dolarów. 
Rodziny nie miał żadnej. : 

Kto zamordował miljonera i jego sekreta- 
rza, nie tknąwszy kasy? Oto zagadka, nad 
której rozwiązaniem głowi się policja nowo- 
jorska. 

nego na śmierć właśnie wskutek swej si- 
ły, która zmusza do walki w pierwszych 
szeregach, — poświęcony jest dramat 
p.t. „Brand“. Przeciwstawieniem „Bran- 
da“ jest „Peer Gynt“ — tragedja czło- 
wieka, który r gdy nie może być sobą w 
całej pełni. 

Zagadnienia miłości i małżeństwa 
rozwinął Ibsen w szeregu wprost nieraz 
rewolucyjnych, jak naówczas, dramatów, 
zaczyn jąc od ciętej satyry p.t. „Kome- 
dja miłości”, a kończąc na tragicznych 
„Upiorach*, które były jakby odpowie- 
dzią na oburzenie i powszechne „zgor- 
szenie , jakie przedtem wywołała „No- 
ra“. 

Te zagadnienia dziś są szczególnie 
populatrie, można powiedzieć — modne. 
Ale ni:chby czytelnicy Boya i uprawia- 
jących seksualną grafomanję kilku nu- 
dzących się pań, — niechby zechcieli u- 
ważnie przeczytać te dramaty Ibsena, — 
poznaliby odrazu, na czem polega różni- 
ca pomiędzy dziełem artysty, a efekciar- 
ską robotą publicysty i czem się różni 
cios miecza z rycerskiej ręki, od łechta- 
nia zapomocą suchej gałązki, kierowanej 
ręką literackiego snoba. 

Do najbardziej pesymistycznych dra- 
matów Ibsena należą: „„Dzika kaczka” i 
„Wrėg ludu“. 

Napisane po „Norze“ i. „Upiorach“, 
dramaty te są świadectwem pewnej roz- 
terki wielkiego pisarza, który, rozgory- 
czony płytkością nierozumiejącego go spo 
łeczeństwa, — dał się porwać krańcowe- 
mu pesymizmowi. 

Nie uległ jednak ostatecznie i nie 

kiego i niebezpieczeństwa miemieckięgo— 
W! tem miejscu gazeta oświadcza, że Hit- 
ler rezygnuje z wiojowniczych haseł, przy 
pomocy: których doszedł do władzy i wy- 
głasze, przemówienie wi stylu pacyfistycz- 
nym, a mawet posuwa się do tak: wielkiej 
ofiary, że gotów jest uznać Francuzów i 

Polaków za marody: rówmiorzędiuie z Niem- 
cami. 

Pismo stwierdza, że Hitler jest szczery, 
mówiące o rewizji w! drodze pokojowej, bo- 
wiiem każdy woli otrzymać to, czego prietg- 
nie, bez walki, ale pomieważ mie zgadza się 
na to ami Polska, ani Firamicja, pnzeto: dą- 
żenie do rewizji traktatu wenszlskiego, 0- 
znacza miebezpieczeństwio wojniy. Dlatego 
burżuazja: framcuska. nie życzy sobie za- 
ostrzenia stosunków ze  Ziwiązkiem So- 
wieckim, 

ESET OSB   

AMERYKANSKI ORGANIZATOR YMCI 
W POLSCE 

  

W dniu 23 bm. przybywa do Polski znako- 
mity amerykański działacz na polu 'społecznem 

i wychowawczem, dr john Mott, znany rów- 

nież dobrze w Polsce, jako organizator filan- 

tropijnej akcji „Cioci Imci* wśród wojska w 

okresie wojny polsko - bolszewickiej, oraz ja- 

ko szczery; wypróbowany przyjaciel Polski, -— 

który wielokrotnie dawał dowody tej przyjaź- 

ni. Jak wiadomo, dzięki olbrzymim wpływom 

i prestigeeowi dr Motta w.Ameryce, umożli- 

wiona została budowa gmachów _ polskiej 

YMCA, na których wykończenie popularna ta 

organizacja przeprowadza obecnie zbiórki 

wśród społeczeństwa polskiego. 

ynih konkursu lotniczego 
WIEDEŃ PAT. — W dn. 22 maja pa 

południu nastąpiło ogłoszenie wyników 
lotu gwiaździstego i alpejskiego. 

Komisja konkursowa przyznała w 10- 
cie gwiaździstym, — jak już wiadomo— 
pierwsze miejsce kpt. Bajanowi, drugie 
kpt. Dudzińskiemu, trzecie Mattioliemu 
(Włochy). 

W locie alpejskim pierwsze miejsce 
zajął Josipowicz _(Austrja) — 18.367 
punktów, drugie — Włoch Lombardi — 
11.765 p., trzecie kpt. Dudziński 
4,850 p. 

Punktacja ogólna (po uwzględnieniu 
„obu łotów) wypadła następująco: 

Pierwsze miejsce Josipowicz —22116 
p. drugie Lombardi — 17,352 p. trze- 
cie Dudziński —12.709 p., 

Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło 
w poniedziałek wieczorem w czasie ban- 
kietu, wydanego przez Aeroklub Austrja 
cki na cześć lotników. 

Kpt. Bajan i inż. Polturak odjechali 
dziś w nocy do Warszawy. Kpt. Dudziń 
ski i jego towarzysz kpt. Wojciechow- 
ski odlecą z Wiednia we środę. 
  

Wspólnik morderców Hołówki przed Sądem 
PROCES O NAPAD NA BANK LUDOWY 

LWÓW PAT. — Przed Sądem Przysięg- 
łych w Samborze rozpoczęła się rozprawa prze 
ciwiio Michłowi Łabówce, religji grecko - Ка- 
tolickieį, oskaržonemu o to, że 31 lipca 1931 r. 
w bmysławiu, wraz z Wasylem Bilasem i Da 
nyiyszynem, striconymi w roku ubiegłym w 
wyniku rozprawy o dokonanie napadu ra pocz 
tę w Gródku jagiellońskim — dokonał napadu 
rabunkowego na spółdzielnię kredytową drob- 
nych kupców żydowskich pod firmą „Bank Lu 
dowy w Tustanowicach". Zrabowano wówczas 
gotówką 654 zł. oraz weksle na 23 tysiące, — 

Zniżka opłat za spław 
Ostatni numer Dziennika. Ustaw R. P. 

(Nr. 37 z dnia 19 mają br.) przymosi od-- 

Służba duszpasterska w wojsku 
(WA'RSZAJWA. (PIAT. — Jak się do- 

wiadujemy, powołania pinzez Ministra Spraw 
Wojskowych komisja do (opracowienia prze 
pisów o służbie duszpasterskiej duchowien 
stwa katolickiego w wiojsku. przy Gabinecie. 
Ministra Spraw (Wojskowych rozpoczęła 
już swłoje prace pod pnzewodnictwem płk. 
Korpusu Sądowego Buszyńskiego przy 
współudziale przedstawicieli | instytucyj 
kompetentnych. 

Rewizyta floty szwedźkiej 
GDYNIA. PAT. — [W magjbliższą nie- 

dzielę spodziewaniy jest przyjazd do Gdymi 
2 pancerników! szwedzkich, które będą re- 
wizytowały: flotę polską, która — jak wia- 
domo — składała wizytę w Stokholmie w 
roku ubiegłym. 

  

złożył broni: już wkrótce po tych drama- 
tach dał on „Panią morza* i szereg in- 
nych utworów, wykazujących wielki ta- 
lent znakomitego dramaturga i jego wy- 
jątkowa siłę ducha i zdolność do upor- 
czywej, konsekwentnej walki, opromie- 
nionej wiarą w szczęśliwą przyszłość, 
która zrodzi człowieka silnego i prawe- 
go. 

Treść „Wroga ludu* jest dość nie- 
skomplikowana. Doktór Otton Stockmann 
(A. Szymański), zdrojowiskowy lekarz, 
ustala ponad wszelką wątpliwość, że 
zdrojowisko, będące nietylko chlubą, ale 
i źródłem korzyści materjalnych miasta, 
— jest zatrute wskutek nieodpowiednie- 
go ulokowania wo” ciągów. Woda, sta- 
le zanieczyszczana i posiadająca olbrzy- 
mią ilos« bakteryj, zaraża żródła leczni- 
cze i przyczynia się do panowania róż- 
nych epidemij. 

Sprawa jest jasna: należy niezwłocz- 
nie przystąpić do przebudowy wodocią- 
gów i na pewien czas zamknąć uzdro- 
wisko. Dr. Otton Stockmann, jako obroń- 
ca interesów szerokich mas, znajduje po- 
parcie tak ze strony redaktora miejscowej. 
gazetki Haustada (St. Grolicki), jak i 
drukarza Thomsena (W. Pawłowski), 
prezesa związku drobnych właścicieli do- 
mów. 

Ale... Burmistrz miasta, a brat dokto- 
ra, Jan Stockmann (M. Bielecki) nie chce 
dopuścić ds ogłoszenia rewelacyjnych 
wyników badań, gdyż to skompromito- 
wałoby miasto a przedewszystkiem po- 
derwałoby dochody. Dodaje więc komen 
tarz do poczynań szlachetnego doktora: 

Ponadte zrabowano puszkę blaszaną z drobną 
moneta i kilka książeczek składkowych. 

Gskaržony przyznai się do w'ny i wyjaś- 
nił, że inicjatorem zamachu by: Biłas. Do ban 
ku wszedł pierwszy  Biłas, który rewoiwerem 
steroryzował siedzącego w pierwszym pokoju 
gońca bankowego. W tym samym momencie 
do drugiego pokoju wpadli Danyłyszyn i o- 
skaižony Łabówka. Po rabunku Danyłyszyn i 
Łabówka,- przywiązawszy  funkcjonarjuszow 
banku do krzeseł sznurami, zbiegłi. 

drzewa 
dawna już z wielką niecierpliwością ocze- 
kiwane, specjalniie pnzez sfery drzewne noz 
porządzenie Ministra. Komunikacji w spra- 
wie opłzk za spžaw i spust drzewia, tnzyma- 
nie drzewa; na wiodzie, użytkowanie wyjbnze 
ży itp. Rozporządzenie to szeroko uwzględ- 
mlia wysunięty przez Izbę. Przemysłowo - 
Handlową w Wilnie postulat obniżenia 
wispommiamych opłat; tak mp. stawika о- 
płat za spławi tnzfew (obliczona za 10 m. 
Kkrwadratowiych zajmowanej powierzchni 
wodnej i za 10 km. drogi wodnej), obniżo- 
ma została z 3 do 1,5 głr. za odległości do 
300 km. i z 1,5 do Il gr. za część odlez?aści. 
przekraczającą 300 km., Stuwkę za spust 
dhnzewa luźnego obniżono z 6 do 2 gr. 

W myśl niowego rozporządzenia opłaty 

  

powyższe będą pobierane także od drzewa, 

spławiamiegio w celadh handlowych przez 
Lasy IPeństwiowe, które: dotąd od opłat 
tych były wolne. Rozporządzenie wchodzi 
w życie m dniem ogłoszenia, 

memorjał, dowodzący, że źródła leczni- 
cze są zatrute, — znaczy tyle, że na lud- 
ność zostaną nałożone nowe, uciążliwe 
podatki, które dopiero pozwolą na do- 
konanie potrzebnych robót. Drukarz 
Thomsen odrazu zmienia swoje stanowi- 
sko, redaktor Haustad człowiek o wyjąt 
kowo giętkich przekonaniach, staje po 
stronie silniejszej, — przeciwko doktoro- 
wi zaczyna się tworzyć zwarty iront ego- 
istów i  obłudników. 

Osaczają go ze wszystkich stron. Z 
rąk brata, burmistrza, dostaje dymisję, 
jako lekarz zdrojowiskowy. Jego córka 
Petra (I. Ładosiówna), nauczycielka, z0- 
staje pozbawiona pracy. Jego przyjacie- 
lowi kapitanowi Holsterowi (M. Szpakie- 
wicz) odbierają stanowisko kapitana о- 
krętu. Opiekun żony doktora, stary Niels 
Worse (K. Dejunowicz), którego garbar- 
nia szczególnie zanieczyszcza zdroje, ka- 
pitał przeznaczony dla Joanny, lokuje w 
akcjach zdrojowiska, wytwarzając tem 
sytuację wprost tragiczną. 

Waha się i omal się nie załamuje 
Joanna, żona Ottona (Sz. Wiesławska), 
która choć podziela szlachetne stanowi- 
sko męża, jednak skłonna jest do kompro 
misu w celu ratowania rodziny przed nę- 
dzą i poniewierką. 

Doktór Stockmann walkę przegrywa. 
Staje wobec konieczności wyjazdu za- 
granicę... Nie ulega jednak w walce, — 
zdobywa bowiem wielką prawdę, że naj- 
silniejszym człowiekiem jest człowiek 
samotny.. $ 

Pozostał sam... Stał się człowiekiem 
najsilniejszym... г 

Przemówienie ks. dr. 
Śledziewskiego 

na otwarciu Spółdzielni Artystycznej 
w Wilnie, 

Prawda, dobro i piękno — to trzy Boże 
wartości naszego życia na ziemi. Wznoszą one 
człowieka wraz z krzyżem Chrystusa na wyży- 
ny, gdzie styka się Stwórca ze stworzeniem, i 
są fundamentem, na którym dopiero może roz- 
wijać się rzetelna, chrześcijańska cywilizacja i 
kultura. 

Naczelną rolę w stwarzaniu piękna odgry 
wa sztuka. Dzięki zdolnościom płastycznym na 
tchniony artysta umie w kształtobliwym matc- 
rjale takie wyczarować formy, które w jak naj 
bałdziej subtelny (mówią: artystyczny!) spo- 
sób przejawiają jego wolę artystyczną i sa 
wyrazem piękna danej epoki i ludzi. Piękno, 
sztuka i artysta, to jak prawda, nauka i u- 
czony, to jak dobro, cnota i święty bohater 
są objawionemi drogami, przez które ludzkość 
w sposób zdecydowany zahacza się z życiem 
i dzięki wyczutej technice ma siłę nad niem 
panować. Wszystkie cudy kontaktu ludzi ze 
sobą na tem podłożu się tworzą, Świętych ob- 
cowanie chrześcijańskie w tej też atmosferze 
dojrzewa. 

Wilno i sztuka wileńska! A zatem Wilno i 
poczucie piękna artystów wileńskich — to 
jakbym mówił — konieczność naszego, м 
nego rozwoju plastycznego, to warunek sine 
qua non naszej plastycznej sprawności życio- 
wej, to nasza woła artystycznego smaku, to 
nieustanna radość naszego własnego piękna! 

A tymczasem, Najmilsi słuchacze... 
Gdy w Krakowie np. wchodzę do. miesz- 

kania lekarzy, profesorów, urzędnikówi zamo- 
żniejszych mieszczan, wszędzie widzę żywy 
kult piękna, rzucają mi się w oczy dzieła pla- 
styki, lub przemysłu artystycznego zawsze, al- 
bo najczęściej ręki jakiegoś rzetelnego artysty. 

   

Odrazu widać, że „Sztuka krakowska* jest 
żywem tchnieniem kulturalnego organizmu 
Krakowa. 

W Wilnie natomiast — Boże co się dzieje! 
Bohomazy — oto w czem smakuje przeciętny, 
nawet zamożny inteligent, osławione „ręczne 
malowania” — oto co konsumuje w najlepszym 
razie szeroki ogół naszego mieszczaństwa. 
Rzadko gdzie można dojrzeć kult artystyczne- 
go piękna, rzadko da się widzieć choćby naj- 
skromniejsze oryginały, wykonane przez arty- 
stę z powołania. Odrazu czuć że wileńska 
sztuka nie jest żywem tchnieniem kulturalne- 
go organizmu Wilna, tylko wysiłkiem grupy 
artystów — bohaterów, nierzadko usychają- 
cych z pragnienia na bezludziu, wśród spole- 
cznej brzydoty. 

Jeśli się wszakże zważy, że artyści wileń- 
scy wśród bratniego grona artystów z innych 
dzielnic państwa naszego nie odgrywają po- 
śledniej roli, trzeba z bólem stwierdzić, że wi- 
docznie między naszymi artystami a społeczeń- 
stwem, wykopany jest głęboki rów pełen ja- 
kiegoś nieporozumienia. Snać nie było nigdy 
dotąd między twórcami a masą społeczną ży- 
wego, serdecznego kontaktu i dobrej woli 
współżycia artystycznegą. 

Najmilsi, spółdzielnia artystyczna wileń- 
ska otwiera dziś swe podwoje! jama artystów 
wileńskich zaprasza kulturalnych ludzi na ucz- 
ty duchowe!: Artyści wileńscy, zrzeszeni w tej 
placówce — malarze, rzeźbiarze, architekci, gra 
ficy z dziełami swego talentu czekają... Arty- 
ści wileńscy szukają dróg do społeczeństwa!! 
To jest, właściwie, szukają dróg do naszych 
dusz ze swem pięknem — co ma być naszem 
pięknem artystycznem, ze swej twórczości — 
co ma być pomnożycielką naszej twórczości 
ze swą tęsknotą form plastycznych — co ma 
być radością naszego życia!!! 

Jako moralista chciałbym, aby w najmil- 
szem społeczeństwie wileńsk. nietylko byt sno- 
bizm wyczynów sportowych, bridża, modnego 
stroju, premjery, lecz również i snobizm posia- 
dania dzieł sztuki plastycznej jak też snobizm 
był i jest w Krakowie, jak ten snobizm był i 
jest w Londynie, Paryżu, jak ten snobizm jest 
wszędzie tam, gdzie krzewi się kultura arty- 
stycznego piękna. : 

Lecz artyści wileńscy zgrupowani w Spół: 
dziełni nietylko zalecają swe dzieła stalugowe 
ku ozdobie byle jak urządzonych naszych mie- 
szkań, artyści wileńscy chcą, idąc za nakazem 
nowożytnej kultury plastycznej, pomóc społe- 
czeństwu w urządzaniu i projektowaniu wnętrz, 
czyli w stwarzaniu środowiska, w którem żyje 
człowiek na codzień i smak swój kształtuje. 

Szczęść Wam — organizatorzy — Boże- 
Artyści, każda skierka waszej rzetelnej twór- 
czości artystycznej przejęta przez społeczeń- 
stwo będzie pomnożeniem piękna bożego w 
Wilnie. Szczęść Boże!! 

Wilno, 21 maja 1933 r. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W: czwartym 

dnim ciągnienia I klasy 27-mej Polskiej 
Poństwowiej iLoterji Państwowej: 

20.000 zł. 52.603. 
15.000 zł. 92.686. 
10.000 zł. 72.504, 141.346, 147.735. , 
5.000 zł. 31.173, 

Dolar w Warszawie 
WARSZAWA. (PAT. Przedgiełd: : 

Bank |Polski płacił za dolary 7,75, za prze- 
ikazy i czeki 7,78. Na rynku prywatnym do- 
lary 7,84 (utrzymane), dolary złote 9,18, 
ruble 4,89. 

  

  

„Wrog ludu“ zawiera w sobie nuty, 
uderzające niezwykłą aktualnością. Obłu 
da ludzka, bojaźń Światła, supremacja 
demokratycznej większości, która się 
składa przeważnie ze ślepego, otumanio- 
nego tłumu, — wszystko to przecież jest 
i w chwili obecnej. 

Zmiany pewne, niezawodnie, zaszły, 
ale czy na lepsze?.. Demokratyzm poli- 
tyczny już właściwie zbankrutował, de- 
mokratyzm społeczny degeneruje się, — 
natomiast kwitnie wśród najbardziej nie- 
gdyś dumnego i niezależnego elementu, 
— wśród literatów i artystów. Za cza- 
sów Ibsena nie do pomyślenia było roz- 
strzyganie kwestyj literackich i artysty- 
cznych zapomocą podniesienia rąk na 
walnych zebraniąch, — dziś nazwa lite- 
rat, czy artysta jest pustym dźwiękiem: 
wartość posiada tylko tytuł „prezes 
związku”... 

Dziś drukarz Thomsen decyduje już 
nietylko o sprawach społecznych, ale jest 
superarbitrem w sprawach kulturalnych... 

Ale doktór Stockmann, jak był, tak i 
pozostał.. Samotny, nikomu niepotrzebny, 
okrzyczany za wroga ludu, trwa, walczy 
i walkę przegrywa, by zwyciężyć, bo 
= przegrana jest jego najwiekszym trium 
em!... 

Warto pójść ną Pohulankę, by posły- 
szeć mocny głos wielkiego dramaturga!.. 

Gra artystów robi ten głos bardzo 
wyrazistym. 

W. Charkiewicz. 

AO E



NOTATKI MUZYCZNE 

Himowy sezon koncertowy trzeba u- 

znać za zupełnie zakończony dwoma par 

miętnemi wieczorami, które omawiamy о- 

becnie, 
„E CHO" 

Niezwykle czynny i ruchliwy chór 

mieszany „Eicho'”, zajmujący stanowisko 

czołowe, pośród: chóralnych stowarzyszeń 

polskich w Wilnie, ponownie urządił kton- 

cert oratoryjny, który odbył się mi „bardzo 

akustycznej sali Gimnazjum im. Króla Zy- 

grawata Augusta. i 

oo programu było pięk 

ne oratorjum „Chrystus na Górze Oliw- 

mej* Beethovena, mależące do wcześniej 

szego okresu twórezości mistrza: „kiedy 

jeszcze ulegał wpływom swych wielkich 

poprzedników Haydna i Mozamta; ale już 

wiyrażnie wykazując przebłyski stylu OSO- 

bistego, który się następnie rozwinął do 

potęgi nieobliczalnej. 
Niepospolicie piękna miuzyka tego о- 

ratorjum mie ma charakteru ściśle reli- 
gijnego i utrzymane jest więcej w stylu 

operowym.  Partja temorowa(Chrystus), 

w zmacznej części przepełniona śpiewnemi 

  

  

deklaraacjami, mniej zawiera ustępówi 0 

budowie zaokrąglonej, jako arje, w prze- 

ciwieństwie do partyj sopranowej i ba- 

sawej. Niezmiernie wdzięczne są chóry 

zwiłosacza bardzo charakterystyczny chór 

męski lwybornie wyykomany), przedsta- 

wiający pojmanie Chrystusa: Pana przez 

zołdactwo. 

Nie mogąc wchodzić w rozbiór szeze- 

gółowy, mfusimy najpierw wyrazić szcze- 

rą wdzięczność za zapoznanie wilnian z 

działem Beethovena, — które zapasme — 

jeszcze migdy tutaj miet wozbrzmiewało. 

Jest to nowy etap bandzo poważny w 

pracy muzyczno - kulturalnej dzielnego 

chóru i jego wielce zasłużonego kierow- 

nika prof. Władysława Kalinowskiego. 

Młbożnia tylko żałowiać, że — ze wizglę- 

dów finansowych — trzeba się było wy- 
rzec udziału onkiestry, któraby jeszeze 
spotęgowała wrażenie ogólne; wszakże 
stroma wokalna stała na 'wysokości, mogą- 

cej gogodzić słuchaczów! z brakiem  kolo- 
rytu orkiestrowego, zwłaszcza, że akom- 
panjjament fortepianowy (p. I. Szabsaj) 

bandze dobrze podtrzymywał wokalistów 
oras 'wypełniał wstępy, łączniki i zakoń- 
czenia. 

IPezed dziełem Beethovena  wylkonano 
ponomnie piękne „Stabat Mater* Amt. 
Dworzaka, które już na poprzednim ikon- 
cereie oratoryjnym zdobyło sobie powo- 
dzemie, przymosząc prawdziwe uznanie 

zaszczytne ze strony publiczności i pra- 
Sy, «0 Się i tym razem majzupełniej dało 
stwierdzić. 

'Wykomawey partyj solowych: zawpze 
niezawodna i wybitna artystka W. Hen- 
drychówna, idobnze, znana pochlebnie J. 
Korsak - Tangowska, a także prof. A. 
Ludwig i muzykalny M. Artiemienko, —- 
dużo się przyczynili do tak pomyślmych 
wymfików: artystycznych, których całemu 
zespołowi  koneertującemu szczerze mo- 

żna powimszować. 
Przekład! polski oratojnum  Beethove- 

ma, pióra p. Sengjusza Kiontera, odznacza 
się saletami literackiemi i. uzgodnieniem 
z nantayiką. 

MIKOŁAJ ORŁOW 

Kiedy, po raz pierwszy — lat już okio- 
to daiesieciu — wystąpił młody artysta 
tutaj z własnym koncertem i wstępnym 

bojem zdobył zachwyt powszechny, sta- 
jąc się odrazu atrakcją dla maszych me- 
łomanów, mie przestawaliśmy z wielkiem 
zainteresowaniem śledzić, za rozwojem 
jego naprawdę zjawiskoawego talentu. 

Każdy występ ponowny, w ciągu tego 
czaśm, wykazywał coraz bujniejszy roz- 
bwiń indywidualności artystycznej i zda- 
wało się, że już dochodził do swego kre- 

su i żadnej niespodzianki noe miożna wię- 
<ej oczekiwać, Otwarcie powiem, że był 
czas, kiedy się obawiać można bylo, że 
artysta  dobrawolnie zacieśnia krąg 

smwish dążeń artystycznych do kultywo- 
wamia, z niezrównanym wdziękiem od- 
$warzanej, minjatuny fortepjamowej, — 
odemuiwająe naiet do niego żal za taką 
jednostronność. 

Jakże się odmiennie przedstawił Or- 
Nie tracąc nie z cha- 

rakterystycznej dla gry jego subtelności, 
wykazanej w przedziwnie wykonanych u- 
iworach Scamlattie'go i Mozarta, wykazał 
rozmach i potęgę w dziełach (Brahmsa i 
Skrialbinai oraz miepospolite odczucie po- 
ezji Szopenowskiej, 

Przepięknie wdzięczny ton: we wszel- 
kich stopniowaniach, | kryształowa prze- 
zrocaystość bnzmienia w. najzawilszych 
splotach wielogłosowości i bajeczna  łat- 
wość w pokonywaniu. największych trnud- 
mości technicznych, w grze Orłowia trą- 
сасуей — pozornie — całą miedostępność 
di wielu, wywołuje podziw  najszczer- 
szy. Dla mnie jednak majważniejszą za- 
letą, coraz — miestety — rzadszą u pia- 
nistów współczesnych, jest: miepospolity 
umiar artystyczny, doskonale łączący w 
jedną eałość objawy szczerego uczucia * 
z wiellką inteligencją, «co się szczególnie 
zaznaczyło Ww nader jpoetycznem ujęciu — 
„Kolysanki“ į mw tempach wiłaściwych — 
nie sportowo - rekordowych — etjud Szo- 
pena, wykonanych wprost mistrzowsko. 

Interpretacja całego programu i licz- 
mych, z uprzejmością dodanych, sztiukk — 
świadczyła o pogłębieniu — dotychczas w 
takim stopniu mieobserwowanem u Orło- 
wa, którego niezawodnie świat  muzycz- 
ny zaliczyj do majwybitniejszych wyko- 
nawców, uwiecznionych wi historji gry 
fortepianiowej. Michał Józefowicz 

Ofiary 
Zamiast kwiatów na grób ś.p. Stanisława 

Jodki Stowarzyszenie Weteranów Kresowych 
w Wilnie 20 złotych na emont Bazyliki wilen 

„£amiast wieńca na trumnę Ś.p. Bronisława 
Umiastowskiego Towarzystwo  Szubrawców 

A bezpośrednio na Polską Macierz Szkol- 
ną Z. W. 58 zł. (pięćdziesiąt osiem złotych). 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO©- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 22 MAJ A 
Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura najwyższa: +16. 

Temperatura średnia: + 12. 

Temperatura najniższa: -8. 

Opad: 
Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-2 

na dzień dzisiejszy: 

Wanost zachmumzenia, aż do deszezu.— 

Możliwe bunze. Nieco chłodniej, Umiarko- 

rame wiatry z kierumków zachodnich. 

MIEJSKA 

— Miejsca kąpiełowe. W tych dniach przed 

stawiciele władz miejskich i policji dokonają 

lustracji brzegów Wilji celem wyznaczenia 

miejsc kąpielowych. Kąpanie poza wyznaczo- 

nemi miejscami będzie surowo karane. 

— Tumany kurzu na ulicach. — Jezdnie 

w mieście nie są dostatecznie zwilżane. Tu- 

many kurzu przy najmniejszym podmuchu 

wiatru podnoszą się w górę i zasypują po- 

prostu przechodniów. г 

Na placu Katedralnym pozostały od robót 

ziemnych piasek może magistrat wreszcie usu- 

nąć swzględnie zalecić częstsze jego polewa- 

nie. 

Na przedmieściach ulice nadał nie są zwil- 

żane. Na ulicy Lwowskiej dozorcy zamiatając 

jezdnie, wcale nie używają wody, mimo, że 

widok stojącego u wylotu na ul. Kalwaryjską 

policjanta winien im o tym obowiązku przy- 
pomnieć (np. wczoraj o godzinie 5 p. p.). 

— MELDOWANIE WYJAZDÓW NA 
LETNISKA. Wobec okresu wyjazdów” na 

letniska i uropy mależy wyjaśnić, że wszys- 
cy oficerowie i szeregowi wezerwy winni 

dokonać wymeldimku ze wskaz:niem do- 

kładnego adresu ich czasowego miejsca 

zamieszkania. 
— CHLEB RAZOWY KOSZTUJE 25 

GROSZY. W mołtatcee 0 ustalonych przez 
Starostwio Grodzkie w Wiilmie cenach chle- 
ba! zaszła: pomyłką. Kilogram chleba razo- 
mego żytniiego od dnia 21 bm, kosztuje nie 

за mylinie podano 23 grosze, lecz 25 gr. 

— BIURO WYCIECZKOWE. W związ 
ku z uchwałami, konferencji, zwołanej z i- 
miejatywy magistratu m. Wilna, utwiorzo- 
mo przy Oddziale Wileńskim Polskiego To- 
warzystwa Krajoznawczego Komitet 'Wy- 
cieczkowy.  Przewiodniezącym komitetu 
jesti prezydent miasta dr. Maleszewski, wi- 
ceprzewodniczącymi: ławnik dr. Fedoro- 
wicz i dr, St. Lorentz, sekretarzem p. A. 

Krzemień. 
Komitet zorgamizowiał _ Biuro: Wyciecz- 

kcwie, które mieści się w gmachu magistra 
tu przy ul. Dominikańskiej 2, Sekcja Szkol 
ma (parłter), tel. Nr. 15-97. Kierowniikiem 
biura jest p. Adam Krzemień (godziny 
przyjęć codziennie od 10—13). Biuro to 
przyjmuje zgłoszenia wycieczek, dysponu- 
je schnoniskami i kwaterami, pośredni- 
czy w' zamawianiu posiłków, dostarcza 
przewodniików, organizuje wycieczki w o- 
ikolice miasta. 

W najbliższym czasie będzie wydany 
przez Towianzystwio Krajoznaweze „Infor- 
mator ikrajoznawczo-turystyczny''. 

Sekretarjat Oddziału Wileńskiego Pol. 
Tow. Krajoznawczego został przeniesiony 
z ul. św. Anny do lokalu Biura Turystycz- 

miego. ` 
— ŁODZIE DLA NIELETNICH. Co ro 

ku motowane są wypadki: utonięcia nielet- 
nich, 'wiyjeżdżających na Wilję łodziami. 
W. związku z tem władze administracyjne 
chcąc uniknąć podobnych wypadków, wy- 
dały zarządzemie, wzbraniającz wypoży- 
czania lodzi nieletnim. 

SKARBOWA 

— Zaległości podatkcwe. — W myśl okól- 
nika ministerstwa skarbu izba skarbowa upo- 
ważniona została do umarzania nietylko sa- 
mych zaległości w niektórych podatkach, ale 
również do obniżania kar za zwłokę oraz od- 
setek za odroczenie, przypadających od zaleg 
łości podatkowych odraczanych lub rozkłada- 
nych na raty w granicach kompetencji urzę- 
dów skarbowych w sposób następujący: 

RON 
SŁO w O 

& 
1) do 3 proc. w stosunku rocznym przy 

spłacie zaległości pochodzących z okresu od 1 
stycznia 1928 roku do końca 1930 roku. 
Powyższe ulgi mogą być udzielone na podsta- 
wie indywidualnych, nałeżycie uzasadnionych 
podań zainteresowanych płatników, w wypad- 
kach, zasługujących na uwzględnienie. W od- 
niesieniu do zaległości, pochodzących z okre- 
su od 1 stycznia 1930 r., muszą być stosowa 
ne, o ile chodzi o kary za zwłokę i odsetki za 
odroczenie, dotychczas obowiązujące przepisy. 

— PREZES RATYNSKI NA INS- 
PEKCJI. W dniu 22 bm. prezes Izby Skar- 
bowej w Wilnie p. Ratyński wyjechał ma 
kilkudniową lustrację Powiatt -. „zdh Umzę- 
dów: Skarbowych. Zastępstwo na czas nie- 
obecności: objął B. Bielunas, naczelnik wy- 
działu V Izby. 

— EGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI 
MIEJSKICH. Po 9-miesięcznym okresie e-- 
gzekwowania należności miejskich przez 
władze skarbowe, sytuacja fimansowa mia- 

sta uległa znacznemu pogorszeniu. Niele- 
piej przedstwia się sytuacja i wi innych sa- 
morządach, zwłaszcza wiejskich. 

W związku z tem związki samorządo- 
we przez swe organa centralne zamierzają 
wystąpić do mimisterstwa skarbu z memor 

jałem o zmianę miektówych przepisów ins- 

trukcji egzekucyjnej, bowiiem w obecnych 
warumkąch samorządy nie mogą ściśle wy. 
konywać budżetów i regulować ma. czas 

swych zobowiązań, 

POCZTOWĄ 
Kartki pocztowe z ilustracjami rzeżb 

Wita Stwosza. — Ku uczczeniu 400-ej roczni- 
cy Śmierci Wita Stwosza wprowadza zarząd 
pocztowy w obieg pojedyńcze kartki poczto- 
we z ilustracjami przedstawiającemi rzeżby Wi 
ta Stwosza — jego godło oraz datę 1533 — 
1933. 

Kartki te zaopatrzone są już w znaczki po 
cztowe, których rysunek wyobraża również je 
dno z dzieł mistrza. 

AKADEMICKA 

— ll-ty ogólny zjazd Kół Matem. - Fizy- 
cznych i Agronomicznych Pol. Mł Akad. od- 
będzie się w dniu 25 — 28 bm. w Wilnie pod 
protektoratem JM. prof. dra Kazimierza Opo- 
czyńskiego — rektora USB, prof. dra Kazimie 
rza Jantzena — dziekana wydz. matem. -przy- 
rodniczego; prof. dra Władysława Dziewulskie 
go — opiekuna Koła Mat. - Fiz. i Agr. USB. 

Uroczyste otwarcie w dniu 25 maja br. o 
godz. 10 w sali Śniadeckich USB. (ul. Święto- 
Jańska 10). 

— Z Koła Polonistów st. USB. W ponie- 
działek dnia 29 maja w Sali Śniadeckich USB. 
o godz. 19 odbędzie się Wieczór poezji społecz 
nej. Recytacje utworów z „Antologji poezji spo 
łecznej* wydanej obecnie przez Koło  Poloni- 
stów . Recytacje będą poprzedzone przedsta- 
wieniem jednego z poetów Antologji. Wstęp 30 
i 50 gr. 

— PRÓBA. CHÓRU AKADEMICKIE- 
GO. Dziś dnia 23 maja próba Chónu Akis- 
ademickiego © godz. 8 wilecz. w Ognisku A- 
kademickiem, Obecność czlomikówi konieczna 

SZKOLNA 

— WYJAZD KURATORA SZKOLNE 
GO. W dniu wczorajszym p. Kurator Okrę 
gu Szkolnego Krzimierz Szelągowski wy- 
jechał ma wizytację szkół. Zlastępować p. 
Kuratora będzie naczelnik; Wydziału Szkół 
Średnich p. Włądysław Głuchowski, 

— Szkoła „Dziecko Połskie* Stefanji Świ- 
da z przedszkolem, powiadamia, że w związku 
ze zmianą w szkolnictwie, rozszerza swój za- 
kres programowy: w nowootwartych I i II kla 
sie z programem gimnazjalnym, prowadzonych 
przez młode, wykwalifikowane siły — szyko- 
wać będzie dzieci do III klasy gimnazjalnej rów 
nie gruntownie jak to czyniła ubiegłych lat sze 
regi, dając gimnazjom wileńskim stale element 
uczn. mocny, jak rozwojowo, tak też wycho- 
wawczo. Opłaty zniżone (od 15 zł. mies.) Za 
dwoje dzieci ustępstwo. Język francuski nad 
programowo. Kancelarja czynna od godziny 8 
min. 30 rano do 3.30 po poł. (ul. Mickiewicza 
НС, 

ŽYDOWSKA 
— Zjazd kupców żydowskich. — W dn. 

li i 12 czerwca rb. odbędzie się w Wilnie 
zjazd handlarzy żydowskich z terenu woje - 
wództw: wileńskiego, nowogródzkiego, biało- 
stockiego i poleskiego. Na zjazd przybywają 
delegaci centrali związku z Warszawy. wraz 
z posłem Wisłockim. Zjazd omówi obecną sy- 
tuację w handlu oraz portszy cały szereg ak- 
tualnych zagadnień. 

— Kłopoty finansowe gminy żydowskiej. 
Gmina żydowska z powodu ciężkiej sytuacji 
nie może na czas wypłacić należności nauczy- 
cielom w szkołach utrzymywanych przez gmi 
nę. Rownież nieregularnie są przyznawane sub 
wencje na samo utrzymanie tych szkół. 

Rodzice zainteresowani w utrzymaniu ciąg 
łości pracy w szkolnictwie, postanowili zażą- 
dać od gminy szybkiego wypłacenia należnoś- 
ci, grożąc w przeciwnym razie zorganizowa- 
niem demonstracji. 

Polegałaby ona na tem, że rodzice wraz z 
dziećmi okupowaliby lokal gminy do czasu 0- 
trzymania zapewnienia, że lekcje nie ulegną 
przerwie. 

W najbliższych dniach sytuacja ostatecznie 
wyjaśni się. 

  

Umundurowanie młodzieży szkolnej 
WILNO. Ministerstwo oświaty wraz z reor 

ganizacją szkOinictwa postanowiło, z począt- 
kiem nowego roku szkolnego wprowadzić przy 
mus umundurowania młodzieży szkołnej. 

Ostatni numer „Dziennika Urzędowego” 
ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego przynosi rozporządzenie, wprowa- 
dzające jednolity ubiór dla młodzieży państwo- 
wych szkół średnich ogólno-kształcących, za- 
kładów kształcenia nauczycieli oraz państwo- 
wych szkół zawodowych. Ubiór przepisowy bę- 
dzie obowiązujący zarówno dla uczniów jak i 
uczenie. 

Ubiór ucznia stanowi czapka „maciejówka* 
koloru ciemmnogranatowego, obramowana doko- 

ła górnego szwu wypustką barwy szkoły i za- 
opatrzona odznaką metalową z literą, oznacza- 
jacą typ szkoły. W porze letniej nakrycie gło- 
wy stanowi kapelusz z płótna lnianego, koloru 
naturalnego, fasonu harcerskiego. Marynarka 
dwurzędowa, koloru ciemnogranatowego, Za- 

pięta na 3 guziki, krawat takiego koloru oraz 
krótkie spodnie, wszyte w pasek, zapięte pod 
kolanem, dopełniają stroju ucznia podczas zimy. 

W porze letniej przewiduje rozporządzenie 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ i SKŁAD FABRYCZNY 

BLACHY OCYNKOWANEJ doKRYCIA DACHÓW 
66rneśląskich Zjednoczonych Hut 

KRÓLEWSKA 
M. DEUL Wiino, binro: 

LAURA Sp. Akce. 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

Składy:bocznica włazna: Kijowska 8. tel. 9 99. 

noszenie spodni koloru granatowego, płócien- 
nych, lub półwełnianych. 

Rozporządzenie normuje także drobiazgo- 
wo jakość trzewików i ich kolor. 

Płaszcz ma być koloru ciemnogranatowe- 
go, dwurzędowy, zapinany na 5 guzików. 

Ubiór uczenicy stanowi beret ciemnogra- 
natowy z odznaką metalową (podobną jak u 
uczniów), bluzka koloru ciemnogranatowego, 
luźna, z paskiem przyszytym, z wykładanym 
małym kołnierzem. W porze letniej, oraz jako 
strój uroczysty, przewiduje rozporządzenie bluz 
kę z płótna Inianego koloru naturalnego, fason 

gładki, pasek przyszyty o małym wykładanym 
kołnierzu, związanym wstążeczką barwy szko- 
ły. Spódnica ma być również koloru ciemnogra 
natowego, układana w fałdy. 

Płaszcz uczenicy, podobnie jak u uczniów 
kołoru ciemnogranatowego, jednorzędowy, ia- 
son gładki, kołnierz wykładany. Na rękawach 
płaszcza mają być takie same odznaki, jak na 
kurtkach lub bluzkach. 

Urozmaiceniem ubiorów będą barwy, no- 
szone przez uczniów na wspomnianych odzna- 
kach. 

Uczniowie i uczenice będą obowiązani no- 
sić ubiór przepisowy w szkole i poza 
szkołą. — Realizowanie tego rozporządzenia 
nastąpi w trzech etapach: z początkiem roku 
szkolnego 1933 — 34 wszystkie szkoły 1muszą 
wprowadzić przepisowe czapki, berety lub ka- 
pelusze, nadto na marynarkach, bluzkach i ра 
szczach tarcze o barwach szkoły z numerem, 
wzgłędnie z literą oznaczającą typ szkoły. W 
następnym roku 1934 — 35 obowiązuje wpro- 
wadzenie całego munduru bez płaszcza, który 

następnym, t.j. 1935 — 36. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt o łotnictwie. — Dnia 23 bm. sta 

raniem sekcji kult. - oświatowej Pocztowego 
Fw. WF wygłosi ktp. pilot Franciszek Py- 
tel dalszą część interesującego odczytu p.t. 
„Latamy z silnikiem i bez". 

Odczyt połączony z dyskusją wygłoszony 
zostanie w lokalu Świetlicy pocztowej w Wil- 
nie przy ul. Św. - Jańskiej 13 o godzinie 20 
m. 30. Wstęp bezpłatny. 

— jJutrzejsza Środa Literacka poświęcona 
będzie twórczości niedawno zmarłego artysty 
Tadeusza Makowskiego, o którym referat ilu- 
strowany przeźroczami wygłosi dr jerzy Sien- 
kiewicz z Warszawy. Twórczość tego wybii- 
nego mrstrza, który całe życie spędził w Pa- 
ryżu i cieszył się ogromnem uznaniem zagra 
nicy, zasługuje na większą, niż dotychczas u- 
wagę społeczeństwa polskiego. 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla wpro- 
wadzonych gości 1 zł. Młodzież akademicka 
korzysta .ze zniżek. 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa Lekar- 
skiego wspólnie z Oddz. Wil. Polskiego T-wa 
Pedjatrycznego odbędzie się dnia 24 bm. o go 
dzinie 8-ej wiecz. w sali własnej przy ul. 
Zamkowej nr 24. Na porządku dziennym: 

1) Dr. Krauss — Pokazy chorych z Pań- 
stwowego szpitala w Wilejce Powiatowej. 

2) Dr. irzeciak — Pokazy chorych z Oddz. 
Chirurgicznego Szpitala Św. Jakóba. 

3) Pokazy chorych z Kliniki Pedjatrycznej 
USB. 

4) Dr. Marynowska — Wartość kliniczna 
oznaczania chloru we krwi dzieci oraz badania 
doświadczalne nad zawartością chloru, mocz- 
nika i zasobem zasad we krwi zwierząt. 

5) Dr. Szabad — Przyczynek do statysty- 
ki rozrodczości wzgłędnie płodności u kobiet 
na Kresach północno - wschodnich. 

6) Dr. Gelman — Odczyn Miillera w kile. 
— Z Kuratorjum nad ociemniałymi. Dnia 

31 maja r.b. o godz. 19 w pierwszym terminie, 
o godz. 20-ej w drugim terminie odbędzie się 
w lokalu Poradni Zrzeszenia Lekarzy specjali- 
stów przy ul. Garbarskiej 3, walne zgromadze- 
nie Kuratorjum nad Ociemniałymi w Wilnie. 
Porządek dzienny: 1) wybór prezydjum, 2) 
sprawozdanie z działalności za r. 1932 — 33, 
3) sprawozdanie kasowe i bilans, 4) sprawoz- 
danie Komisji Rewizyjnej, 5) preliminarz budże 
towy na r. 1933 — 34, 6) wybór członków za- 
rządu i komisji rewozyjnej, 7) wolne wnio- 
ski. 

— ZE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. 
W dniu 21 bm. odbyło się mw IPodokręgu 
Związku Strzeleckiego w Wilnie w lokalu 
własnym przy ul. Wielkiej 68 m. 2 posie- 
dzenie zarządu podokręgu przy udziale 
prezesów: i komendantów powiatcw ych Zw. 
Str zeteckiego. 

Przewodniczył obradom prezes :arządu 

podokręgu ob. dr. Dobrczewski. W obra- 
dach wziął udział p. pułkownik Werda.-- 
Tematem obrad! był szereg spraw : rgani- 
zacyjmych, jak również szczegółow: omó- 
wienie stosunku współpracy ze Stowarzy= 

szeniem Rezerwistów, Obrady trwały od 
godz. 10 do 17-tej. Na zaikończenie wszys- 
cy uczestniicy obrad (którzy dotąd tego nie 
uskkutecznili), złożyli przyrzeczenie <trze- 
leckie. 

RÓŻNE 
— PREZES PROKURATORJI GENE- 

RALNEJ W WILNIE gp. Jan: Illaszewicz 
wiyjechał w dniu wczorajszym w' sprawach 
służbowych do Wiamszawiy: 

— Zrzeszenie Aplikantów. Zarząd Zrzesze- 
nia Aplikantów Sądowych Apelacji Wileńskiej 

na posiedzeniu, odbytem w dniu 14 maja r.b. 

  

powierzył kierownictwo seminarjum naukowe- * 

go kol. Stanisławowi Gleichowi, zam. ul. Mic- 

kiewicza 46 m. 6, na którego ręce należy zgła 

szač wszelkie referaty z zakresu prawa, ekono- 

mji i nauk społecznych. 

Ponadto Zarząd postanowił wziąć udział 

w ogólno-polskim zjeździe Aplikantów w Lubli- 

nie, na który, jako delegaci z Ziemi Wileńskiej 

wysłani będą kol. Konrad Okulicz i Jerzy Die- 
trich. 

— BIURA PODAŃ. (W myśl nowych 
przepisów, biuma: podań mają prawo załat- 
wiać prośby: do [Pama Prezydenta o dano- 
wamie kary, wymierzonej przez sąd. 

— Ceny mieszanki spirytusowej. Z dniem 
1 czerwca zostaną podniesione ceny mieszan- 
ki benzynowo-spirytusowej, używanej jako ma- 
terjał pędny do samochodów. Ceny wzrosną o 
12 groszy na litrze. 8 

— Bibljoteka „Lektor“. Przy księgarni 

„Lector* Mickiewicza 4. w dniu 18 b.m. otwar 
ta została nowa czytelnia — wypożyczalnia 

książek w języku polskim i obcych. Bibljote- 

ka posiada wszystkie ostatnie nowości. Abona- 

ment miesięczny wynosi 2 zł. 

— NALBŻNOŚCI WŁAŚCICIELI iPO- 
LIS „ROSJA“ i TOW.. (PETROGRADZ- 
KIEGO. [Posiadacze dawniych polis, wysta- 
wionych pnzez mosyjskie towianzystwa u- 
bezpieczeń, likwidowanych na: tererfie 
ski otrzymali niewielkie wypłaty ma ra- 
chunek likwidacji. 

Obecnie ostatecznie mastąpi wypłata 
mależności posiadaczom jpolskim towiarzy- 
stwa (Petrogradziego. Dokonano sprzedaży 
domu tego towamzystwa. wi Warszawie za 
półtora miljona złotych. Dom ten nabyła 
PKO. 

Co się tyczy domu tow. Rosja, jest to 
objekt wiielki i kosztowny. Sprzedaż takiie- 
go domu jest utrudniona, iwiobec czego po- 
siadacze polis tego towarzystwa muszą za- 
czekać, aż się cziasy polepszą. 

REFORMA UBRANIA, Wśród 
krawców wileńskich lansowiana jest wia- 
domość, że w majbliższej przyszłości zosta- 
mie wyznaczony termin: ogólnopolskiego 
zjazdu krawców, którego celem będzie о- 
mówienie reformy: ubrań męskich i dam- 
skich. Reforma ma być dostosowana do o- 
becnych warunków! życia i pracy. 

Jak słychać, krawcy: warszawscy wy- 

suwają projekt zmiany kroju marynarek 
i spodmi, z całkowitem. odrzuceniem kami- 
zelek. Ubramie kobiet pracujących  nie- 
mmiej ma ulec radykalnej reformie. Jak 
utrzymują, zjazd odbędzie się w Warsza- 
wie w. początkich lipca najprawdopodobniej 

— Podziękowanie. — Panu Mieczysławowi 
Dziwiłłowi, Profesorowi Seminarjum Nauczy- 
cielskiego Męskiego im. T. Zana za łaskawe 
zorganizowanie i występ na koncercie w dmu 
20 maja rb. na rzecz niezamożnych uczniów 
Seminarjum, oraz chórowi i orkiestrze tegoż 

Seminarjum, składa najserdeczniejsze podzię- 
kowanie 

ZARZĄD OPIEKI RODZICIELSKIEJ 

przy Seminarjum Naucz. Męskiem 
w Wilnie. 

i! 1- 

Pegrzeb powstańca 1863 roku 
Na wzgórzach wojskowego smemtarza 

Anitokolskiego złożomo wczoraj ma wieczny 
spoczynek zwłoki sędziwego uczesinilka po- 
wstania: nanodowego, śp. Stanisława Jodki. 
Ostatnią nosługę oddało Mu wojsko, re- 

prezentamt władz rządowych i liczni ro- 

dacy. 
Eksportaeja z domu przy ul. Sierakow- 

skiego 25 do kościoła św. Jakóba odbyła się 

o gedzinie 9,30 rano. Kondukt prowadził 
proboszcz parafji kościoła św. Jakóba, ks, 
Żarnowski, który mastępmie odprawił mabo- 
żeństwo Żałobne. Na eksportację i mabo- 
żeństwio przybył p. wicewojewoda wileń- 
ski Marjan Jankowski. 

Pognzeb odbył się po południu o g. 17. 
Oficerowie rezerwy wynieśli trumnę z 

(kościoła i złożyli ją mą dziale, zaprzężonem 
w sześć koni czarnej maści, eskontowanem 

przez dzialom 3 pac, ii straż honorową pie- 
choty z najeżonmymi bagmetami. Koła la- 
wety przystrojone były girlandami z ga- 
łązek choinki. Komdukt otwierała orkiestra 
1 pp. Leg, grając marsze żałobne, za nią 
maszerował pluton: honorowy piechoty te- 
goż pułku, potem szła w kondukcie dele-- 
gacja Federacji PZOO, poprzedzana sztan- 
darem związkowym. Nia wieku trumny po- 
łożono czapkę powstańca i marcyzy. Za 
awiłokami szła najbliższa rodzina zmarłego 
p „wicewojewoda 'wileński M, Jankowski, 
pnzyjasiele zmarłego, wśród mich opiekum 
ostatnich powstańców, p. rejent Hołownia, 
reprezentanci. korpusu oficerskiego i wiele 
innych wybitnych osobistości, wneszcie li- 
czna publiczność. 

Na cmentarzu w chwili opuszczaniu 
trumny do grobu, wojsko oddało honory. 

  

Powiatowe kursy instrukt. dla działaczy BBWR. 
WILNO. W wykonaniu uchwały Wileń 

skiej Grupy Regjonalniej Posłów: i Senato- 
rów, Rady Powiatowe BBWR zorganizo- 
wały w myślinstnukcji Sekmetarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR w Wilnie 3-dniowe kur 
Sy instruktorskie dla działaczy społecz- 
nych oraz prezesów i sekretanzy, Kół Gmin- 
nych. W niedzielę 21 (bm. rozpoczęły się je- 
dniocześnie kursy w Wilnie dla powiatu wi- 
leńsko-tnockiego 'oraz w Oszmianie, 

Na całość kursów w: Oszmianie i Wil- 
mie składają się następujące prelekcje: po- 
sła Stanisława Mackiewicza „Rzut oka na 
(Dzieje Polski Odrodzonej“ (1 godzina); 

BEST ROPROATIAORACA TOREEZYORE 

— BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE 
Wczoraj w południe na pl. Magdaleny ze- 
brała się grupa bezrobotnych, którzy wy- 
słali delegację do Wiojewództwą z. prośbą 
© zatrudnienie względnie przyjście im z 
pomocą. Po powrocie delegacji zebrani ro- 
zeszli się. 

— ROZDAWNICTWIO MĄKT. Gminie 
rzeszańskiej przydzielono 2.000 kilogra- 

mów mąki, w: eelu mozdania: wśród bezro- 
botmych i biednych. 

18.000 kiolgramów mąki przeznaczono 
ponadto do mozdamia w innych gminach 
powiatu wileńsko-trockiego. 

Jest to akcja doraźna, 
przez włądze pańsftiwowe. 

— Wystawa psów rasowych w Warszawie. 
W dn. 17, 18, i 19 czerwca rb. odbędzie się 
w Warszawie na Dynasach przy ul. Obożnej 
doroczna wystawa psów rasowych, która za- 
zwyczaj cieszy się sympatją ze strony szero- 
kich sfer hodowców i miłośników psów ra- 
sowych. 
‚ Zgłoszenia na udział w wystawie przyjmu- 
je biuro Komitetu Wystawy, które się mieści 
przy ul. Kopernika 30, tel. 201-38, które też 
udziela wszelkich informacyj dotyczących wy 
stawy. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohułance. — Ostatnie 

przedstawienie „Pokoju na trzeciem piętrze — 
Dziś we wtorek 23*maja o godz. 8-ej wiecz. 
po raz ostatni odegrana zostanie sensacyjna 
nowość Ludwika Zilahy pt. „Pokój na trze - 
ciem piętrze nr. 17", która mocnem napięciem 

„tajemniczością morderstwa wzbudza ogólne 
zainteresowanie. 

Świetnie zgrany zespół, 
rja (Z. Tomaszewski) i 
(w. Makojnik) — składają 
ce zajmującą. 
.  lutro we środę 24 maja i czwartek 25 ma 
ja — ostatnie 2 przedstawienia „Wroga ludu“ 

— Lato w ogrodzie Bernardyńskim. — W 
sobotę dnia 27 maja o godz. 8,15 wiecz. na- 
stąpi urcczyste otwarcie najsympatyczniejsze- 
go teatru w Wilnie — w ogrodzie Bernardyń 
skim t. zw. „Bernardynki“. | 

— Teatr muzyczny Lutnia. Ostatnie 
przedstawienia „Cnotliwej Zuzanny“. — Dziś 
w dałszym ciągu pełna humoru i werwy me 
lodyjna operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzanna” 
w wykonaniu najwybitniejszych sił zespołu. — 
Ceny zniżone. Zniżki ważne. Operetka ta nie- 
bawem schodzi z repertuaru, ustępując miej- 
sca najbliższej komedji muzycznej „Kobieta, 
która wie, czego chce”. 

— Występy Heleny Makowskiej w Lutni. 
Po raz pierwszy wystąpi w Wilnie znakomi- 
ta artystka Helena Makowska w najnowszej 
komedji muzycznej, podług Verneuilla, z mu- 
zyką O. Straussa „Kobieta, która wie, czego 
chce", Świetna ta artystka Święciła w War- 
szawie i Poznaniu triumf prawdziwy. „Kobie 
ta, która wie" — na nasżej scenie otrzymała 
pierwszorzędną obsadę, nową wystawę, opra- 
cowanie reżyserskie K. Wyrwicz - Wichrow - skiego. Premjera wyznaczona na piątek 26 b. 
miesiąca. 

‚ — Szmolcówna w Wilnie. — Znakomita 
primabaleryna Halina Szmolcówna, wespół z 
najwybitniejszemi siłami baletu _ warszawskie- 
go: Hulanicką i Dąbrowskim wystąpią raz je 
den tylko we wtorek 6 czerwca w Lutni —— na 
wieczorze baletowym « programie wysoce ar- 

doskonała reżyse- 
ciekawe dekoracje 
Się na całość wiel 

  

   

tystycznym. 
„= Wieczór Hanki Grdonówny w Lutni. — 

Niezwykłe zainteresowanie wywołała  zapo- 
wieaź wieczoru arty: ego znakomitej pieš 
niarki Hanki Ordonć którą kierownictwo 
teatru muzycznego lutnia pozyskało na jeden 
tylko występ we śrcdę 7 czerwca. 

, — Cykl wykładów muzycznych .— zorga- nizowany przez Radę Wil. Źrzeszeń Art. (Ost- 
robramska 9) . Dzisiejsza prelekcja dra Szeli- 
gowskiego obejmuje całokształt twórczości 
Chopina i konsekwencje jego muzyki, która 
spowodowała powstanie koncepcyj narodowoś- 
ciowych w muzyce europejskiej. Ilustracje z 
płyt. Początek o godz. 18.30. Wstęp 99 gr.— 
ulgowe 75. gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Kiki 
CASINO — 14 lipca. 
HELJOS — Syn dżungli. 
PAN — Złote sidła. 

‚ HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające mia- 
sto. 

LUX — Godzina z tobą. 
ŚWIATOWID — Bitwa nad Somą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Podrzutki. — Na ulicy Połockiej koło 

domu nr 5 znaleziono 2-letniego chłopca. Do 
ubranka była przypięta kartka z następują- 
cym napisem: „Chłopak jest żydek, nazywa się 
Szmuel Gurwicz*. Podrzutka umieszczono w 
przy'uku TOZ. 

W klatce schodowej domu nr 2 przy ul. 
Benedyktynskiej znaleziono dziewczynkę w 
wieku ckoło 3-ch tygodni. Umieszczono ją w 
drzytułku Dzieciątka Jezus. 

AK KACZKA VAS AIDS TPS KI 

Uratowanie z topiell 
WILNO. Wizoraj w: dzień na brzegu wiodły i począł tonąć. Wypadek ten został 

Zvierzynieckim wywróciła się łódź, którą zauważony: przez 15-letniego ucznila E. Mic 
mitsi być bezwzględnie wprowadzony w roku jechało dwóch chłopców. Jeden z mich, 5- kiewicza, który rzucił się do wody i urato- 

letni Wł. Nianwojsz (Stara. 21) wpadł do wał tonącego. 

posła Stanisława Dobosza „Metody pracy 
w komórkach organizacyjnych BBWIR na 
powiat i gminę” (1 godz.); posła dr. Ste- 
fana Brokowskiego „Główne wytyczne 
działalności Marszalka Józefa (Pilsudskie- 
go w ruchu miepodłegłościowym oraz w po 
lityce wewmętnznej Polski" (1 godz.) oraz 
„Założenie ideologiczne BBWR" (1 godz.) 
posła Fryderyka Krasickiego „Postano- 
wiemia nowej ustawy samorządowej na po 
wiat i gminę” (2 godz.) oraz „Organizacja 
samorządu powiatowego i gminnego i te- 
chnika pracy działaczy społeczntych iw: sa- 
morządzie (2 godz.); inż, Jana Czerniew- 
skiego „Postuląty Rolnictwa ma. ziemiach 
półmoeno - wschodnich* (2 godz.) oraz 
„Organizacje nolmicze, ich działalność i po- 
trzeba uzdrowienia" (2 godz.) 

W ciągu miedzieli 21 bm, na kursach 
w. Wilnie wygłosili swoje prelekcje posło- 
wie: Mackiewicz, Dobosz i Brokowski, w: 
Oszmianie zaś poseł! Kmasicki. 

(Wi dniu wiezorajszym w: Wiilmie miał 
swe wykłady poseł Krasicki, w Oszmianie 
zaś inż. Czerniewski. Przybyli ma nie istot- 
nie najezynniejsi działacze społeczni z te- 
renu gmin. 

List do Redakcil 
WIELCE SZANOWNY PANIE REDAKTORZE 

Od pewnego czasu w prasie miejscowej, a 

szczególniej endeckiej, ukazują się informacje 

o rzekomej mojej nominacji na kierownicze sta- 
nowisko lokalnego Komitetu Funduszu Pracy. 
Nie mam zwyczaju niezwłocznie prostować 

-wyssane z palca wiadomości, o ile te ostatnie 

w niczem mi nie uwłaczają. 

Wilnianie przyzwyczajeni są do tych ka- 

czek dziennikarskich, któremi zwłaszcza zapeł- 
nia swe szpalty prasa endecka. Szczególną gor- 

liwością w informowaniu swoich czytelników 

o mojej działalności odznacza się „Dziennik 

Wileński". W n-rze niedzielnym z dnia 21 ma- 

ja r.b. zapewnia swych czytelników o mojej 

nominacji na Dyrektora Lokalnego Komitetu 
Funduszu Pracy. Nie zaniedbuje przy tej oka- 

zji wzmianki o ciepłej posadzie. 

W związku z powyższem oświadczam, że 

nic mi nie jest wiadomo o zamierzeniach czyn- 

ników decydujących w tej mierze, ani w Wil- 

nie, ani w Warszawie. Nikt na ten temat ze 

mną nie rozmawiał i żadnych starań w tym 

kierunku nie czyniłem, Aluzja co do ciepłych 
posad dotyczyć mnie nie może. Nigdy nie zaj- 
mowałem i nie udowodnicie mi P.P. tego ni- 

gdy. Gotów jestem w każdej chwili ujawnić 
publicznie źródła moich dochodów, na co więk- 

szość z Was nie zdobędzie się. 

Endecja, która wszystko czyniła, aby zer- 

wać mój kontakt z samorządem i pozbawić 

mię ściśle związanego z moim zawodem war- 

sztatu pracy, niema prawa wypominać mi cie- 

płe posady. Mogę Was zapewnić p.p., że od 
tej strony każdy Wasz atak się załamie. Na 
moich ciepłych posadach, te, które zajmowałem 

i stanowisku, które zajmuję (jestem bez po- 

sady), każden z Was dostałby gęsiej skórki. 

Metody endeckie dobrze znam i niemi się 
zbytnio nie przejmuję. 

Łączę wyrazy poważania: 

dr. Stefan Brokowski. 

Zarząd 

Bazaru Przemysła Lodowego 
Spółdzielni Handłowej z ogr. odp. w Wiinie 
zawiadamia, iż we środę dn. 7 czerwca 1933 
roku o godz. 7 wiecz. w lokalu Zakładu Et- 

nologji USB (Zamkowa 11) odbędzie się 
Nadzwyczajna Waine Zgromadzenia 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 
okresie od 1 stycznia do 1 czerwca r. b. 

2) zatwierdzenie wniosku Zarsądu o przy» 
stąpienie Bazaru na członka do: 

a) Centrsti Bazarów Przemysłu Ludowe- 
go w Wiluie; 

b) Brzarów Przemysłu Ludowego w No= 
wogródzu i Białymstoku. 

3) Wolne wnioski, 

— ZŁODZIEJ W SCHRONISKU. — Z kan- 
celarji schroniska przy ul. Piaski nr 27 skra- 
dziono kwitarjusze na artykuły spożywcze. — 
Kwitarjusze zabrał Urbanowicz Alfons, miesz- 
kający w tym samym domu i nabrał na kwi- 
tarjusz w sklepach rozmaite artykuły spożyw- 
cze na sumę zł. 10 gr. 80. Urbanowicza za- 

— STRZAŁ W OKNO. — Nieznany spra- 
wca, oddając strzał trafił w okno iokału In- 
stytutu Akcji Katolickiej, wybijając szybę. 

B 2 o zajściu złożono w 3 komisa- 

rja 
— Bielizna niewiadomego pochodzenia. — 

Zatrzymano Annę Morawską vel Murawską, 
zam. przy ul. Sawicz 9, liczącą lat 35, u któ- 
rej w czasie rewizji znaleziono skład bielizny 
męskiej, damskiej i pościelowej, której pocha 
dzenia Morawska nie może wytłumaczyć. 

ŚWIĘCIANY 
— POZAR WSI. — Onegdaj w nocy 

pożar zniszczył wieś Zaświerz. Spalił się 
dom Zygmunta Romana ze sprzętami do 
mowemi, 2 krowy i zapas zboża. Dalej 
spłonął dom Antoniego Kisiela, również 
z zabudowaniami gospodarczemi, sprzę- 
tami domowemi, i zbożem. Pożar prze- 
niósł się następnie na zabudowania Pio- 
tra Zdańki. Spalił się dom również i te- 
go gospodarza, 3 chlewy wraz z zamk - 
niętemi tam 7 owcami i 2 świniami i 
inne zabudowania. Pożoga zni ła ró 
wnież dom Bronisława Kotka, gpnie 
2 domy Feliksa Segelisa z zabudowania- 
mi gospodarczemi, dom Józefa Kotka i 
dom Franciszka Kotka. Straty wynoszą 
około 20 tys. zł. 

      

     

     

 



  

Z SADÓW 
£MISARJUSZE KOMUNIZMU NA TE- 

RENIE WOJSKA. 

Dwa lata temu władze bezpieczeństwa 
wpadły na ślad działalności komunistycz- 

mej wśród żołnierzy na terenie DOK III.— 
Przeprowadzone śledztizo pozwoliło wy- 
kryć głównych sprawieów, prócz osobnika 

pad pseudonimem „Pawel“, ktony był łącz- 
mikiem pemiędzy partją komunistyczną 2 
miejakim Szlomą Armwinet. Ten ostatni ma- 
jąc już cdbyttą służbę wojskową i obszerne 

zmajomości w wojsku, uprawiał właśnie 
propagandę, zapcmocą  kolportowamie u- 
lotek i bezpiośredniego kontaktu z żołnie- 
rzami. W posiadaniu dostatecznych infor- 
macyj polieja aresztowała Awneta, a jed- 
mocześnie wtraz z nim osadziła na Łukisz- 
ikąch jego pomocnika, miiejakkiego Motela 
Tudera. 

Wezcraj stanęli obaj przed Sądem O- 

kręgowym w Wilnie. Rozprawa odbyła się 

przy drzwiach zamikniętych. W. wyniku 
rozpozmania całokształtu sprawy sąd ska- 
zał Aswineta na 6 lat a Tudera na 3 lata 

więzienia. 
Obrońcy skazanych, adwiokaci Czernichog, 

i Rudnicki zapowiedzieli apelację, 

ZABIŁ BRATA, BO PRZEGRAŁ PROCES 

(Wileński Sąd Okręgowy rezpatry- 
wał sprawę miejakiego Feliksa Ryncewi- 
cza, mieszkańca gminy tumgielskiej, oskar- 
żonego o zabójstwo swego brata Aleksan- 
dra. Jak ustalił przewód sądowy, zbrodnia 

została dokama na tle zemsty. 
Riyncewicze od dawna już żyli ze sobą 

wi mienawiiści ma tle podziału grnumtów:— 
Dochodziło między nimi do częstych kłót- 
mi a mawet bójek. W jednej z takich bójek 
(Aleksamider zbił do utraty przytomności 
żonę Feliksa. Mąż zaskarżył gc wówczas 
do sądu. Sprawa odbyła się w Jaszunach, 
jednak proces zakończył się wówczas dla 
oskarżonego wyrokiem uniewimniającym, 
Powiększyło to oczywiście nienawiść brata, 
a 'w rezultacie doprowadziło do tragicznego 

finalu. W kilka godzin po procesie Feliks 
Ryncewicz rozpłatał swemu bratu cząszkę, 

Na wczorajszej rozprawie oskarżony 
tłumaczył się, iż całą bójkę sprowokował 
zmarły, zaś oni był tylko stroną napadnię- 
tą i fatalnego kija, opatrzonego gwoździem 
użył jedynie «w! swojej iobromie. 

Po krótkiej naradzie sąd skazał go na 
2 lata więzienia z zawieszeniem wykonania 
kary ma przeciąg lat! pięciu. 

SPORT 
INSTYTUCJE SPORTOWIE NIA WYSTA- 

MWIE SPORTOWEJ. 

Prace organizacyjne pienwszej Wysta- 
wy. Sportowej wi Wilnie posuwają się ma- 
pnzód iw bairdzio szybkiem tempie. 

Nie dziwnego. Wszalk już za. 10 dni na- 
stąpi jej umoczyste otiwancie, 

; Początkowie przewiidywianiia organizato 
rów wystawy, że pierwsza tego modzaju 
impreza: w Wilnie nie znajdzie, zwłaszcza 
wśród sfer rzemieślniczych i kupieckich, 
należytej oceny 'i zmozumienia, nie spraw- 
dziły, się. Z licznie napływających zgłoszeń 
mia uczestnictwo w wystewie już dziś mo- 
żma powiedzieć, że wystawa będzie nader 
licznie obesłana i będzie stała ma wysokim 
poziomie, 

Rzecz godna uwagi i podkreślenia, że 
poza rzemiosłem i handlem sportowym, nie 
mówiąc już oczywiście o klubach, stowa- 
rzyszeniiach i związkach sportowych, mwy- 

stawą mm wysokim stopniu zainteresowały 
się instytucje 

Szczęśliwa myśl! onganiizatorów umiesz 
czenia w ramz:ch Wystawty: Sportowej dzia 

lu krajczmawiezo - turystycznego, szczególł- 
mie znalazła przychylną ocenę wśród in- 
stytucyj państwow:yich. 

.Przedewszystkiem więc. Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego zamówiło dużą salę w 
pawilonie głównym, na urządzenie wlasnie 
go sStoisika. 

Następną z kolei salę zajmie na swe 
rozliczne eksponaty z działu krajozmatwiczo- 

turystyczniego, a częściowo i spontowego 
Wileńska Okręgowa Dyrekcja Lasów Pań- 

stwowych. Omgamizacje sportowe pracaw- 
s" leśnych będą miały oddzielne stio- 
isko. | 

W zrozumieniu doniosłości i znaczenia 
wystawy, którą wiedług skromnych obli- 
czeń zwiedzi kilkanaście tysięcy ludzi z sa- 
mego tylko Wiilna, pomijając zapowiedzia- 
ne licznie wycieczki z poza Wilna, Wiilień- 
ska Dyrekcja Kolei decyduje się wziąć 
rówmież w niej czymniy udział, 

Własne stoiska: będą miały również Po- 
'eztowa Kasa Oszczędności, Okręgewa Dy- 
nekeja Poczt i Telegrafów. oraz Momopole 
Państwowe, które mawiązały już żywy 
kontakt z Komitetem Wykonawczym Wy- 
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"swapa 

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

  

Pielgrzymka do cudownego Krzyża 
LIDIA. W niedzielę 21 bm. proboszcz 

parafji w: Lidzie, odbył z kiillkubysięcznym 
tłumem wiermych m Lidy i okolie piei- 

girzymkę (do cudami słynącego krzyża, zmaj 
dującego się w polu za, wsią Cwiermy, o 

12 km. od Lidy i tam dokonał poświęcenia 
wzniesionej przez okolicznych włościan 

nad tym krzyżem kapliczki, odprawiając 
sumę i wygłaszając kazamie. 

Jak móni legenda, krzyż ten postawili 

wysłuchanie przez Boga modlitwy o uno- 
dzaj, Pierwszym cudem zasłynął ten krzyż 
150 lat temu, kiedy to modzina niejakiego 
Stefana [Walula miała odzyskać magle 
wzrok, utracomy po zabraniu z kmzyża pa- 
syjki i rzuceniu jej do komory. 

[W! majbliższym czasie w miejscu tem 
rozpocznie się budowa małego kościółka. 
Narazie w wybudowanej przez wieśniaków 

kapliczce odbywać się będą mabożeństwa 
uieśniacy przed 200 laty, jako ofiarę za3 razy tygodniowio. 

MEZA ZZOZ TD оаАа лааа ©ОНО Ы ааОаа с ЛО LEOZOZOWSZCC JA ] 

śżiója WUERSKIE 
WTOREK, 23 MAJA 

11.40 przegl. prasy, kom. meteor.; czas; — 
12.05 Aud. dla poborowych; 13.20 Kom. mete- 
or.; 14.400 r'rogr. dzienny; 14.45 Słynni špie- 
wacy; 15.15 Radj. gazetka rzemieśl.; 15.35 — 
Wśród książek; 15.50 Koncert dla młodzieży; 
16.25 Program nowego gimnazjum — odczyt; 
16.40 Idea ogrodów jordanowskich — odczyt; 
17.00 Koncert symf. 17.55 Progr. na środę; — 
18.00 Muzyka tan.; 18.35 Wiad. bieżące; 18.40 
Traktaty ochrony mniejszości narodowych — 
odczyt litewski; 18.55 Pogad. radjotechn.; — 
19.05 Codz. odc. powieściowy; 19.15 Sport 
wśród dzieci i , młodzieży — pogad.; 19.30 -— 
ccytacje 'w wyk. Jerzego Ronarda - Bujańskie- 
go: Poezje Norwida; 19.45 Pras. dz. radj. — 
20.00 Aud. liter. ku czci Cyprjana Norwida;— 
20.36 Koncert życzeń; 20.55 Wiad. sport. dod. 
do pras. dz. radj. 21.05 Duskusja nieprzygoto- 
wana — Wychowanie dziecka; 22.00 Nasz 
plac — opowiadanie dla dzieci; 22.15 Recital 
śpiew. 22.45 Muz. tan.; 22.55 Kom. meteor. — 
23.00 Muz. tan, 

  

grodźięhska 
— FAŁSZYWE POGŁOSKI. — Od pewne- 

go czasu krążą pogioski o rzekomem ustąpie- 
niu p. M. O. Brien de Lacy ze stanowiska 
prezydenta miasta. 

Według tej wersji p. prezydent rzekomo 
miał już złozyć podanie o zwołnienie go, a 
nawet wymieniano nażwisko jego następcy, 

Sprawdziwszy te wiadomości, jesteśmy w 
stanie oświadczyć, że pogłoski te nie mają 
żadnej podstawy. 

— POSIEDZENIE URZĘDU ROZJEM 
CZEGO. W dniu 29 bm. odbędzie się na- 
stępna rozprawa Urzędu Rczjemczego. Na 

porządku dziennym 18 spraw, 
NOWE PREZYDJUM WŁADZ 

NACZELNYCH BANKU KUIPIECKIE- 
GO. — Na ostatniem posiedzeniu mowio- 
obramego zarządu i rady madzorczej Banku 

* Kupieckiego obrane zostało prezydjum,— 
Do prezydjum zzrządu wyłbramo: p. mec. 
Lobman! prezes, ławnik Tartowski wice - 
prezes i Łazamz Majłachowiicz sekretarz. 
Do rady madzonezej: p. Lifszye prezes, p. 

Stupe] wiceprezes ii p. Efrom sekretarz, 
— (POSIEDZENIE WYDZIAŁU iPO- 

WIA'DOWEGO. (W! dniu 26 bm. w: lokalu 
Sejmiku odbędzie się posiedzenie Wydzia- 
łu Powiatowego. ° 

— WALKA: O WŁADZĘ W: BANKU 
LUDOWYM. — Od pewnego czzsu wśród 

członków banku Ludowego toczy się wal- 
ka o władzę. 

Chodzi 0: to, że stworzyły się dwa: strom- 

mietrwa, a mianowicie: członków! drobnych 
kupców i mieszczańskiego związku rzemieśl 
mików z jednej stromy i członków: związku 

kupców i związku rzemieślników o orjen- 
tacji socjalistycznej, do których dołączyli 
się również członkowie związku tragarzy. 

Niedawno obrany zosb:ł nowy zarząd i 
wada madzorcza, lecz ze wizględu na to, że 
większość zanządu i rady madzorczej nie 
przewidziała możność harmonijnej współ- 
pracy, postamowiono: rozpiszć mowie wyłbo- 
my, które odbyły, się w ubiegłą niedzielę, 
podczas kttóryjeh zwyciężyła lista związku 
drobaych kupców, połączonia ze związkiem 
azemieślńików (mieszczańskich) i listą 
wolnych zawodów. 

Jak się jednak dowiadujemy, simona 
przeciwną dowiedziawszy się o rezultacie 
wyborów, złożyła: protest przeciwikio wybo- 
rom i prasidopodobnie strona ta usiłować 
będzie powtórzenia wyborów, aczkolwiek 
miema mia to podstawty. 

'Wewinętrzne te tancia wywiołują niepo- 
żądaną reakcję wśród: wierzycieli banku, 
«eo jest dla tej pożądemej instytucji nader 
szkodliwie. 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. a "   

  

0C W Ta 
z czarującą, pełną wdzięku AMY ONDRĄ w 
wersji francusko-czeskiej. Rytm — śpiew — 
niec — dowcip. Nad program:— TYGODNIK 

FOX'A. 
Wsięp 50 gr. 

  

25) 

Zwycięstwe Józefa Żołądzia 
— Nikt też od pana tego nie wyma- 

ga; mnie się zdaje, że nigdy nie zakwe- 
stjonowałem tego, co się panu słusznie 
należy. Nie rozumiemy się, oto wszystko. 

Nastąpiło kłopotliwe milczenie. Obaj 
panowie czuli teraz, że położył się mię- 
dzy nimi zimny, obcy cień. Żołądź skłonii 
się ceremonjalnie i wyszedł, rezygnując 
z dalszego czekania na starostę. 

Szedł prędko przez rynek, a potem 
stromą uliczką wdół, ku podmiejskim łą- 
kom, otaczającym śpiące jeszcze pod lo- 
dem jezioro. Musiał gniew i żal stłumić 

„szybkim ruchem, wyzłościć się na zim- 
nym wietrze marcowym... bez tego nie 
mógł wrócić do pracy. Szedł prędko, a 
idąc — myślał ciągle o Wołłowiczu. 

— Przeczulony obszarnik... On wo- 
gėle nie bierze djet... — Dlaczego nie! 
I jabym nie brat na jego miejscu! Niech- 
by tak spróbował bawić się we wspania- 
łomyślną bezinteresowność o dwustu 
pięćdziesięciu złotych miesięcznie, płat- 
nych ratami i z opóźnieniem! Owszem! 
ja także nie będę brał djet! Gdy zostanę 
jego zięciem! — Roześmiał się sam do 

        
„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

siebie z mściwą radością na wspomnie- 
nie wczorajszego wieczornego spaceru Z 
Zonią po Górze Zamkowej. Całował ją , 
nietyle dlatego, że mu roskosz sprawiały 
jej pocałunki, ile, by zaznaczyć, że bie- 
rze ją sobie na własność. Zonia. była 
wprost z każdą chwilą coraz uleglejszą, 
coraz bardziej zakochaną. Pójdzie za 
nim, narazi się trochę ojcu, ale potem 
stosunki ułożą się z pewnością... Dobrze. 
A jeśli Wołłowicz powtórzy córce dzi- 
siejszą rozmowę? I to w tem swojem 
wielkopańskiem  naświetleniu? Żołądź 
przystanął i zasłuchał się w gawronie 
wrzaski na lipach, u Fary, jakby w nich 
miał znaleźć odpowiedż na dręczące py- 
tanie. Gawrony krążyły wysoko nad wie- 
rzchołkami nagich lip, wszystkie jedno- 
cześnie opadały na  współzbudowane 
gniazda, milkły na chwilę, aby zaraz 
zerwać się znowu i rozpocząć oszalałe 
kołowanie. Kawki kłóciły się z niemi, wy- 
krzykiwały swoje ze szczytów  Farnych 
wież. Wróbli sejm, niezadowolony i za- 
głuszony, ćwierkał na płocie. 

W ogrodach, biegnących na złamanie 

ży ogniiewej przyjętych zostało 18 mobotini- 

ków, 30 zaś znowu przybyło i rozpoczęło 
pracę samowolnie. Tu rówmież praca z0- 
Stała wstrzymana. Jeżeli tak dalej pójdzie, 

to niewiadomo, czy bezrobotni wiogóle duzo 
ma tem skorzystają, gdyż mi.gistrat: zmu- 
szcny będzie przerwać noboty: i zabrudinie- 

nie bezrobotmiych. 

— WYPADEK SAMOLOTOWIY. (W nie 
dzielę i uwiązku z „„Tygodniem LOPP* na 

lotnisku w: Karolinie odbywały się loty s:- 
molotów, Warszawskiego Aeroklubu z pa- 

(ażerami. Prowadzony) samolot RWD-—4 

przez inż. Zbigniewa Łuszczyńskiego w cza 
sie lądowania zawadził o druty telef. ni to- 
rze kolejowym Suwałki — Grodno, zrywix 

jąc 8 przewodów i przewracając 2 słupy. 
Samolot! został  miieznaczmie uszkodzony, 
pilot i pasażer wyszli szczęśliwie, nie odno- 
sząc żadnych: uszkodzeń. 

— UTONIĘCIE. — W niedzielę o 8. 
9,30 wieczorem w czasie przejazdu łódką 
przez Niemenį obok wsi Sołty, w odległoś- 
ci 3 km. cd Grodna wypadł z łódki i uto- 
nął Dominiak Józef, saper kiompanji KOP 
w Grodnie. 

— NAGŁY ZGON. Dnia 21 bm. na 
statku „Jagiełło” zmarł nagle Wołkowicz 
Jan, mieszk:miec wsi Zelwiany gm. Mosty. 
Wołkowicz w dniu tym wiypisał się ze szpi- 
tala. sejmiikowiego w Grodnie i powmacał 
statikiem (do domu. 

POŻAR. — [W dniu 19 bm. o godz, 
11 wieczór wybuchł pożar we wsi Mongie- 
wicze, gm. Marcinkańce w. zabudowaniach 
Balewieza: Kazimierz:. Spalił się dom oraz 
zabudowajnia, wartości ckoło 1200 zł. — 
Przyczyna. pożaru dotychczas mie ustalona. 

— ZWYCIĘSTWO MAKABI NAD JiA- 
GIELULONJĄ. W niedzielę na stadjonie O 

K IM rozegranę zostały zawodły pilki: noż- 
nej o mistrzostwo kl. A BOZPN, między 
Jagiellonją (Białystok) a miejscową Ma- 
kabi, 

Ze względu mia dobrą mealkę, jaką się 
cieszyła Jagiellonja. w: Grodnie, na zawody 
przybyło około 500 osób, by z zapartym. od 
dechem śledzić tę emocjonującą walkę. 

Gra od pienwszej chwili zaczyma się 

przewagą Makabi, która też zasłużenie od- 
niosła zwycięstwo. Pierwsza: bramka p:dła 
w 43 mónucie, po zmianie pół przez prawo- 
skrzydłowego Firyzima, 

Jagiellonija po tym. meczu straciła zau- 
famie w: Girodniie, jako drużyna umiejąca 
grać wogóle, zaś Miakabii mile rozczaro- 
wiała, wydobywające maksimum wysiłku, 
by zdobyć dwa pumkty, które mogą ją za- 
kwalifikować na mistrza, względnie drugie 
miejsce w: tabeli. 

— KINO „ŚWIATOWID*. Jak się do- 
wiadujemy, dyrekcji, kina „Światowid ze 
względu na trudnośći materjalne, zamkinę- 
ła kimo. 

lidžka 
— NOWY BURMISTRZ. W związku z 

nieprzyjęciem przez p. Józefa Zadurskiego 

ponownego wyboru na tuvia':strza m. Lidy 

w dmiu 24 bm. odbędą się ponowne wybory 

burmistrza. Pam Zadur-ki odchodzi na po- 

przednio zajmowane sianewisko Sekreta- 

rza Wydziału Powix. owego w Lidzie, Do- 

tychczas brak oficjalnych kandydatur na 

stanowisko burmistrz 1, 
— BUDOWLE NAUCZYCIELSKIE. 

Na ostabniem pcsiedzeniu Rady Miejskiej 
m. Lidy zapadła uchwała, mocą której Po 
wiiatowy Oddział Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz Towarzystwo Kulturalno - 
Oświatowe „Tarbut* mabywają działki 
miejskie pod budowę: pieńwiszy — Domu 
Związkowego i Bursy, drugie — 7-klasowej 
szkoły powszechnej. Budowa rozpocznie się 
wm bieżącym. 

Jak się dowiadujemy, T-wo „Tarbut* 
nabędzie od miasta plac przy ul. Kościu- 
szki po cenie ulgowej 50 gr. Budowa szko- 
ły rozpocząć się ma już w najbl.zszych ty- 
godniach: 

Na temże posiedzeniu Rada Miejska po 
stamowiła przeznaczyć na cele publiczne 9 

    

. hektarów placu miejskiego na Słobódee w 
Lidzie pod budowę kościoła, szkoły i 0- 
chronki oraz na urządzenie piacu publicz- 
nego, ogrodu i skwerku. 

— HERB LIDY. Na ostatniem posie- & 

  

karku wdół, po obu stronach ulicy, bzo- 
we pąki, lepkie i nabrzmiałe, czekały 
tylko trochę mocniejszego słońca, by о- 
tworzyć oczy. Wielki kłąb zapachu odta- 
jałej ziemi wychylał się z za któregoś 
płotu. Zaszeleściały zeszłoroczne liście, 
skrzypnęła brama, którą Żołądź mijał, a 
z za bramy, na ulicę, wytoczył się gruby 
Domeyko. Obaj panowie zderzyli się do- 
syć mocno, Żołądź, prawie nie patrząc, 
energicznym ruchem ramienia odstawił 
Domeykę na równe nogi, burknął szorst- 
ko: — przepraszam — i minął. ; 

Starszy pan popatrzyt mu wšlad, poki 
wat glową. 

— Idzie... nie patrzy... ludziom pod 
nogi lezie, a jeszcze sam burczy. Ot, ga- 
licyjska metoda! O czem to on tak my- 
šli? Czy nie o tem, jak zdobyć posag 
Wołłowiczówny? Kaźmierz nie będzie 
chyba taki prostoduszny, + žeby cókę je- 
dynaczkę oddać hołodrańcowi! Choć i 
to prawda, że dzisiejsze panny, niech 
Pan Bóg broni! Nie z takich, żeby im coś 
przetłumaczyć. 

I, nagle, szczera złość wzięła starusz 
ka na wszystkich galileuszy. 

— Ot, zaraza! mało im tego, że na 
najlepszych posadach siedzą! Jeszcze 
nam co bogatsze panny wybierać tu bę- 
dą! jasnej cholery na nich niema. Nasz 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO* 

i AAA TS 10   

  

Dziš wyšwietla 

„REWJA“ 
Ostrobramska 5 || 

Bainon | Parter od | 

25 gr.|54 gr. 

  

  

z dawno niewidzianą 

  

uwielbian: 

j. W soboty i niedziele od godz. 

Ё 
а na. jwiększą gwiazdą ekranu 

  

  

Dziś tilm nowej ery! 
Arcydzieło 

„. @ ЛМ 
RE 

„14 
CLAIRE A 

LIPCĄ““ 
w obsadzie słynnego Clairowskiego zespołu; ABNA BELLA» POLA ILLENY 

zuane z filmu „Po* Dachami Paryża”, RAYMOND CORRDY bohster „Miljona*, PAUL OLIWIER słynny z lilmu „Niech 

Żyje Wolaość*. — Nad progrsm Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

  

Dziś! Film o którym mowi cały świat! Niebywała dotychczas sensacja. Najpiękniejszy film se- 

zonu. ;Wyprodukowanie kosztowało miljon dolarów с 

5Уч DZUNGLI 
Niewidziane zjawisko — dziecko wśród Iwów i tygrysów. — W roli gł. najpiękniej zbudowany 

oraz pełna 
wdzięku i czaru 

„ES 
mężczyzna Świata 

Czempion-Olimpijski BUSTES GRABBE 
Nad program: Atrskcje, 

CENY ZNIŻGNE: 
na 1 seans 

Balkon 40 gr. 

parte ТО 
Fiants DEE. Wiacz. od 00 gr. 

  

„PAN“ 
Światowid 

Dziś ostatni dzień 

„Złote sidła” 
ERNESTA LUBICZA 

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

Wkrótce: Potężne widowisko cyrkowe dia ladzi o żelaznych 
nerwach 

„Wielka klatka 
Dziś najpotężniejszy film śwista p. tt P> BITWA NAD $S©ĄĄ" 

antentyczne zdjęcia z walk nad Somą, gdzie zginęło półtora miljona młodych żołnierzy. Ten nadzwyczajny lilm muszą 

„Ułani, ułani chłopcy malowani" w «o. s. 
Dymsz», Krukowski, Pogorzelska I Walter. 

  

„Mii 
dzeniu Rady Miejskiej uchwalon> zwrócić 
się do Ministerstwa Spraw Wewaętrznych 

o zatwierdzenie dla miasta Lidy herbu h- 
storycznego, nadanego Lidzie x. roku 1540 

wraz z prawem magdeburskiem. . Herb, 

sj obrażający dwa klucze i lwa na tarczy 

gromostajowej, różni się od obecnie uży- 

wanego mieco Zmienionemi kszialtam: į 
fcrmą podłużną tarczy, 

  

  

— OSTATNI DZIEŃ TYGODNIA 

LOTNICZEGO. Ze względu na to, że 14 

maja padał deszcz, szereg imprez z dnia 

14 maja przeniesiono na, dzień 21 maja, 

svobea czego dzień ten! był pnzeładowaniy 

imprezami. 
Jeszcze w sobotę 20 mija przyleciał sa- 

molot Aeroklubu Wileńskiego dla lotów 
pasażerskich. Loty rozpoczęły się 21 maja 

z samego rama, amatorów! dło latamia było 

mioe. 
Nie ukończywszy lotów, masi dzielni 

lotnicy odlecieli do Wima, obiecując pnzy- 
lecieć innym nezem. 

O godz. 16 odbyły się wyścigi kominie, 

zorganizowane przez dowódcę 26 pułku 

ułanów p. płk. Machalskiego. Dały one naj 
lepszy zysk materjalny dla LOPP, gdyż o- 
koło 400 zł. 

Na placu Straży Pożarnej odbyła się 
zabawa tameczna, zorganizowana przez p. 
maczelniiika Straży Awinowickiego, mie @а- 

ła jednak spodziewanych zysków ze wzglę- 

du na. mnogość imprez. O godz. 18 odbyło 

się przedstawienie batalistyczne na placu 

Legjonów „Kościuszko pod Racławiczmi”. 
Publiczność mie dopisała, Całość wypadła 
bardzo dobnze, 

— CZY 6000 ZŁOTYCH NAPRAWDĘ 
SIĘ ULOTNIŁO? W dmiu 20 maja br. na 
posterunek PIP Leśna zgłosił się Borys 
Rezmik i zameldował, iż jeszcze w końcu 
marex wi mocy: dostali się do niego przez 
miezamknięte okno złodzieje i skradli mu 
z marynarki pomtńel, w którym znajdowało 
się 6000 złotych. (Pontfel został porzucony 
nia. podwórzu, a Reznilk nie meldował do- 
tychczas lo kradzieży, gdyż bał się zemsty. 

WYTWÓRNIA SZTUCZKYCH WÓD 
MIRERALNYCH i NAPOJÓW 

CHŁODZĄCYCH 
pod firmą 

„E. TROMSZCZYŃSKI" 
w WILNIE 

pod kierownictwem e spėlwlašciciela 

mag. W. WRZEŚNIOWSKIEGO 
poleca: 

sztuczne wody mineralne (Vishy, Ems, 
przy- Karlsbad i inne) i napoj: chłodzące, 

Magazyn: Wielka 50. 

  

rządzene wyłącznie na cukrze. 

Zakład; Piwna 7.   
starosta, choć tutejszy człowiek, a za 

miękkie ma dla tych przybłędów serce. 

Spojrzał na zegarek. W pół do trze- 

ciej. Czas najwyższy do biura... jeżeli 

zjawić się osobiście u Starosty, zretero- 

wać dzisiejsze sprawy i wziąć podpisy. 

Tego obowiązku Domejko usiłował nie 

zostawiać Dymszy... Najwyższy czas.. a 

drogi jeszcze kawałek, do tego — pod 

górę. Skaranie boskie z temi chrzcinami 

u Mikutowiczów! Nie mogli to sprawić 

fetę po południu? Przyszło się wstać od 

chrzestnego obiadu przed deserem, za- 

nim podali miód... a mieli dobry.. Co- 

prawda i wina były niezłe.. nieźle hu- 

czały po głowie, do kompanji ze starką... 

I skąd oni starki wytrzasnęli? Chyba Apo 

linary, jako ojciec chrzestny, przywiózł w 

prezencie... 

Naraz wydało się panu Domeyce, że 

parkan z przeciwnej strony ulicy szybko 

i mieoczekiwanie zbliżył się do niego. 

Pan Domeyko chybnął się trochę na pra- 

wo, by uprzykrzonemu parkanowi zejść z 

drogi, ale, wówczas, parkan z prawej 

strony, potrącił go w bok. 
Domeyko stanął, ujął ręką  biało- 

pomalowany słupek sztachetowy: 

— Ty chcesz iść i ja chcę iść. jed- 

na nam droga, bracie, pójdziemy razem! 

— powiedział i zawstydził się bardzo. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wiłnie. 

Don Jose Mojica 

„OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru. 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. Połoc- 

kiej Nr. 4 m. 12, zgodnie z art. 602, 603 i 604 

P.K.C. podaje do wiadomości publicznej, że w 

dniu 26 maja 1933 r. o godz. 10 rano w Wil- 

nie przy ul. Wielkiej Nr. 7 odbędzie się sprze- 

daż z licytacji należącego do firmy „Uniwersal* 

właśc. Leji Fajnsznejderowej, majątku rucho- 

mego, składającego się z trzech maszyn do szy- 

cia firmy „Rast et Gasser* nożnych, nowych 

gabinetowych za Nr. Nr. 601627, 803104 i 

507488, oszacowanego na sumę zł. 600 gr. — 
Komornik Rubom. 

DEUTER PTTRTZRE TO RETE CZERWCOWYCH 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I ŁNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 22 MIAJA 1533. 

Za 100 kg. pamytet Wilno. 

OCENY TRANZAIKCYJNE: 
Żyto zbieranie 669 g/1 19 (ten. słzjbsza ) 
Owies zbienmamy 13,25 (tend. słaba). 
Mąka pszenna 0000 A Iuks. 56,25 (tend. 

słaba). 
Mąka żyłtnia:. do 55 proc. 31,50, 
Mąka żytnia do 65 proc. 26,50. 
Mąka żytnia razowa 22.—. 
Mąka żytala witikowa 22 (temd. słabsza) 

CENY ORJENTACYJNE: 
Pszenica: zbierana 30—31. 
Otręby żytnie 10.—. 
Otręby, pszenne 10,50. 

Otręby jęczmienne 10.—. 
Kasza gryczana: 1/1 palona 40.—. 
Kasza gmyczana 1/1 biała 37.—. 
Kasza giryczana. 1/2 palona 38,—. 

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 29.—, 

" Kasza perłowa Nr. 3 33,50. 
Kasza owsiana 50.—. 
Siemię lmiiamie 90 proc, 38,75. 
Ceny Inu bez zmian, 
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umrze — — — — — — 
Łekarze RADA SAL wma 

SUZRRZEBERI ECM Kupno 
sę " 1] SPRZEDAŻ 

DOKTUR "FESTPTTTYCTWYWYH 07 
Замта — — — — — — — о— 

PiOTROwicz - SERY LITEWSKIE 
kiajowo - szwajcarskie 

JURCZENKOW A emmentaler, tylżyckie i 
ordynśtor Szpit. Sawicz inne poleca — 

Abo" 1. IMIUSTENIĆ ryczne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34 Zamkowa 20-a tel. 8-72 

Ii piętro 
przyjmaje RUS 

ой 5 — 7 wiecz. 

Ог б!п5бега 745 _ — — 
choroby skórna wan; MŁODE CHARTY 
сусгпе ! moczopiciows PO nagrodzonych rodzi- 

Wileńska 3, od 8 — 1 cach do sprzedania. — 
1 4 — 8. Tel. 567. Dominikańska 11 m. I. 

Oferty do Administracji 
pod M. S. 

Cóż u licha?- nie był przecie pijany! Pu 
ścił parkan i energicznym, trochę Sszty- 

wnym krokiem wyszedł na rynek. Tu zo 

baczył Cegiełkiewicza, zdążającego ze 

Starostwa.. Cegiełkiewicz był chmurny, 
jak noc. Znowu wypadła jazda i zrujne 
wała projekt spędzenia wieczoru z żoną 
w kinie. Żona miała to kino solennie o- 
biecane i niezawodnie zrobi awanturę. 

_ Odkąd zbiegł Korolonek, odkąd jego 

śladem „poszedł do lasu* Wańka Paw- 

luk i kilku innych ze wsi Zahorany, od 
kąd wiadomem było, że w Krystynopol- 

skich lasach przyczaiła się banda, utrzy 

mująca prawdopodobnie ścisły kontakt z 

ościenną propagandą, Cegiełkiewicz nie 

miał chwili spokoju. Dlaczego żadne pie 

kło nie pochłonie Korolonka i jego to- 

warzyszy? Rozproszeni po jakichś niedo 

stępnych dziurach, podejrzanych  karcz- 
mach leśnych, po smolarniach, czy bu- 
dach węgłarzy i potażników, komuniku 
jący się ze sobą im tylko znanym sposo- 
bem, odbywający zapewne jakieś tajem 

nicze zbiórki, knujący przewrotne, a zło 

śliwe plany, psuli krew referentowi bez- 

pieczeństwa, który czuł się za ich istnie- 

nie odpowiedzialny; utrzymywali go w 

stanie ciągłego wrzenia. Domeyko, nic 

nie przeczuwającź, dobrodusznie pozdro 
wił kolegę, ale Cegiełkiewicz musiał ko 

Nisz PAt , PatAchOn „x pasažerowie na gapę 
arcywspan. komedio farsa w 10 akt. 
Nad program płomienny H!''zpar: 

godny następca Jana Kiepury w najpiękniejszym 
dźwięv.-śpiewn. filme p. t. Pieśń Trubadu'a. 

NARAGAAAAAANAJ na 
Lokale LETNISKO 

sENSJONAT 
FEPYTYYYYVYYYYWYEYW* Sucha, zdrowa, malow- 

т ост "-nicza miejscowość, — 
POKÓJ ias, rzeka, komunikacja 

ze wszystkiemi wygo- autobusowa. — Dowie- 
dami (łazienka) do wy dzieć sie: Mickiewicza 
najęcia. Plac Metropoli- 15 m. 26. 9 — fl i 
talny 3 m. 8. 8. 

DO WYNAJĘCIA LETNISKO 
POKÓJ w majątku, 6 km. od 

"z wygodami — może Wilna, I, 2 lub 3 po- 
zastąpić letnisko. Witol koje, 
dowa 7 — I. 

z kuchnią. Duża 
weranda. Obok rzeka 1 
а5 sosnowy.  Mieźżsco- 

LUKSUS 0 W Ewość malownicza. Ko- 
MIESZKA NI E munikacja autobuso - 
5 — 6 - POKOJOWE wa (co godzine) lub 
ze wszelkiemi wygoda- koleją. Może być z cało 
mi, b. słoneczne, grun- dziennem utrzyma- 
townie odremontowa - niem. Oferty składać do 
ne. Tartaki 19 — (róg Administracji „Słowa” - 
Ciasnej), tel. 3 , —pod A. K. 

2 POKOJE POKÓJ 
umebłowane z wygo- LETNISKG 
dami z oddzielnem wej-iub dwa, z dużą weraa 
sciem do wynajęcia. — dą, obok lasu, da wv- 
Pańska 4 — 2. najęcia tanio. Zakrei — 
Rowan Mol. LEMA оНО НЕО УО 

się od gode. 

   

  

————— —— wiedzieć 
MAMAMA aaa 12 do 5 po poł. 

Letniska app = 
aa ba ne 
KASA CHORYCH СБОИНЕНИНОЙЕНК ЖДНСТОНС. 

przy + Stowarzyszeniu — — 
Wzaj. Pom. Stud, žy- KOMPLETY 
dów USB poszukuje let«' r ze dszkole 
niska w okolicach Wil- pani Makowskiej (Bo- 
na dla kolonji wypo- niiraterska 8 — 9) pro 

czynkowej na 30 — 40 wadzone będą nadał — 
osób. Warunki: rzeka, pod innym zarządem. -- 
las, bliska poczta i do- Zapisy przyjmuje sie 
godna komunikacja. — codziennie od godz. 4 
Oferty przyjmuje kan- — 6 p. p. 
celarja Kasy Chorych 

Posady między 2 — 3 p. p. w 
swym lokalu przy ul. 
Ludwisarskiej 4. 

SSAAWOCTTNV 
poszukuje służącej do 
wszystkiego z dobrem“ 

    

  

    

W PENSJONACIE 
WERKI 

położonym w prześlicz- swa m. „Adres w 

nych okolicach w 5 Adm. „Slowa“. 
km.-ach od Wilna nad "PosZUKUJA 
brzegiem Wilji,  spę- 
dzisz lato tanio, zdro - | OSZUKUJĄ 

wo i wesoło. Osoby PRACY 
zajęte sprawami w Wil УАРУО 

nie, wskutek zabezpie- K U C H A R K A 
——— czonej komunikacji au- Szuka posady. Poeiada 

tcbusowej i statkami Świadectwa. — Zarze— 
rasowego szczeniaka. -- mogą korzystać z mie- cze 16 m. 10. 

szkania (poza miastem GRN = = 
bez przerwy w zaję - Młody, uczciwy 
ciach. Światło elektry- chłopiec 
czne, kanalizacja, wan- (skończone 5 oddz. szk. 
ny. Otwarcie sezonu 25 powsz.) prosi о© jakę- 
maja. Poczta Jerozo- kolwiek pracę, — Adres 
limka, telefon 14.-26 Wiłkomierska Ne 117. 

miecznie wylać na kogoś nagromadzoną 
złość. Zastąpił drogę Domeyce i wytrze 
szczył na niego rybie, krągłe oczy: 

— Pozazdrościć takiego szczęścia, 
że pan dopiero teraz do biura, kiedy my, 
ludzie pracy, już się rozchodzimy. 

Domeyko miał wprawdzie nieczyste 

sumienie, ale uznał, że Cegiełkiewiczowi 

nic do tego. Powiedział ostro: 

— Jak pan widzi. Byłem na chezci- 
nach u przyjaciół. 

Cegiełkiewicz ledwie pohamował pa- 
sję: 

> — A Dymsza, tam, za pana, kawałki 
odwala? Pozazdrościć! raz jeszcze: po- 
zazdrościć! Na pańskie szczęście — Sta- 
rosta jeszcze nie wrócił z Sejmiku... aie 

radzę pośpieszać... i wciągnąć parę ły- 
ków świeżego, zimnego powietrza. To 

dobrze robi. 
Domeyko zachłysnął się.: 
— Panie szanowny! a 0 Co panu wła 

ściwie chodzi? 
Cegiełkiewicz skrzywił się pogardłi- 

wie: 
Mnie? właściwie — o nic. Cóż mnie 

to obchodzi? Ja tylko podziwiam kreso- 
wą organizację pracy. Gdzieindziej coś 

podobnego byłoby nie do pomyślenia. 

D. C. N. 
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Redaktor w/z Witold Tatarzyński i


