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PRENUMERATA miesięczna 

  

z odniesieniem do domu lub z 
rzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 

Ar, 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

   
   

  

DZISIEJSZY NUMER ZAWIEKA „DODATEK ŁOWIECKI* 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ŻE 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń: 
    

  

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
iWIENIEC — Sklep tytoniewy — $. Zwierzyński. г 
KLECK — Skiep „Įednošė“. 
LUZA — ul, Suwałska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

BEACH AT LRS 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie Pi zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru 
aa 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwinskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michaiskiego. 

K. Maliaowskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA -—- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza iż. 

  

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł, Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

   

    

lowodowego 20 gr. 

MYŚL W OBCĘGACH 
Obiecawszy, że zbuduję odpowiedź 

na 5 pytań, które wyliczyłem, nie 

mam zamiaru odpowiadać na nie w 

bezpośredniej kolejności.  Pierwiej 

chciałbym przybliżyć czytelnika do 

atmosfery psychicznej, w której żyje 

społeczeństwo bolszewickie, bo dopie- 

ro po poznaniu tej atmosfery. możli- 

we jest zrozumienie, dlaczego od- 

powiedzi wypadają tak, a nie ina- 

czej. W Bolszewji co chwila spotyka- 

my się z rzeczami, które jeszcze wię- 

cej nas śmieszą, niż dziwią. Zaraz 

przytoczę kilka przykładów i jestem 

pewny, że każdy czytelnik weźmie je 

za żart, za szarżę, za karykaturę sto- 

sunków sowieckich. Nie będzie chciał 

wierzyć, że to Ktokolwiek bógłby mó- 
wić serjo, a jednak to są rzeczy, mó- 

wione zupełnie na serjo. 

Przykład z wystawy nowej sztuki 

francuskiej w Moskwie. Na ul. Kro- 

potkinowskiej urządzono wspaniałe 

muzeum z dzieł mistrzów cudzoziem- 

skich ostatniej doby. pokradzione z 

prywatnych pałaców bogaczy rosyj- 

skich. Są tam wspaniałe płótna Cezan- 

6-ne, van Gogha, Gauguina, Renoira i 

innych, a z rzeźby takie nazwiska jak 

Rodin, Bourdelle. Każda salka tych 

cudownych płócien i rzeźb ma swoją 

tablicę, na której objaśnia się obywa- 

telowi, zwiedzającemu muzeum war- 

tość danych obrazów i rzeźb z punktu 

widzenia ideologji marksowskiej i wal 

ki klas. Twórczość Picassa, wielkiego 
malarza, Hiszpana, zamieszkałego w 

Paryżu. twórczość którego uważa do- 

tychezas Europa za ostatni wyraz po” 

szukrwania nowych dróg w malar- 

stwie, znalazła sobie na tej pojaśnia- 

jacej tablicy definicję następującą: 

„Drobno mieszczański charakter 

„Picassa przeżywa bolesne zmiany, w 

„Związku z tem, że jest on wykładni- 
„kiem tych grup małej burżuazji, któ- 

„re są ogarnięte wzrostem przemysłu 
„i przechodzą do szeregów burżuazji 

„przemysłowej. 
Przypisanie biednemu Picasso 

„satanizmu byłoby mniej śmieszne, 

niż laka interpretacja „naukowo-eko- 

nomiczna“. jest to śmieszne dla nas, 

lecz jeśli się pomyśli, „że w takich 

abcęgach socjalistycznego dogmatu, 

dusi się myśi i kulturę ludzi bądź co 

bądź wielkiego narodu, to robi się 

straszno. Pamiętajmy również, że to 

qest *a sama droga, po której, aczkol- 
' wiek z mniejszą konsekwencją, idzie 

inyś! socjalistów całego Świata. 

Na Ukrainie pisuje bolszewik pa- 

tentowany, człowiek partji, towarzysz 

Chwylewoj. Nie ma jednak szczęścia; 

co chwila napisze coś takiego, za co 

musi później ogłaszać „pokajanja“. 

Każdy człowiek sądzony w Bolszewiji, 
musi się upokorzyć ostatecznie, wy- 
przeć się samego siebie, napisać i prze 

czytać przed sądem „skruchę“ (pakaja 

nje), gdzie musi w najostrzejszych 
wyrszach napiętnować swoją osobę, 
swoje przekonania, prace swego ży- 
cia oświadczyć wyraźnie, że błądził, 
lecz jedocześnie przypisać sobie mnó- 
stwo win, których naprawdę nie po- 

pełnił. Te tragi-komiczne sceny poni- 
żania, nurzania w błocie godności łudz 

kiej, są obrzydliwe i straszne. Ludzie, 
którzy figurowali w ostatnich głośnych 
procesach, jak Towarzystwo Oswobo- 
dzenia Ukrainy, proces Prompartji — 

Ramzina i towarzyszy, preżesa mień- 
szewików w stu procentach deklamo- 
wali takie akty skruchy. Z pewnem 

zdziwieniem wspomina się „niedobre, 
>yStare czasy" — jak dowcipnie powia- 

da w Kijowie jeden Niemiec, czasy ce- 
sarsko-rosyjskie, gdy się na oskarżo- 
nego politycznego wydawano copraw- 
da wyrok skazujący, lecz wszyscy, 
biorący udział w procesie, zaczynając 
od prokuratora, właściwie sugestjono- 
wali więźnia i sugestjonowali siebie 

samych, że każdy idący pod sąd za 

przekonania polityczne, to bohater 
idei. 

Otóż towarzysz Chwylewoj robi 

jedno głupstwo za drugiem, wresz- 

cie pisze powieść p. t. „Słomiki* 

(Weldsznepy) uznaną za niezgodną 

z linją partji, omal za kontrrewolucyj- 

ną. I nic dziwnego! W powieści tej 

znajdujemy taki naprzykład oburza- 

jący passus: 
„Słońce zachodziło wspaniale i 

„płomiennie. Promienie jego tonęły w 

wodach wieczorowych Tajtarskiego 

„jeziora. Jezioro stało pośrodku stepu i 

„wydawało się być tak samo cichem i 

„odosobnionem, osieroconem i bezpo- 

„inocnem, jak samo rozstanie. Pachły 

„trawy południowe i zapach ten był, 

„iak zawsze ostry i niespokojny. Zda- 

„wało się, że pachnie jakiś kraj fanta- 
„Styczny, który zatrzymał się nad 

„urwiskiem i zamyślił się głęboko”. 

Muszę przyznać, że w pierwszej 

chwili nie mogłem zrozumieć, dlacze- 

go ten krajobrazowy passus, miał być 

kontrrewolucyjny. „Passus, jak pas- 

sus* — pomyślałem w tępej swojej 

naiwności. — Kto wie —- może ; ty 

tak myślisz, kochany czytelniku? — 

Widzisz jakie z nas matoły. A prze- 

cież takie to jasne... 

Jakto! Mamy trzeci, decydujący 

rok piatiletki! Wszystko grzmi i pęka 

od naprężonej roboty proletarjatu! 

Wszędzie budują się olbrzymie tabry- 

ki! Pędzi naprzód uprzemysłowienie 

kraju — a to bydlę pisze, że wszyst- 

ko naokoło było cicho i spokojnie, że 

„kraj fantastyczny zatrzymał się nad 

urwiskiem...!“ 

Te tež  urzędowo->prawowierny 

krytyk nieszczęsnego Chwyliewego p. 

stroju. -— Tematów moc. Nie powinni 

pisac o miłości, a przynajmniej jak- 

najn.nieį, — bo w Bolszewji, wbrew 

teru, co się o niej pisze, myśli i mó- 

wi, panuje prawdziwy  purytanizm 

obyczajowy. (Zabronione jest nawet 

nietylko śpiewanie, lecz i granie „,ro- 
mansów* cygańskch, ponieważ uzna- 

no, że działają one na człowieka w 

sposób  erotyczno-podniecający, a 

więc, w sposób burżuazyjny). Zwra- 

cam uwagę, że ,,poputczik* zależy 

całkowicie od państwa. Przecież wy- 

dawaictwa są w ręku państwa. Pań- 

stwo wyda książkę „„poputczika”, tak, 

iak proletarjackiego pisarza, tylko 
wtedy, kiedy zechce i w tylu egzem- 

plarzach, ile mu się podoba. Inaczej 

ani jedno słowo jego twórczości lite- 

rackiej nie ukaże się w druku, bo chy- 

ba nie każdy będzie próbował prze- 

słać swoją powieść do  „bialogwar- 

dyjskiego* wydawnictwa zagranicą. 

Gdy go wyrzucą ze związku, traci 

kartki chlebowe, traci możność pracy, 

skazany jest właściwie na śmierć gło- 

dową. W ostatnich czasach na ła- 

mach prasy sowieckiej, zarówno pism, 

poświęconych krytyce literackiej ; te- 

atralnej, jak pism politycznych, spo- 

iykamy ostrą nagankę, przeciwko 

„poputezikom“. 

"W jednej z najbardziej autoryzo- 

wanych enuncjacyj, czytamy już pyta- 

Nadzwyczajna Sesja Sejmu we wrześniu? 
NARADY BUDŻETOWO-GOSPODARCZE — POGŁOSKI O TERMINIE 

ZWQŁANIA SESJI. 

WARSZAWA. 16-V (tel wł. „Słowa'*). Wśród cyklu narad o charak- 

terze gospodarczo-budżetowym, które premjer Sławek odbył 

dniach, dziś przyjęty został przez premjera minister 

w ostatnich 

przemysłu i handlu p. 

A. Prystor. Konferencja trwała czas dłuższy. W kołach politycznych uważają, 

że wszystkie te narady miałv na celu oinówienie wykonania budżetu po- 

szczególnych resortów, na co wskazuje obecność w niektórych konferencjach 

wicepremjera Pierackiego i nim. Matuszewskiego. 

O godzinie 12. min. 30 premier Sławek udał się na Zamek, gdzie był 
przyjęty przez Prezydenta Mościckiego na dłuższej audjencji. Audjencja ta 

stci w związku z wczorajszą konferencją Marszałka Piłsudskiego z Prezy- 

dentem Mościckim. 

W kołach politycznych oczekiwana jest z dużem zainteresowaniem de- 

cyzj. imiarodajnych czynników w sprawie 
sprawie powezmie Rada Ministrów na najbliższem Seimu. Decyzję w tej 

zwołania nadzwyczajnej sesji 

posiedzeniu. Kwestja- zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu, została już uzgod- 
niena w rozmowach Prezyderta Mościckiego z Marszałkiem Piłsudskim i 

E. Girczak ze słusznym o tym passu- *premjerem Sławkiem. Według pogłosek z kół poselskich, których potwierdze 
sie napisał sarkazmem choć jednocze- 
śnie z Żalemi goryczą, że rzecz tak 
nieładna wyszła z pod pióra towarzy- 

sza partyjnego: 

„Tak przedstawia towarzysz Chwy- 
„łewuj ogólne położenie Ukrainy so- 

„wieckiej, napręża,ącej w sposób nie- 

„Ssłychany wszystkie swe twórcze siły, 

„dła walki o nową socjalistyczną bu- 

dowę...** 

(E. F. Girczak. „Na dwa fronty* 

str. 84). 

„Literaci bolszewiccy posiadają 

swój; związek, który się nazywa w 

R.S.F.S.R. —Rapp.. na Ukrainie Uapp. 

na Biełejiusj Bapp, potem jest Tapp., 
(tatarski) i cały szereg innych., Te 

związki są bardzo liczne. Powiedziano 

mi, że Rapp. liczy 10 tysiecy osób. Ca 

to ziaczy? — Znaczy, że skupiają one 
grafomanów, z fabryk i z pod 

stodół, piszących na różne  te- 

maty rewolucyjne. Nie nie może być 

dziwnego w kraju, w którym Demjan 

Biedny, ponieważ jest robotnikiem, 

może być uważany za poete. 

Oczywiście, że w takiej massie 
znajaąują się także i talenty i to talen- 
ty pierwszorzędne. Ale naprawdę wiel 
kie nazwiska bolszewickie znajdują 
się raczej w bolszewickiej publicysty- 
ce. Uważam np. Lenina, z jego styłem, 
mającym w sobie istotnie coś z ude- 
rzeń młota — za publicystę pierwszo- 

rzędnego. Świetnymi publicystami sa: 
iunaczarski i Radek. Nie dziwię, się 

też, że to, co we współczesnej 
literaturze rosyjskiej jest naprawdę 
bardziej wartościowego pod wzglę- 

dem artystycznym, odsuwa się od 

tych tłumów pisarzy proletarjatu i 
zapisuje się do związku pisarzy so- 
wieckich“. Są tak zwane „towarzysze 

podróży* — „paputcziki* — termin, 

pojęcie i ludzie, wzbudzający dziś w 
Bo!szewji, bardzo ożywione dyskusje. 

Życie „paputczika* jest ciężkie. 

Musi od a do zet pisać swoją po- 

wieść w sposób uwidoczniający, że 
nie jest mu obcą doktryna Marksa, 

ani też pojęcie wszędzie obecnej 

walki klas. „Poputcziki* — mają 

też narzucone sobie tematy. Powinni 

pisać o „chlebozagotowkach”, o „koł- 

chozach“, o uprzemysłoweiniu kraju, 
o „piatiletce“ o Donbassie, magnito- 

nią nie mogliśmy uzyskać w sferach rządowych, sesja nadzwęczajna Sejmu 
ma być zwołana dopiero po ferjach letnich, prawdopodobnie we wrześniu. 

Rozmowy polsko-litewskie na 
martwym punkcie 

GENEWA, 16-V (tel. wł. „Słowa*). W dniu dzisiejszym, rozpoczęły 
się pierwsze rozmowy polsko-litewskie pomiędzy delegatem polskim p. Szu- 
mlakowskim i del legatem litewskim posłen: Klimasem. Strorią litewska pod- 
trzymywała swój poprźedni punkt widzenia na kwestję ruchu rzecznego, któ- 
ry delegacja polska przyjąć nie mogia. Litwini również odrzucili projekt ure- 
guiowania ewentualnej możliwości incydentów na rzecznych odcinkach gra- 
nicznych. W tych warunkach dalsze pertraktacje z Litwą nie maja widoków 
na dojście do pozytywnego wyniku. Sprawa ta zostanie zreierowana przez 
delegację polską na posiedzeniu Ligi Narodów. 

  

Katastrofa kolejowa na ct. Rozdany 
PIĘĆ OSÓB ODNIOSŁO RANY, 

GONÓW 
Wczoraj wieczorem zaalarmo- 

wani zostaliśmy wiadomością © 

katastrofie, jakiej uległ wieczor- 

ny pociąg pośpieszny, zdążający 

ze stacji Zemgale w stronę 
Wilna. 

Jak się udało ustalić pociąg 

ten przy wjeździe na stację Bez- 
dany wpadł na manewrujący 
pociąg towarowy. Skutkiem te- 
go zderzenia obydwie Iokomo- 

tywy oraz szereg wagonów zo- 
stało uszkodzonych,  przyczem 
klika osób, a w pierwszym rzę- 

dzie obaj  maszyniści zostali 

ranni. ! 
Natychmiast po otrzymaniu 

* ® 

W chwili, kiedy piszemy te 
Słowa niema jeszcze w linie 
żywych świadków _ katastrofy 
jednak drogą telefoniczną udało 
nam się uzyskać następujące in- 
formacje: według nowego roz- 
kładu jazdy pociąg Nr. 716, t. j. 
ten, który uległ katastrofle, na 
odcinku od granicy łotewskiej 
do Wilna kursuje jako osobowy i 
dopiero z Wiina wyrusza jako 
pospieszny. Dzięki temu pociąg 
wjeżdżał na st. Bezdany zupełnie 
wolno i zderzenie się jego 
ze stojącym na torze pociągiem 
towatowym było stosunkowo 
słabe, mimo to jedna z lokomo- 

LOKOMOTYWA | KILKA WA- 
ROZBITE 
w Wilnie wiadomości o katastro- 
Не _ wysłany został po- 
ciąg ratowniczy, którym po 
jechał "ne; miejsce wypadku 
Prezes Dyrekcji inż. K. Falkow- 
ski w otoczeniu kilku wyższych 
urzędników dyrekcji. 

Do godziny 12 m. 30 brak jest 
dokładnych  informacyj o roz- 

miarach katastrofy. Pasażerowie 
oczekujący w Wilnie na przyby- 
cie pociągu powiadomieni zosta- 
li, że pociąg odejdzie z Wilna z 
trzygodzinnym opóźnieniem, wo- 
bec czego pasażerowie zajęli 
miejsca w wagonach przyczepia- 
nych zwykle w Wilnie. 

tyw została poważnie uszkodzo- 
na, a kilka "aw rozbitych 
I przewróconych. 

Obaj maszyniści I 'dwaj pala- 
cze oraz jeden z funkcjonarju- 
Szów pocztowycg odnieśli rany. 
Wśród pasażerów klika tylko 
ryj odniosło słabsze obraże- 
nia. 

Przeprowadzone ad hoc śled- 
stwo nie doprowadziło do wy- 
świetlenia przyczyn katastrofy. 

Drużyna ratownicza wysłana 
z Wilna pracuje nad usunięciem 
z głównego toru rozbitych wa- 
gonów. Przerwa w ruchu potrwa 
kiika godzin. 

nie w ten sposób stormułowane: 

Należy się zastanowić, czy samo 

istnienie pisarzy-poputczików jest wła 

Ściwie w Okresie zdecydowanej likwi- 

dacji drobno - towarowych gospo- 
darstw? 

Ten, kto czyta powieść rosyjskie- 

go „poputczika'* zagranicą, jest głę- 

boko przekonany, że czyta dzieło zde- 

cydowanego komunisty. Tyle tam jest 

o walce klas, tyle błota wylewa się 

na klasy dawniej wyższe, na burżua- 

zję zachodnio-europejską, mówi się 

zawsze © parobku kapitalistów Poin- 

care i faszyście Piłsudskim. Dlatego 

z największem zdziwieniem czytamy, 

że te powieści, które uważaliśmy za 

komunistyczne, znajdują aż tak suro- 

wą . podejrzliwą ocenę: 

„Burżuazyjna iteratura jest ujęta 

„w kłeszcze dyktatury  proletarjatu. 

„Posiada ona tylko ograniczone moż- 

„liwości napadania na nas. W związ- 

„ku z tem, musi się ona wykręcać, 

„przebierać, przywdziewać maski, 

„przysposabiać się w różny sposób 

„do istniejących warunków. Jednakże 

„— nie jest chyba wypadkiem, że w 

„ostatnich czasach urosła ogromnie 

„iłość literatury, o charakterze biogra- 
„łicznyra. Tylko o Lermontowie napi- 

„sano 13-cie nowel, a w tem wzięli 

„udział pisarze tacy, jak Siergiejew- 

„Cieński, Borys Pilniak i inni. Nie jest 

„wypadkiemt miłość niektórych pisarzy 

„do „ludzi zbytecznych** lub do proble 

matów, związanych z erotyką płciową. 

„Wszystko to jest wkońcu końców ni- 

„czem inne, jak specjalną formą od- 

„działywania burżuazyjnej ideologji, 

„dobierającej się do czytelnika, w ce- 

„łr odwrócenia jeSo uwagi od walki 

„społecznej, w celu osłabienia sił pro- 
„łetarjatu. 

Następuje wyliczenie nazwisk „po- 

putczików* i czepianie się do różnych 

ustępów w ich poyńeściach. które mo- 

ga i buržuazyjne, jak- 

kolwiek głęboko ukryte tendencje. 

Wkońcu tych wywodów dochodzi- 
my do takiego rezultatu: 

„Rezolucja C. K. .żądała od nas 
„troskliwego stosunku do „,poputczi- 

„ków*, ale teraz już oni są nam nie- 

„niepotrzebni, już dali nam wszystko, 

„co dać mogli, dosyć już tego niań- 

„czenia się z niemi. Cała uwaga musi 

„być zwrócona na literaturę prawdzi- 

„wych proletarjuszy! 

Widzimy więc, że cenzura państwa 

proletarjatu, (a Rosja jest dzisiaj na- 

prawdę państwem  proletarjatu, tam 

proletarjat rządzj faktycznie, to nie 
blufi, lecz prawda), jest daleko cięż- 

sza, niż cenzura Cesarzów, Papieży, 

lub każdego, najbardziej policyjnego 
państwa. Jest to cenzura nawet nie 

prewencyjna, bo ona dyktuje temat. 

Pirarz po to istnieje w państwie pro- 

letarjackiem, aby wykonywać jego 
społeczne obstałunki. Temi słowami 
wyraźnie się to stwierdza. Dzieje się 

to wśród narodu, który wydał Dosto- 

jewskiego. Aby sztuka mogła pójść na 
scenę, musi być ona zagrana bez pu- 
bliczności przed robotnikami z jakiejś 
jaczejki tabrycznej i dopiero przez 
nich akceptowana, może się ukazać. 

Dzieje się to w Rosji, której te- 

atr. a raczej teatry przewyższają 
teatr paryski talentem, teatry berliń- 
skie subtelnością, wdziękiem i talen- 

  

tem. Wreszcie my w Warszawie ma- 

my tylko wielkich aktorów. oni mają 

i wielkich aktorów i wielkie teatry. 
Poza teatrem klasycznym, tradycyj- 

nym, pierwszorzędnym, mają teatry 

stworzone przez genjalnych pracow- 
ników teatralnych tej miary, co Sta- 

nisławski, Wachtangow, Traiłow, Me- 

yerhold. Oczywiście, że całem swojem 

jestestwem estetycznem zwracam się 
przeciw Meyerholdowi, o którym mó- 

wiłem, że odprowadził teatr zpowro- 

tem do bałaganu i cyrku zanim jeszcze 

wiedziałem, że on sam oświadczył, że 

„cyrk jest nieskończenie wyższy od 

teat:u'. Sprowadzanie sztuki teatral- 

nej przez szukanie pozy do roli błaz- 

na, sprowadzanie jej do nizin  iazz- 

bandu i negrów, budzi we mnie wszyst 

kie repulsje, lecz przyznać muszę, że 

Meyerhold, ten genjalny dekadent tea- 

tralny oświetla problematy teatralne 

w ten sposób, że błędy jego są życio- 

dajne w pracy teatralnej. I te teatry 

rosyjskie muszą dziś swą krwią i ży- 

ciem i pulsem swych aktorek i ak- 

torów ożywiać, umożliwiać artystycz- 

nie próby skasowania swobodnego 

człowieka i zastępywanie go. przez 

sprzężony z sobą w katorżny sposób 

kolektyw ludzki, muszą pomagać do 

wypędzania ze sceny i sztuki momen- 

tów miłości, zgodnie z obyczajowym. 

purytanizmem bolszewickim. Te tea- 

try rosyjskie, bogate w talenty, jak 

były bogate w klejnoty czapki Rury- 
kowiczów, teatry subtelne, miękkie, 

mięciutkie jak gronostaje z płaszców 

mistycznych Romanowowych, muszą 

teraz przysposabiać na scenę utwory 

proletarjacko-chłopskich pisarzy, to 

znaczy prymitywy, kulasami kreślone 
na papierze przez  półanalfabetów. _ 

Gdzież kto widział bardziej antykułtu- 

ralną formę niewolnictwa. ; 

Kino! Oczywiście kino rosyjskie | 
jest ponad poziomem przeciętnej pro- 

dukcji europejskiej. Tematyka rewolu- 

cyjna czyni niestrawnym, nudnym, | 

przenudnym sam obraz kinowy, lecz 
cóż za metody, co za wspaniałe, zu- 

pełyie słuszne, podejście do pracy ki- 

nowej, jako do sztuki odrębnej, w któ- 

rej czynnikiem artystycznym nie jest 

anj aktor, ani fabuła, ale czynniki ar- 

tystyczne, tkwiące w samej naturze ki- 

na tej jednej z naiwiększych sztuk, mia + 
nowicie ruch i światło. Obraz sowiecki | 
w całości nudzi, — w swej metodzie, a 

więc i w związanych z nią frag- 

mentach, zachwyca, olśniewa. Poza- | 

tem kino jest sztuką, której atmoste- | 

ra rewolucyjnego  rozhisteryzowania 

oddaje usługę. Kino jest sztuką ruchu, 

iego napięcie artystyczne często jest 
przporcjonalńe do napięcia ruchowego 

wrażenia. Wreszcie kino jest sztuką, 

wymagającą kolektywu. Kina nie mo- 

że zrobić jeden człowiek, potrzebna 

jest tu współpraca operatora, insceni- | 

zatora, autora scenarjusza, muzyka, 

reżysera.Manjackie usiłowania bol- 

szewików zastąpienia żywego  czło- | 
wieka kolektywem, znajdują tu jakieś 

paradoksalny oddźwięk. Z tem wszyst 
kiem, kino bolszewickie jest dziś are- 

ną walki ukochania sztuki z musem 

obstalunku społecznego. Kino wlecze 

się w Rosji pod ciężarem  stopudo- 

wych obstalunków propagandy bolsze 
wickiej ; dlatego człowiek, który przy- | 
jeżdża do Rosji, właściwie nie dużo 
widzi prawdziwie pięknych obrazów, | 
lecz tylko czuje, jak pięknem mogłoby 
być to kino. Nie jest winą kina, że 
gdv sie zestawia na ekranie sobór 

Wasilija Błażennawo i komin fabrycz- 
ny w cełach sumiennej roboty propa- | 

gandowej, to Wasilij Błażennyj pory- 

wa więcej artystyczną wyobraźnię, a ) 

co za tem idzie, dany obraz kinowy | 
ściąga na siebie niezadowolenie —i 
gniew, że jest nieudołny. Ale z całych 

sił odmawiam prawdziwie cudnemu 
propagandowemu bolszewickiemu 0-_ 
brazowi „Pancernik Potiomkin“, ja- 
kiejkolwiek łączności z ideologją bol- | 
szewicką. Film ten robi zagranicą 
olbrzymią propagandę komunistycz- 
ną, a jednak jego momentem kulmina- 
cyjnym : symbolicznym, jest ta rączy- 

na dziecka na marmurowych schodach 
łamana przez ciężki but sołdacki. 

Jest to szarpnięcie sercem huma- 
nitarnego człowieka, jest to apel do 
humanitaryzmu, rzekomo tkwiącego w 

społeczeństwie. A co mają Sowiety 

wspólnego z  humanitaryzmem? — 

Nic. Są jego zaprzeczeniem! — „Moż- 
na ras sądzić tak, czy inaczej, lecz tyl- 

ko nie z punktu widzenia humanitar- 

nego" — słusznie, choć cynicznie po- 
wiedział mi dygnitarz sowiecki. Cat. 
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ле онн я Tos g pro z so POSIEdzeNIe Komisji studjów unji europejskiej 
ne na szapirografie pisemkó. alumnów Se nime w 1928 roku i pod dzielnem W 

R ! ю umnów оё nictwem jej przewodniczącej p. Heleny Ž * e. 

miaacjum, Ducłownego. Samodzielność ucz Gębskiej | poparem p. slarosty Kośkcz, Stanowisko Niemiec w sprawie unji celnej 
niów, a raczej — brak należytej opieki Ze ora, dowódcy 79 p. p. pułkownika Marja : A : a. 

strony profesora polonistyki, naznacza SIĘ ną Turkowskiego już w trzecim roku swe GENEWA. Pat. Na posiedzeniu komisji studjów europejskich w dn. 
w tem pisemku w sposób zbyt wyraźny i gi istnienia racując wśród niezwykle ini A . S ai siai 
przykry. Styl szwankuje -_ i bardzo. Zda- ciezkich warunków, Z posrėd 33 kol, istnie 16 bm. minister spraw zagranicznych Rzeszy dr. Curtius uzasad ; 
1zają sie i takie przykre błędy, jak w wiet jacych w Rzeczypospolitej, zostaje chlubnie wisko Niemiec w sprawie niemiecko-austrjackiej unji celnej, Niemcy—mówi 
a AT O: ARIE in gdznaczone trzecim Z e sztandarem (po  minister—są specjalnie zainteresowane e s. gospodarcze- 

Raw > akiai Warszawie i Krakowie). o, poniewaź następstwa jego ciążą szczególnie na Rzeszy. 
formacyjny: wykaz nauczycieli, statystyka Szożypie serogo pań słoninalich waże: 5 > : Mowcż z i ira wia $ezelicje wyjęte przez keiprės międzyna- 
ucznów, rozkład lekcyj i t. p.; kronika sie nochlubič, że koło przez nich prowadzo | S : > е з Е оа 
Szkolna, dział literacki.  Kronikę należało- п& ieste owocny plon, w rozumieniu zadań "odowej Izby Handlowej w Waszyugtonie, w związku z zagadnieniem dłu- 
by nieco ożywić, wprowadzając te nutki, paąstwowości na Kresach, trafiając nawet gów międzynarodowych i wpływu :ch na handel międzynarodowy. — Zda- 
o oem WP a Jawa A własnych si niem ministra Curtiusa, główną przyczyną kryzysu gospodarczego jest roz- 
iecznie . B UP łach do ostatnich czasów prowadziło na I šaka LSD A 
t. „Udziai alumnów w rządzeniu Seminar- (erenie miasta przedszkole dla najbiedniej- drobnienie Europy na wielką liczbę małych obszarów gospodarczych, co 

jum“. : : szyci: dzieci, w celi wpojenia już w tych Skłania państwa Środkowej * Wschodniej Europy do zawarcia unji celnej. 

UA pasa: ue r elakioso malutkich ducha narodowego po ty'u а- Tego rodzaju unja musi mieć tendencję do powszechności i nie może prowa- 
ke Dzia piwka oożnaby było złe Act Vcisku caryzmu ich rodziców. zić do ri :ch grup. W imieniu swego rządu minister wyraża 
Ag Sa pies noely OAK: Satis spotykał na So ga CSGOE podle e unji Z kaidpm Kójeni, bez med 
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A 2 o Las 2, mai AA A. PZŻ p. PROCZ mecenazo- na jego wiełkcść i prosi. aby Zgromadzerie wniosek ten przyjęło poważnie. 
NZD CR ACH wa Helena Giebska, komerdant pow. PW. 

    

autorowie nie odczuwają jej piękna oraz po ; tvp, por. Lipiński, delegaci Komitetu Po i i 

Odeon ię BI, wymow. giatowego PW, | WE, lezni mieszkańcy Replika min. Brianda 
ZE tozima. ES . sadzi. » . й 

niejsze od tekstu R PPOR sztandaru nastąpi w poło- Na prźemówienie Curtiusa odpowiedział niezwłocznie Briand, podkreślając, że: 
unja proponowana przez ministra Curtiusa, stoi w sprzeczności z traktatami i układami i mai seograficzną, Zna- „,, -, Z т 

EO CA so DR : 6 оПНО gel, międzynarodowemi, a sposób, w jaki sprawa ta została wysunięta, budzi zaniepokoje leźć punkcik, oznaczający Drohiczyn, i dłu 

go się PRYSBCAĆ ae AOI . GAJDY nie narodów. 
gn. A później na mapach his RE u- po. Brasi ki = > 

i które tu zachodziły. Wresz- (Pow. Brasławski) dę, odrzezjąc książki | mapy, póść  — «oo Gospodyń Wiejski w wie DOpuszczenie Gdańska do obrad w komitecie 
dzieš iasto, V , nad rzekę, posłu- ły: й jdach zostało założone Ko- 
ać, o czem szumią stare. drzewa, jaką jo Oospodyń Wiejskich, jako sekcja, miej- Paneuropejskim 

ietkami i . inać scow ; iczego. Założ е : 
klechdę snuje mocarny Bug. I przypominać scowego Kółka Rolniczego. Założy Sło GENEWA, 16-V (tel. wł. „Stowa“). Jak donosiliśmy wczoraj, delega- sobie lud, zamieszkujący ciche wsie, uświa były niestrudzone w krzątaniu     

DELEGACI ZSSR. I TURCJI 

GENEWA. PAT. W sobotę na po 
siedzeniu komisji studjów unji europej- 
skiej rozpoczęto ogólną debatę nad 
zagadnieniami gospodarczemi. Otwie- 
rając posiedzenie, przewodniczący ko- 
misji Briand powitał delegatów ro- 
syjskich Litwinowa i Chinczuka. jak 
również delegata tureckiego Tewiik- 
Ruchdi-Bey*a. Briand zaznaczył, iż 
spotkanie się ich z państwami, będą- 
cemi członkami Ligi Narodów dowo- 
dzi, iź narody są solidarne i że obo- 
wiązkiem ich jest wspólnie przygo- 
tować lepszą przyszłość, 

PONIEDZIAŁKOWE POSIEDZE- 
NIE RADY 

GENEWA. Pat. Na poniedziałkowem 
posiedzeniu Rady rozpatrywana będzie 
między Innami sprawa, wnieslona przez 
rząd anglelski, dotycząca projektu unji 
celnej austrjacko - niemieckiej. Delegat 

francuski złoży wyczerpujący memor- 
jał o stanowisko francuskiem. [Przewli- 

dują, że zagadnienie to będzie odesła- 
ne do Trybunału Międzynarodowego w 

domić sobie jego troski i radości, jego wie krzewienia oświaty  pozaszkolnej i przy- cją połska postawiła wniosek o dopuszenie również i Gdańska do prac go- Hadze. który mlałby orzec, czy Istnie- 
rzenia i zabobony, w których brzmią echa szczepiania miejscowemu społeczeństwu za: žteci iskis AE statutu Drawnie- 
8 kahakich SA jego 5 —-niemal RS p. Helena Gorska, właści spodarczych w komitecie europeiskim, oczywiście w ramach sta Pp 

iań i j Świ i miejs i i й dańskich konwencyj. słowiańską... cieka maj. Świkszczan, i miejscowa nau- go Gdańska i polsko-gi CZAR Ё В 
ZA wtedy sie zrozumie, czem jest Bug, ada szkoły. powszechnej p. Marja Stan Wielkie zdziwienie wywołał tu fakt, że Gdańsk aczkolwiek sam się 

i aką rolę odgrywały i będa jeszcze odgry kiewiczowa. Jak jest trudno wpoić w na ubiegał o dopuszczenie go do obrad. nie wysłał swoich delegatów do 
wać ziemie nadbużańskie. | wówczas łat- sze bierne kresowe społeczeństwo jakąś Gcnewy. Ž 

    

  

  

wo będzie pisać —o  wszystkiem. I R myś! -— inicjatywę, a dobiera aa : 

„Dzwonka“ zabrzmi jašnieį i znacznie sil- ten tylko može sądzič, kto | tb jest pio Ę 
niej. nierem эгасу społecznej. Nie żając e Briand opuści Genewę 19-90 maja 

a ludności, Kolo" zaczęło intensywnie. praco- GENEWA !6-V (tel. wł. „Słowa”). W dniu dzisiejszym Briand po- 
— Wieczornica K' G. W. Koło Gospo- wąć: między innemi staraniem prezeski p. - > Wł . 

dyń Wiejskich w  Wyholeniętach (gm. Gorskiej i sekretarki p. Marji Stankiewiczo- staonwił opuścić Genewę dopiero dnia 19 b. m. Według wiadomości z kół 

wiszniewska) prowadzone pod kierownic- wej stworzony został 3-miesięczny kurs francuskich, w tym samym dniu spodziewany jest przyjazd do Genewy prem- 
twem p. Z. Niewiarowiczowej , przez fa- yycju i szycia. Wystarano się © subsydjum jera Lavala. 
chową instruktorkę, urządziło po dwumie- 246 ziotych w Sejmiku, jako pobory in- 
sięcznem istnieniu  wieczornicę. Cel — u- struktorki, którą zaproszono z Wilna, zaś A 
fundowanie  miejįscowej apteczki. | koszta utrzymania instruktorki: opał, świat- Francuski plan gospodarczy 

Nie będę analizować, technicznie dob- ło i mieszkanie pokryły uczestniczki kursu. : 
rze postawionego urządzenia imprezy —- Podziwiać należy ofiarność p. Gorskiej i GENEWA. PAT. Plan gospodarczy, opracowany przez rząd francuski, o którym 

jące zobowiązania międzynarodowe 
dopuszczają do zawarcia tej unji. 

KONFERENCJE | AUDJENCJE 

WARSZAWA. Pat. Pan prezes 
Rady Ministrów Walery Sławek udał 
się w dn. 16 b.m. o godz. 12 min.30 
na Zamek, gdzie był przyjęty na dłuż 
szej konferencji przez Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej, 

WARSZAWA. Pat. Pan premjer 
odbył w dniu 16 b.m. przed połud- 

na której program złożyły się: słowo wstęp p Sfankiewiczowej: kształcenie dwóch nie- wspomniał w swem przemówienia Briand, został w sobotę po poł. zakomunikowany niem konferencję z p. ministrem prze- 

       

  

    

   

  

ne. dwie komedyjki „Przygoda młynarza" 
i „Inne czasy, zakończone odśpiewaniem › 
hymnu narodowego, następnie  kiłkugłoso- był 
we wykonanie pieśni przez chór Koła, U- pr 
rozmaicenia taneczne. Wreszcie ogólna za- 
bawa pod hasłem taktu; zaznaczę tyko | 
podniosły nastrój , harmonizujący subtelnie ky 
z wesołością, jako cechę zasadniczą wie- m 

ych kursantek na własny koszt, Na członkom komisji europejskiej, z 2 + 
enie kursu w dniu 19 IV. b. r. od Jest to obszerny memorjał Europy.. Propozycje rządu francuskiego, mające na 

ię wystawa w szkole powszechnej, po celu ułżenie sytuacji, w głównych zarysach przedstawiają się następująco" : 

zona w przed dzień nabożeństwem w Perwsza częśc memorjału dotyczy spraw zbytu produktów rolnych krajów cen 
owym kościołku. Jeśli się nie mylę,  tralnej i wschodniej Europy. W tej sprawie rząw francuski po raz pierwszy odstępuje 
tki przed nabożeństwem wysłuchały — od zasady klauzuli największego uprzywi'ejowania i proponuje ustalenie systemu pre 

ego, a pełnego głębokiej treści prze-  ferencyjnego dla ułatwienia zbytu tych p"odu«tów, przychylając się w ten sposób do 
nia_swego duszpasterza, który pod- postulatów, wysuniętych przez państwa rolnicze, reprezentowane na konferencji w War 

  

czernicy i — przedewszystkiem — jako Sku preślił znaczenie kształcenia umiejętności,  szawie. 
tek fachowej i dobrze przemyślanej orgar vrzez co sie kształci ducha, a korzyść stąd W pierwszyn' dziale memorjału rząd francuski zaznacza, że wprowadzenie 

_ nizacji i wytężonej pracy. .  .., rielada dia siebie, rodziny, społeczeństwa, ułatwień zbytu produktów zbożowych krajów rolniczych, nie powinien jednak spowodo 
Wiadome jest, że duch organizacyjny państwa, a wszystko dla większej chwały | wzć zwiększenia produkcji zbożowej i ma na celu tylko ułatwienie zbytu nadwyżek 

jest wyrocznią powodzenia każdego przed Bożej, zbużowych, 

sięwzięcia i każdej ao 2 NSE Wystawa przedstawiała się imponująco: W drugim dziale omówione są środki w cehi zaradzenia kryzysowi gospodarcze 
—. jak skonstatowaliś ZIEM I ach wy gksponaty, wykonane na Kursie, cieszyły mu. W tej mierze rząd francuski jest zwołennikiem rozwoju porozumień przemysło 
Kaas eszczepiać ledmosta laclowo wzrnk dokładnościa i pięknościa wykonania  wych,któreby doprowadziły do praktycznego, przejściowego zniesienia barjer celnych. 

Z = с si -а — istny modny magazyn! Zainteresowanie W trzeciej części omawiane trudności kredytowe Europy. Memorjał tu zazna 
= e byto EE Ž Wyniki wystawą wśród miejscowego społeczeń- cza, že dA = prace komisji. europejskiej p w tej ice w krótkim czasie ich pracy AŽ ec ik RX i stwa było ogromne; zwiedziło wystawę о- bardzo dodatnie rezultaty, Mowa tu o banku hipotecznego kredytu rolnego, którego 

2 2 va ю КР° A аКСИ, па 8861528 Кою 400 osób, w tej liczbie byli i przyjezd statut został już opracowany, Francuski tynek finansowy gotów jest współpracować w 
Ee erika Toi “O, E ni na specjalne zaproszenie goście z Wilna, szerokim zakresie z innemi krajami europeiskiemi. Wśpółpraca ta, zaznacza memo 

że. plana я доз;&(›псіагс_ие{],_ le tak Podczas wystawy odbył się publicznie eg-  rjat, winna się odbywać przy pomocy organiracyj międzynarodowych. 
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_ Sprzedał pomnik Zygmunta i tramwaj Echa zajść w Trokielach 
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kańczej tranzakcji—rozbiórki i sprzedaży to- znał to nazwisko w związku ŻE sprawą sprze- RIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ZYŁY @ё ru kolejowego.  Podsądny zwie się Alfens daży kolumny Zygmunta jakiemuś kmiot- 
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ąc Zz dotychczasowych zgtoszeh  zainteresowanie się klubow bie- 

mysłu i handlu Prystorem oraz z p. 
kierownikiem _ Ministerstwa Skarbu 
Matuszewskim. 

  

Wokół przedłużenia 
umowy 

litewsko-sowieckiej 
Przedłużenie umowy o nieagresy- 

wnOŚCi i neutralności między Litwą a 
Rosją Sowiecką wywołało w Kownie 
głośne echo. Dziennik Lietuvos Aidas 
zaznącza w swym artykule wstępnym, 
że dobre stosunki pomiędzy Litwą a 
ZSSR mają wielkie znaczenie nie tyl- 
ko dla Litwy samej ale dla sprawy po- 
koji w Europie wschodniej. Sowiecki 
przedstawiciel w Kownie Karskij oś- 
wiadczył przedstawicielom prasy, że w 
u:icwie sowiecko litewskiej podpisa- 
nej w 1926 roku zawarte są artykuły, 
w których powiedziano, że umowa po 
upływie pięciu lat zostaje automatycz- 
nie przedłużoną. Fakt, że zarówno 
rząd sowiecki jak i rząd litewski uwa- 
żały za stosowne przedłużenie to połą- 
czyć z aktem uroczystym, świadczy o 
tem, że stosunki pomiędzy obu pań- 
stwami, wytworzone na podstawie u- 
mów z 1920 i 1926 r. rozwijają się w 
duchu przyjaźni. Prasa sowiecka spra- 
wie tej poświęca specja!ne artykuły, 
Oficjalny organ rządu sowieckiego, mo 
skiowskie „Izwiestja* zdarzenie to cha 
rakteryzuje następująco: „Protokół z 
dnia 6 maja jest nowym etapem w roz 
woju sowiecko - litewskich  stosun- 
ków”. 

„Przychodząc wreszcie do samego 
takiu przedłużenia tej umowy, „Izwie- 
stia" piszą: „Protokół z dnia 6 maja 
1931 roku jest nowym wyrazem nieza- 
chwianej woli Związku Sowieckiego i 
Litwy, które chcą kroczyć zgodnie z 
tradycją po linji rozwoju  przyjaciel- 
skich stosunków'. 

Trzeba zaznaczyć, że Litwa, po pod 
„pisaniu umowy z ZSSR dnia 28 paž- 
dziernika 1926 była jedynem państwem 
bałtyckiem, które zareagowało na pro- 
pozycję Sowietów w sprawie zawar- 
cia paktu gwarancyjnego, wyrażając 
temsamem swą zgodę z zasadami, bę- 
dącemi treścią polityki sowieckiej na 
terenie międzynarodowym, a które zna 
laziy swój wyraz w zawarciu podob- 
nych umów z innemi państwami. 

STOLICA APOSTOLSKA A PROPA- 

GANDA REFORMY KALENDARZA. 

Dzienniki włoskie ogłosiły niedaw 
no notę, datowaną z Citta del Vati- 
cano, która określa ponownie stanowi 
Sx Rzymu w sprawie reformy kalen- 
darza. 

Gdy w swoim czasie — mówi no- 
ta -- Watykanowi zakomunikowano 
uwagi o praktycznych i naukowych 
korzyściach owej reformy, Stolica A- 
postolska odpowiedziała, że po pierw 
sze, nie widzi konieczności zmiany, a 
po drugie, wprowadzenie tak ważnej 
reformy do wiekowych tradycyj Koś- 
cioła wymagałoby kompetencji sobo- 
iu powszechnego. Nie chcąc jednak 
odmawiać swej pomocy studjom, pro 
wadzonym w tym względzie przez Li- 
ge Narodów, Stolica Święta upoważni 
la ks. Gianfranceschi, prezydenta pa- 

„pieskiej Akademji Nauk, do wzięcia 
udziału w pracach komisji w Genewie. 

* Uczeny jezuita spotkał się tam z dele 
gatami Kościoła Anglikańskiego i gre- 
ko . prawosławnego. Ks. Giantrance- 
Schi nie reprezentuje w komisji Stoli- 
cy Apostolskiej, lecz bierze udział w 

W _WIRZE STOLICY. 
DOMOWE. 

Cstatecznie wizyta u osoby obchodzącej 

swe imieniny nie jest nudniejsza od prze- 

ciętnego seansu w kinie, Zamiast skrzeku 

artystów słucha się klekotu gospodyni, tam 

słyszy się tylko muzykę — tu widać nado- 

miar gramofon, tam gdy fałszuje i piszczy 

można tylko zgrzytnąć zębami — tu zmie- 

nić szpilkę albo płytę; tam są nudy — i tu 

nudziarstwa; tam zapłaciło się za bilet 2 zło 

te —- tu za kwiaty 2 złote; 

7 teni jedzeniem to najgorzej gospodyni 

zamęcza—proszę, niech pan chwyci i to cia 

steczko! 

— Ach, jakie dobre, napewno domowej 

roboty. 

-—- Jeszcze kawałeczek babeczki... 

— Wyborna, nie wąpliwie w domu usma 
rzona 

— Torciku jeszcze tę krajankę.., 

— Doskonałości, odrazu widać, że do- 

mowy, gdzież pani tak posiada sztukę go- 

10wania? 

Szczera solenizantka, któraby się przy- d 

znała, że i tort, i pączki, i babka i woda so 

dowz, są kupione w cukier ni, zmroziłaby 

całe towarzystwo. O czem mówić? Trudno 

wyychwałać nieznanego kucharza, jakież kom 

plementa prawić gościnnej pani? że jest po- 

wabna, urocza? kiedy podobno czasami od 

zbyt bezczejnych kłamstw język usycha — 

poco ryzykować. 

Na szczęście pani domu jest roztropna i 

doświadczona. Wie jak urządzić przyjęcie, 

jak zachęcać gości: —: jedźcia kochani 
państwo! Sama to wszystko upiekiam, przy 

fasztrowałam. Proszę zjedzcie — teraz go- 

1ąca. co zostanie to zepsuje się, trzeba bę- 

dzie wyrzucić... i 

I zgrabnie chowa firmowy papierek, któ 

ry przez niedopatrzenie tkwił jeszcze pod 

jednym ciastkiem. 

Aaa, 000, pyszne, znakomite... goście też 

się znają na dobrych manjerach i w dowód 

zachwytu oblizują palce. | 

Właśnie parę dni temu byłem na imieni- | 

nach u pewnej studentki z czwartego roku | 

prawa, Koledzy i koleżanki spałąaszowawszy | 

wszystkie domowe, własnej roboty przysma- | 

ki wynieśli się hurmem — zostaliśmy sami. 

* 

— Żle się czuję po tylu stodyczach, — 

rzekłem Stasi, możebyś mi ugotowała sześć 

jajek na miękko? 

-- Ależ z przyjemnością. 
— Czy tylko potrafisz? 
— A łobuzie! Tort się nie udał co? a 

wafle z kremem, a piernik czekoładowy, a 

babka— przecie to było trudniejsze i dobrze. 
spitrasiłam. Zaraz ugotuję. 

— Lecz pamiętaj, koniecznie na miekko. 

ńinęło pięć minut, dziesięć, kwadrans. 

Pogrążyłem się w zwykłych mi rozmyśla- 

niach, które głupi ludzi kwalifikują jako 

drzemka. Widocznie sami nigdy nie myślą » 

nie wiedzą nawet jak to wygląda, Po pół 

godzinie przyszła uśmiechnięta Stasia - stu- 

dentka z czwartego roku prawa — z pełnym 
ta'erzem. j 

— Masz! Šai 

Puk, stuk, puk. 

O Boże, jajka były twarde jak kamienie. 

jękuąłem pokazując je zmartwionej Stasi. 

— Cóż to za wstrętny gatunek jajek, za- 
wołała, trzymałem je pół godziny we wrzą 

cej wodzie i jeszcze się nie rozgotowały na 

miękko. # 

Poniewaž Stasia wkrėtce zdaje dyplomo- 
we egzamina nie chciałem jej zajmować dro 

gocennego miejsca w głowie  kulirarnemi 

wskazówkami. Niech żyją przysmaki włas- 

nej, domowej roboty! „Karol. 

RADJO WILENSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 17 maja 

16.15 — Tr. nabožeūstwa z Piekar Wiel 
kich no Śląsku. 

12.15 — Poranek z Filharmonji Warsz. 
14.00 — 14.20 „Upiększenie zagrody wiej 

skiej” — odczyt wygł, Katarzyna Kiełbińska 
14.20 — 15.20 Muzyka i odczyty rolni- 

cze z Warszawy. 
15.290 — 16.10. Fragment koncertu Związ 

ku Zaw. Muzyków z Filharmonji Warsz, 
16.10 — 16:15 Aud. dla dzieci starszych 
1645 —. 17.00 „Dziwy ze świata mor- 

skich głębin” — odcz. z Krakowa  wygł. 
prof. M. Siedlecki. 

17.15 17.40 „Wrażenia z podróży do 
Szwhi —. oOdcz. wygł. Stefan Glazer 
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prof. USB. Tr. na wszystkie stacje 
174) — 19.00 Koncert popołudniowy z 
19,05 — 19.25 „Kukułka wileńska* — 
10,25 — 19.40 „W czeluściach podziemi* 
10,50 — 20: „Na pomoc* — felj. z 

Warszawy w związku z klęską powodzi na 
Wileńszczyźnie . 1 

20.00 — 20.30 „Ballady 'udowe“ —w op. | 
L. Schillera. Tr. ze Lwowa, ° 

2030 — 22.00 Koncert wieczorny z War. 
22.00 — 22.15 „Pamiętnik Stanisława Le | 

wicLiego* —: felj, z Warsz. 
22.15 — 22.35 Koncert solistów z War. 

szawy. : 
22.50 — 2400 Kom. i muzyka taneczna z 

Warszawy, 

  

  

1205 — 12,50: Muzyka operowa (płyty) 

    

16,15 — 164. Audycja: dła dzieci z 
16,40 - Program dzienny i kon 

cert dla (płyty). 1 
17,15 — 17,40: „Pielgrzymka do grobu 

ororoka w Medynie' — odczyt z Warsza- 
iwy wygł, prof. B.. Richter. 

17,43 — 18,45: Muzyka lekka z Warsza- 
wy. : : 

18,45 — 19,00: Wileński komunikat spor 
towy. ; 

1910 — 19,25: Komunikat rolniczy z 
Watszawy. S "= 

19,40 — 19,55: Pras, dziennik radį. z 
Watszawy. 
в 4 — R: „Manja twórcza Ma 
ewskiego* — odczyt z Warszawy łosi 
BE Tadeusz Zieliński. В 

20,15 — 20,30: Odczyt muzyczny z War, 
szawy. > 
20,30 — 22,30: (Pperetka z Warszawy (,Agri 
-— R. Steffen). 

22,50 —- 24,00: Komunikaty i muzyka 
lekką z Warszawy. Ё 

  

iej Gebatach. jako krytyk i uczony ka 
tolicki. 

W świecie katolickim poglądy na 
kwestję reformy kalendarza sa podzie- 
lone, wszędzie. jednak dominuje prze- 
konunie, że wiele jeszcze upłynie lat, 
nim zamiar reformy stanie się fakten:. 
W Lidze Narodów większość rządów 
odnosi się nieprzychylnie do modyfi- 
kaci' xalendarza. 
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Dziś o godz. 

12-ej w południe 
  

DRUŻYNOWY BIEG O PUHAR „SŁÓW 
Komentarze do sprawy komunikacji miejskiej 

Od Związku Zawodowego Pracowników 

Samochodowych otrzymujemy następujące 

uwagi: Ca 

W n-rze 104 „Dziennika Wileńskiego" z 

dnia 7 maja br. zamieszczony został artykuł, 

p.t. „Na marginesie sprawy autobusowej w 

którym Oddzial Wileński Związku Spółdziel 

ri Polskich stara się przekonać czytelników 

o Acbrodziejstwach, jakie wyšwiadczyla 0- 

| Pywatelom m. Wilia w zakresie komunikacji ją 

miejskiej t.2w. „Spoldzielnia Właścicieli Au 

tobesów' t jednocześnie, powołując się na 

jej rzekome zasługi, aoradza czynnikom mia 

rodajnym udzielenie Spółdzielni koncesji w 

myś! złożonej przez nią oferty, na dalszych 

lat 15. i 3 
Donieważ w wyżej wzmiankowanym ar 

tykule znalazło się dużo spraw, . których 

oświetlenie w pewnym stopniu mija się z 

rzeczywistością oraz ponieważ w omówieniu 

całokształtu zagadnienia wiele spraw! zosta- 

ło pominetych milczeniem, my, którzy pra- 

cujemy w Spółdzieśni, mamy możność i od- 

wage cywilną, przedstawić, zgodnie z praw- 

dą, stan faktyczny na tym odcinku zagad- 

nień wileńskich. : г 
Więc, w pierwszym rzędzie sprawa licz- 

by pracowników zatrudnionych na rzekomo 

kursujących 110 wozach Spółdzielni, która 

według twierdzenia Zw. Sp, Pol. ma się wy 

rażać cyfrą około 450 ludzi. р 

Przypuszczamy, że przedewszystkiem ob- 

Ficzema zredukować można w stosunku do 

cyfru 80, tyle bowiem autobusów w przybli 

żenu cyrkuluje po mieście. Gdy się wyjdzie 

z tej ilości niższą będzie i liczba obsługują 

cych je pracowników. Mamy zresztą w Wil 

rie takie instytucje. jak Urząd Wojewódzki, 

który wskazać może ilość Aaa 

wozów oraz Kasę Chorych, kt 

    

    

ra znowuż 

jest w posiadaniu danych o liczbie zareje- 

strowanych pracowników. Przypuszczamy, 
że pe zaczerpnięciu tych | ofic. dowodów, 

liczb2. persone'u obsługi autobusowej, zredu 

kuje sę przynajmniej o 30 proc., która to re- 

dukcja będzie większą jeśli dodamy do niej 

Bczbe właścicieli, pracujących po 16 godzin 

na dobę w charakterze szoferów lub konduk 

* torów, czyli bez zmiany i nie zatrudniając, 

prócz siebie samych, nkogo. Jeżeli się zwa” 

ży, że normalnie autobus obsługiwany jest 

przez 4 ludzi przy podobnym zaś systemie 

obsłrgiwany jest 2-ma ludźmi, cyfra reduk- 

cji danych Zw. Sp. Polsk. dosięgnie 50 proc. 

W ostateczności gotowi jesteśmy zgodzić 

się że Spółdzielnia jest w stanie zatrudni” 

więcej pracowników o kiłkadziesiąt osób, 

niż ta proponuje druga konkurująca o konce 

sję autobuswą fima niemniej jednak społe- 

czeńctwo wileńskie a | przedewszystkiem 
p czyny ki decydujące niech zwrócą uwagę 

na fakt że oferta Spółdzielni zapowiada uru- 

chomienie 80 wozów, z których kursowało- 
„by około 70, gdy reszta stanowiłaby  rczer 

wę. Wynika tego, że z liczby 110 wozów 

podawanej obccenie w statystykach i wylicze 
mach Spółdzielni, obsługa 40 wozów musa- 
łaby ulec redukcji, co według obliczek ró- 
wnałoby się pozbawianiu 160 ludzi 

Następna sprawa, to sprawa 

  

        

  

     

kapitalu a 

kłaacwego, koncesjonarjusza spółdzielniane- 
R. 2 

W» wzmiankowanym artykule Dz. Wil., 
mówi się o tem, że Spółdzielnia rozporzą- 
dzo kwotą 800.000 zł, Są tn dane, które _bu- 

dzą wątpliwości, dziwi nas bowiem, że Spół 
dziełnia posiadająca tak znaczna Środki i 
tego w połowie w gotówce, nie jest w sta- 
ne wypłacić 2 — 3 — 4 miesięcznych zale- 
głych poborów swym pracownikom. 

Zaległości pensyjne wynosza od 40 do 
45 tysięcy złotych, a prócz tego są prze- 

cież i kaucje konduktorskie, sięgające kwoty 

40 tys. zł.. których odebranie napotyka w 
każdym indywidualnym wypadku na trud- 

ności tak dalece, że odbywa się za pośred- 
*rictwem sądów i to niezawsze skutecznie. 

Dia kompletnej ilustracji stosunków notu- 
jemy fakty dość często zdarzające, że nie- 
którzy właściciele autobusów, wypuszczając 
zrana swe maszyny polecają konduktorom 
nabvcie benzyny za .swoje pieniądze,  bo- 

wiem sami nie posiadają na ten cel środków 
i wobec tego nie są w stanie uruchomić ma- 
szyn. Analogiczne wypadki zachodzą wte- 
dy, gdy powstaje konieczność nabycia częś- 
ci zamiennych, Wówczas pracownicy wystę 
pują w roli poręczycieli w poszczególnych 
sklepach akcesoryjnych. Gorzej naturalnie 
jest z wycofaniem pieniędzy  włożonych 
przez pracowników w przedsiębiorstwa pra 
codawców spółdzielnianych, przeciętny bo- 
wiem właściciel kasy od konduktora zabie- 
rać nie zapomina, zapomina natomiast o u- 
tegulowaniu jego należności. its 

"7 natury więc rzeczy pracownik jest w 
tych warunkach pokrzywdzonym, a gdy do- 
chodzi do konfliktu i sprawa opiera się o 
Sąd Pracy, pracownik wychodzi zeń wpraw 

"dzie usatysfakcjonowany, bo sprawę wygrv 

FILM i KINO 
CASINO: HAROLD, TRZYMAJ SIĘ! 
Zabawna komedja, w której obok Ha- 

rołda Lloyda występuje ujmująca Barbara 
Kent, Harold Llloyd ma swój styl i swoją 
manierę, podobnie jak Chartie Chaplin, czy 
Buster Keaton. Rzecz prosta, ci dwaj prze- 
wyższają go nieskończenie. Harold bowiem 
wybrał sobie najprostszy rodzaj komizmu 

, — komizm sytuacji, I w tej dziedzinie istot 
nie dcchodzi do pertekcji. Film, wyświetla- 

_ ny w Casinie, oszałamia poprostu widza ob- 
fitością. niezwykłych,  nieprawdopodobnych 

— sytuacyj; niektóre z nich są tak emocjonu- 
lące, że wywołują okrzyki zdenerwowania i 
przerażenia u wrażliwych dam. Reżyser, jak 
widać, doprowadza Świadomie pewne $у- 
tuacie (wędrówka Harolda po drapaczu nie- 
ba i kapitalna rola Murzyna) do absurdu i 
na tem właśnie komizm tego filmu polega. 

._ Nad program mamy, oprócz ciekawego, 
jak zuwsze tygodnika Foxa, wileński film p. 

_ Urbanowicza, wykonany, jak głosi napis, wi 
" „wytwórni doświadczalnej* L. Pimonowa. 

ilm p. t. „Powódz”. Wody jest w nim istot 
nie dużo i to w dodatku mętnej. Możemy 
się tu naocznie przekonać, jak niebezpiecz- 
ne jest niewolnicze naśladowanie różnych 

modnych kierunków w kinematografji, na- 
šladowanie, nie poparte konieczną, wypły- 

 Wającą z samego tematu potrzebą, i nie 
uszlachetnione przez krytycyzm i inteligen- 
cię reauzatora, Film ten jest mianowicie t. 
w. „rozwijanieni tematu", opartem na aso- 

— €jacjach. Interesujący przykład taki pokazał 
1 t-Żagarach Nr. 2 A. Bohdziewicz w scena- 
_fluszu „Życie jest krótkie”. 
_ doświadczalna” aka to robić, ale robi 
kiepsko i naiwnie, Chce ukazać powódz, 
więc uważa za stosowne filmować naprzód 

_ zaspy śnieżne, potem wciąż słońce w chmu- 
_ fach, potem sople łodowe,' potem znów słoń- 

Ce i sople, które pod wpływem ciepła zaczy- 
Mają topnieć i kapią, kapią wielkiemi kropla- 
Ii nz ekranie. Cała ta nudna historja topnie- 
nia ; kapania kończy się powodzią. Jeśli 
więc zadaniem reżysera było przekonać wi- 

Ów, że przyczyną powodzi jest słońce i 
Žopnicnie lodów, to trzeba przyznać, że uda- 
© mu się to w zupełności, Ale w ten spo- 

b rezwiązać zagadnienie umie każdy 
*%wstępniak. Er. 
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„Wytwórnia . 

"wa, niemniej nie-zaspokojony _ materjalnie, 
bo w międzyczasie autobus już nie należy 
do poprzedniego właściciela, ponieważ ten 
zdążył przepisać go na żonę, szwagra i t.p. 

Znejąc egzystencję Spółdzielni od strony 
jej niedoborów i chronicznych braków fi = 
nansowych, nie możemy nie zauważyć, iż 
M nione w) jej ofercie na koncesję koniu 

jną sumy kapitałów własnych, wyda- 
się nam fikcją. 
Również ważną jest sprawa garaży, dla 

przeciętnego obywatela Wilna nie odgrywa- 
iąca domniemanie większej roli. W odróż- 
u?riu od swego konkurenta, Spółdzielnia pro 
penuje pozostawienie w tym względzie sta 
nu dotychczasowego, czyli garażowania au- 
iobiwów na podwórzach, w ogrodach, w 
bramah, w szopach, z dachem lub bez niego 
a nawet wprost na ulicy przed domem wła- 

    

ściciela. Latem to jeszcze znóśne, ale zi- 
mą? = 

A przęcież autobusy wiłeńskie — to kie 
kotv, codziennie potrzebujące naprawy, któ 
та uskutecznia się z reguły w nocy, ponie- 
waż dnie przeznaczone Są na pracę. Stwarza 
io następujące komplikacje: potrzebne jest 
swisiło elektryczne. Niema go. Naprawy 
uskutecznia się przy lampach naftowych lub 
poprostu przy świecach. Stwarza to prócz 
niebezpieczeństwa pracy nisbezpieczeństwo 

   

«pożaru lub poparzenie pracownika. Mamy ta 
kich wypadków w ciągu czasu działalnoś- 
ci Spółdzielni, kilkanaście (Radułowicz, Lin 
dorf, Leszkowicz). 

Konduktor obowiązany jest codziennie wy 
odwozie i nadwozie, ale wody przy 
ch miejscach garażowania  autobu- 

sów brak, cierpi na tem stan sanitarny wo- 
26w, za który odpowiedzialność zwala się 
na_ pracownika, 

Tyle wypada nam nadmienić. ku uwadze 
czynników decydujących obecnie sprawę 
koncesji autobusowej, a także ku uwadze 
opinji publicznej. 
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UCZCIJMY BOHATERSTWO 
Od czytelnika naszego pisnia p. 

Wacława Lipskiego otrzymujemy list, 
w k,órym występuje on z piękną i szla 
chetną inicjatywą uczczenia pamięci 
bohaterskiego chłopca — Mieczysława 
Dordzika, który w dniu 23 kwietnia 
ratując z nurtów Wilenki małą Char- 
macównę, sam poniósł śmierć. 

„Dużo, aż nazbyt dużo ludzi, pi- 
sze p. Lipski, stało w dni trwożne nad 
rozszałała Wilenka, gdy wpadło w nie 
dziecko żydowskie, maleńka Charma- 
cówna, a znalazł się jeden tylko chrze 
ściienin prawdziwy — 17-letni Mie- 
czysław Dordzik, który z ratunkiem gi- 
rącemu pośpieszył i wraz z ni mzgi- 
n:t po bohatersku“. 

Biedny chłopiec! Młode swe życie 
oddał w ofierze nakazowi sumienia. 

Widziano potem nieprzytomna z 
bółu jego matke, jak znakiem krzyża 
św. żegnała Wilenkę, modlitwą wypra 
szając cudu, by iej zła rzeka ciało choć 
syna oddała. 

Bohaterski chłopiec niczego już 
od ras, żyjących, nie potrzebuje. może 
nawet i modlitwv, bo bez wahania ży- 
cie swe 2а życie drugiego bliźniego od- 
dał. 

„A. większej nad tę milości nikt nie 
ma“... mówi nasz Zbawiciel 
która powinna przyświecać gospodar- 

lecz w imię solidarności ludzkiej, 
w imię uczuć chrześcijańskich i lep- 
szych insty nktów w nas tkwiących, 

powinniśmy pamięć Mieczysława Dor- 
dzika uczcić, winniśmy go za przykład 
cichego bohaterstwa potomnym sta- 
wić. ‚ 

Niech to bedzie wyrazem uznania i 
podziwu społeczeństwa dla młodego, 
nikomu nieznanego chłopca, dziecka 
Wilna. 

Trzeba w miejscu gdzie w Wilenkę 
Mieczysław Dordzik się rzucił, posta- 
wić krzyż, trzeba na nim nazwisko je- 
go wyryć ku wiecznej rzeczy pamiąt- 
ce. 

Ale tego mało. Mieczysław Dordzik 
był synem niezamożnej rodziny rze- 
mieślniczej, miał rodzeństwo — dwóch 
braci. Obaj są w szkołach. 

Niechże społeczeństwo, w dowód 
hołdu dla bohaterskiej pamięci ich 
brata, stworzy fundusz z którego będą 
oni mogli wykształce nie otrzymać. 
Niech pamięć o bohaterskim chłopcu 
żywą będzie i niech jego przykład po- 
koleniom przyszłym młodzieży wileń- 
skiej służy”. 

Tyle nieznany inicjator akcji. Ze 
swei strony projekt popieramy. Odda- 
jemy go społeczeństwu  wileńskiemu, 
które tak jak wiele dotąd razy, będzie 
napewno potrafiła szlachetną myśl w 
czyt: wprowadzić, 
  

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 
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Ulgi podatkowe i kredytowe dla powodzian RAGE 
P. wojewoda wileński w porozu- 

mieniu z miarodajnemi władzami skar 
bowemj i bankowemi podaje do wia- 
domości osób zainteresowanych, że 
w celu dopomożenia do jaknajrychlej - 
szego doprowadzenia do należytego 
stanu tych warszatów pracy przemys- 
łowej, które ucierpiały od klęski tego- 
rocznej powodzi, a które pomocy. po 
trzebują istotnie, będą udzielane po- 
szxodowatym: a) zarówno ulgi w ter 
minach podatkowych, jako też i b) 
możc być okazana pomoc kredytowa 
z Banku Gospodarstwa Krajowego w 
razie jej potrzeby. 

Z powyższego wynika ze pomoc 
ta może być udzielona jedynie indywi 
dualnie. a przeto albo w drodze wno 
szenia odnośnych podań, do miejsco- 

   
WILNO, 

Przyjmuje 

BANKOWY [.. BUNI 

na L ; t W e kowieńską 

  

wych władz podatkowych, o ile bę- 
dzie chodziło o ulgi podatkowe, albo 
też drogą wniesienia odpowiedniego 
podania do Banku Gospodarstwa Kra 
jowego, jeśliby który zakład pożycz- 
ki potrzebował istotnie. Podania te 
winry być zaopatrzone w załączniki, 
wymagane przez odnośne przepisy 
podatkowe względnie kredytowe. 

Zostało zarazem zarządzone, by 
załatwienie wszelkich innych podań o 
zaświadczenia urzędowe w sprawach 
szkód powodziowych, które mogą być 
zażądane przez wzmiankowane władze 
skarbowe względnie bankowe, jako u- 
zupełnienie podań głównych, było pa 
deimowane natychmiast, t. j. poza ko- 
lejką oraz w trybie jaknajśpieszniej- 

MOWICZ 
— WIELKA 44 

przekazy 

  

     
KRONIKA 
NIEDZIELA 

Dziś 17 W. s. g. 3 m. 17 
Paschalisa 

jutro 
Feliksa 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 

1 dnia 16. V, 31 r. 
Ciśnienie średnie w mm. 758 

Temperataraišrednia -!- 16 

Temperain/a najwyžszs -|- 20 

Temperatara najniższa -|- 7 

Opad w mra. — Е 

Z. s. g. 7 m. 14 

Wiatr: zach. 
Tendencja: spadek 
Us agi: pogodnie, 

URZĘDOWA 
— Wylazd p, wojewody. Pan wojewo- 

da Stefan Kirtiklis wyjeżdża w niedzielę 17 
bm. wiecz. w sprawach służbowych do War 
szawy. 

WOJSKOWA 
— Baczność Peowiacy, Strzelcy Nad< 

niemcńscy i b. członkowie Związku Bezpie* 
czeństwa Kraju! Dziś, o godz. 13 w lokalu 
Fečeracji P.Z.0.0. przy ul. ŽAigoWsk ego 
odbędzie konstytucyjne zebranie, na które 
wszyskich Peowiaków, Strzelców Nadnie 
meńskich i b, czł. Zw, Bezpieczeństwa Kraju 
wzywa Zarząd Okręgowy Związku Peowia- 
ków. 

— Podoficerowie Rezerwy baczność! Za 
domości, iż w dniu 17 maja rb. o godzinie 
domości, i żw dniu 1 7maja rb o godzinie 
16 odbędzie się Zebranie Informacyjne, na 

ktėrem wygłoszony będzie odczyt. 
Obecność wszystkich członków Kola 0- 

  

«ul. Mickiewicza 4 — II 

bowiązkowa, wobec poruszenia spraw orga- 
wk ab ai R 
— Оу/агтуза! ezerwistow i By- 

łych wojskowych. Podaje się do Madóhiożcć 
wszystkich członków Koła, że dnia 17 maja 
br. o godz. 10,30 odbędzie się pierwsze 
strzelanie, organizowane przez podsekcję 
strzelecką Koła Wileńskiego Stowarzyszenia 
Rezerwistów i b. Wojskowych, 

„Zbiórka wszystkich pragnących wziąć u 
dzia: we wspomnianym strzelaniu odbędzie 
się w sokalu wojewódzkiej Federacji PZOO 
PE 4) w dn. 17 bm, o go- 
znie A 

R SZKOLNA 
— Z kursów gimnazjalnych im, Kocha- 

nowskiego. Wiadomości o postępach  uczni 
w nauce, udzielają opiekunowie klas i Dy- 
rekcja Kursów (iimn. im. Kochanowskiego codzień od godz. 18 do 20, w lokalu szkoły 

Piętro, 3 
— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 

Nanczycielskiego Mesto im. T, Zana w Wilnie! (Ostrobramska ) komunikuje, że egzaminy wstępne na kurs l-szy i wyższe o Sie dnia 25, 26 i 27 czerwca 1931 

Druki podań 
Seminarjum. 4 do nabycia w kancelarji 

     
    

      

TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 

LICZB DOWOLNYCH 
li czyii 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie lloczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w. pracy 
buchalterėw i rachmistrzėw 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
Do nabycia we wszystkich ksiegarniach 
     
    

Ze względu na przepiękne poło- 
żerie Pruskawca w uroczem podgć- 
rzu podkarpackiem — sezon wiosenny 
mar specjalny urok i powodzenie. 

Wielkie nasłonecznienie — masa 
zieleni i kwiatów. a do tego niższe ce 
ny, jak w sezonie głównym, ściągają 
licznych kuracjuszy na maj i czerwiec 
do Truskawca. 

Słynna „Naftusia”* i wszystkie źród 
ła czynne, także kąpiele solankowo - 
siarczane , borowinowe i okłady boro 
winowe są dostępne dla najszerszycii 
ster publiczności — gdyż w tym cza- 
sie ceny kąpieli , taksy, mieszkań i 
pensjonatów są bardzo umiarkowane. 

W. restauracji zakładowej, pięknie 
odnowionej i artystycznie udekorowa- 
nej, kuchnia dietetyczna pod kierowni 
ctwem specjalisty dietetyka z Wied- 
nia. 

A więc kto chce tanio przeprowa 
dzić kurację — odnowić nadwątłone 
catoroczną, ciężką pracą zdrowie, 
nicch jedzie już na maj i czerwiec do 
Truskawca. P 

  

WPŁYW ZA PIWO 
na zabawie w dniu 17 maja 1931 
w ogrodzie B SZTRALA 

r, 

Е 66 
arma. „„SZOPEN 

W WILNIE | 
przeznacza 

» rzecz powodzian 
  

ZEBRANIA I! ODCZYTY 
— Odczyt p, dr. Wysłoucha. W dn. 17 

maja t. r w iokalu Seminarjum Nauczyciel 
skiego (Ostrobramska 29) o godz 17 (5-ej 
'D. p.) p dr, Seweryn Wysłouch wygłosi od 
czył na temat: „Prawo polskie" — jego. 
charxkterystyka i historja“ — z ll-go cyklu 
wykładów Kursu Pracy Społecznej dla przy 
szłych nauczycieli Wstęp wolny. 

— Posiedzenie Wydziału Ill T-wa Przy- 
jaciół Nauk odbędzie się w dn. 17 maja rb. 
o godzinie 12 w poł. w lokalu Seminarjum 
Historycznego (Zamkowa 11) Na porządku 
dziennym referat Pana prof, Wróblewskiego 
p.t. O wartościach moralnych i prawinych 

— fdczyt w „Ognisku* kolejowym. W 
niedzielę dnia 17 bm. o godzinie 6 w. zo- 
stanie wygłoszony w „Ognisku* kolejowym 
w Wilnie, ul, Kolejowa 19 odczyt z dziedzi- 
ny gospodarstwa domowego. ь 

Odczyt składać się będzie z trzech części 
a mianowicie 1) „Zawód pani domu" — wy 
głosi p. Irena Łubiakowska 2)  Higjeniczne 
przyrządzanie posiłków* wygłosi. Barbara 
Kostrowicka. т : 

3) „Młoda Gospodyni* — wygłosi p, Ka- 
zimiera Alexandrowczowa, popularna „Ciot 
ka Albinowa", г 

Wstęp wolny dła wszystkich. 
— Wil. Oddział Zrzeszenia Naucz, Geo- 

grefii komunikuje, iż do nowego zarządu 
weszl: p.p.: prof. dr, B Pydzewski —- jako 
prezes; p A Skórka — jako wiceprezes. p. 
M. Andrzejewska -— jako skarbniczka i p. B 
Cywińska -— jako sekretarka 

Siedzibą Oddziału jest Zaktad Geolosji 
US3 w Wilnie Zakretowa 23 tel, 9 — 10. 

Sckretarjat czynny we czwartki między 
ze - p. JĄ 
Varų 18 maja o godz 17 odbędzie się 

zebrznie członków Oddziału w lokalu Zakła 
du Geologji USB. 

— Zarząd Towarzystwa Opieki nad 

  

Dziewczętami (Komitet Walki z handlem —— — — —— —— — — [— — 

  

66 START u wylotu Al. 
META wcielętniku przy ul. Zygmuntowskiej 
  

fe 

© 
Е2 

Syrokomii 

Obchėd 40-lecia Encykliki „„Rerum Novarum“ 
Dzisiaj odbędzie się uroczysty obchód 40-lecia wiekopomnej En- 

cykliki Papieża Leona XIII „Rerum novar::m* poświęcony kwestji społecznej 
Obchód rozpocznie się od uroczystego nabożeństwa o godz. 10.15 w 

Bazylice wileńskiej, poczem o godz. 12 i pół w południe odbędzie się aka- 
demja w sali miejskiej przy ul. Ostrobran:: 
wienia: prezesa centralnego chrz. zw. za 

jej 5, na którą się złożą przemó- 
Mieczysława Engla na temat    

Encyklika Rerum Novarum podstawą akcj* chrześcijańsko-społecznej* i dr. 
Kazimierza Niżyńskiego: „Encyklika Rerum Novarum a kwestja robotnicza”. 
Ponadto przemawiać będzie przedstawiciel Stow. Młodz. Akad. „Odrodze- 
nie'. Akademję ucozmaici chór „Echo' i orkiestra Zjedn. 
Wstęp wolny. 

Kolej. Polskich. 

We wtorek dnia 19 go maja jako w czwartą rocznicę zgonu 

= P. 

Krzysi Ehrenkreutzėwny 
zostanie odprawione nabożeństwo w kościele Św. Jana w kaplicy Ogińskich 
o godz. 8-ej rano, o czem zawiadamiają, 

Rodzice I rodzeństwo 

W drugą rocznicę Śmierci 

Ś. 

D-ra Leopolda 
Adjunkt; 

P. 

Toczyłowskiego 
li Kilniki Wewnętrznej U. 5. 

odbędzie się w Kościele Św. Jana dnia 19 maja o godz. 8 rano nabożeństwo, 
o którem zawiadamiają Profesor, asystenci | personel Kilniki 

  

Radny Dzidziul uciekł zagranicę 
РО PODWYŻSZENIU MU KARY PRZEZ SĄD APELACYJNY 

Radny miejski Dzidziul, skazany onegdaj przez wil. Sąd Apelacyjny na 
5 'at ciężkiego więzienia, zbiegł zaraz po wyroku ; najprawdopodobniej bę- 
dzie czynił starania przedostania się do Rosji sowieckiej. 

Przed Sądem Okręgowym Dzidziul odpowiadał wraz z 22 komunistami, 
ujętymi w dniu 7 grudnia 1929 roku na cmentarzu Rossa, podczas pogrzebu 
komunisty Judzny. Sąd Okr. skazał Dzidziuła i trzech jego towarzyszy na 
1 i pół roku więzienia, pozostałych zaś na mniejsze kary. Sąd Apelacyjny 
podwyższył kary 11 Oskarż., w tej liczbie i zbiegłym w międzyczasie bra- 
ciom Potapowiczom, oraz Pileckiemu do 4 lat więzienia, Dzidziulowi zaś 
do 5 lat. 

Był on do apelacji zwolniony z 
i pozostali oskarżeni. prócz Hermana, tapidzosa, 

więzienia i na rozprawę podobnie jak 
Fejgelmana. i Gurwicza, 

itórzy odpowiada!i z więzienia, nie stawi. się. Wiedząc, że będzie areszto- 
wany, zbiegł. 

kobietami i dziećmi) zawiadamia swych 
członków że w dniu 18 maja o godz. 6 p, 
p. (poniedziałek) w małej sali konferencyj 
nej urzędu wojewódzkiego odbędzie się wal 
ne zebranie T-wa. 

BAŁE I ZABAWE 
— Koncert młodzieży czerwonokrzyskiej na 

izecz powodzian w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. W niedzielę o godz. 16 w ogrodzie 
po-Bernardyńskim, odbędzie się koncert, u- 
rządzany staraniem młodzieży czerwonokrzy 
skiej w ich własnem wykonaniu. 

. Na program powyższego koncertu złożą 
się: 

ewy chóralne, orkiestry dęte, symfoni- 
organikowe, tańce ludowe i inne at-    

  

Wejście do ogrodu bezpłatne. 
W czasie koncertu odbędzie się dobrowcł 

na zbiórka ofiar na rzecz powodzian. 
— Koncert. W dn, 17. 5 o godz. 6 pp 

odbędzie się w sali gimnazjum S$ Nazareta 
nek koncert chóru Echo pod dyr prof. Kali- 
nowskiego, organizowany staraniem koła b. 
wychowanek gimn, SS. Nazaretanek w Wil- 
nie 

—Dzisiejsza zabawa w ogrodzie Sztuolla 
zisiejszy wieczór wszyscy spędzą w ślicz 
nie nrybranym lampionami ogrodzie Sztral 
la; dancing na powietrzu przy dźwiękach 
dwóch orkiestr, popisy na scenie, oraż sze 
reg niespodzianek urczmaicą program za 
bawy, z której całkowity dochód jest prze- 
zmaczony na powodzian, 

jednocześnie zaznaczamy że 'irma „Szo 
pan* urządza kiosk i całkowity dochód u- 
zyskony ze sprzedaży piwa w cukierni 
Sztralla w dniu 17 bm. przeznacza się na 
rzecz powodzian. 

„ Wstęp 1 zł. Początek o godz. 9-ej W ra- 
zie niepogody odbędzie się w loka!u. 

— „Wieczór Humoru* Dnia 17 maja rb, 
o gedz'nie 7 wiecz*r sekcja dramatyczna so 
dalicji Klawerjańskiej urządza we własnej 
sali przy ulicy św. Jańskiej 12 „Wieczór Hu- 
moru". Zostanie odegrana komedja Dino 
wy nieboszczyk“ Nadprogram wiele niespo- 
dziznek W.ejście przez bramę USB, Karty 
wstępu otrzymać można przy wejściu. 

RÓŻNE 
— Sałc wystawa dziś czynna do godz. 

18, Aby dać możność szerszemu ogółowi 
publiczności ožlędac wystawę obrazów 
Zwiazku Polskich Artystów Grafików: i wy- 

  

  

sławę obrazów j. Rofbauma, dyrekcja stałej - 
wystawy sztuki w Wilnie (ul. Wielka 14) 
komunikuje, że dziś, w niedziełę 17 b. m. 
wystawa jest czynna od godz, 11 — 18. Co- 
dziennie wystawa otwarta od 9 — 19. 

NADESŁANE 

Dr. Józef Liebeskind 
Marlenbad Dom Hungarja 

TEATR I MUZYKA 
‚ — Teatr miejski na Pohuiance, Ostat- 

nie przedstawienie „Wróżki i adwokata" 
Dziś o godz, 8 m. 30 ukaże Si“ po raz 0- 
statni w sezonie doskonała komedja Fran- 
ciszka Molnara „Wrożka i adwokat" w re- 
żyserji i z udziałem dyr. Zelwerowicza, któ 

w najbliższych dniach wyjeżdża do War 
szawy na występy gościnne. 

Lyrektor. Zelwerowicz wystąpi w teat- 
rac miejskich w Warszawie we „Wróżce i 
adwokacie" i „Raz, dwa, trzy” Molnara, Ce 
ny miejsc na dzisiejsze przedstawienie 
znacznie zniżóne. od 30 gr.. 

— Teatr miejski w „Lutni*. Ostatnie 
przedstawienie „Pie iarzy Ghetta*. Э25 0 
godz. 8 m, 30 w. u;rzymy po raz. ostatni w 
bieżącym sezonie arcyciekawą sztukę An- 
drzeja Marka „Pieśniarze Ghetta". *vgmal 

— Występ taneczny A, Reizer - Kapłan 
w „Lutni”, Dziś o godz. 4 p .p odbędzi2 się 
w teatrze ,Lutnia* występ znakomitej tan- 
cerki, Anety Rejzer - Kapłan wraz — 50-ота 
uczenicami. Žemas Mt nat №0%) 

— Jutrzejsza premjera w „Lutni“. Cale 
Wilna oczekuje z wiełkiem zaciekawieniem 

  

  

= 

  

Jutrzeiszėį premjerv \у teatrze „Lutaia“. We 
soła komedja nieznanego jeszcze w Wilnie 
autora erskiego Somogyji"'a zdobę - 
dzie niewątpliwie wielki sukces, „Córkę i 
pięciu ojców* reżyseruje dyr. Zelwerowicz 

HARCERSKA 
— Poświęcenie sztandaru wil. chor, har 

cerzy. W niedzielę dn. 17 b. m. o godz 9-ej 

   

odbędzie się uroczystość poświęcenia sztan | 
sztan- 

daru Krzyžem Zaslugi W. L. Sr., ktorej do- 
dowódca Wojsk Litwy 

daru wil chor, harcerzy i dekoracji 

konc osobiście b 
środkowej p. gen, |.. Żeligowski. 

Po nabożeństwie , poświęceniu sztan- — 
daru i dekoracji odbędzie się defilada dru- | 
žyn harcerek i harcerzy 

Ureczystość odbędzie się na dziedzińcu 
Pa'acu Reprezentacvjnego Rzeczypospolitej, 
(ul. Iniwersytecka 8) 

omenda chorągwi brosi przyjaciół i 
symratykow harcerstwa oraz społeczeństwo 
wileńskie dc wzięcia udziału w uroczysto- 
ściach. 

— _ Odprawa huicowych i drużynowych 
il. Chor. harcerzy, W dr. 16 i 17 b m. od 

się w Wilnie wiosenna odprawa huf 
ch i drużynowych z województwa wi 

skiego i nowogródzkiego. Odprawa odby 
wa się dn. 16 b „m. w gmachu gimnazjum 
im. A. Mickiewicza. W niedziek 8 
odorawy wezmą udział w zjeździe oddzia 
u wil Z.H,P., który będzie się odbywał w 
Pałacu Reprezentacyjnym Rzeczypospolitej. 

Ofiary 
Na powodzian j. K. zt 6. 

Uwadze Gospodyū!!! 
Japoński proszek 

KATOL 
zabezpiecza na lato ubrania 
zimowe od MOLI. Oprócz - 
tego KATOL radykalnie tępi GŻ+2. 

muchy, komary, pchły, аЕ 
PLUSKWY, PRUSAKI, mszyce na. 
kwiatach i wszelkie inne robactwo, 
KATOL sprzedaje się w Składach 

Aptecznych i Aptekach, 

    

   

  

  

У 

  

uczestnicy | 

  

  

Akumulatory, bat.  anodowe, 
radjo i części najtaniej w firmie 

  

Fachowe ładowanie i naprawa 
akumulatorów i słuchawek           

# 

ze Sfinksem B 
wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO | 

' WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 59, 
stanowią idealny środek przeczyszcza- 

jący i regulujący trawienie. 
Sprzedaż wszędzie. = 

Oddamy — 
Subzastępstwo . wszechświatowej 
slawy napoju „Sinalco“ na powiaty 
Wojew. Wileńskiego i na Lidę z Okrę- 
gami, a 

Zgłoszenia pisemne Jen. przedst. 
Tow, Akc. „Sinalco* p. * 

В. SLOMSKI 
Wilno, Werkowska 9 

  

  "ozucic przepełnienia, bóle kiszkowe, 
bóle w bokach, ucisk w piersiach, bicie 
serca usuwa stosowanie naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka - Józefa”, usuwając 
zbytnie przekrwienie mózgu, w oczach, w 
płucach i sercu. Żądać w aptekach i drog.   

Miericzy przysięgły   
  

Godz przyjęcia: od 9 —216— 7 p. p. | 

ūkai Gi, 
Zamkowa 20, tel. 16-28. || 

Pigułki przeczyszczające |    
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KINO Od dnia 14 do 18 Maja 1931 r. włącznie będą wyświetla.e film): 

  

  

  

Chcesz 

7 iw ' Być MIESKIE| „CZŁOWIEK KTÓRY KRĘCI ст 
SALĄ MI 

. 

zadowo- aa W rolach glėwnych: Buster Keaton I Marcelina Day. Nad program: „Žycie bez troski“ Komedja w 2 aktach. 

lonym е Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek stansów o godz. 4-ej. Następny program: „Postrach puszczy* 
Cena biletów: Parter 60 gr., _ Balkon 30. 

= ku Dźwiękowy Ceny miejsc zniżone. Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe! Przebój miłości i bohaterstwa. Genjainy 

= Y PMEBLE KINO-TEATR _ | mistrz ekranu KONRAD VEIDT +” ages GB 685 й OAPANIA 
-8į PAN T WOWEJ FIRMY B, ŁOKUCIEWSKI „H ELI946 w swej najświetniejszej kreacji p.t. OSTATNIA Re A I 

Ul. Wileńska 23. UL Wileńska 38 _ Arcydzieło JOE MAY"A, które wzbur dziło zachwyt całego świata. = eż 

Ceny zniżone o 20 proc. Tai. 926. Nad program: Atrakcje dźwiękowe oraz wszechśw. przegląd dźwiękowy. Na 1-szy seans ceny zniżone. ` 
  Początek 0 godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

Poszukujemy Dźwiękowy Jutro premjera. Na wszystkie seanse ceny miejsc zniżone. 

s s a a . a 

Ciągnienie 1-ej Klasy 19 i 21 maja 
Zdolnych przedstawiciej | NOTEATR | Umi Parada Miło: Maurice Chevalier" "«»s<7Ą QCEANEM BĘGB 

“ 
Udzielamy wysoką prowizję. Osoby „H E Li es w głównej róli kobiecej CALUDETTE COLBERT. : 

zdolne, mogące złożyć wartościową al. WILEŃSKA 38. Nad program: Dodatki i wszechświatowy Przegląd Dźwiękowy Paramoutu. Na l-szy seans ceny 7niżone. 
wekslową gwarancję zechcą złożyć o Tel. 926. Początek-seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Wkrótce: Największy przebój Maurice'a Chevallerz „KAWIARENKA”     
terty na pismie do Biura ogłoszeń S. 

a Jutana Niemiecka 4 dla „D, S“. Dźwiękowe kino я SS. © E ż žė 

43 vąršnia WO Ww 2 ae | a ae SE R 4 L „PA RY ZA śpie * { i Mickiewi rol. gł. ulubieniec kobiet całego świata IWAN P. WICZ, oraz spie zę (NS ieiewiza 2. | gt Sali kobe całego Świata PAN PE RAN UrYŚRA GUY Pydęran: Tygodnik avi 
P r z e t a F g й „Foxa“. Początek seansów 0 godz.: 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

4x Przebój dźwiękowy Doskonała komedja dźwiękowa z 
z 

Połowa losów wygrywaj . е ków ożwiękowe ko | DZE — 
Ministerstwo Komunikacji zawiadamia o : z Ё 

przetargu ofertowym, który odbędzie się dnia udziałem znakomitego komika HARGLDA LLOYDA p. i. 

9 czerwca 1931 r. o godz. 1l-ej na sprzedaż ai į A © M 8 8 
GŁÓWNE U TUNE: Pre ję: starych szyn i = żelaznego. HH 9 E e T Ž 7 ž 4 

Szczegółowe ogłoszenia zamieszczane są WIELKA 47, tel. 15-41 Nad DW: św. dodatek dźwiękowy „Foxa*, 2) Powódź 

w Monitorze Polskim z dn. 12—V. 31 r. ? : progtaui 41) Wszechėw. Godatek'ė miekowy нЫа е ЕНа : 
VG @ т] @ Nr. 109 i w Gazecie Polskiej z dn. 10—V 31 Na lszy seans ceny zniżone. Począteż o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2 

Nr. 127. JUTRO! „POKUSA z GRETĄ GARBO w rol. gł Dla młodzieży dozwolone. 

400.000 złotych 300.000 A 

      
  
  

  

2 sej Podwójny Prog TAJEMNICA CZARNEGO WĄWOZU či 
    
        
    

           

200.000 200.000 Fabryka i skład mebli KINO ‚ z udziałem znakomitego cowboya-dženielmana BOB CUSTER | PEGGY, MONTGOMERY „ 
® ° a P A Ne 2) YWY POCISK wielki film sportowy z udzisłem znanego akrobaty e lowes. Brawurowy 

у ścig przez stepy wśród tyciąca niebezpieczeństw. Karkołomna jazda na motocyklach 100.000 100.000 W. Wilenkin iS-Ka |"... a pod ocząju”o godz. rej Ceny od 30 gr = 
  

Spółka z ogr. odp. 
Wiino, uł. Tatarska 20, dom własny, 

Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

  

dji p. t. 
Mickiewicza 9. zacji p   Cena ćwiartki losu 10 zł. 
  

Dziś wieczór Śmiechu i humoru! Znakomity komik 

NO ś« BUSTER KEATON 
„SWIATOWID“ | w arcywesolej 

  

  

  

  

Fortepian vei 
Sąd Grodzki w Wilnie zgodńie z art, LOKALE UE Tas 

94 ust. wekslowej z dn. 21 Hstopada 1954 npm c = 

r. wzywa BO: weksli Laikų h Dr BN nd sai 40 

ażeby w terminie 60-dniowym, od dnia ri * 7 

niejszego ogłoszenia, stawi się w Sądzie K. Sokołowski Mieszkania a. a. WILEŃSKA 8 | 

@ K AD wek SOA Chor. skórne I we- 2—3 pokojowego я Oto właściwe źródło. zakupu radjosprzętu: odbiorników. 

Za traine rozwiązanie szarady otrzyma każdy tez wyjątku, bez żadnego losowania | w Suniie 100 zł., a drugi w sumie 200, żł., ug, Wileńska 30, m. 14. ję. Otesty RZA Oszczędności głośników, aparatów anodowych, akumulatorów, bateryj ano-f | 
. „Sło- 

= wystawione przez "Aleksandra Kapkowicza, Przyjm, od g. 9—12 r. swoje złote i dolary dowych i innych części. 

NAGR ODE: m A aaa WWW) a pęt W OBR EO A Ara || Tsetowe bożwiie ugakcnów | alez) g, 
ZĘ. sa R ei Hy. A oprocentowanie. о- E p 

' zł a nieprzedstawienia zaginionych weksk w H DO łkie R Do najęcia yta JO Jest PROG Naprawa odbiorników i słuchawek. sj . : 

js gaj 97 oznaczonym terminie, będzie powzięta — од- awry: lewi- wy zpieczona złotem, sre- A Bezpłatne udziełanie porad w dziedzinie radjotechniki. 

w gotówce powiednia decyzja 0 umorzenie powyższych czowa Žo A R brem i drogiemi kamie- | a 
ūcu umebl. 

    

  

   

        

  

  

Wprowadzamy w życie towarzyskie nową grę pod nazwą przyjmuje od 11—12fi pokoje z osobnem wej- E io d э 

  

   

    

   

  

  

  

  

  

ы " od 5—6. Choroby skór- ściem wśród lasu nad 
46 awa | L rzeką, ul. Mila 9—4. NIE oo 0 s T R Z E Ž E N I E! 

osme ekarska i —— # z * 

' а Sąd Grodzki w Wilnie, zgodnie z art. operacje kosmetyczne P kój Pema к 7 P Fi w Wilni 1 
33 8 cj z dn. 21 fistopada 1924 Ti й @ ше PE WACH SG kła Ai gabius еча Ee 

. . ZARZ iadac ok: ini „ W. Zar. Nr. 77. umeblowany z niekrę- 5 A 27804 malowartošcioj ow ywane butel 

dostępną dla wszystkich, miłą, ciekawą i zaimującą. » a a OU a DOKTOK pującem ejśdiai о Sprzedaje się 194 : „Patent“  ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU 
„Polska Komunikacja“ jest pierwszorzednų grą, którą bawić się będą tak osoby do-| pi łoszenia, stawił się w Sądzie BI dwuch oknach, front, PLAC jedna dzies, przy > ® w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 

ZE roste, jak i rozumna młodzież Grodzkim w Wilnie, przy ul. 3 - go Maja umowicz używalność _ łazienki ni. Kalwaryjskiej 162. : Konsumentów 
„Polską Komunikację““ zamierzamy wprowaazić, jak najszerzej, a nadto propagując Nr. 4 i okazał z iony weksel w sumie choroby weneryczne, Obejrzec Zygmuntow- Dowiedzieć się: Wileń- 

zamiłowanie do rozwiązywania szarad, pudajemy jednorazowo do rozwiązania po- 300 zł, wystawi przez Chaję Drujak, skórne i moczopłciowe ska 20 m. 2 godz.4—5 _ ska 15, m. 3. Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsylikatam i 
niższą szaradę, premjowana kwotą 60 złotych. na zlecenie Antoniego Sobolewskiego, 6 u- WIELKA 21 popoł. — — E prosimy uwažač przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej stavy| 

Kto zamawia: „Polską Komunikację“ przy rėwnoczesnem  nadeslaniu morzenie wspomnianego weksla. W — razie tel. 921, od9—113—9 + P Ss Y z 
u zł. 2.50 w gotówce lub w znaczkach pocztowych, po- nieprzedstawienia zaginionego weksla м _ \ 2 Р % Mieszkanie i P Ę w A Ž Y Ww ł E C K i E 6 0 wołując się na niniejsze ogłoszenie. A terminie będzie powzięta Gd- DOKTOR do: wytiajęcia 5 wi | dodawać. 
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