
ROK X1. AG 110 (2917) 

SŁOWO 
WILNO, Niedziela 15 maja 1232 r. 

Redaxcja ; Administracja, Wilno, Zamkowa 2, 

  

PRENUMERATA mięsięczna z odnjesjeniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł. 

Nr, 80259, W sprzedaży detali, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

Wobec zwycięstwa lewicy we Francji | 
Nasza lewica, czując się słabą, opie 

ra swe nadzieje na protekcję z zew- 
nątrz, ignorując, że to nastawienie po- 
lityczne daje Polsce nie sprzymierzeń- 
ców, lecz protektorów, obniża naszą 
samodzielność polityczną. Obecnie 
„Robotnik“ triumiuje ze zwycięstwa so 
cjalistów francuskich, z otrzymania 
przez nich 129 mandatów, oraz z tego, 
że zwycięstwo socjalistów poszło w pa 
rze ze zwycięstwem całej lewicy, któ- 
ra będzie miała większość w parlamen 
cie francuskim siedemdziesięciu kilku 
mandatów. „Rzecz jasna — pisze „Ro- 
botnik“, że zwycięstwo lewicy we Fran 
cji pociąga za sobą konsekwencje poli- 
tyki zagranicznej. [| w szczególności 
Połska — dopóki trwa „sanacja”, sta- 
je przed poważnemi trudnościami". 
„Robotnik“ zapomina, že lewica iran- 
cuska godziła się w swoim czasie na 
sojusz z Rosją carską. Nie polityka we- 
wnętrzna państwa sprzymierzonego de 
cyduje o przymierzu, lecz szereg in- 
nych czynników, między innemi — po- 
lityka zewnętrzna. Polska nie może 
przystosowywać swej polityki wewnę- 
trznej do Francji, chociażby i nadal 
pozostawała z nią w przymierzu. Wie- 
my, że przymierze polsko-francuskie 
oparte jest na dość kruchych podsta- 
wach. Dla Francji jest ono atutem dla 
wzmocnienia jej stanowiska międzyna- 
rodowego wobec Niemiec. Prawica 
irancuska dyskontuje antagonizm pol- 
sko-niemiecki. Natomiast dla lewicy, 
dążącej do wyrównania antagonizmu 
irancusko-niemieckiego, _ antagonizm 
polsko-niemiecki jest czynnikiem nie- 
pożądanym, zmuszającym ją do likwi- 
dowania przymierza  polsko-irancu- 
skiego. 

Nawet rząd, oparty o prawicę, Tar- 
dieu w bardzo ważnem posunięciu w 
polityce międzynarodowej, mianowi- 
cie w projekcie unji naddunajskiej, 
iguorował interesy Polski. Pożyczka 
polska we Francji nie została poparta 
przez rząd francuski. Obecnie przycho- 
dzi do władzy lewica, która prowadzi- 
ła agitację za zlikwidowaniem  przy- 
mierza polsko-francuskiego. 

Niedawno przedstawiciel stron. ra- 
dykalnego Pfeifer, generalny sekretarz 
partji fTadykalno - społecznej, jeden z 
najbardziej wpływowych ludzi, w o- 
bozie lewicowym, stale zwałczający 
przymierze  połsko-francuskie, udzie- 
lił charakterystycznego wywiadu ko- 
respondentowi „„Kurjera Warszawskie 
go“. 

„Opinja polska, — mówi p. Piei- 
fer — myli się bardzo poważnie są- 
dząc, że moje wystąpienia odźwies- 
ciadlają jedynie mój osobisty punkt 
widzenia i podając w wątpliwość 
autentyczność uchwały partji radykal 
no - społecznej, wymierzonej przeciw 
ko zasadzie aljansów  antagonistycz- 
nych.“. 

„Zagadnienie przymierza polsko - 
irancuskiego było już niejednokrotnie 
poruszane na naszych zebraniach, jak 
i na szpaltach „Republigue“. W nu- 
merze specjalnym z dnia 4 XI — 1930 
roku, wydanym, przeciwko wojnie, 
zabrał głos ówczesny prezes naszej 
partji, p. Daładier i dał wyraźnie do 
zrozumienia, że jest zasadniczo wrogo 
ustosunkowany do odnowienia soju- 
szu z Polską. W tym samym duchu 
wiełokrotnie wypowiadali się w na- 
szem piśmie posłowie Gaston Berge- 
ry i Pierre Cot. 21 i 22 grudnia u- 
kazały się w „Republique* dwa moje 
obszerne artykuły, w których porusza 
łem niebezpieczeństwo istnienia kory- 
tarza pomorskiego”. 

s „Dodam jeszcze — mówi w dal- 
Szym ciągu p. Pfeifer — że pod ko- 
niec 1930 roku organ Ligi Praw Czło- 
wieka i « Obywatela zamieścił artykuł 
swego wice-prezesa, wypowiadający 
się rezolutnie przeciwko wszelkiemu 
sojuszowi między Francją a Polską". 

; „Wreszcie przypomnę panu na- 
miętny pojedynek oratorski, pamiętny 
w kołach dyplomatycznych Paryża, 

jaki rozegrał się na trybunie Izby De- 
putowanych między Briandem a Fran- 
€lin - Boullonem a propos aljansu 
Francji z Polską, Rumunją, Jugosła- 
wją itd. Briand oświadczył, wówczas 

dosłownie, że „dawne aljansy zaczep 
ne jak i obronne są już poza nawia- 
sem trosk narodowych, i że żaden 
naród nie zgodziłby się do polityki, 
która w przeszłości niejednokrotnie 
doprowadziła do wojny. 

„Zwracam nakoniec pańską uwa- 
sę że nawet wśród Francuzów, któ- 

Konto czekowe P,K,O, 

rzy wierzą jeszcze w pożytek aljan- 
sów, znaczna część ich jest zdania, 
że umowy polsko-francuskie zatruły 
stosunki francusko - niemieckie, tak 
samo, jak układy z jugosławją popsu 
ły nasze stosunki z Włochami. Publi- 
cysta prawicowy tej miary, co Jac- 
ques Bainville napisał kiedyś w Ac- 
tion Francaise zdanie, które może 
Polskę urazić: — jeżeli już _ mamy 
mieć aljantów — pisał Bainville — 
to lepiej wybrać pośród nich najsil- 
niejszych”. 

Lewica francuska pod wzgłędem po- 
lityki zewnętrznej jest dla nas niebez- 
pieczną z tego powodu, że jest pro- 
rosyjską, a w danych warunkach pro- 
sowiecką, co bezwarunkowo wzmacnia 
pozycję międzynarodową Rosji sowiec 
kiej i ułatwia jej proces uprzemysło- 
wienia, zmieniający stosunek sił na nie 
korzyść Europy wogóle, a Polski w 
szczególności. Powrót do dawnego 
przymierza irancusko-rosyjskiego, jest 
dla nas niebezpieczny. W tych warun- 
kach polityka polska zewnętrzna mu- 
si przejawić inicjatywę i rzutkość. 

Zbliżenie polsko-niemieckie w obec 
nych warunkach nie szkodzi, przeciw- 
nie — jest czynnikiem naprawy stosun 
ków polsko-francuskich. 

Dla wzmocnienia międzynarodowe 
go położenia Polski trzeba obalić fał- 
szywe pozory, że Polska gotuje napad 

bądź na Gdańsk, bądź na Prusy Wscho 
dnie i że Francja tylko powstrzymuje 
Polskę.od tej awantury. 

Uwazając za zgubny powrót syste- 
mu Europy do przymierza francusko- 
rosyjskiego, Polska musi obecnie wy- 
stąpić oficjalnie, jako rzecznik porozu- 
mienia kontynentalno-europejskiego, t. 
j. Francji,*Niemiec i Polski, przyczem 
podstawą tego porozumienia musi być: 
rezygnacja Niemiec z korytarza Ротог 
skiego. Władysław Studnicki. 
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WYJAŚNIENIA BIURA WOLFFA 

BERLIN. PAT. — Biuro Woliia do- 
nosi: Wbrew nieścisłym šniorimacjom, 
które się ukazały w związku z dytni- 
sją generała Groenera, tutejsze koła 
polityczne stwierdzają, że połączenie 
teki spraw wewnętrznych i teki obro- 
ny narodowej w jednych rękach oka- 
zało się na dalszą metę niekorzystne i 
sprzeczne z interesami obrony narodo- 
wej. Takie połączenie dwóch mini- 
sterstw było z począku planowane na 
krótko i miało trwać tyłko przez zimę. 

Administra« 

NUMER DZIESIEJSZY ZAWIERA DODATEK „SŁÓWKO*. 

PRZEDSTAW 
BRASŁAW — Ksjęgarnja T-wa „Lot*. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODŽIEj — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S 

    

Dymisja Groenera ze stanowiska о- 
brony narodowej nie jest bynajmniej 
konsekwencją ostatnich wypadków po 
ltycznych, a tylko wyrazem dążenia 
do odseparowania dwóch ministerstw, 
które istniało już oddawna. 

Ostatnie wypadki w Reichstagu wy 
kazują. że złączenie tek spraw wewnę- 
trznych i Reichswehry doprowadziło 
do zbyt daleko idącego wciągania ar- 
mji niemieckiej w ewenementy polity- 
czne. 
jednym motywem wystąpienia Groe 

TASK —-— 

Senat gdański narusza statut prawny 
PROTEST GEN. KOMISARZA RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. — Senat gdań 
ski wydał 22 stycznia br. rozporządze- 
nie, regulujące prawo zawijania i po- 
stoja w porcie gdańskim obcych stat- 
ków wojenych. 29 kwietnia Senat gdań 
ski wydał przepisy, uzupełniające, od- 
noszące się między innemi do polskich 
statków wojennych. Przepisy Senatu 
gdańskiego, wydane bez koniecznego 
uzgodnienia sprawy z czynikami powo 

łanymi, jak z rządem polskmi i radą 
portu, niezgodne są ze statutem praw- 
nym w. m. Gdańska. 

W związku z powyższem komisarz 
generalny R. P. w Gdańsku złożył w 
dniu 14 bm. w imieniu Polski protest 
przeciwko tym zarządzeniom, których 
moc obowiązująca nie może być uzna- 
na przez Poiskę. 

Trzy wyroki śmierci za szpiegostwo 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 30 kwiet- 
nia rb. zostali aresztowani pod zarzutem 
usiłowania szpiegostwa na rzecz jednego z 
państw ościennych Jan Bąkowski, technik 
budowlany, Władysław Borakowski, urzęd- 
nik kontraktowy Sztabu Głównego i Teodo- 
zja Majewska, tancerka z Rosji. 

Sprawa została przekazana Warszawskie 
mu Sądowi Okręgowemu, który w postępo- 
waniu doraźnenmi w dniu 13 i 14 bm., w skła- 
dzie: przewodniczący wiceprezes Sądu Okrę- 
gowego Duda i sędziowie Kramer, Posenikie 
wicz, przy oskarżycielu prokuratorze Rause, 
skazał Bąkowskiego i Borakowskiego na ka- 
rę śmierci, Majewską zaś na bezterminowe 

„ciężkie więzienie. Skazani wyrok przyjęli spo 

kojrie. Obrońcy z urzędu: Bąkowskiego — 
adw. Koziołkiewicz, Borakowskiego adw. 
Główczewski, Majewskiej — adw. Tyrchow- 
ski wnieśli do Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej prośbę o łaskę. 

W .LUBLINIE 
LUBLIN. PAT. — Sąd Wojskowy w Lu- 

blinie rozpatrywai sprawę szeregowca 23 pp. 
Grzegorza Wilkosza z Włodzimierza Wołyń- 
skiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz 
jednego z państw ościennych. W rezultacie 
rozprawy Wilkosz skazany został na karę 
Śmierci. Oskarżony zwrócił się do Pana Pre- 
zydenta o łaskę, jednak Pan Prezydent z 
prawa łaski nie skorzystał, wobec czego wy- 
rok śmierci o godzinie 7 rano został przez 
rozstrzełanie wykonany. 

  

Konterencja ministrów Małej Ententy 
KOMUNIKAT OFICJALNY 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Po połudń:0 
wem posiedzeniu ministrów Małej En- 
tenty ogłoszono następujący komuni- 
kat: 

Ministrowie spraw zagranicznych 
państw Małej Ententy, zebrani pod 
przewodnictwem min. Marinkowicza 
na dwóch posiedzeniach rano i po po- 
łudniu, przystąpili do wymiany swych 
informacyj i wrażeń o ogólnej sytua- 
cji politycznej, jak również o powaž- 
nych trudnościach, które sytuacja ta 
pociąga za sobą. Następnie rozpoczęli 
badanie zagadnień, wysuniętych na 
konferencji rozbrojeniowej, a to zarów 
no z punktu widzenia politycznego, jak 
i technicznego. Zbadali też sprawy pro 
cedury i metod pracy oraz samą isto- 
tę zagadnień, które należy rozstrzyg- 
nąć. Dalej potwierdzili wspólną  linję 
postępowania, przyjętą już dawniej i 
ustalili procedurę, którą mają się kiero 
wać w zależności od rozwoju zagad- 

POPIERANIE TANIEGO 
BUDOWNICTWA 

WARSZAWA. 14.5 (tel. wł.). — 
Dziś pod przewodnictwem premiera 
Prystora odbyło się posiedzenie Komi 
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów, 
na którem poza załatwieniem kilku 
spraw bieżących rozpatrzono sprawę 
dalszych możliwości poparcia taniego 
drobnego ruchu budownictwa mieszkal 
nego. Powzięta uchwała jak się dowia 
dujemy zmierza do udostępnienia sze- 
rokim warstwom ludności do nabywa- 
nia terneów państwowych na dogod- 
nych warunkach w okolicach więk- 
szych miast. 

POWRÓT VICE-MINISTRA 
CZAPSKIEGO 

WARSZAWA, 14.5 (tel. własny). 
Wczoraj powrócił z Paryża vice-mini- 
ster komunikacji p. Czapski, który brał 
udział w walnem zgromadzeniu akcjo- 
narjuszy T-wa Polsko - Francuskiego 
budowy kolei Śląsk — Gdynia. Zgro- 
madzenie to upoważniło zarząd do 
zwiększenia pożyczki obligacyjnej. Vi- 
ce-minister Czapski prócz tego bawił 
w Genewie, gdzie brał udział w konie- 
rencji rzeczoznawców w sprawach ko- 
munikacyjnych, zwołanej przez Ligę 
Narodów. 

nień, jakie stanęły przed konierencją 
genewską od ostatniego zebrania mini- 
strów państw Małej Ententy. Dzień 
sobotni będzie poświęcony badaniu 
spraw, któremi będzie się zajmować 
konferencja lozańska. 

BIAŁOGRÓD. PAT. Minister 
spraw zagranicznych Marinkowicz wy- 
dał obiad na cześć ministrów Ghiki i 
Benesza. Na obiedzie tym minister Ma 

rinkowicz wygłosił dłuższe przemówie- 
nie, w którem scharakteryzował dzia- 
łalność i dążenia Małej Ententy. W od- 
powiedzi na to przemówienie mini- 
strowie Ghika i Benesz podkreślili, że 
Małą Ententę cechuje szczere dążenie 
do zgody i charmonji i że należące do 
niej państwa są zawsze gotowe do uży 
tecznej i owocnej współpracy dla ogól- 
nego dobra. 

  

Marszałek Piłsudski wyjechał do Pikiliszek 
Jak się dowiadujemy, dzień wczo- 

rajszy spędził p. Marszałek w Pikilisz- 

kach, gdzie również ma pozostać przez 

dwa dni Zielonych Świąt. 

ZAMKNIĘCIE SESJI SEJMU ŚLĄSKIEGO 
WARSZAWA. PAT. — „Monitor 

Polski* z dnia 14 maja zamieszcza za- 
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
o zamknięciu sesji Sejmu Śląskiego. Za 
rządzenie to ma następujące brzmie- 
nie: 

Na podstawie art. 21 ustawy kon- 
stytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, 

zawierającej statut organiczny woje- 
wództwa śląskiego (D.U.R.P. Nr. 73, 
poz. 497) zamykam sesję Sejmu Ślą- 
skiego z dniem 14 maja 1932 r. 

Warszawa, dn. 11 maja 1932 r. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej (—) l. Mości- 
cki. Prezes Rady Ministrów (—) A. 
Prystor. 

Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfr 

  

   

    

i 
| 
| 

CIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

MIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksiegarnja Polska — St, Bednarski, 
*OSTAWY — Ksjęgarnja Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewja —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — 1, Miickjewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgarni Koi, „Ruch”, 

      

DOOKOŁA DYMISJI GROENERA 
nera ze stanowiska ministra Reichswe- 
hry było pragnienie oddzielenia tego 
resortu, nie mającego charakteru poli- 
tycznego od stanowiska ministra spraw 
wewnętrznych Rzeszy, które jest w wy 
sokim stopniu polityczne. Fakt, że ge- 
nerał pozostał ministrem spraw wewnę 
trznych w porozumieniu z kanclerzem 
świadczy o tem, że w polityce wewnę- 
trznej nie zaszły żadne zmiany. 

POGŁOSKI © PLANOWANYM 
ZAMACHU NA GROENERA 

BERLIN. PAT. — „Vorwaerts' donosi, że 
w berlińskich kołach politycznych obiegają 
w ostatnich dniach pogłoski o planach za- 
machu na ministra Groenera. Pogłoski te 
powstały w związku z faktem aresztowania 
kilku osobników, których zachowanie się 
wzbudziło podejrzenie policji. Pogłoski te 
dotychczas nie zostały zdenientowane. 

Sprawcy napadu 
na Kiotza 

SKAZANI NA TRZY MIESIĄCE 
WIĘZIENIA 

BERLIN. PAT. — Oskarżeni 0 na- 
pad na dziennikarza Klotza posłowie 
narodowo - socjalistyczni Heines, Ste- 
gman i Weizel skazani zostali na karę 
więzienia po 3 miesiące. Pos. Strasser 
został uwolniony. W czasie rozprawy 
przed gmachem sądu narodowi - socja 
liści urządzili burzliwą demonstrację. 
Policja inierwenjowała, aresztując kil- 
kudziesięciu demonstrantów. 

WZRYTEZGRWEOZZZENA PO SRWEZOZSZOOSEDZECZZA 

Katastrofa w kopalni 
Dorstfeld 

BERLIN. PAT. — W kopalni Dorstield 
pod Dortmunden wydarzyła się w d. 14 bm. 
rano katastrofaż której ofiarą padło 5 ludzi. 
Wskutek nagiego zerwania instałacji dźwigo 
wej dwa t. zw. kosze windowe spadły w 
przepaść głębokości S00 metrów. 

W jednym Koszu znajdowało się 4 robot 
ników, wszyscy żonaci, w drugim jeden ro- 
botnik. Urządzenie to kontrolowane było 
wczoraj przez specjalną komisję nadzorczą 
i uznane za znajdujące się w zupełnym po- 
rządku. Niema żadnej nadziei uratowania о- 
fiar wypadku. Wobec istnienia drugiego urzą 
dzenia dźwigowego w szybie, praca w ko- 
palni przerwana została tylko na krótki czas. 

Na miejsce katastrofy udała się specjalna 
komisja górnicza i oddział pogotowia ratun- 
kowego, który przystąpił do wydobywania 
ofiar. Kopalnia w Dortstield jest jedną z 
największych kopalń w zagłębiu węglowem 
Reńsko-Westialskiem, której prawo eksploa- 
tacji obejmuje 1o wielkich pól węgłowych. 
Największa katastrofa tego samego rodzaju 
w czasach powojennych wydarzyła się w ro 
ku 1920 na kopalni Kaiserstu! w Dortmun- 
dzie, przyczem zabitych zostało 18 osób. 

Rozszerzenie sieci 

komitetów rolnych 
WARSZAWA, 14.5 (tel. własny). 

Dowiadujemy się, że sprawa. rozszerze 
nia sieci komitetów rolnych ma być za 
łatwiona w ten sposób, że na terenie 
wszystkich powiatów mają powstać 
delegatury powiatowe biur wojewódz- 
kich komitetów finansowo - rolnych. 

Delegatury te będą pracowały pod 
przewodnictwem właściwych starostw 
i będą mogły zlecać swe prace organi- 
zacjom rolniczym związkom lub okrę- 
gowym towarzystwom rolniczym. 

Ostatecznego postanowienia w tej 

sprawie należy spodziewać się w 
dniach najbliższych. 

  

Zwłoki synka Lindhergha spalono w krematorjim 
SENSACJA BERLIŃSKA TRENTON (New jersey). PAT. — Zwło- 

ki synka Lindbergha zostały spalone w kre- 
matorjam. W czasie spałania zwłok obecni 
byli jedynie rodzice, szef policji stanu New 
Jersey i kilku przedstawicieli władz. Prochy 
zostaną w dniu jutrzejszym wręczone rodzi- 
com. Prezydent Hoover przesłał na ręce pani 
Lindbergh kondolencje, oświadczając przy- 
tem, że policja nie spocznie, dopóki zbrodnia 
rze nie zostaną wykryci i ukarani z całą su- 
rowością. Miejsce, w którem znaleziono zwło 
ki, zostało ogrodzone i strzeżone jest przez 
wojsko. Chodzi o to, by nie zostały zatarte 
pozostawione ślady. ; 

NAZWISKA ZLOCZYNCOW ZNANE 
POLICJI 

NOWY YORK. PAT. — Curtis podał do 
wiadomości policji nazwiska i rysopis osób, 
z któremi prowadził swego czasu pertrak- 
tacje co do zwrotu dziecka Lindbergha. Wła 
dze hrabstwa Hunterton, w którem  popeł- 
nione zostało morderstwo, zwróciły się do 

gubernatora Moore'a z żądaniem, aby natych 

miast wystąpił z aktem oskarżenia przeciw- 
ko złoczyńcom, których nazwiska są wła- 
dzom znane. 

BERLIN. PAT, — Jeden z dzienników ber 
fińskich ogłasza list anonimowy, zawierający 
zupełnie odmienną od dotychczasowych wer 
sję co do okoliczności, w jakich nastąpiła 
śmierć dziecka Lindbergha. 

Autor listu jest — jak wynika z treści— 
reemigrantem niemieckim z Ameryki, który 
przypadkiem dowiedział się o tajemnicy 
śmierci małego Lindbergha. Według zezna- 
nia autora anonimowego listu, dziecko Lind- 
bergha nie zostało zamordowane, łecz prze- 

  

jechane przez samochód Lindbergha w cza- 
sie, gdy bawiło się na drodze przed garażem. 

W samochodzie tym znajdował się jeden 
zę znajomych rodziny Lindbergha wraz z 
szoferem. Sprawcy nieszczęśliwego wypad- 
ku w obawie przed odpowiedzialnością ukry 
li wypadek i zwłoki dziecka zakopali w le- 
Sie. Autor listu wskazuje na szoiera jako 
na osobę, która mogłaby udzielić policji wy- 
jaśnień o zajściu. 

UMIERAMY ZA FRANCJ 
ZBIOROWE SAMOBÓJSTWO 

PARYŻ. — Wielkie wrażenie w Pa 
ryżu wywołało zbiorowe samobójstwo 
trzech emigrantów rosyjskich, byłych 
olicerów carskiej armji. 

Porucznicy: Dmitrjew, Sałonow i 
iMedownikow wystrzałami z jednego 
rewolweru odebrali sobie kolejno ży- 
cie w małym hoteliku, gdzie mieszkałi 

TRZECH EMIGRANTÓW 
przy ul. ujas. 

Zostawili oni wspólny list nastę- 
pującej treści: Nie możemy przenieść 
tej hańby, jaką okrywa rosyjską emi- 

grację przez ohydną zbrodnię Gorgu- 
łowa. Umieramy za Francję. 

Ten tenstament podpisali wszyscy 
trzej samobójcy. 

TLS a @ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłanie, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

owe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do imiejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmjenjane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr, 

  

SILVA RERUM 
Matura i młodzież — to dwa te- 

maty najbardziej dziś aktualne i sze 
roko omawiane na łamach wszystkich 
czasopism. 

Gazeta Połska (132) zastanawia 
się nad maturą i nad sposobem tej 
kontroli młodzieży pod względem jej 
dojrzarości umysłowej 

Matura ma wypuścić w świat t. zw. lu 
dzi dojrzałych, przygotowanych już nieonial 
do rozpoczęcia pracy w  potocznem życiu. 
Przygotowanych do .daiszej nauki indywidu 
alnej, do odbycia służby wojskowej, ze 
stopniem oiicerskin, do wstąpienia do wyż- 
szych szkół iachowych itp. 

Tytmczaseni przy maturze takiej pracują 
wyłącznie sami pedagogowie. 

Pedagogowie, to znaczy ludzie dość da 
iecy od poiocznego życia, skupieni całkowi 

  

      

cie i wyłącznie nad zagadnieniami facho- 
wemi, pedagogicznemi. 

Jest to dość dziwnie, że ci ws „kto 
rzy z rąk egzaminatorów mają niejako. 

   rzystę, gwoli przesunięcia go na 
tory normalnej dalszej pracy w spoieczeń- 
stwie — że ci najważniejsi — nie uczestni- 
czą przy dziele wyświęcenia  niedojrzalego 
chłopca na dojrzałego człowieka. || 

Stąd autor wyciąga logicznie po- 
prawny wniosek, że obok egzaminato- 
rów pedagogów muszą przy matu- 
rze ć głos społeczni sędziowie ma 
turalni: 

Matura taka, jak się ją dziś odbywa, 
nie może mieć — wedle mojego przekona- 
nia — żadnego znaczenia- i nie przyniesie 
nic dobrego i będzie piłą dziwaczną, bez 
sensowna, niezrozumiałe dła rodziców, oto- 
czoną powątpiewaniem wszystkich ludzi 
praktycznego życia — jak długo przy ma- 
turze razem z profesorami nie zasiądą przed 
stawiciele społeczeństwa, wybrani celowo z 
pośród tych zawodów, na drogę których u- 
dają się przeważnie uczniowie, ukończywszy 
maturę, 2 3 : 

Z tem įednak zgodzič się nie mož- 
mniej nie ma na celu kształcenia za- 
na. Przecież szkoła średnia bynaj- 
wodowców Nawet po uniwersytecie ab 
solwenci przechodzą okres praktyki i 
składają ne egzaminy zawodowe: 
Distego też nie można podzielić entuz 
jazmu autora, który tak mówi: 

lież mógłby skorzystać połonista, gdyby 
wśród sędziów maturalnych znalazł się od 
strony spoieczeństwa ten, czy ów dzienni- 
karz, ten czy tamten pisarz, wnoszący do 
studjum polonistyki całkiem Świeże, odmien 
ne od szkolnych pierwiastki użycia języka 
w słowie i piśmie? 

Ileż skorzystaliby nasi nauczyciele nauki 
© państwie, gdyby wśród przysięgłych sę- 
dziów maturalnych, wyłonionych ze strony 
społeczeństwa, znalazł się ten czy ów urzęd 
nik skarbu, rołnictwa, sprawiedliwości, ad- 
wokaż, sędzia? г 

Jakže inaczeį wyglądalaby  nawet može 
nauka geograiji, gdyby przy stołe matural- 
nym znaleźć się mogli tachowcy z dziedzi- 
ny „andlu, kupiectwa, komunikacji? RE 

Wprowadzenie takich egzaminów 
miałoby tylko jeden dobry wynik, że 
dałoby niewyczerpaną ilość tematów 
naszym satyrykom, no i natchnęłoby 
K. Leczyckiego do napisania nowej 
„Sztuby“. 

Ale, odrzucając żart na stronę, 
trzeba przyznać, że zetknięcie się ma 
turzystów z przedstawicielami róż- 
nych zawodów, raczej pewne obcowa 
nie z nimi, ujęte w jakieś ramy orga- 
nizacyjne, byłoby bardzo pożądane. 

Lector. 

   

        

      

   

   

Zawody: hippiczne 
w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę odbył 
się na pięknym torze hippicznym w Łazien- 
kach, przy doskonałej pogodzie, konkurs о- 
twarcia, rozegrany w trzech serjach. 

Wyniki na konkursie tym uzyskane są 
wręcz doskonale i wykazują świetną tormę 
szeregu naszych jeźdźców. 

W serji I warunki były następujące: 16 
przeszkód 120 cm. wysokości, 350 cm. sze- 
rokości, szybkość 400 m. na min. Zwyciężył 
por. Ruciński na Reszce, drugi por. Karwacki 
na Gołębiu, trzeci por. Komorowski. 

W serji drugiej warunki były następują- 
ce: 16 przeszkód 130 em. wysokości, 400 
cm. szerokości, szybkość 400 m. na min. Zwy 
ciężył kpt. Mrowiec na Moskału. Drugie i 
trzecie miejsca podzielili por. Strzałkowski 
na Oberku i por. Łuszczewski na Orlicy. 

W serji trzeciej — dła pań i jeźdźców cy- 
wilnycn obowiązywały warunki: 16 prze- 
szkód 110 cm. wysokości, 300 cm. szeroko- 
ści, szybkość 400 m. na min. Wyniki: pierw- 
szy p. Bylczyński na Dominie (0 punktów), 
drugi p. Wickenhagen na Lotrzyku (0 p.), 
trzecim — pani Zoija Sikorska na Laskawym 
Paniex(0 p.). 

ROZGRYWKA Q PUHAR 
DAWISĄ 

POLSKA—HOLANDJA 2:1 
WARSZAWA. PAT. — Sobotni trzeci 

mecz w rozgrywkach o pułiar Davisa Polska 
— Holandja w grze podwójnej przyniósł 
pierwsze zwycięstwo Holandji. Wynik: para- 
Hughan—Koopman pokonała parę Tłoczyń- 
ski—jerzy Stołarow 3:6, 17:15, 3:6, 6:3, 7,5. 
Po dwóch dniach Polska prowadzi 2:1. 

LEGJA—POLONIA 5:1 
WARSZAWA. PAT. — W sobotę na boi- 

sku Polonji rozegrany został mecz ligowy po 
między drużynami stołecznemi Legji i Polo- 

nji Mecz przyniósł zdecydowane  zwycię- 

stwo drużynie Legji w stosunku 5:1 (3:1).



ZABAWMY SIĘ 
ZIELONE 

Zielone świątki... 

Czyż może być stosowniejsza nazwa? 

Słońce doskonale to rozumie i wyziele- 

mia wszystko, stroi w wiosenne kolory. 
Czy Pani gra w zielone? 

Nic łatwiejszego. Trawka rośnie na każ- 

dem miejscu. Wkrótce będzie nawet na ra- 

batach wzdłuż ul. Mickiewicza. — jeżeli, o- 

czywiście, spacerowicze pozwolą jej wogó- 

le wyrosnąć. Sławetna Bouffałłówka, o któ- 

rej tyle rzewnych słów napisał chodzący po 

mieście poeta, i ta pokryła się tarniną. — 

Możną więc grać w zielone... 

Naturalnie nie trzeba robić brzydkich za- 

kładów o pieniądze, o pożyczanie ubrań itp. 

Należy zachować beztroski i pogodny 

nastrój tej wiosennej gry i grać z lubą o 

niewinny pocałunek, z wierzycielem o u- 

śmiech, z teściową o najmilszy komplement. 

© tych niegodziwcach, którzy z gry w 

zielone robią źródło zarobku, a co gorsza, 

hazard, wogóle mówić nie będziemy. —Pa- 

miętać również nale ', iż przyroda nie po- 

to umaiła drzewa i, aby jeden z drt:- 

gim miał je obrywać. 

Najlepiej, skorzystać z dni świątecznych 

i po zielone wybrać się za miasto. Od te- 

go jest maj, żeby urządzać majówki. Nie 

każdy musi mieć zjazd polonistyczny, hi- 

storyczny lub orjentalistyczny. Przecież 

prócz tego istnieją wycieczki nad Narocz, 

Zielone jeziora lub Troki. Komu do gustu 

to nie przypada, może urządzić wyprawę 

poprostu do Bernardynki, chociaż tam za 

zrywanie trawki możną mieć nieprzyjemno- 

ści. 

Uciekajmy z miasta. 

będą mieli więcej pow Z. 

własnej przyjemności także 

dem biižnich. 
Szczególnie wszyscy grający w zielone, 

. muszą zrobić wyprawę za miasto, aby zao- 

patrzyć się w zapas „zieloności* na dni kil- 

ka, aż do następnej eskapady. To będzie 

lepsze, niż obrywanie liści z drzew miej- 

skich. 

   

    

  

  

którzy zostaną, 

a my prócz 

zaslugę wzglę- 

  

A za miastem jedną-drugą gałązkę u- 

szczknąć można, byle nie za wiele, byle nie 

na opał, bo to także kryminał. TC. 

Ii Polski 
Ziazd Orjentalistyczny 

W WILNIE 
W dniach 16 i 17 maja odbędzie się w 

Wiłnie, w lokalu Uniwersyteckiej Bibljoteki 
Publicznej Ii Polski Zjazd Orjentalistyczny z 
następującym programem: 

1) Poniedziałek, 16 maja, godz. 10,30. 
1) Otwarcie Zjazdu, 2) H. Seraja Szap- 

szał: Znaczenie Wilna dla orjentalistyki pol- 
skiej, 3) S. Stasiek: Z dziejów orjentalistyki 
polskiej, 4) W. Kotwicz: Rzut oka na losy 
orjentalistyki w Polsce, S. Szachno: Ibra- 
him Beg Strasz, Polak renegat w służbie tu- 
reckiej w latach 1551 — 1571. Godz. 16.30: 
1) Ks. W. Michalski: Amen-em-ope i przy- 
powieści Salomonowe (Sapiencjalna literatu- 
ra Egiptu i jej wpływ na przypowieści Biblji) 
2) T. Kowalski: Próba charakterystyki twór 
czości literackiej Arabów, 3) A. Zajączkow- 
ski: Staroosmanska wersja bajki Ezopa 0 żo 
nie i śmierci. Godz. 18,30: 1) H. Willmano- 
wa-Grabiwska: Jak się odbił w buddyzmie in 
dyjski kult węžow, 2) S. Schayer: Staroruski 
warjant wedyjskiego mitu o kosmicznym pra 
Fiężu, 

> Wtorek, 17 maja godz. 16. 
1) j. Mieses: Spostrzeżenia samozjalogicz 

ne z dziedziny językoznawstwa hebrajskie- 
go, 2) Ks. P. Nowicki: O t.zw. wzdłużeniu 
przedakcentowem w języku hebrajskim, 3) 
W. Kotwicz: O systemie zaimków  osobo- 
wych w językach ałtajskich. Godz. 2. 1) O. 
Górka: Postulaty historjagrafjj wobec orjen 
talistyki polskiej, 2) $. Szachno: Ogólny 
przekład rękopisów wschodnich, znajdują- 
cych się w Archiwum Głównem Akt Daw- 
nych w Warszawie, 3) J. Jaworski: Nowa 
identyfikacja nazwy Li-kien (przyczynek do 
badań nad stosunkami Chin ze światem an- 
tycznym), 4) Zamknięcie Zjazdu. 

Goście mile widziani. 

Skład Fortepianów, Planin, Fisharmoji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

ilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

  

NSAZKO Wo > 

Tajemnica willi w Brzuchowicach 
GORGONOWA SKAZANA NA KARĘ ŚMIERCI przez POWIESZENIE 

(Telefonem od własnego korespondenta) 

  

                 ia punktem 
kulminacyjnym głośnej rozprawy przeciwko 
Ricie Gorgonowej. Ekspertyza medyków war 
szawskich miała bowiem wykazać, czy śla- 
dy krwi na ubraniu Gorgonowej i innych 
przedmiotach pochodzą od zamordowanej, 
czy też nie. Podniecenie publiczności niesły- 
chane. Natłok na sali olbrzymi. 

Na wstępie zabiera głos prokurator w 
sprawie publikowania przez niektóre dzien- 
niki listów Gorgonowej do męża, co zda- 
niem mówcy mogłoby niepotrzebnie wpły- 
wać na bezstroniy wymiar sprawiedliwości 
przez przysięgłych. 

Obrońca nadmienia, że listy te znajdują 
się w aktach sprawy i wnosi o ich odczyta- 
nie, na co prokurator się nie zgadza i wno- 
si natomiast o przesłuchanie świadka p. Er- 
wina Gorgona i powołanie znawców języka 
poiskiego na stwierdzenie, czy osoba tak nie- 
dawio przybyła z Dalmacji mogłaby do tego 
stopnia obcy język opanować. Załatwienie 
tych wniosków przewodaiczący pozostawia 
na później. Poczem odczytuje akta jednego 
ze świadków dowodowych Antoniego Ha- 
lemiby, który, jak się okazuje, był kiikakrot- 
nie karany za gwałcenie, cudzołóżstwo, za 
zniewolenie i inne przestępstwa. 

NOWA EKSPERTYZA KRWI 
Z kolei odczytał przewodniczący wśród wiel 
kiego zainteresowania sali opinię o wynikach 
ekspertyzy krwi dokonanej w Warszawie w 
Poństw. Zakładzie Badania Środków Żyw- 
ności, a następnie w «aństwowym Instytu- 
cie Hyhjeny. 

Badania były przeprowadzone w dwoja- 
ki sposób: 1) w Instytucie Badań Żywności 
— ma okoliczność, czy krew jest pochodze- 
nia ludzkiego, czy zwierzęcego, 2) badanie 
przez Państwowy Zakład Higjeny na okoli- 
czność, do jakiej grupy nałeżą znalezione 
ślady krwi. Badanie wykazało, że krew 0- 
skarżonej należy do grupy 0, zaś krew Za- 
rembianki — do grupy A. Podobnie badania 
odłamków muru nie wykazały krwi tej gru- 
py. Natomiast badanie chusteczki do nosa 
wykazało bardzo silną obecność elementu A, 
jednak ten sam element występuje również 
w częściach niezakrwawionych chusteczki, 
wobec czego wniosek ostateczny jest, że nie 
musi tu zachodzić przyczynowy związek e- 
lementu A z obecnością krwi. 

PRZEWÓD ZAMKNIĘTY 
Po odczytaniu ekspertyzy przewodniczą- 

cy oznajmił, że postępowanie dowodowe jest 
ukończone i zapytuje strony, czy mają ja- 
kieś wnioski. Prokurator Laniewski zazna- 
czyli, że orzeczenie zbadania krwi przez rze- 
czoznawców sądowych Iwowskich, a następ- 
nie warszawskich wprowadza zamęt, nie no- 
towany dotychczas w praktyce sądowej. Pod 
kreśla przytem, że wyniki badania krwi nie 
mogą w niczem podważyć aktu oskarżenia, 
nie może się jednak na to zgodzić, aby sę- 
dziowie przysięgli wyrobili sobie sąd na pod- 
stawie dwóch sprzecznych opinij i dlatego 
też wnosi, by trybunał zwrócił się do wy- 
działu medycznego Uniwersytetu Lwowskie- 
go, który miałby za zadanie zbadać sprawo- 
zdanie rzeczoznawców lwowskich i wydać 
opinię co do związku, jaki zachodzi między 
uszkodzeniami na ciele denatki i dżaganem 
jako narzędziem zbrodni, a następnie miał- 
by przeprowadzić zbadanie śladów krwi na 
pe oraz porównać wszystkie do- 

chczas wydanę wyniki badań krwi i stwier 
di, które z nich są miarodajne. Obrońca 
sprzeciwia się tym wnioskom prokuratora, 
poczem trybunał udaje się na naradę nad 
wnioskiem. Po naradzie przewodniczący ogła 
sza, że wszystkie postawione dziś wnioski 
obrońcy i prokuratora zostaja odrzucone i 
postępowanie dowodowe zostaje zamknięte. 

PYTANIA DLA SĘDZIÓW PRZYSIEGŁYCH 

Przewódńiczący przystępuje do odczyty- 
wania pytań dla sędziów przysięgłych, któ+ 
re mają brzmienie następujące: „Czy oskar- 
żona Rita Gorgonowa jest winną, że w no- 
cy z 30 na 31 grudnia ub. roku, w zamiarze 
zabicia Elżbiety Zarembianki, w podstępny, 
zdradziecki sposób przeciw niej działała, a 
wskutek tego śmierć tej ostatniej nastąpiła”. 
Ponieważ co do pytania tego niema żadnych 
wniosków, trybunał je zatwierdza. 

PRZEMÓWIENIE PROKURATORA 
Po przerwie zabrał głos prokurator, który 

zapowiada, że będzie operował tylko dowo- 
dami rzeczowemi, że pójdzie drogą rozumo- 
wej analizy. Podkreśla, że widział wiele zła 
i zbrodni, ale zawsze były tam momenty, któ 
re chwytały za serce. Tutaj jednak w duszy 
oskarżonej nie widzi on jednak żadnego 
jasnego momentu, określa ją jako istotę egoi 
styczną i zimną, gotową na wszystko prze- 

ciwko temu, ktoby stanął na jej drodze. Za- 
rembiankę chciała skompromitować i usu- 
nąć za wszelką cenę, W końcu przedstawia 
prokurator katastrofalna noc 30 grudnia w 
willi brzuchowickiej i wyniki śledztwa, które 
wskazywały bezsprzecznie na Gorgonową, 
jako morderczynię. Wszelkie inne przypusz- 
czenia o sprawcy z zewnątrz nazywa Proks1 
rator urojeniami, podkreśla fakt zaginięcia 
skrwawionej seledynowej koszuli, stwierdza, 
że ma on 99 proc. pewności, że sprawcą 
jest Gorgonowa, a nie kto inny, w końcu 
podkreśla, że musi tu zatryumiować nie pro- О 
kurator, ale sprawiedliwość. z 

Teraz zabrał głos obrońca, dr. Axer. Pod- 
niecenie publiczności wzmaga się, nawet na 
ulicy oczekują końca rozprawy. W chwili 
gdy to piszemy obrońca w dalszym ciągu 
przemawiz, 

MOWA OBROŃCY 
Obrońca dr. Axer wygłosił dłuższą mowę, 

w której podniósł przedewszystkiem, że 0- 
pinja biegłygh zbija poszłaki, na których о- 
parł się akt oskarżenia. Tyle poszlak, co 
przeciwko Gorgonowej można mieć przeciw 
ko ogrodnikowi Kamińskiemu. Obrońca mó- 
mi, że jest to typowy poszłakowy proces, 
przypomina on procesy zagraniczne, w któ- 
rych skazywano ludzi niewinnych, a po k 
tach niewinność wychodziła na jaw, przy 
pomina wreszcie, że jest to kobieta brzemien 
na i apeluje do sumienia sędziów. 

Mowa obrońcy robi niesłychane wraże- 
nie, kobiety płaczą, sama oskarżona również 
płacze: 
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Najwspanialszy Melodyjny Przebój Miłosny 

Nenita, Kwiat Hawanny 
Reżys. twórcy „TRADER HORN* Van Dyke'a 

W rol. gł. egzotyczna kochanka LUPE VELEZ 

i feaomenalay śpiewak LAWR. TIBBET 
Orkiestra kubańska. Najpiękn. Rumby. Melod. pieśni kubańskie 

Wkrótce w kin! 
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25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERJI 
W _ NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZĘ 

K. Gorzuchowskiego 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9. 

50 premji po 10.000 zł. 
Znacznie zwiększona ilość wygranych 

CENA 1/ losu 10 zł. 
1/2 

całego 
Zamiejscowym wysyłamy pocztą Konto pocztowe 80.365. 

  

WERDYKT ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH 

Po przemówiniu obrońcy sędziowie 
przysięgli udali się na naradę, po której 
ogłoszony został werdykt ławy przy- 
sięgłych: 9 głosów padło za winą, trzy 
przeciw. 

WYROK 
Na mocy tego werdyktu TRYBU- 

NAŁ WYDAŁ WYROK, SKAZUJĄCY 
OSKARŻONĄ NA KARĘ ŚMIERCI 
PRZEZ POWIESZENIE. 

Po ogłoszeniu wyroku na sali zapa- 
nowałe głuche milczenie, oskarżona 
przyjęła wyrok z rezygnacją. 

* 

Wyrok sprawii kolosalnė wyraženie. W 
ciągu dnia utrzymywało się ogólne przekona- 
nie, że Gorgonowa będzie uniewinniona. 
Oskarżona zjawiła się na rozprawę w mod- 
nym eleganckim płaszczu jasnego koloru. 
Opinja biegłych z Warszawy w sprawie krwi 
widocznie jej dodała otuchy. 

Ktoś ze znajomych Gorgonowej ofiarował 
jej dużą bombonierkę, którą oskarżona przy 
ięła z uśmiechem. 

Wedlug brzmienia ustawy Gorgonowa nie 
będzie mogła być powieszona odrazu, ponie- 
waż jest w ciąży i wyrok będzie mógł być 
wykonany dopiero po urodzeniu się dziecka, 
a nawet później w chwili, gdy niemowlę bę- 
dzie mogło przejść na buteleczkę.     
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Rewindykacja zbiorów historycznych z 755 
Delegacja polska w mieszanej Ko- 

misji Specjalnej w Leningradzie nade- 
słała do Warszawy transport druków, 
rewindykowanych na podstawie trakta 
tu ryskiego z b. ces. Bibljoteki Publicz- 
nej w Leningradzie. Druki te, w ilości 
około 3 tys. pochodzą z księgozbioru 
Załuskich, z Tow. Przyjaciół Nauk, bi- 
bljotek prymasa Karnkowskiego, |. 
Niemcewicza, Staszica, jen. Dąbrow- 
skiego i in. Zbiór ten zostanie prze- 
kazany Bibljotece Narodowej w War- 
szawie, która niedawno otrzymała re- 
windykowaną z tejże Bibljoteki Publicz 

  

15' 
Piwo 

0 ekstr. DUBELTOWE — эу 
TEATRY WILENSKIE 

 „Zemsta” Fredry, w 
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że 

Gall dziś jest czołową pozycją w na- 
szych teatrach i że Gallowe pomysły 
stanowić będą epokę, tak, jak Drabi- 
kowe kiedyś pomysły, które zapłodni- 
ły tak bardzo dekoracyjnie nasze sce- 
ny. 
ž Artyście może się zawsze zdarzyć 

gala i nigdy przenigdy nie trzeba 
mieć pretensji do niego, jeśli nie każ- 
de dzieło będzie na wysokości. Nawet 
wielcy poeci piszą raz słabsze rzeczy, 
raz mocniejsze, i nie trzeba ucie- 
kać się do historji malarstwa, lub mu- 
zyki, aby przykładami sypać jak z 
worka. Że Gall przeto urodził „Ze- 
mstę'* Fredry słabą, nie stanowi jakie 
goś upadku w. jego sztuce. Odwrot- 
nie, gafa Galla może być nauką, te- 
matem do rozważań. Na przykładzie 
„Zemsty* Fredry można wyraźnie rze- 
czy pewne sprecyzować. 

Mówiąc o przedstawieniu na Po- 
hulance trzeba się najpierw spytać, 
dlaczego przedstawienie jest chybio- 
ne? Odpowiedź będzie nader prosta: 
nie było „„Zemsty* Fredry. To, co by- 
ło, było jakąś powierzchnią Fredry, 
epidermą Fredry, najostatniejszą ze- 
wnętrzną skórą. Krwi jednak Fredry 
nie było w tej sztuce. Możemy przy- 

w inscenizacji iwa Galia 
kładać jak chcemy termometr i ni- 
gdzie, w żadnej scenie nie znajdziemy 
ciepła, któreby buchnęło, przemówiło 
z zawartej w głębi krwi. Przedstawie- 
nie Fredry, jeśli chodzi o wnętrze, o 
poezję ukrytą, o życie istotne, które 
bucha na dnie jego komedji, nie ist- 
nieje. 

Fredro jest zimny, pozatem okrop 
nie oschły. Pozbawiony jest werwy, 
pozbawiona tej  arcypolskości, która 
żywi, jak słońce. „Zemsta”, przecież 
ot jest treść sztuki, kapitana Zemsta. 
Taka, jaka u nas urodzi się w naszym 
domu. Taka nasza swojska. Taka ja- 
kaś jedyna, w swoim rodzaju, że nag- 
le ryczeć można ze śmiechu. To nie 
Cześnik, ale każdy z nas w tej chwili 
jest ewokatorem takiej zemsty. 

Coś bezgranicznie naszego, ро!- 
skiego, związanego z naszą krwią, na- 

szym oddechem, jest na dnie tej ze- 
msty, która w teatrach Lwowa i Kra- 
kowa, Poznania i Warszawy, Lubli- 
nai Wilna kiedyś wywoływała nie- 
przerwany huragan śmiechu, zakończo 
ny formalnem leżeniem na ziemi, na 
fotelach, na parapetach, gdzie, kto 
stał, czy siedział. 

Na Fredrze Galla uśmiechamy się. 

SZO 
ją malarskie kompozycje. Nawet zdu- 
miewamy się chwilami, że tak „Ze- 
mstę“ można komponować. Ale Fre- 
dro na tej Pohulance jest zupełnie, jak 
ten kłapouch, którego sprzedawał 
Grek Anglikowi, zachwalając jego cno 
ty. GreR mówił: panie, ten osioł jest 
cudowny, może pan leżeć nietylko na 
jego grzbiecie, spać jak na najlepszej 
poduszce, może się pan delektować 
cieniem jego ciała, uczynić z niego 
stół, nietylko łoże. Jest potulny, nie 
drgnie, nie przewróci dzbanka, skoro 
pan dzbanek na jego ciele ustawi. 
—Więc nie ma żadnych wad?—krzyk 
nął Anglik. — Jest jedna wada, 
przyznać muszę,— bo jestem uczciwy 
kupiec, — mówił Grek: — wadą ta 
jest, że nasz kłapouch, nasz osioł jest 
zdechły! 

Może być, że gdyby werwa arcy- 
polska była na scenie, huragan sarma- 
ckich dowcipów, że gdyby tryskała 
krew, nie limfa, aktorów, toby Fredro 
w tej formie, jak Gall go podał, mógł 
być z pożytkiem połknięty i już nie w 
opłatku. 

Mieliśmy Cześnika, który ryczał, 

Rejenta, który płakał, Już te dwie figu 
ry nie-Fredrowskie rozsadzić musiały 
„Zemstę' na dobre. Wyobrażał sobie 
Fredro Cześnika _raptusiewicza, to 
jest arcypolski typ w pewnych chwi- 
lach, musujący jak szampan  gnie- 
wem. Moglibyśmy tu nie wiem, 

Nie nudzimy się. Oczy widza połyka-ile wypisać, chcąc powiedzieć, jak 

nej w Leningradzie kolekcję najstar- 
szych druków z 15-g0 wieku, t. zw. in- 
kunabułów, stanowiących rzadkie oka- 
zy sztuki drukarskiej na Zachodzie. 

W nadesłanej partji zwracają uwa- 
gę incunabula catenata — średniowie- 
czne druki z łańcuchami, za pomocą 
których księgi były niegdyś przykute 
do pulpitów bibljoteki klasztoru Bene- 
dyktynów na Łysej Górze, skąd pocho- 
dzą. Ksiąg takich otrzymaliśmy 5 na 
ogólną liczbę 16, posiadanych przez b. 
ces. Bibljotekę Publiczną w Leningra- 
dzie. 

POLONIŚCI w WILNIE 
Koło Polonistów USB z 

dziesięciolecie swej pracy i w 
urządza z tej racji skromny obchód. w ła: 
wem uczczeniem dziesiątej rocznicy i 
nia Koła, oraz trwałą pamiątka ma 
księga zbiorowa prac poloni 
Uniwersytetu, wydana pod reda 
leny Hleb-Koszańskiej. 

W dniu 16 i 17 b.m. od! 
nie piąty ogólno-polski ja 
Kół Polonistycznyc 
nież na uroczystości Koła Wileńskiego, przy- 
jeżdżają polonišci z różnych stron Polski. 

Z profesorów zobaczymy w Wilnie jedne 
go z ńajbardziej zasłużonych, a już z całą 
pewnością najbardziej w Polsce popularne- 
go polonistę prof. dr. Ignacego Chrzanow- 
skiego, który przyjeżdża do Wilna ze 
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znakomitym uczniem, b. rektorem naszego 
uniwersytetu, prof. dr. Stanisiawem Pigo- 
niem. Przyjeżdża też z Krakowa prof. dr. 
Tadeusz Lehr - Spławiński. 

Jeżeli chodzi o uroczystości Koła, 
się one niezawodnie uroczystości 
nemi z osobą prof. St. Pigonia. 

Prof. Pigoń stał u kolebki Koła przed dzie 

staną 
ciami, związa     

  

sięciu laty, był przez cały czas jego kurato 
rem, wreszcie, po opuszczeniu Wilna bral-- 
i bierze — żywy udział we wszystkich p 

    

czynaniach tej ruchliwej i żywotnej organi- 
zacji. 

Twórcza inicjatywa długoletniego Kurato 
ra zaznaczyła się w pracach Koła, które zdoby 
ło się m.in. na czyn niepospolity—na zorga- 
nizowanie wydawnictwa p. t. „Bibljoteka 
Prac Polonistycznych*. 
„ Trzy tomy tej Bibljoteki, które zawiera- 
ją rozprawy doktorskie trzech członków Koła, 
chlubnie świadczą o energii Koła, no i — о 
poziomie studjów polonistycznych na naszym 
Uniwersytecie. 

ale, mówiąc o studjum pololistycznem na 
zej Wszechnicy, znów trzeba podkreślić 

yjątkową rolę prof. Pigonia, który był du- 
szą i głównym motorem tego studjum. 

Jak zaważyła osoba prof. Pigonia 
jach wileńskiej polonistyki, wymownie ś 
czy podany w t. II Księgi Pamiątkowej 
wykaz drukowanych prac, ktore 
Seminarjum Polonistycznego: v 
ce wyszły z Seminarjum prof. Pigonia; zre- 
sztą i wszystkie dotychczasowe doktoraty z 
zakresu historji iliteratury polskiej zdobyli u- 
czniowie prof. Pigonia. 

Prof. St. Pigoń opuścił Wilno stanowczo 
za wcześnie, bo w okresie, kiedy dopiero 

ZAC zbierać plon swej pracy w _ posta: 
ch BOPRA prac swych 

zniów*... Czy profesorowie uni 
sytetu "naprawdę mają uczniów? Niektórzy 
zaprzeczają temu, wskazując na trudność od- 
działywania z katedry uniwersyteckiej na 
tłumy słuchaczy. Uniwersytet przecież nie gi 
mnazjum. Prof. Pigoń jednak z całą pewno- 
ścią miał i ma swych uczniów, którym prze 
kazał swą metodę pracy ina których umiał 
oddziaływać, zbliżając się do każdego w 
sposób niezwykle serdeczny i delikatny. 

Ale najskuteczniejszy sposobem utrwale- 
nie swych wpływów na rzeszę akademicką, |; 
jest przykład osobisty profesora, nie uzna- 
jącego żadnych kompromisów w stosunku do 
nauki i wykazującego wielką, twórczą ener- 
gie. 

Pod tym względem nie každy profesor 
może iść w zawody z prof. Pigoniem, czło- 
wiekiem imponującej energji i wielkiej pra- 
cowitości. 

Nie każdy też może poszczycić się podob 
nemi wynikami pracy. 
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Zjazd Kół Polonistycznych, jak zwykle 
jest zjawiskiem ciekawem. Mnićjsza o sku- 
teczność obrad i wniosków, sam fakt, że w 
obradach biorą udział akademicy — poloni- 
Ści, a więc w przyszłości — uczeni historycy 
literatury lub nauczyciele gimnazjalni, zmuszą 
do większej uwagi. 

Los humanisty wogóle, polonisty zaś 
szczególności w obecnych czasach, 
jest jak największego politowania. 

Myśleć o poświęceniu się pracy nauko- 
wej prawie nikt obecnie nie może ze wzglę- 
du na wyjątkowo ciężkie warunki materjalne 
i zasadnicze lekceważenie nauki ze strony t. 
zw. ogółu. Zresztą i reforma studjów  uni- 
wersyteckich na wydziale humanistycznym, 
obecnie już dokonana, — raczej obniżyła po- 
ziom nauki, niż podniosła. Całą uwagę współ 
czesnych słuchaczy humanistyki pochłaniają 
egzaminy, nie pozwalające na pogłębianie 
poszczególnych gałęzi wiedzy (brak czasu!) 
1 nadając studjom nerwowy charakter wy- 
ścigu po dyplom. 

Dziś tych dyplomów jest coraz więcej, 
ich wartość jednak jest coraz mniejsza. Nie 
było dobrze i dawniej, gdy zjawiały się cał- 
kiem poważne prace dyplomowe, ale prawie 
normą była sześcio-ośmioletnia droga do dy- 
plomu; nie jest dobrze i teraz, gdy normalna 
co do czasu droga doprowadza tylko do ja- 
kiejś uniwersyteckiej matury ze wszystkiemi 
„Sztubackiemi“ akcesorjami. 

Dziś jest coraz trudniej myśleć o całko- 
witem oddaniu się pracy naukowej; to też 

w 

godny 
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większość polonistów, jeszcze przed ukończe 
niem uniwersytetów, za kołatać do 
szkół średnich, aby tam zna „posadę“. 

I w szkole polonista znajduje się w szcze 
gólnie ciężkiej sytu. Na niego przedew- - 
szystkiem spada ciężar nieuchwytnej w 
swych granicach pracy wychowawczej. On 
— teoretycznie — ma największe możliwo- 

ści pód względem oddziaływania na mio- 
dzież i właśnie on — faktycznie — znajduje 
się w  najcięższej 1acji, gdyż często jest 
skazany na pracę syzyfową. Maturzyści, ma- 

cy na swych adectwa podpisy nawet 
wybitnych polonistów, często bez błędów or- 
tograficznych pisać nie potrafią, o literaturze 
zaś polskiej mają nieraz dość mgliste poję- 
cie, bo książek wogóle nie czytają... 

, Uchwalona obecnie reforma szkolnictwa 
średniego głównym ciężarem spadnie właśnie 
na polonistów. 

   
    

    

  

         
  

      

     

     

    

    

   
   

  

Ta wyjątkowo ciężka sytuacja poloni- 
iw chwili obecnej ma z trony, ma i 

re. Do dobrych należy zmusza ona 
polonis gi i wydoby- 

  cie ze siebie jaknaj energji. 

  

wych wymaga wysilków. Samo 
sza nmiłoayc.. polonistów, opus 
Np do walki nietylko o kaw 
ba, ale i o nowe formy życia kulturalnego. 

Dlatego też zjazdy młodzieży akademic- 
kiej, przyjeżdżającej Z róż stron Polski, 
mają wielkie znaczenie, gd acierają wciąż 
jeszcze jak ponure widmo t ące się róż 
nice dzielnicowe, i przyczyniają się do wy- 
twarzania nowej, młodej, świadomej eełu e- 
nergji narodowej. 

Uczestnikom zjazdu, polonistom — aka- 
demikom należy więc serdecznie życzyć O- 
wocnych obrad i zacieśnienia węzłów brater 
skiej przyjaźni!. W. Ch. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
Sobota 14 maja: godz. 19 — odczyt p. 

profesora St. Pigonia — „Wieszczby politycz 
ne Mickiewicza”. 

Niedziela 15 maja: Obchód dziesię zciolecia 

    
       

   
    

  

godz. 10 — msza św. w 
Jana, godz. Il—uroczyste zeb 
Śniadeckich, godz. 17 — spacer "po Wilnie, 
godz. 20 — herbatka w Ognisku Akademic- 
kiem (składka 2 złote) 

Poniedziałek: 5-ty zjazd Kół Polonistycz- 
nych: godz. 9.30 — msza św w kościele św. 
Jana, gódz. 10 — otwarcie zjazdu w sali Śnia 
deckich, godz. 11—zebranie sekcji naukowej 
godz. 17 — zebranie sekcji organizacyjnej, 

  

  

. godz. 20 — teatr. 

Wtorek 17 maja: Zjazd: godz. 10 — ze- 
branie sekcji naukowej, godz. 17 — zebranie 
plenarne, godz. 19 — odczyt p. prof. J. Chrza 
nowskiego p.t. „Dwie kultury“ 

Środa18 maja: Wycieczka do Trok. 
Obrady zjazdu będą się odbywały w loka 

lu Seminarjum Poloniktycznego. 
Po zebraniu w niedzielę i po otwarciu 

zjazdu w poniedziałek odbędzie się wspólna 
fotogratja. 

Dr. Krzemiański | 
Chorcby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tei. 14 25. 

JEDYNIE 
jedwabna bielizna 
damska trykotowa 
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jest PEŁNOWAR ToŚCIOWĄ! 
Za dobroć naszej bielizny gwarantujemy 

stuprocentowo! 
Fabryka Trykotaży 

Jedwabnych i wełnianych 

M. BECHER 
Warszawa, Leszno 95. 

ROERAPAITEGRRASZDOTANA   

  

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
Zgadze, uderzeniach do głowy, bółach gło- 
wy i gólnem niedomaganiu zażywa się ra 
no naczczo szklankę naturalnej wody gorz 
kiej „Franciszka - Józefa". Żądać w aptek. 

  
  

OPEN u 
to Fredro rozumiał i jak to na 
scenach robiono. Nic to nam nie po- 
może jednak, gdyż sztuka aktorska nie 

da się zastąpić przez pisanie. Cóż po- 
mogą moje glossy, uwagi, recepty, 
Bóg wie co, jeśli na scenie wszystko 
było, tylko nie Cześnik Fredry. Podob 
nież cóż pomoże, że Rejent ma być ta 
ki i siaki ,skoro Szczurkiewicz uczy- 
nił z drugiego bohatera „Zemsty“ pa- 
stora, najmilszego, najbardziej senty- 
mentalnego, nie mogącego nawet mu- 
chy zabić, poprostu Niemca, jakiegoś 
z czasów Lessinga czy nawet Tiecka. 
Cześnik zaś aczkolwiek po polsku u- 
brany, aczkolwiek miał staturę szla- 
checką, ryczał jak nigdy nawet w naj- 
gorszym domu polskim nie mógł ry- 
czeć szlachcic, bo gdyby tak ryczał co 
dzień, co godzina, €o minuta, przez 
cały rok, przez całe życie ,toby nasza 
rasa musiała być rasą jakąś warjatów, 
drących się arcynudnie, a nigdy rasą 
słońcową, która jest pełną animuszu, 
woli, energji, skoro jest zbudzona, sy- 
ta, zadowolona, poza kryzysem dzisiej 
szego dnia, który jedynie usprawiedli- 
wia, że zamiast dać na scenie jak w 

źwierciadle naszych antenatów, robi- 
my z nich maszkary, figury niepodob- 
ne do czegoś, co było, i znowu wró- 
ci, skoro będzie słońce.. Jest u Fredry 
młoda dziewczyna, czar wiosny. 
Gdzież była ta dziewczyna na scenie? 
Jest u Fredry młody chłopak, dziarski, 
piekielnie szczery. No, ten był. Zna- 

gPiwo 

czy, że z nami nie jest jeszcze tak źle, 
skoro męska natura wychylić się je- 
szcze wciąż może z pochwy. Był wre- 
szcie ten tchórz, ten nicpoń, ten bu- 

cefał, wąsami ruszający nie mieczem , 
ten basza jakiś, mieszający wszystko, 
wciąż kłójący, siekący, rzeżący. Ten, 
jako tako ratował honor sztuki. 
Wreszcie była Podstolina, Nuna Mło- 
dziejowska, niefałszowana, taka, jaką 
była w naszych dworach, kiedy serce 
dawało nura od jednej do drugiej. Sa- 
pienti sat.... 

Gall wszystko to ubrał, nastawił. 
Równocze'śnie wszystko to pogrążył w 
kubach, cylindrach, gołych bębnach, 
lichej jakiejś sforze psów wystraszo- 
nych, leżących na ziemi, wspinają- 
cych się po ścianach. 

Wszystko na świecie rozumiem, ale 
absolutnie tego nie rozumiem, do cze 
go Gallowi wszystkie te craigowskie 
tuby i kuby były potrzebne? Czyż zapo 
mocą nich polskość Fredry wyraźniej 
proklamował? Czyż jeden z tych stoł 
ków - cylindrów, na którym z drże- 
niem siadał Wołłejko, w jakikolwiek 
sposób ułatwiał mu być Polakiem 
pozwalając na pomnożoną werwę? 
Styl Fredry leci, zdania mają siarczy- 
ste otręby. W zawody idzie ta mowa, 
jak u Szekspira w Straconych Zacho- 
dach Miłości, gdzie na każde powie- 
dzenie Birona ma już Rozelinda pio- 
run w garści? Te walce na Pohulan- 
ce białe, niewinne, te klocki słodziut- 

USE TOWE EIO 
kie, te bramki w formie tryptyku, ten 
cały gips, ta cała sztukatura, czyż to 
naprawdę tło dla Fredry, który jest ko- 
lorowy, taki kolorowy, jak cudowna 
Czerwona Ruś, która go wydała? 

£ przedstawienia Galla wynika, ad- 
dajmy cesarzowi cesarskie, a Bogu co 
boskie. Inaczej powiedziawszy,, kom- 
ponujemy na scenie Mały Domek Rit- 
tnera, tak, jak go Rittner widział. je- 
Śli poeta widział salon, jeśli w tym sa 

lonie widział totele, jeśli na Ścianie 
zawiesił śliczne lustro, jeśli się cie- 
szył, że na takiem tle usadowi figury 
i te figury zmusi do kłótni niemal, 
po przez język działające jak rapiery, 
Wyspiański komponował. Warszawian 
kę, dał spinet i okno oraz me- 

ble empire. Czy mamy prawo supie- 
mentować, dać, jakby nasi przodko- 
wie powiedzieli, inkausty, czyłi zmie- 
nilė to, co widziała wyobraźnia poe- 
ty, rozmienić to na drobne? Świat Galla 
w „Zemście'* Fredry jest przerażająco 
nagi. 

Iwuniu, Gallusiu kochany, tyle farb 
masz w swojej palcie! Jesteś muzykal- 
ny, rozkosznie wyposażony we wszy- 
stko, co może naszą rasę obudzić i 
zmusić do tańca na słońcu. Schowaj, 
zatem te okropne przedmioty, które 
widziałem w kąciku obok cylindrów i 
kubów. „cukier krzepi”, to jest rydle i 
łopaty, któremi się tylko grzebie umar- 

łych. 
Mieczysław Limanowski.



W sprawie ratowania Bazyliki E 
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Wyniki narad komisji międzyministerialnej 
W dn. 12 i 13 maja r.b. obradowa- 

ła w Wilnie komisja międzyministerjal- 
na, składająca się z przedstawiciela 
robót publicznych proi, Politechniki 
Warszawskiej inż. Hempla, oraz przed 
stawicieli ministerstwa W. R. i O. P. 
w osobach: arch. Jarosława Wojcie- 
chowskiego, naczelnika wydziału za- 
bytków, arch. Mączeńskiego, naczelni- 
ka wydziału budowlanego i konserwa- 
tora generalnego J. Remera. Na zapro- 
szenie komitetu ratowania Bazyliki w 
obradach komisji wzięli udział: inż. Wą 
sowicz, specjalista statyk oraz inż. Ro 
mański, specjalista od fundamentowa- 
nia. 

Po szczegółowem zbadaniu iunda- 
mentów, murów i sklepień oraz po za= 
poznaniu się z rezultatem dotychczaso- 
wych badań, prac pomiarowych, doty- 
czących konstrukcji budowli, wód grun 
towych i t. p. komisja międzyminister- 
jalna odbyła wspólne posiedzenie z ko 
misją techniczną komitetu ratowania 
Bazyliki pod przewodnictwem dyrekto 
ra robót publicznych. W części obrad 
połączonych komisyj, poświęconej 
wnioskom co do dalszego biegu prac i 
projektom zabezpieczenia Bazyliki, u- 
czestniczyli: p. wojewoda Beczkowicz, 
]. E. ks. arcybiskup Jałbrzykowski i 
J. E. ks. biskup Michalkiewicz. 

Po wyczerpującem omówieniu ca- 
łokształtu zagadnień komisja jednogło- 
śnie ustaliła co następuje: 

1) Stan Bazyliki jest groźny, jednak 
zachowanie stanu obecnego budowii 
jest technicznie wykonalne. 

2) Dla trwałego zabezpieczenia Ba 
zyliki od ruchu wód gruntowych oto- 
czyć ją szczelną ścianką podziemną. 

3) Ponieważ pale, na których spo- 
czywa portyk i kolumnada ściany połu 
dniowej nie wypełniają już swego prze 
znaczenia, należy oprzeć fundament 
tych partyj budynku na palach beto- 
nowych. 

4) Pod całą Bazyliką należy zało- 
żyć płytę żelazo - betonową, wiążącą 
całość fundamentów Bazyliki w celu 
zmniejszenia zbyt wysokiego ciśnienia 
na grunt. 

TYYVYYYYYYVYYYYYYYVYYYYYYYVYYYYYYVYYYYYYYYVV 

Dr. Józef LIEBESKIND 
MARIENBĄD Dom Hungarja 

PROF. IGNACY CHRZANOWSKI 
W WILNIE 

Znakomity polski uczony, członek 
honorowy Tow. Przyjaciół Nauk w 
Wilnie, profesor Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, dr. Ignacy Chrzanowski go- 
ści w Wilnie. 

Zasłużony wychowawca paru po- 
koleń polskich, autor świetnych roz- 
praw z zakresu historji literatury, za- 
witał do nas, aby poznać strony Mic- 
kiewiczowskie i wskrzesić w swej 
twórczej wyobraźni to, co się działo 
w Wilnie lat temu sto i dziesięć... 

Z nami zaś podzieli się ciekawemi i 
głębokiemi rozważaniami na temat, 
który porusza najistotniejsze dziejowe 
zagadnienia naszych ziem, będących 
terenem odwiecznego ścierania się 
dwu kultur — bizantyjskiej a łaciń- 
skiej. 

Właśnie „Dwie kultury* — tak 
brzmi tytuł odczytu, z którym Czci- 
godny Prelegent wystąpi wobec wileń 
skiej publiczności we wtorek, dn. 18 b. 
m. o godz. 7 wiecz. w Sali Śniadec- 
kich USB. 

Przypuszczać należy, iż każdy inte 
ligentny wilnianin nietylko dobrze spa 
mięta tę datę, ale i obecnością swo- 
ją na odczycie zaznaczy swój stosu- 
nek tak do ciekawego tematu, jak i 
do osoby Prelegenta. 

OBCHÓD UJBILEUSZOWY 
50-LECIA 

KASY IM. MIANOWSKIEGO 
‚ Za przykładem innych większych miast 
polskich, czczących półwiekowy  jabileusz 
jednej z najzasłużeńszych instytytucyj pol- 
skich — Kasy im. Mianowskiego -— Wilno 
zorganizowało uroczyste zebranie w dn. i2 
bm. w Auli Kolumnow.j 'Jniwcrsytetu Ste- 
fana Batorego. : 

Organizatorami tego uroczystego zebra- 
nia był nasz Uniwersytet, którego uczniem 
i profesorem był Mianowski, — oraz Tow. 
Przyjaciół Nauk, Tow. Naukowe Lekarskie, 
Tow. Prawnicze im. Daniłowicza i Tow. 
Przyrodników im. Kopernika. 

Te poważne i zasłużone wileńskie or- 
ganizacje naukowe upracowa!'v program и- 
roczystości — skromav a piękny w swej 
prostocie. 

Zebranie zagaił Rektor prof. A. ja- 
nuszkiewicz, który podkreślił wielkie znacze 
nie Kasy im. Mianowskiego w dziejach pol 
skiej kultury i serdecznie powitał obecnego 
na sali prezesa Kasy prof. dr. iKaroia Luto- 
stańskiego. 

Po zagajeniu zebrania zostały wygłoszo 
ne dwa referaty. Prof. dr. ]. Sziiurio dał 
zwięzły a treściwy zarys dziejów Kasy im. 
Mianowskiego. Prof. dr. Tadeusz Czeżowski 
omówił stosunek nauki do państwa. 

Zebrani na uroczystości przedstawiciele 
inteligencji wileńskiej, którym bliskie Są 
sprawy nauki polskiej (ilość osób bardzo 
szczupła!) w skupieniu i z uwagą wysłu- 
chali dobrze opracowanych referatów. w-z. 

  

  

  

5) Należy niezwłocznie spoić ro- 
zerwaną kotwę w portyku, powiązać 
wiązania dachowe dla częściowego 
przeciwdziałania siłom  rozporowym, 
wzmocnić uszkodzony fundament fila- 
ru przy prezbiterjum oraz zastosować 
dodatkowe ankrowanie, a w razie po- 
trzeby podstemplowanie na czas robót 
fundamentowych. 

6) Należy zszyć pęknięcia na mu- 
rach klamrami żelazo - betonowemi. 

Komisja „międzyministerjalna uzna- 
ła, że badania dotychczasowe prowa- 
dzone były we właściwym kierunku, a 
materjał zebrany jest wystarczający dla 
opracowania projektów wykonawczych 
wzmocnień. 

Projekt szczegółowy wzmocnienia 
fundamentów opracowuje inżynier Ro- 
mański, pod kontrolą profesora iunda- 

  

  

mentowania Politechniki Warszawskiej 
inż. Fedorowicza. Projekt ten w szkico 
wym zarysie był przedstawiony w cza- 
sie obrad komisji. 

Obrady połączonych komisyj zami- 
knęły okres prac wstępnych, które po- 
legały głównie na gromadzeniu mate- 
rjału do opracowania projektów i po- 
wzięcia decyzyj. W najbliższych dniach 
Komitet Wykonawczy, łącznie z Komi- 
sją Techniczną, ustali sposób organi- 
zacji prac wykonawczych, do rozpoczę 
cia których obecnie niema już żad- 
nych przeszkód technicznych. 

Bieg prac ratowniczych zależeć bę 
dzie od ofiarności społeczeństwa, gdyż 
ogrom zadań wymaga wielkich nakła- 
dów pieniężnych, a w obecnej chwili 
Komitet nie rozporządza już żadnemi 
funduszami. 
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Dziś 15 

Ziel. s5wiątki 
jatro 

Jana N. 
OKOPOWE CHIARE 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolagicz- 
nego U.S.B. w Wilsie. 
Z dnia 14 maja 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średnia: -+ 13. 

Temperatura najwyższa: -+20. 

Temperatura najniższa: +4. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: półn.-wschodni. 
Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

  

Wscnód słońca g. 4 02 

Zachód słońca g. 194) 

KOŚCIELNA 
— Dni Liturgiczne. — Na konferencji 

duszpasterskiej księży proboszczów m. Wil- 
na ułożony został następujący program urzą 
dzania Dnia Liturgicznego w p zególnycn 
kościołach parafjalnych Wilna: Wszystkich 
Świętych — dnia 22 maja, Niepokalanego Po 
częcia Najświętszej Maryi Panny 22 maja, 
po-Bernardyńskim — 29 maja, Św. Ducha — 
5 czerwca, Św. Rafała — 5 czerwca, Św. 
Jana — 12 czerwca, św. Piotra 12 czerwca, 
Najświętszego Serca Jezusowego — 12 czer 
wca, w Ostrej-Bramie — 19 czerwca i św. 
Jakova — 19 czerwca. 

— Przesunięcia personalne. — Na mocy 
zarządzenia J. E. ks. Arcybiskupa-Metropo- 
lity w składzie osobistym duchowieństwa za 
szły następując zmiany: ks. Tomasz  Że- 
browski, prob. w Sobotnikach, na prob. do 
Wiszniewa, ks. Paweł Bagieński, prob. w 
Wiszniewie, na proboszcza do Sobotnik, ks. 
Sykstus Hanusowski, prob. w Ikaźni, na pro 
boszcza do Dud, ks. Adolf Sokołowski, prob. 
w Narwiliszkach, na prob. do Ikažni, ks. Ed- 
ward Cerran, prob. w Rakowie, na prob. do 
Narwiliszek, ks. Paweł  Czaplowski, prob. 
w Skrzybowcach, na prob. do Rudy Jawor- 
skiej, ks. Mikołaj Wagner, wikary ze Zdzię- 
cioła, na proboszcza do Skrzybowiec, ks. 
Stanisław Żabicki, wikary w Kanience koło 
Grodna, na wikarego kościoła św. Rafała w 
Wilnie. 

    

  

    

objawach przeziębienia 
PTeumatycznych bólach, 

Do nabycia w aplekach 

URZĘDOWA 
— Paszporty zagraniczne. — Ze Staro- 

stwa Grodzkiego dowiadujemy się, że oso- 
by, które przed 7 maja zapłaciły za pasz- 
porty zagraniczne, a niewykorzystały ich je- 
szcze nie mają potrzeby dokonywania jakich 
kilwiek dopłat. To samo dotyczy wypadków, 
w których władze wydały już swe orzecze- 
nie co do udzielenia paszportu na wyjazd 
zagranicę, jeśli odpowiednie podania złożo- 
ne były w Starostwie przed 7 maja. 

— Lustracje sanitarne. Z polecenia 
władz administracyjnych w ostatnich dniach 
komisje sanitarne przeprowadziły cały szereg 
lustracyj sklepów spożywczych, jatek mięs- 
nych, mleczarni, piekarni i zakładów fry- 
zjerskich. Wyniki lustracji są naogół lepsze, 
niż w miesiącach poprzednich, mimo to spo 
rządzono na 98 zbadanych zakładów 17 pro 
tokułów administracyjno-karnych za nieprze 
strzeganie przepisów sanitarnych. 

Pozatem po świętach zostaną przepro- 
wadzone lustracje sanitarne posesyj na te- 
renie Wilna. 

— Przepisy leśne. — Władze administra 
cyjne przypomniały posterunkom i gminom 
obowiązek informowania mieszkańców wsi o 
potrzebie zachowania jak najdalej idących 
środków ostrożności podczas przebywania na 
terenach leśnych w okresie letnisk. Lato zw. 
kle przynosi moc pożarów najczęściej dzięki 
nieostrożnemu obchodzeniu się z ogniem. 

‚ — Pomėr świń. — Na terenie ul. Szesz- 
kinia Góra wybuchł pomór świń. Starostwo 
Grodzkie „Wydalo zarządzienia, zmierzające 
ku zapobieżeniu rozszerzenia się pomoru na 
inne dzielnice miasta. M. in. zabroniono wy- 

puszczania świń samopas na ogrody i pola 
w tej okolicy i ostrzeżono hodowców świń 
przed grożącem niebezpieczeństwem. Wstrzy 
mano również wydawanie w nawiedzionej 0 
morem dzielnicy obowiązujących świadectw 
handlowych. : 

    

  

  

sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Nejlepiej zabezpiecza na lato futrailnne ubrania OD MOLI 

japoński KATO, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol | zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

do Polski, okazały się całe Inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

KATOL tępi równieź radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. 
dany przez siły naukowe luznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
i owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

   róbowany proszek 

RE karalu- 
W Polsce Katol jest zba- 

MIEJSKA 
— Wyjazd wice-prezydenta. Wice- 

prezydent Czyż wyjechał do Ciechanowa, 
by z ramienia miasta wziąć udział w Święcie 
pułkowem 11 p. ułanów. 

— Szczepienie ospy. — Bezpłatne szcze- 
pienie ospy będzie się odbywało od 17 maja 
rb. codziennie z wyjątkiem świąt od god: 
12 do godz. 1 w pomieszczeniu Pogotowia 
Ratunkowego (ul. Franciszkańska nr. 2) i w 
Ośrodku Zdrowia (ul. Wielka nr. 46). | 

— O ulgi podatkowe. — Drobni handla- 
rze i kupcy z Hali Miejskiej i rynków, zwró 
cili się do Magistratu z prośbą o odrocze- 
nia im terminów płacenia podatków za rok 
ub. i bieżący. 

AKADEMICKA 
— Wycieczka do Legaciszek. — Zarząd 

Koła b. Wychowanek gimnazjum S. S. Na- 
zaretanek podaje do wiadomości, że wyciecz 
ka do Legaciszek odbędzie się drugiego dnia 
Zielonych Świątek 16 bm. Zbiórka na dwor 
cu o godz. 7 min. 30 rano. 

Z Amolem po zwycięstwa sportowe! 
ileż chwil załamania psychicznego prze- 

chodzi każdy sportowiec przed walką, gdy 
czuje, iż nerwy jego 1 osłabiony organizm 
nie wytrzymają tej hazardowej a zarazem 

szlachetnej walki o zwycięstwo. A jak szyb 

ko mijają te załamania psychiczne, gdy 

przed walką zawodnik zrobi masaż całego 

ciała Amolem. Natychmiast poczuje kipiący 

zapał do czekających go wyczynów, żyw- 

sze pulsowanie krwi i wiarę we własne 5- 

ły. A potem dzieli go już tylko jeden krok 

od zwycięstwa. = 

Cukierek Amol w czasie upalnych dni 

lata daje rzeżkość całemu organizmowi i 

doskonale dezyniekuje jamę ustną. 

        

    

     

  

  

Do nabycia we wszystkich aptekach i 

drogerjach. ВЛа 

SZKOLNA 

— Ulgi przejazdowe dla udających się na 

kolonje letnie. — Dzieci wyjeżdżające na 

kolonie letnie w okresie od maja do listo- 

pada bez względu na wiek mogą korzystać 

z 15 proc. zniżki kolejowej w wagonach 3-ej 

klasy, udającemi się conajmniej Z 10 osób. 

Na każde 10 dzieci jedno dziecko będzie 

przewożone w dodatku bezpłatnie. Ulgi te 

dotyczą również personelu nauczycielskiego. 

Dziesięć klg. bagażu na osobę opłacać się bę 

dzie w wysokości jednej czwartej taryfy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 161-sza Środa Literacka dn. 18 bm— 

powinna szczególnie zainteresować wszyst- 

kich wileńskich literatów i miłośników ję- 

zyka polskiego. Prof. Uniwersytetu Jagielloń 

skiego dr. Tadeusz Lehr - Spławiński, zna- 

komity polski lingwista, wygłosi na Środzie 

referat p.t. „Problem powstania polskiego 

języka literackiego". — ! 

Uwzględniając wyniki najnowszych ba- 

dań, prof. T. Lehr - Spławiński zarysuje wa 

runki, w jakich się kształtował nasz język 

literacki, oraz stosunek tego języka do dia- 

lektów. | m 
Goście są mile widziani. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Myśli Mo- 

carstwowej podaje do wiadomości, że w po 
niedziałek dn. 16.5, o godzinie 16 m. 30, od- 

będzie się w lokalu własnym  (Uniwersyte- 

cka 6-8 m. 8) zebranie dyskusyjne z refera- 

tem kol. Witolda Krasowskiego pt. „Solida- 

ryzm zawodowy”. Obecność członków obo- 

wiązkowa. Goście mile widziani. 
— Odczyt proi. Lehr-Spławińskiego We 

wtorek dnia 17 b.m. o godzinie 20-ej w loka 

lu Wyższej Szkoły Instytutu  Naukowo-Ba- 

dawczego Europy Wschodniej, Zygmuntow- 

ska 2 (wejście od Arsenalskiej) wybitny ję- 
zykoznawca polski prof. dr. T. Lehr-Spławiń- 
ski wygłosi jednogodzinny odczyt p.t. „Eura- 
zja w oświetleniu lingwistycznem”. 

RÓŻNE 
— 0d administracji. Do nakładu 

prowincjonalnego naszego pisma do- 

łączamy prospekt firmy: Skład Radjo - 
Elektrotechniczny, Jan Sałaciński w 
Wilnie (Wileńska 25). 

— Sodalicja św. Piotra Klawera. W nie- 
dzielę dnia 15 i pon. 16 maja rb., staraniem 
kółka dram. przy Sodalicji Klawerjańskiej od 
będzie się Doroczna Wielka Zabawa Misyj- 

na, na której można będzie oglądać różne 

narodowości Świata, jako: Chińczyków, Ja- 

pończyków, Murzynów,  Czerwonoskórych 

indjan itd. moc niespodzianek!!! : 

"Prosimy o jak najliczniejsze przybycie 
Y do sali parafjalnej przy kościele św. Jana. 

Wejście przez bramę USB. Początek od go- 
dziny 2,30 do 8 wieczór. r 

— Kupcy litewscy. — Onegdaj po 
ciągiem ryskim przejechała przez Wil- 
no, kierując się do Łodzi, grupa kup- 
ców kowieńskich. Pobyt ich w Polsce 
ma na celu nawiązanie stosunków han- 
dlowych z przemysłem polskim. Po 
przybyciu do Łodzi weszli oni w kon- 
takt z większemi tabrykami włókien- 
niczemi, zapoznając się z kolekcjami 
towarów. 

— Wystawa rzeźb L. Szczepanowskiej. 
—Dziś o godz. 13-ej nastąpi otwarcie Zbio 
rowej wystawy rzeźby Leony Szczepanowi- 
czowej,: mieszczącej się w ogrodzie Bernar 
dyńskim w pawilonie poczt i telegrafów. 

Wystawa trwać będzie do 15 czerwca 5. 
r. Wstęp w dniu otwarcia 1 zł., w dni na- 
stępne — 50gr. ulgowy—30 gr. 

NADESŁANE 
— Bata decentralizuje swoją produkcję. 

—Dewizą firmy Bata jest dostarczanie trwa 
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ZAWIADOMIENIE 
CELEM POGŁĘBIENIA ZAUFANIA, DŁA NASZEJ RENOMOWANEJ FIRMY 

URZĄDZAMY OD DN. 17 MAJA — DO DN. 31 MAJA R. B. WŁĄCZNIE 

Pierwszą Okazyjną Wiosenna Sprzedaż 

  

2640 sztuk 
  

KOSZUL DZIENNYCH, SPORTOWYCH, NOCNYCH, ORAZ BIELIZNY MĘSKIEJ, 

WYTWORNEJ, W WYSGKIM GATUNKU, PO CENACH  BEZWZGLĘDNIE BEZKONKU- 

RENCYJNYCH, — PGNADTO UDZIELAMY 10% RABA FU, OD CEN ZASADNICZYCH. 

о.н „B“ Jabikowscy“ S. Au. 
w WILNIE, u!. Mickiewicza 18. 

(Zwiedzenie sklepu i obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna). Ceny na wystawie — netto. 

  

  

UCIECZKA I KATASTROFA 
Funkcjonarjusze GPU urządzali 

przedwczoraj pościg za jakimś podej - 
rzanym mężczyzną. Pościg miał miej- 
sce pomiędzy Niegorełoje a Kojdano- 
wem w okolicy stacji Radzica. Przebieg 
jego był istotnie niezwykły, a finał tra 
giczny. 

Nieznany osobnik, osaczony przez 
czekistów, wpada na stację Radzica. 
Na torze stoi właśnie lokomotywa pod 
parą. Chwila jedna — i nim czekiści 
zdołali się zorjentować — ścigany do- 
pada lokomotywy, wskakuje do niej i 
oto —. w coraz szybszem tempie od- 
dala się od ostrzeliwujących go prze- 
śladowców. 

Przed Kiejdanowem zbieg dostrze- 
ga pędzący na niego pociąg. Wyskaku 
je z lokomotywy. Ginie, jak kamień w 
wodę. Puszczony bez kierowcy paro- 
wóz wpada całym impetem na zbliża- 
jący się pociąg. Rezultat: strzaskane 
parowozy, kilku rannych i zabitych. 

[KARTOFLE| 
DO SADZENIA 

„INDUSTRIA“ 
(šredniowczešne) 

bardzo pienne i trwałe 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DTM CE: DEET TRY DAC PTNT 

łego i ładnego obuwia po najniższej cenie. 
Dzięki racjonalnej masowej produkcji, u- 
możliwiającej najniższą kalkulację, — Bata 
wprowadził swoje wyroby na rynek świato- 
wy. Ograniczenia wwozowe w większości 
krajów europejskich zmusiły firmę Bata do 
zdecentralizowania swojej produkcji i u- 
tworzenia w szeregu krajów oddzielnych fab 
ryk, a mianowicie w Polsce, Niemczech, Ju 
gosławji, Szwajcarji, Francji i Angiji. 

We wszystkich tych fabrykach rozpoczę- 

  

  

to produkowanie  pierwszorzędnego  0- 
buwia wyłącznie z krajowych  su- 
rowców i przez robotników  obywa- 
teli danego kraju. System _fabrykacji 
jest jednak wszędzie ten sam. System bo- 
wiem, który przyniósł tak dobre rezultaty w 
macierzystem _ przedsiębiorstwie, znajdują- 
cem się w Zlinie (Czechosłowacja), nie mo- 
że zawieść w innych krajach. Państwa, w 
których budują się nowe fabryki, zbogaci- 
ły się o poważną jednostkę przemysłową, 
która będzie zatrudniać coraz większe rze- 
sze robotników i pracowników  umysło- 
wych, a co za tem idzie — zmniejszą się 
zastępy bezrobotnych. 

Droga, po której kroczy Bata, a której 
celem jest decentralizacja produkcji, winna 
się spotkać we wszystkich krajach z uzna- 
niem sfer miarodajnych, oraz caiego spole- 
czeństwa. 

Przeniesienie części produkcji ze Zlinu do 
wytwórni  terytorjalnych spowodowaio 
zmniejszenie się cyfry wytwórczości w ma- 
cierzystej fabryce i przeprowadzenie pew- 
nej redukcji robotników. Robotnicy ci jed- 
nak, zatrudnieni od wielu lat w zakładach 
Bata na bardzo dobrych warunkach, posia- 
dają w firmie bardzo znaczne oszczędności, 
dochodzące do kilkunastu tysięcy zołtych. 
dochodzące do kilkunastu tysięcy złotych. 
Zredukowanym pracownikom oszczędności 
te zostały wypłacone przy opuszczeniu za- 
jęcia, co umożliwi im bądź usamodzielnie- 
nie się w najrozmaitszych dziedzinach han- 
dlu drobnego przemysłu, bądź osiedlenie 
się na roli. Pozatem firma Bata nosi się z 
zamiarem uruchomienia wielkiej fabtyki w 
innej dziedzinie przemysłu i zobowiązała się 
przy angażowaniu sił roboczych uwzględ- 
nić w pierwszym rzędzie swych zredukowa- 
nych pracowników. 

Że zredukowani robotnicy firmy Bata są 
materjalnie zabezpieczeni, dowodzi takt, że 
dyrekcja firmy zwróciła się do nich z ape- 
lem, by zrezygnowali z zasiłku dła bezro- 
botnych, a przetrwali z wypłaconych im 0- 
szczędności aż do czasu powtórnego przy- 
ięcia ich do pracy. 

TEATR I MUZYKA 
— „Zemsta* specjalnie przeniesiona do 

Lutni. — Wobec wielkiego powodzenia, ja- 
kiem cieszy się w Wilnie świetna komedja 
Al. Hr. Fredry pt. „Zemsta” — Dyrekcja po- 
stanowiła dać jeszcze dwa specjalne wido- 
wiska tej komedji dla szerszej publiczności, 
w okresie Zielonych Świątek tj. dziś, w nie- 
dzielę 15-g0 maja i jutro w poniedziałek, 16 
maja, o godz. 8 w. Wobec zamknięcia Tea- 
tru na Pohulance — „Zemsta została przenie 
siona na te dwa ostatnie dni do Lutni. Ceny 
miejsc zwyczajne, dla młodzieży szkolnej 
stosowane będą specjalne zniżki od 30 zr. 
do 1 zł. 50 gr. 

— „Pan naczelnik to ja*—w Bernardyn- 
ce. — Dziś, w niedzielę, 15 bm. i jutro w po 
niedziałek 16 bm., o godz. 8,15 w., po raz 
drugi i trzeci pełna humoru i wesołości ko- 
medja „Pan naczelnik to ja”. Ceny miejsc 
zniżone od 30 gr. do 4,00 zł. Wszystkie zniż 
ki ważne. Wstęp do ogrodu bezpłatny. We 
wtorek dn. 17 bm., o godz. 8,15 „Pan naczel 
nik to ja”. 

— Premjera „Banku Nemo“ odiožona do 
wtorku. — Wobec choroby jednego z od- 
twórców głównej roli — premiera sztuki 
„Bank Nemo“ Ludwika Verneuil'a, odłożona 
została do wtorku, 17 bm. Bilety zakupione 
na premierę sobotnią pozostaną ważne 
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W.W.W.T.N.A.$.P. 
Dziedzięćdziesięciu trzech artystów! Czte- 

rysta siedem dzieł i kilkanaście „„małowany 
garnków” p. Marji Poniatowskiej, zanotowa- 
rych w katalogu pod numerem czterysta 
ósmym. Prócz tego „trzymasztowy skuner 
„Regina* w skali 1:50, wykonany całkowicie 
przez artystę malarza marinistę Teodora 
Schwanebacha w Wilnie w roku 1932 we- 
dług ktu“. 

   

    

    

rezultaty Wystawy 
sennej Wiłeńskiego Fowarzystwa Nieza- 

żnych Artystów Sztuk _ Piastycznych 
(W.W.W.T.N.A.S.P.). 

Katalog wystawy, starannie ułożony i wy 
dany, dzieli się na siedem rubryk: 

1. Zarząd Towarzystwa; 
2. Członkowie i Koło Przyjacioł Towarzy 

stwa; 
31 
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Malarstwo; 
Rzeżba; 

. Grafika; 
. Zdobnictwo; 
„ Dział iłustracyj. 

Artyści zaś wystawiający podzieleni zo- 
stali w katalogu na kategorje następujące: 

1. Członkowie zwyczajni; 
2. Członkowie nadzwyczajni; 
3. poza Towarzystwem artyści 

szawy; 
4. Goście miejscowi; 
5. Goście. 
Punkt trzeci „poza Towarzystwem”, zgod 

nie z jego brzmieniem, eliminujemy* z cało- 
ści. Pozostałe zaś punkty, jak to łatwó: zau- 
ważyrąy, w swej skomplikowanej gradacji 
mają coś z hierofantyzmu i hierarchiczności. 
Rzekłbyś, mistagogowie, magogowie, mago- 
wie i magikowie. Jak u starogreckich kapła- 
nów. Hierarchiczność podziału odpowiada w 
sposób zdumiewający hierarchiczności sztu- 
ki, reprezentowanej przez W.T.N.A.S.P. 

Hieratyczność (zasiągnijmy informacji w 
podręcznej encyklopedji) oznacza trzymanie 
się dawnych-form. Spróbujmy objaśnić to 
na przykładzie. A więc, przypuśćmy, Dawi- 
dowski pozostał całkowicie sobą w technice 
malowania olejnych krajobrazów. Schwane- 
bach jest nadal Schwanebachem, to znaczy 
polskim Ajwazowskim. Wierusz i Kowalski 
jest, jak zwykle, i portrecistą i pejzażystą, 
którego nastrojowe krajobrazy mżą się od 
różowo - seledynowej mgławicy barw, por- 
trety zaś uderzają podobieństwem i wierno- 
ścią. Władysław Dunin Marcinkiewicz w 
dziełach swych (numery od 29 do 37) reali- 
zuje z powodzeniem swoje credo artystycz- 
ne, sygnalizowane w „Programie Teatral- 
nym*. Prowadzi nas mianowicie w Krainę 
Prawdy i w Krainę Snów. Czesław Kiełbiński 
trzyma się również dawnych wyszukalizowa- 
nych form, w swych wielkich, symbolicznie 
rozkiełbionych, kompozycjach. Piotr Herma- 
nowicz doskonali swoje dawne koncepcje 
pomników Mickiewicza i projekt popiersia 
Witolda według koncepcji Jachimowicza z 
kościoła Sw. Mikołaja. 

W ogólnych tedy zarysach W.T.N.A.S.P., 
jak widzimy, pozostało wierne swoim założe 
niom. Być może, iż najbardziej pod wzglę- 
dem wierności swej sztuce zaawansowała 
się E. Sienkiewicz - Przyałgowska, wystawia 
jąc obrazy z roku 1913. 

Dwóch członków W.T.N.A.S.P. wyodręb- 
nia się jaskrawo od swych  wspėlkolegow. 
To — Tadeusz Gadomski i Marjan Kulesza. 
Spełniają oni w Towarzystwie Niezależnych 
tę rolę, jaką — toutes proportions gardćes 
-— w Towarzystwie Plastyków odgrywa Śle- 
dziński i Jamontt. 

Gadomski jest portrecista, Kulesza robi 
przeważnie martwe natury i obrazy pełne 
fantazji. Portret, jak wiadomo, jest u Plasty- 
ków domeną Śledzińskiego, fantazją zaś Ja- 
montta. Zachodzi tylko ta różnica pomiędzy 
Gadomskim a Ślendzińskim i Kulesza a Ja- 
monttem, że Gadomskiego w portretach ce- 
chuje bogata fantazja, fantastyczne zaś kom 
pozycje Kuleszy (Nr 59 „Bajka*) odznacza- 
ją się klasycznym spokojem Ślendzińskiego. 

Takie uwagi nasuwają się po jednorazo- 
wem obejrzeniu Wiosennej Wystawy. Nie za 
liczam do niej artystów warszawskich, któ- 
rych sam katalog postawił wyraźnie „poza 
Towarzystwem“. O nich napiszę osobno. 

Jakie ogólne wrażenie wywiera wystawa 
W.T.N.A.S.P.r Oczywiście, tous les genres 
sont bons. Hors le genre ennuyeux. Wysz. 

przedstawienie wtorkowe „Banku Nemo". 
— POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE W 

BERNARDYNCE: 
W okresie świątecznym, tj. dziś, w nie- 

dzielę, 15 maja, o godz. 4 pp. ukaże się świet 
na farsa „Hulla di Bulla“. 

I jutro w poniedziałek, 16 bm., drugie- 
go dnia Zielonych Świątek, o godz. 4 pp. po 
raz pierwszy jako popołudniówkę, ujrzymy 
lekką komedję pt. „Dama w  įedwabiach“. 
Ceny miejsc na obydwa widowiska zniżone. 
Wstęp do ogrodu bezpłatny. : 

; WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Helena 

Tkaczenko, lat 20 (Szkapiena 40) popełniła 
samobójstwo przez wypicie kwasu octowego 
z domieszką jakiejś trucizny. Lekarz pogo- 
towia ratunkowego, po udzieleniu pomocy, 
odwiózł Tkaczenko do szpitala Sawicz, gdzie 
po chwili zmarła. Przyczyna — zawód mi- 
łosny. 

— Pobity w bójce. — Na tle osobistych 
porachunków powstała bójka pomiędzy A. 
Biiewiczem (Oszmiańska 10) a P. Żołniero- 
weim (Cmentarna 20). W czasie bójki Bile- 
wicz jakimś tępym narzędziem zadał kilka 
ran w głowę Żołnierowi. Lekarz pogotowia 
ratunkowego, po udziełeniu pomocy, odwiózł 
Žolnierowa do szpitała żydowskiego, w stanie 
ciężkim. 

— SPRZEDAŁ CUDZĄ ZIEMIĘ. — Na 
skutek wniesionej skargi przez mieszkańca 
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Dzieło rąk człowieka 
Czy znacie to okrutne wyrażenie: 

„urobić ręce po łokcie'? Wszyscy, 
którzy chcemy jako tako istnieć i 
dojść do czegoś w życiu, należymy do 
wielkiego bractwa urabiaczy rąk po 
iokcie... Spójrzcie na - nasze miasta, 
na te dziesiątki tysięcy domów, ciąg 
nących się korytarzami ulic, syójrz- 
cie na tysiące dymiącyci kominów 
iabryk, na sunące węże pociągów, na 
ładowanych węglem, zajrzyjcie do 
waiętrza tysięcy, tysięcy biur, kanto- 
rów, sklepów, magazynów, wyicdźcie 
na miasto, obejmijcie wzrokiem сще- 
nące się wokół łany, ogrody, wsie i 
osiedla ludzkie, zjedźcie na windach 
górniczych w czeluście ciemnych sztoł 
ni — to wszystko dzicio nasze, nasze 
go znoju i potu, naszych rak, „urobio 
nych po łokcie". 

I nietylko to wszystko jest zma- 
terjalizowaną pracą, ale jest to produk 
tem zasobów, oszczędności, gromadzo 
nych przez jednostki, czy grupy ludzi. 
Sama praca bez oparcia o te zapasy 
czy oszczędności — mr: stworzyłahy 
tych pięknych domów i wielkich iab 
ryk. į 

Zupełnie tak samo się dzieie w 
życiu pojedyńczego  „urabiacza* rąk. 
jeżeli części swego zarobku nie odło- 
ży na zapas, nie złoży, jako oszcz.d- 
ność do PKO. — do niczego nie doj- 
dzie, nic nie zbuduje, niczego po so- 
bie nie zostawi. Po tej ponurej prozie 
należy się Wam, o mili czytelnicy, kil- 
ka wierszy pełnych poezji. Oto jedno 
z ogłoszeń matrymonialnych uroczej 
Japoneczki. 

„Jestem piękną kobietą, z włosami 
podobnemi do obłoków, z twarzą po- 
dobną do kwiatka, z talją, tak gibką 
jak wierzba, z brwiami jak półksięży- 
ce. Posiadam tyle, że mogę przejść 
przez życie z rękoma skrzyżo- 
wanemi, z oczyma zwróconemi na 
|: w dzień i na księżyc w nocy 

itd.“ 
Uważacie, „urabiacze rąk*... przejść 

przez życie z rękoma skrzyżowanemi.. 
jeżeli więc chcecie dojść do tak wy- 
godnej pozycji skrzyżowanych, bez- 
czynnych rąk (na stare lata) pracuj- 
cie z najwyższym wysiłkiem i oszczę 
dzajcie. Innej drogi niema. 

SKłonność 

do otyłości 
ustępuje 

przy regylarnem 

(życiu 

soli owocowej 

Rarposal 

    
   

    
   

    

Ceno Zł. 4.00 

Sposób użycia 
załączony.    

  

ki, policja aresztowała Witolda Aleksieje- 
wa za podstępne i oszukańcze sprzedanie 
jego domu i ziemi w czasie gdy Pućko pra- 
cował we Francji. 

— ARESZTOWANIE BANDYTY. 
# pogranicza donoszą, iż w dniu wczo 
arįszym patrol KOP w pobliżu wsi Tu- 
miłowicze w rejonie odcinka granicz- 
nego Dańkowo zatrzymał podejrzane- 
go osobnika, który nielegalnie usito- 
wał przedostać się przez granicę. Przy 
zatrzymanym znaleziono rewolwer о- 
raz dokumenty na nazwisko Ignacego 
Proszkiewicza. Rzekomy Proszkiewicz 
zeznał, że faktycznie nazywa się Piotr 
Woronkow, poszukiwany za napad 
bandycki dokonany przed rokiem na о- 
sadę Gryćkowo i obrabowanie kupców 
Zygrensztejna i Treniewicza. 

Bandytę odesłano do dyspozycji 
władz śledczych. 

‚ — Okradzione mieszkanie. — Z niezam- 
kniętego mieszkania Pauliny  Dyngulowej 
(Wiłkomierska 104) została skradziona go- 
tówka 1 garderoba damska. Ustałono, że kra 
dzieży tej dokonała Marja Leszczewska (Wi! 
komierska 104), która po kradzieży zbiegła. 

OFIARY 
Ku uczczeniu ś. p. drogiej przyjaciółki Jo 

zefy Butkiewiczówny, zmarłej 3 maja rb. — 
Marja Pawłowska składa na Komitet rato- 
wania bazyliki 15 zł. i na Macierz Szkoiną 
5:zh 

W dniu imienin opiekunki szkoły R. W. 
pani generałowej Zofji Dąb - Biernackiej — 
dzieci szkoły R. W. ofiarowują na remont 

  

na wsi Zaświecie, g. zaleskiej, Aleksandra Puć- katedry 25 zł. 
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UNIKAJMY 

ZBROJNY NAPAD 
RABUNKOW : 

SPRAWCY ZOSTALI UJĘCI 
Wczoraj wieczorem do sklepu kołonjal- 

nego Merkina, przy ulicy Straszuna 6, we- 

szło — przez tylne wejście — dwóch mło- 
dych ludzi, prosząc o Świece. W momencie, 

kiedy kupiec nachylił się, by wydobyć świe- 

ce, kupujący wyjęli rewolwery i grożąc 

śmiercią kazali sobie oddać gotówkę i biżu- 
terję. 

Na szczęście dla napadniętych etashi h 
Na szczęście dla napadniętych synowa 

Merkina dostała ataku histerji. Krzyki wijącej 

się w ataku kobiety usłyszał dozorca. Tknię- 

ty złem przeczuciem pośpiesznie zamknął bra 

mię, uniemożliwiając tem samem odwrót ban 

dytom, й 

Zanim przybyła policja tium lokatorów i 

przechodniów usiłował dokonać samosądu 
na szczęście przybyli posterunkowi zdołali 0- 
bronić przytrzymanych, aresztując przytem 

jednego z najbardziej pastwiących się nad 

bandytami. 
Nazwisko jednego z bandytów ustałono 

— jest to Konstanty Pikieilo, rolnik, nazwi- 

sko drugiego dotąd nieznane. 
Bandyton: grozi Sąd doraźny. 

Radio wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 15 MAJA 1932 

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 
12.15: Poranek symfoniczny z Filhm. War 

szawskiej. 
14.00: „Samodziały wełnanie* — odczyt 

1 : Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20: Transm. spotkania tenisowego o 

puhar Davisa z Warsz. (Polska—Holandja). 
17.00: „O czem należy wiedzieć, korzy- 

stając z usług poczty” — pogad. wygłosi Ale 
ksander Szeligowski. 

17.10: Wiazanka melodyj ludowych 
cymbałach. 

17.30: Pieśni w wyk. Janiny Targowskiej 
Miłkowskiej, przy fortepianie W. Szczepański 

19.20: „Zmierzch bogów* —odczyt wygł. 
prof. Marjan Zdziechowski. 

19.45: Słuchowisko z Warszawy. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. ы 
PONIEDZIALEK, DNIA 16 MAJA 

10.00: Nabożeństwo z Krakowa. 

  

na 

11.58: Sygnał czasu. 
15.35: Aud. dla dzieci z Warszawy i ze 

Lwowa. 
16.20: Utwory Aibeniza (płyty). 
16.40: „Cudowne i djabelskie opowieści 

Rumunów'* — feljeton z Warszawy. 
16.55: Muzyka z płyt. 
17.15: „Kryształowe groty z kruszcu na 

Podolu — odczyt. 
17.30: Pogadanka z cyklu „Kobieta ma 

głos". 
18,15 Koncert z Warszawy. 
19.00: „Wystąpienia młodzieży polskiej 

i litewskiej w szkołach rosyjskich'* — odczyt 
litewski. 

19.20: „Ciotka Albinowa mówi* — mono 
log humorystyczny. 

19.45: Słuchowisko z Warszawy. 
20.15: Operetka z Warszawy „Cnotliwa 

Zuzanna“. 
22.15: „Djably i strachy polskie“ — felje- 

ton z Warszawy. 
22.30: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

S ONCA 
== ODPEGOW 

UCHRONI NAS KREM 

Čzasopisma 
Alma Mater Vilnensis — Nr 10. — Ukazał 

się dziesiąty zeszyt organu Zrzeszenia Kół 
Naukowych USB. Sygnalizując jego zjawie- 
nie się na półkach księgarskich i odkładając 
na później obszerniejsze sprawozdanie, za- 
znaczamy, iż zeszyt ten, redagowany przez 
p. Cz. Zgorzelskiego, zawiera poważną i cie 
kawą treść i odznacza się wytworną szatą 
zewnętrzną, nadaną mu przez kierownika ar 
tystycznego p. T. Godziszewskiego. 

OBWIESZCZENIE 

  

Komornik Sądn Grodzkiego w Wilnie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 
19 maja 1932 roku, o godzinie 10 rano, w 
Wilnie, przy ul. Niemieckiej 22, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego, należącego do Jankiela Lewina, 
składającego się z maszyny prasy drukar- 

szacowanej na ę 1500 złotych na 
ie pretensji ry Kronik w sumie 

      

   

  

   

  

Tanie płótua kosztlowe, prześcieradłowe, 
łaituchowe, jedwabie sorowe, żorżety z 
| dwabiu sziucznego i natrralnego, mete- 
ory, wełay sutuiowe, korty na ubracka 
dla dzieci, p ótna harcerskie, obresy, kapy, 
chustki perkziowe i wiele innych towa- 

rów kupuje się najtaniej 
w sklepie bławatnym p. I. 

„TKANINY TANIE" 
$. Ciszewskiego — Wileńska 31 

Щ 

  

  

Skład manufaktury, 
jedwabiu i sukna 

CALEL NOZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19, 

tel. 8-90 
powiadamia Sz. Publiczność, jż 

w tym tygodniu otrzymano 

ostatnie nawości 
wiosenne i letnie. 

CENY NIEZWYKLE  NIZKIE. 
Prosimy przekonać się. 

    

        

   

  

    
  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 
19 maja 1932 roku, o godzinie 10 rano, w 
Wilnie, przy ul. Niemieckiej 22, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego, należącego do firmy „Sz. Aksel- 
rod i R. Szwarc”, składającego się z 64 bu- 
telek, oszacowanego na sumę 575 złotych, na 
zaspokojenie pretensji firmy Dom Handłowy 
Henryk Messing i sp-ka w sumie 484 zł z 
%% 1 kosztami. 

Komornik sądowy W. Lešniewski. 

w 

  

| 

      

    

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 
19 maja 1932 roku, o godzinie 10 rano, w 
Wilnie, przy ul. M. Jerozolimskiej Nr. 60-36, 

  

odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Piotra 
Zakrzewskiego, składającego się z domu 
drewnianego, oszacowanego na sumę 500 
złotych, na zaspokojenie pretensji Komunal- 
nej Kasy Oszczędności m. Wilna w sumie 
270 zł. z %% ikosztami. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-g0 rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
ilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 

dzie art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 
19 maja 1932 roku, o godzinie 10 rano, w 
Wilnie, przy ul. Wielkiej 66, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego, należącego do firmy  „Optyiot“, 
składającego się z aparatów radjowych, fo- 
tograficznych i innych rzeczy, oszacowanych 
na sumę 1350 złotych na zaspokojenie pre- 
tencji firmy ,J. Kodak'* w Warszawie w su- 
mie 1300 złotych z %% i kosztami. 

Komornik sądowy W. Leśnięwski. 

  

   

| ESET RE EES5 S | 

Bileński śpółóz Syndykat Rolniczy 
Wiino, Zawalna 9. 

poleca po cenach najniższych 

ULE, MIODARKI, WĘŻE, 
PODKURZACZE, MASKI 
i inne przyrządy pszczelarskie 

Dla członków Tow. Pszczelarskiego 

rabat. Cenniki na żądanie, 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zan:. w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 

19 maja 1932 roku, o godzinie 10 rano, w 
Wilnie, przy ul. Wielkiej 46, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku  ru- 
chomego, należącego do Michała Andrzejko- 
wicza, składającego się z towarów  kosme- 
tycznych, oszacowanych na sumę 365 zło- 
tych na zaspokojenie pretensji Banku Towa- 
rzystw Spółdzielczych, oddział w Wilnie, w 
sumie 1070 zł. z %% i kosztami. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

  

Komornik Sądu. Grodzkiego w Wilnie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 
19 maja 1932 roku, o godzinie 10 rano, w 
Wilnie, przy ul. Kiaczki 4, odbędzie się sprze 
daż z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go, należącego do firmy „T-wo W. Judelson 
i Z. Wasserman*, składającego się z 1.100 
kos, oszacowanych na sumę 3.850 zł., na za- 

spokojenie pretensji T-wa Sosnowieckich 
Fabryk Rur i Żelaza sp. akcyjna, na sumę 
zł. 3.273 gr. 83 z %% i kosztami. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

  

Przyjęto du. 18/V. 1932 

godz. 22 min. 

AB 

Podpisz as. «wc.   
Z. KAZASKI 

Telegram 
Wielka 36 Wilno 

  

Nr. 042 

Przewód Nr. 1023 

Uwagi służbowe: 

  

  

Szaleństwa ameryk. milionerów. Rozpustne życie elity New-Yorku 

Dźwiękowy GR $ Przebój sensać, erotyczny. W rol gł . 8 gh ko rear | НЕ % ВИМ ЛЬ ZESZNIGA : ле ееа Mus, 
„HELIOS“ GRAWFORD i naig!. amsnt CLARK GABLE. Nad prcgrsm: „Rewalzcyjna rawja podloikčw“' 

Na I-szy seans Balkon 50 gr Parter 80 gr. na pozostałe seansy Balkon 70 gr. Parter od 1 zł, — 
Pocz, o godzinie 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Ulubieniec kobiet 
g-całego Świata, RAMON NOVARRO WIRE" SE 

Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. 
RAD RAREŃR Pocz. o godz. 2, 4, 6, 8 i10.15. Na l-szy seansceny zniżone. 
Następay program; 100 proc. dźwiękowiec prod. franc. „Góry w płomianiach'" W rol. gł, boh: ter filmu 
„Monte-Santo“ Louis Trenker i cgólnie znany z filmu „Kongres.Tańczy* świetny kcmik A Bernard 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 
  

  

Dziś dawno oczekiwana wielka premjera gigantycznego arcydzieła G. W. Pabsta 

Najeźdzcy 
Front zachodni 1918 r. 

F.lm ten osnuty na tle powieści wojennej Ernesta Johansenna 

„CZWÓRKA PIECHURÓW" 
Nad program. Arcywesoła komedja i najnowsze aktualja. 

Pocz. o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.30. 

Bilety ulgowe i passe-portous nieważne. 

   

   

Dźwiękowe kino 

PAN 
Wielka 42, tel. 5-28. 

NAJEŹDZCY 
FRONT ZACHODNI 1918R. 

   
  

  

Dziś! Największa 
gwiazda ekranu 

filmu 
„Br. Karamazowy“ Marlena Dietrich | Fritz Kortner *** Dźwiękowe kino 

  

  

  

  

HOLLYWOOD + 
Mickiewicza;22 w obrazie G©RRĘT $TRACEKCO Nad program: A 

tel. 15-28 Dodstki dźwiękowe. 
Ę Początek o godz. 4,6, 81 1030 w dnieświąt. o godz. 2-ej, Na 1-szy seans ceny zniżone 

Dzwiękowy Dziś! Rewelacyjny najpiękniejszy 100 proc. dźwiękowiec z życia arystokracji Świata podziemi p. t. 

Kino-Teatr | 4 KOR Sig AB € e Potężny dramatjw 14 akt. z walk bandy 
STYLSGWY* BEE SE BE ER ы „Al. Cspone z Jackiem Djamandem. 

н i Н Nad program: Dźwięk. tygodnik (ostetnie aktual 
Wielka 36 W rol gł. Garry Cooper i Silva Sidneį świata) i dźwięk. komedja-farsa w 2 aktach 

Następny program: Rok krwawej rewolucji 1905 (dżwiękowiec polski) z A. Brodziszem. 
+ 

Dziś! Wielka strakcia sezonu. Pierwszy raz w Wilnie w wersi dźwiękowej największe arcydzieło predukcji 
Kino-Teatr polskiej reż. J Lajtesa Zupełnie nows kopja i nowe wydanie. Wspanisła epopesa mslk powstańców polskich 

„ŠWIATOWID“ 1863' r. p. t. BEGRACAAR oszałamiające tempo akcji i cichy romantyzm wielkiej miłości. 

Mickiewicza 9. W rol. gł. Zbyszko Sawan, Aleksander Zalwerowicz, J Turkow i wielu innych.   
  

  

7. UA O A AU A i e 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

K malowariošciowe piwo w używane bntelki 

„Patent“  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

< w ŻYWCU i wprowadzają tem-w błąd Sz. 

> Nek: Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsylikaiami i 
prosimy nważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
па oryginainą etykietę | kcrek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

EE iii 

Najiepsza rošlina 
pastewna B U L w A 

Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kilkanaście lat, dając 
duże zbiory naci i kłębów nawet i na lichej ziemi, aby ciepłej 

i nie mokrej. Zimą nie wymarza i nie wykopana w jesieni dzje 

wiosną plon bulw doskonałego ksrmu wtedy, gdy go zwykle 

brak, Pracuje dla rolnika literalnie cały okres wegetacyjny da” 

nej miejscowości, gdyż rośnie aż do mrozów stałych. Wszystkie 
ej części t j nać i bulwy st+nowią doskonały karm, przyczem 
nać jej jest pożywniejszą od koniczyny, a bulwy od ziemnisków. 

Prócz tego bulwy są bardzo smaczną jarzyną, a nač doskonałym 

karmem dla zajęcy i sarn, kłęby zaś i nać dla dzików. Wysyłam 

jej kłęby do sadzenia po cenie 25 groszy za kilo licząc z wor- 

kiem i dostawą na st. Postawy w ilościach 5£0—100 i t d. kilo 

i nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia całkowicie opłacone wysy- 

łam w koleiich nadejścia, 

wWilne, Bankowa dom Nz. 1 m. 5. Wacław Kozłowski 
Osobiście od 10 — 12 1 cd 5 — 7 wiecz. 

         
"AAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I AAGAGAI 

sro Druskieniki nad Niemnem 

  

M.   

  

POK6] £ PIANINO BRNESNASA S TE ФУЛЛЕВЯНЫНСЫЕЙ СРВОСИ? ВС 

Kesmetyka Letniska wszelkie wygody, doi fortepian zagraniczny 
EEE ES TJA Soma Wynajęcis, — Wilenska do spizedania ul Wiel- 

  

  

    

Nowe źródło solankowe. sie я 32 m. 5. ka 54—4, 
KĄPIELE żKwasowęglowe, Borowinowe a dwa letnia * 
Т:Ёпоте Peliukas Gabinety ginekolo. 6 A B i N ET miesiące DO WYNAJĘCIA Buldog 
giczne, wziewalcie, oddiiały elektro i Racjonalnej szukam niedrogiego 2 duże luksusowe po- angielski, nagrodzc ny 

i › ОЧЕ kosmetyki LETNISKA koje umeblowane zew Warszawie na wy- 
hydro-terapji, pijalnia wód. Zakład leczni- lecznicze z całodziennym utrzy- wsiystkiemi / nowo-stawie do sprzedania, 
czego stosowania słońca, powietrza i ru- WILNO. i EM = dymi czesnemi wygodami z Zgłaszać się Zakretowa 
h b I pływackiemi. kad6wki s esie na rzegiem prawem używania te.5 m. 8 w godz od 4 

Si as e a SE Mickiewicza 81—4 Wilji lub jeziora. Po- lefonn. nadające się na do 6 tel. 19-30. 
$ i płaża, 

Sezon od 1 maja do 30 września. 
Ceny pobytu I leczenia bardzo niskie. 
Prospekty wysyła i udziela intormacyj w 

D.uskienikach — Komisja Zdrojowa, w 
Warszawie — Związek Uzdrowisk Polskich, 

  

kobiecą żądane bliżej Wilna. biuro, Teatralna 4 m —— — - — 
ro R 1% do > tel 12 33. KUPIĘ 

e, doske-cji „Slowa“ pod „J. K,* 1-W Raye asawa Mieszkania a m > 
led 3 i rzki, Masaž RABKA 3i5 pokojowe suchejg — 6. 
A I twarzy. Pensjonst „Helios“ elektr. zaraz do wyna- Е 

asaž ciala, elektrycz- komtortowy.Čeny przy jęcia. Połocka 13, ” 

      

Š to Krzyska 17, tel. 434 38 uy, wyszczuplający (pa- st a z K fajki В срое. Oktawja Р1е. -— - ą 
nie). Natryski „Hormo- = i I EE " chocka. Teleton 70. Mieszkania | L l 

a PNIA 3,4 i 5 pokojowe, polskie i rosyjskie be- 
LETNISKO Kasztanowa 4, A letrystyka koło 1000 

blisko Wilna, las, Wilja dozorca. tomów do sprzedania 
łódź, urocze położenie bardzo tanio. Wilno, 

nie zdobycie kosmetys Inłor. w red. „Słowa* POKój Bankowa dom Nr. 1 
ki racjonalnej. 7* z wygodami, umeblo- M. 5 od 10-ej do 12 ej 

Codziennie od g.10—% Dwór wiejski wany z nżywalnością! Od 5-ej do 7-ej. 
w. Z. P. «3 przyjmie letników po telefonu przy ]. [. — 

la, Wypadanie wsosów, 
Inpiež.  Indywidaalnė 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostate 

  

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

  

  

    

  

WARSAWA, D W. 1057 36 192217 

  

в Me 2 a a 7 — 1 @о 
— omc starska wynajęcia, Prow. A. PAKA. 71 

УУ r Kosmstyki а == Duży ładny 
Lecžklčiai o POKÓJ 

  

pensjonat w majątku, z wygodami i rżywal. 
  

  
       

        
    

      

        
        

        
         

      

GŁÓWNA 
WYGRANA 

Nasze adresy: 

NIE ZWLEKAJCIE! 

Popierajcie L. 0. 
  

WILNO, NIEMIECKA 35 tel. 13 17 PKO 80,928 
Tentrala: Warszawa, Nalewki 40, PKO 3,553. 
Oddział: Lida, Suwalska 22, tel. 136, PKO 20.439 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą, 

DZIŚ WYSŁANO BAGAŻEM OSTAT NIE SZLAGIERY SEZONU NA PŁASZCZE 

I KOMPLETY DAMSKIE STOP GžORGETTY JEDWABIE DESENIOWE 

I TOILE DE SUIE WE WSZYSTKICH KOLORACH 

NAJNOWSZE WZORY MATERJAŁÓW MĘSKICH — ZEKAWE — 

——— OSTATNIE DNI! 
już dnia 19 maja rozpoczyna się ciągnienie 1 klasy wielkiej 

` 25 Loterji Państwowej. 
Według wniesionej inowacji w planie gr 
znacznie się powiększyła ilość średnie. 

Dła grających są to niebywałe dotychczas korzyści 

ZŁ. 1,000.000 
i 211 premii 

Co dragi los musi wygrać! 

Cena: 1/4 losn 10 zł, — 1/2 losu 20 zł. — 1/1 los 40 zł, 

OBYWATELE! 
Jedyna najszczęśliwsza kolektura w Polsce 

H. MINKOWSKI 
wzywa Was do kupna losów szczęścia, 

PROSZEK     

        

       

    

obecnej loterji 
h wygranych 

BZIĄ 

2 
& 

mia 
     

        
   CZAS KROTKI! 

Wystawa 

PŁ. 

I DESENIACH STOP 

„KÓWALSKIN 
л EA АЛИа 
ZAC CIASTA ой 
"A 

i A A OOOO ONE 
Od 18. do 30 czerwca 1932 

XII. FT ARGl WSCHODNIE 
Zbiorowa propsganda artykułów masowej potrzeby 

Rozdzielcza centrała dóbr dla ; bloku państw agrar- 
nych środkowej "i ' poładniowo - 

Dziai urządzeń dla zużytkowania siły napę- 
dowej wiatrów. Dział sportowo - 
ny. Grupa papiernicza. Grupa rękodzielnicza. 
i przemysłu uomowego. Grupa fryzjersko - 
kosmetyczna. 

wa kwiatowa i 

Zgłoszenia wystawców najpóźniej do 1. czerwca b. r. 
przyjmuje i wszelkich wyjaśnień udziela: 

BIURO TARGÓW WSCHODNICH WE LWOWIE 
plac wystawowy, tel 5 37, 9-64 

J A i OOOO 

  
00 BOŁU GŁOWY DLA DOROSŁYGH: 

    
FABRYKA CHEMICZNO-F; NACE у 
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