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Przekrój ideowy społeczeństwa 
akademickiego U. $. B. 

Trudno jest mówić o stałości myśli 
w świecie akademickim. Stosunki uni- 
wersyteckie charakteryzuje wybitna dy- 
namiczność poglądów, wypływających z 
jednej strony z olbrzymiego zapasu ener- 
gji młodocianego zapału, z drugiej zaś 
strony ze stałego rozwoju intelektualne- 
go w miarę postępów w studjach. Młody 
człowiek wstępujący na uniwersytet i ten 
sam człowiek zdający końcowe egzamina, 
to częstokroć dwa krańcowo sobie prze-, 
ciwne typy ludzi. W pierwszym roku stu 
djów, jako świeżo upieczony akademik z 
zapałem walił po łbach i szybach żydow- 
skich lub też brał udział w najprzeróżniej 
szych demonstracjach i strajkach i sta- 
czał „bohaterskie* (w jego pojęciu) bo- 
je z policją. Ale już po kilkuletnim poby- 
cie na uniwersytecie, do podobnych wy- 
bryków swych młodszych kolegów odno 
si się conajmniej z pobłażaniem, jeśli nie 
z oburzeniem. I nieraz nie dlatego nawet, 
że zmienił poglądy, że np. stał się. filo- 
semitą, lecz ponieważ zrozumiał, iż cel 
i środki — idea i metody — to bynaj- 
mniej nie jedno i to samo. Z wiekiem i 
rozwojem umysłowym mija. pierwotne 
zaślepienie i chęć bezmyślnego powta- 
rzania byle jakich haseł, obficie wśród 
młodzieży rozsiewanych. Przychodzi opa 
miętanie i rozwaga, a z nią rewizja: ściś- 
lej wyrobienie własnych poglądów . do- 
tychczas „na wiarę* przyjętych od pierw 
szego z brzegu demagoga. W następst- 
wie tego skrajny radykał przekształca się 
w zdecydowanego prawicowca, a zabity 
endek w znienawidzonego sanatora. 

Takie metamorfozy poglądów  poli- 
tycznych nie należą do wyjątków, lecz 
są na porządku dziennym życia młodzie- 
ży, nic tedy dziwnego, że jej odbicie i- 
deowe ulega ciągłym przemianom. Sytu- 
acja jaka istnieje dziś — za rok, a nawet 
już za miesiąc może być tak gruntownie 
zmieniona, że nawet śladu po _ niej nie 
zostanie. Mówiąc zatem o stosunkach a- 
kademickich, panujących ma USB, nie 
należy ich uogólniać, traktować statycz- 
nie, lecz przedstawiąć tak, jak w chwili 
bieżącej układają się, jak wyglądają о- 
becnie, powiedzmy na dzień dzisiejszy. 

* 

W stosunkach akademickich, jak zre- 
sztą na całym świecie, istnieją trzy, zasa- 
dnicze kierunki ideowe: radykalna lewi- 
ca, umiarkowane centrum i. patrjotyczna 
prawica. Oczywiście możnaby podziały 
nastawienia ideologicznego młodzieży 0- 
przeć na innych kryterjach, np. na usto- 
sunkowaniu się do narodu, do państwa, 
do rządu itp., w tym artykule jednak wła 
śnie pod kątem widzenia „miejsc w par- 
lamencie'' postaram się naświetlić obec- 
nie panujące stosunki na USB. 

Lewica akademicka. Lewicę akade- 
micką można rozpatrywać dwojako: w 
szerszem znaczeniu jako wszystkie orga- 
nizacje o charakterze. radykalnym i w 
węższem znaczeniu jako zjednoczenie 
kilku organizacyj, występujących pod na 
zwą „lewicy akademickiej” lub „bloku 
niezamożnej młodzieży. Oficjalna „lewi- 
ca akademicka“ jest dość luźnem poro- 
zumieniem 3 grup ideowych: najmniej 
radykalnych demokratów (głoszących an 
tynarodowy demokratyzm i syndykalizm) 
dalej zdecydowanych socjalistów i wresz 
cie najradykalniejszych komunistów. Dwa 
pierwsze ugrupowania: Związek Polskiej 
Młodz. Demokrat. i Związek Niezależnej 
Młodz. Socjalist. są nieliczne, najliczniej- 
szą jest grupa  niezorganizowanych, 
mniej lub więcej silnie i zdecydowanie 
komunizujących akademików. W. skład 
„lewicy akademickiej'* wchodzą przewa- 
żnie dawni zwolennicy Dembińskiego, 
którzy wprowadzeni przez niego na po- 
chyłą drogę radykalizmu, coraz odważ- 
niej przechodzą do najskrajniejszych je- 
go odłamów. — Są to smutne rezultaty 
„katolickich“ i „niekomunistycznych“ i- 
dei Dembińskiego. Liczba lewicowców 
dotychczas stale wzrastała, a to dzięki 
wpływom zeszłorocznych haseł „Państwa 
zorganizowanej pracy*, obecnie jednak 
daje się zauważyć pewne zahamowanie 

dalszego rozwoju. W roku zeszłym cała 
ta grupa z Dembińskim na czele kryła się 
pod skrzydełka młodzieży sanacyjnej, a- 
le pod wpływem prawicowców została 
powoli od niej odsunięta. Na początek ro- 
ku komunizujący akademicy przyjmowa- 
li najchętniej markę ZwiązkuNiezal. Mł. 
Socjal., dziś już i tę pokrywkę odrzucają, 
występując coraz mocniej i zdecydowa- 

niej. Jeżeli tak dalej pójdzie, to niezadłu- 
go stworzy się grupa komunistyczna, u- 
niezależniona od innych organizacyj ra- 
dykalnych! Charakterystyczną cechą „„le- 
wicy akademickiej'* a ściślej należącej 
do niej grupy komunistycznej, jest wiel- 
ka obrotność i energiczna działalność. 
Tymczasem jeszcze na pół skomunizowa- 
ni akademicy widać mocno są przepojeni 

* * 

radykalnemi ideałami, skoro z dużym za- 
pałem pracują na terenie akademickim. 

W skład lewicy akademickiej, pojętej 
w szerszem znaczeniu, należy zaliczyć 
jeszcze dwie organizacje: Legjon Mło- 
dych i Młodzież Ludową. Obie one wcho 
dzą do oficjalnej „lewicy akademickiej”, 
tem niemniej mają charakter radykalny. 
Legjon Młodych znany dość dobrze star- 
szemu społeczeństwu z wystąpień jego 
dawnego komendanta Jędrychowskiego i 
dziś jeszcze mocno radykalizuje, aczkol- 
wiek dawni, zdecydowani marksiści ustą- 
pili. Stara się on połączyć  patrjotyczne 
hasło: „interes państwa ponad wszystko” 
z przebudową Polski w duchu kollekty- 
wistycznym. W roku bieżącym Legjon 
Młodych nie wykazuje szerszej działalno- 
ści i zachowuje się dość biernie wobec 
przejawów życia akademickiego. Druga 
ze wspomnianych: organizacyj —:. Mło- 
dzież Ludowa zajmuje dość: niesprecyzo- 
wane stanowisko w: życiu akademickiem, 
być może przyczynia się do tego wewnę-- 
trzna walka elementów mniej radykalnych 
z bardziej lewicowemi. Charakterystycz- 
nem jest, że ludowcy coraz mocniej pad- 
kreślają swoją opozycyjność i coraz moc- 
niej skłaniają się w stronę „lewicy aka- 
demickiej““. 

Centrum akademickie. Ze względu 
na umiarkowane i pośrednie między lewi- 
cą a prawicą stanowisko organizacyj ka- 
tolickich zaliczam je de centrum akademiic 
kiego. Głównym reprezentantem centrum 
jest „Odrodzenie, koło którego skupiają 
się zbliżone ideowo niektóre z organiza- 
cyj, należących do.Pax'u (zjednoczenie 
7 organizacyj katolickich). Odrodzenie, 
gdy zabrakło Dembińskiego, straciło czę - 
ściowo swój radykalny charakter i to wła 
śnie umożliwia wyłączenie go z lewicy a- 
kademickiej, do której przed rokiem jesz- 
cze należało. Polityczne poglądy centrum 
opierają się o naukę kościelną, dziś jed- 
nak coraz wyraźniej przeważa w niem 
kierunek religijny, odsuwając zagadnie- 
nia polityczne na plan dalszy. Dzięki te- 
mu centrum akademickie nabiera dziś ra- 
czej charakteru akcji katolickiej, niż ru- 
chu ideowo - politycznego młodzieży. 

Prawica akademicka. Pojmując praw! 
cowość w jaknajszerszem znaczeniu, mo- 
žna zaliczyć w skład prawicy 2 ruchy i- 
deowe: endecję i mocarstwowość. Ende - 
cy ściśle biorąc, nie są kierunkiem prawi- 
cowym, gdyż ich program socjalny i go- 
spodarczy, a raczej brak tych progra- 
mów, nie można uważać za prawicowy. 
Kilka praktycznie nic nie mówiących o- 
gólników w kwestji socjalnej i gospodar- 
czej, zoologiczny nacjonalizm i uznanie 
własności prywatnej bynajmniej nie de- 
cydują o prawicowości „narodowców*. 
Zresztą endecy mówią dziś zupełnie wy- 
raźnie o upadku kapitalizmu, co prawda 
nie dając wzamian nic pozytywnego. Sil-. 
ni liczebnie przejawiają „narodowcy 
bardzo intensywną działalność politycz- 
ną, wykorzystując każde popularniejsze 
hasło na terenie akademickim do awan- 
tur, demonstracyj, strajków itp. 

Organizacją prawicową w znaczeniu 
powojennem tego określenia, jest Myśl 
"Mocarstwowa. Młoda, bo zaledwie od ro- 
ku działająca organizacja wychowuje 
młodzież w duchu obywatelskim i wielko- 
mocarstwowym. Poglądy polityczne mo- 
carstwowców opierają się o zasadę „naj- 
wyższem dobrem Narodu jest potęga Pań 
stwa”, oraz dążenie do zjednoczenia na- 
rodowościowego, socjalnego i gospodar- 
czego państwa na zasadach współpracy 
i współdziałania poszczególnych grup i 
warstw społecznych. Krótki okres dzia- 
łalności mocarstwowców pozostawał sta- 
le pod hasłem walki z radykalizmem i 
warcholstwem wśród młodzieży akade- 
mickiej. Jak dotychczas, mocarstwowcy 
są na uniwersytecie grupą młodzieży, 
która prowadzi zdecydowaną walkę z 

marksizmem i zbliżonemi do niego świa- 
topoglądami. : 

Pomimo wielu trudności, jakie napo- 
tyka każda organizacja rozpoczynająca 
swą dziaralność, praca mocarstwowców 
zączyna dawać pozytywne wyniki i zro- 
zumienie czerwonego niebezpieczeństwa 
wśród młodzieży akademickiej, jest dziś 
większe niż dawniej. W. Kras. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
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Uroczysty obchód Święta Narodowego 
WARSZAWA. PAT. — O godzinie 9 

"rano rozpoczęły się w świątyniach wszyst 
kich wyznań nabożeństwa dla żołnierzy 
garnizonu stołecznego, nie biorących u- 
działu w defiladzie. 

O godzinie 10 rano odbyło się uroczy 
ste nabożeństwo w katedrze św. Jana, od 
prawione przez ks. kardynała Kakowskie- 
go w asystencji ks. biskupa polowego 
wojsk polskich Gawliny i licznego du- 
chowieństwa. Na nabożeństwo przybył 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki, w otoczeniu domu cywilnego i 
wojskowego. Ustawiona przed kościołem 
kompanja honorowa 21 pp. w chwili przy 

W WARSZAWIE 
bycia Głowy Państwa sprezentowala 
broń. Powitany u stóp świątyni przez du- 
chowieństwo, Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej skierował się w stronę głównego 
ołtarza, zajmując miejsce na specjalnem 
wzniesieniu. W prezbiterjum zajęli miej- 
sca członkowie rządu z p. prezesem Rady 
Ministrów Aleksandrem Prystorem na 
czele, marszałkowie Sejmu i Senatu, pre- 
zes N. I. K. Krzemieński, członkowie kor- 
pusu dyplomatycznego, przedstawiciele 
władz i sądownictwa, podsekretarze sta- 
nu, generalicja, wyżsi urzędnicy państwo 
wi, przedstawiciele władz municypalnych 
i instytucyj społecznych, weterani 1863 

Przyjęcie w poselstwie polskiem w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — W dniu 3 maja 

odbyło się nabożeństwo w kościele św. . 
Piotra i Pawła, na którem obecne było 
poselstwo R. P. in corpore z posłem Łu- 
kasiewiczem na czele, oraz kolonja pol-- 
Ska, : 

Po południu w. poselstwie odbyło się 
przyjęcie, na które. między innymi przyby 
li: komisarz hidowy spraw zagr. Litwi- 
now, komisarz lidowy handlu zagranicz- 
nego Rozenhoic i komisarz ludowy finan- 
sów Grińko. Pozatem obecni byli: zastęp 
ca komisarza ludowego spraw zagranicz- 
nych Krestinskij, członek kolegjum komi- 

sarjatu spraw zagran. Stomoniakow, i in- 
ni wyżsi przedstawiciele władz sowiec- 
kich. Armję czerwoną reprezentowali: 
członek Rady Rewolucyjnej Wojennej 
szef sztabu generalnego Jegorow, Budien 
nyj i Suchorukow. Licznie przybyli dzien- 
nikarze z czołowymi publicystami Rad- 
kiem, Rajewskim, Kolcowem na: czele o- 
raz korespondenci zagraniczni. Korpus 
dyplomatyczny stawił się in corpore z 
dziekanem ambasadorem niemieckim: von 
Dircksenem. Na przyjęciu obecny był ró- 
wież bawiący w Moskwie redaktor na- 
czelny „Gazety Polskiej" pos. Miedziński. 

HERRIOT | ROOSEVELT O NIEMCZECH 
PARYŻ. PAT. — Korespondent „„Jour 

nalu*, redaktor Geo London donosi z.po- 
kładu okrętu „Ile de France", powołując 
się na pewne źródło, że Herriot i Roo- 
sevelt odbyli w Waszyngtonie niezmier- 
nie ważną dłuższą rozmowę, dotyczącą 
obecnej sytuacji w Niemczech. Prezydest 
Roosevelt miał bardzo interesować się 
wiadomościami, zakomunikowanemi mu 

Poseł Wysocki u 
BERLIN. PAT. — Biuro Woliia ogło- 

siło w dniu 3 maja następujący komuni- 
kat: Posei polski w Paryżu p. Wysocki 
odwiedził dnia 2 maja br. kanclerza Rze- 
szy. Rozmowa, w której uczestniczył mi- 
nister spraw zagranicznych baron Neut- 
rath, dotyczyła aktualnych zagadnień po- 
litycznych, które odnoszą się do stosun- 
ków polsko-niemieckich. 

przez Herriota. Pod wpływem rewelacyj 
kierriota, Norman Davis miał otrzymać 
nowe instrukcje od prezydenta Roosevel- 
ia. Rozmowa Herriota z Rooseveltem — 
zdaniem red. Geo Londona, była jednym 
z najważniejszych i najciekawszych moó- 
mientów pobytu Herrióta w Waszyngto- 
nie. 

kanclerza Rzeszy 
Kanclerz podkreślił zdecydowany za- 

ihiar rządu niemieckiego utrzymania swe- 
go nastawienia i postępowania  jaknaj- 
ściślej w ramach istniejących traktatów. 
Pozatem kanclerz Rzeszy wyraził życze- 
nie, aby oba kraje swe wspólne interesy 
rozpatrywały i traktowały bez namiętno- 
ści. 

Echa pierwszemajowej mowy Hitlera 
PARYŻ. PAT. — Prasa z wielką uwagą 

śledzi rozwój wypadków w Niemczech, podkre 
ślając znaczenie ostatnich zarządzeń Hitlera, 
zmierzających do opanowania Związków Zawo- 
„dowych robotniczych. Korespondent berliński 
„Journal'a“ pisze, że tendencje socjalizujące 
Hitlera tłumaczą do pewnego stopnia powodze- 

nie, jakiem cieszy się wódz narodowych socja- 
listów w masach. Tendencje te jednak zaczyna- 
ja poważnie niepokoić magnatów wielkiego 
przemysłu i junkrów. Mowa Hitlera, wygłoszo- 
na 1 maja, z jednej strony zawiodła, z drugiej 
niewątpliwie zaniepokoiła mieszczańskie koła 
finansowe. : 

Dlaczego dolar spada 
PARYŻ. PAT. — „Paris-Soir", omawiając 

spadek dolara eraz tendencję do obniżenia jego 
wartości, bez rówmoczesnego podniesienia cen 

produktów amerykańskich, twierdzi, że może 

to doprowadzić do opanowania przez Amerykę 
wieła rynków i zagraża wałutom innych kra- 

Gandhi nieodwołalnie 

jów. — Dziennik uważa postępowanie Amery- 

ki za niełojalne. Sprawa wartości dolara nie 

jest zagadnieniem czysto wewnętrznem amery- 
kańskiem, lecz dotyczy rynków, producentów i 
kupców całego świata. 

rozpocznie głodówkę 
ROZMOWA „DAILY EXPRESS'U* Z SYNEM MACHATMY. 

LONDYN. PAT. — „Daily Express“ 
zamieszcza treść rozmowy telefonicznej, 
jaką przeastawiciel tego dziennika w Lon 
dynie odbył z synem Gandhiego Devida- 
sem, znajdującym się w Poona, gdzie 
przebywa w więzieniu. Redaktora „Daiły 
Express'u“ dzieliła od syna Gandhie- 
go, z którym rozmawiał, odległością 6 ty- 
sięcy mil angielskich. Devidas oświadczył 

że wszystkie jego usiłowania, mające na 
celu powstrzymanie ojca od decyzji roz- 
poczęcia ponownej głodówki, były bez- 
owocne. Ojciec mój — powiedział Devi- 
das — napewno nie przeżyje trzytygod- 
niowego postu. Wygląda on jak cień i wa 
ży tylko 100 funtów angielskich. Gandhi 
rozpoczyna post dnia 8 maja. 

Lot kpt. Skarzynskiego 
CASABLANCA. PAT. — Wczoraj o g0- 

dzinie 7,20 rano kpt. Skarzyński wystartował 
do St. Louis w Senegalu, skąd bezpośrelnio 

Nowy rekord Światowy Welssówny 
PADŁ WCZORAJ W ŁODZI. 

ŁÓDŹ. PAT. — W niedzielę odbyły 
się zawody lekkoatletyczne propagando- 
we o charakterze święta sportowego. — 
Wejście na stadjon kosztowało zaledwie 
5—10 groszy. Na boisku zgromadziły się 
olbrzymie tłumy widzów. 

Sensacją zawodów był rewelacyjny 

rzut dyskiem, osiągnięty przez świetnie 
dysponowaną naszą dyskobolkę, mistrzy- 
nię świata jadwigę Weissównę, która rzu 
tem 42 metry 56 cm. pobiła swój własny 
rekord światowy, ustanawiając nowy, o 
13 cm. lepszy od dawnego. 

  

rozpocznie lot z powrotem do Francji, w celu 
pobicia dotychczasowego rekordu. 

Według spóźnionych wiadomości, kpt. Ska 
rzyński wylądował na lotnisku Casablanca w 
dni 1 maja o godzinie 20 wieczorem i lot jego 
w tym dniu trwał od godziny 7,30rano. 

—o00—— 

Katastrofa pociągu 
pośpiesznego 

LONDYN. PAT. IW odległości! 217 mil. 
od Kalkuttyj wykoleił się pociąg pośpie- 
szny. W katastrofie utraciło życie 7 osób 
a 11 jest ciężko rannych. Wstępne śle- 

dztlyio wskazuje ma sabotaż jako pnzyczy- 
mę katastrofy. e 

roku itd. Wzdłuż nawy głównej ustawiły 
się delegacje ze sztandarami. 

W tym czasie jak we wszystkich świą 
tyniach odbywały się nabożeństwa, na 
plac im. fózefa Piłsudskiego poczęły nad- 
ciągać oddziały wojskowe wszystkich ró- 
dzajów broni, oddziały PW i Policji Pań- 
stwowej, ustawiając się w 6 rzutach fron- 
tem do pomnika ks. Józefa Poniatowskie- 
go, u stóp którego wzniesiono trybuny, 
przybrane emblematami  państwowemi 
dla przedstawicieli władz, dyplomacji, 
prasy i publiczności. Chodniki, okalające 
plac rewji, zaległy tłumy publiczności. 

O godzinie 10,15 dokonał . przeglądu 
oddziałów wojskowych i PW i policji do- 
wódca 2 dywizji kawalerji gen. Wienia- 
wa - Długoszowski, w tówarzystwie sze- 
fa sztabu OK I ppłk. Winiarskiego. 

O godzinie 10,45 dowódce OK I gen. 
Jarnuszkiewicz, w towarzystwie generała 
Wieniawy - Długoszowskiego dokonał 
przy dźwiękach marsza generalskiego 
przeglądu ustawionych na placu rewji od 
działów. 

O godzinie 11,15 rozpoczęła się de- 
filada, którą przyjął dowódca OK I gen. 
Jarńuszkiewicz oraz komisarz rządu na 
m. stoł. Warszawę, wojewoda Jarosze- 
wicz. 

Po skończonej rewji oddziały wojska, 
PW i policji przemaszerowały ulicami 
miasta, udając się do koszar, witane ser- 
decznie przez zgromadzone tłumy pub- 
liczności. , - 

Apostoł ducha Węgier 
Towarzystwo .Przyjaciół Węgier zor- 

ganizowało w dniu 3 bm. -zebranie, po- 
święcone pamięci wielkiego  patrjoty i 
działacza politycznego, hr. Alberta Ap- 
ponyi'ego, który zmarł 7 HI br. w Gene- 
wie. 

Urodzony w r. 1845, pochodzący ze 
starej arystokratycznej rodziny, skoliga- 
conej z rodami królewskiemi, hr. A. Ap- 
ponyi wcześniej zajął wybitne stanowi- 
sko w społeczeństwie, zdobywając pow- 
szechny szacunek prawością swego cha- 
rakteru, wybitną inteligencją i głęboką e- 
rudycją.. Gruntownie i wszechstronnie 
wykształcony, doskonale władający kilko 
ma europejskimi językami, śp. hr. A. Ap- 
ponyi, mając już poza sobą wielką dzia- 
łalność państwową i społeczną, — szcze- 
gólnie wielką rolę w narodzie zaczął od- 
grywać w okresie powojennym, gdy mu- 
siał stać się rzecznikiem cierpiącego na- 
rodu węgierskiego, 

  

wszechnie nazywano: „ambasadorem du- 
cha Wegier“. 

Sędziwy starzec wziął na swe barki 
olbrzymi ciężar obrony własnego narodu 
na forum międzynarodowem, wobec poli- 
tyków, prowadzących zawiłą grę i lekce- 
ważących, a nieraz wprost nieunznających 
prawa Węgrów do rozwoju, a bodaj i do 
istnienia, jako naród. 

Nie mógł zwyciężyć i uzyskać dla 
swego narodu wszystkiego, czego się on 
domaga, ałe siłą swego uroku potrafił, 
rozwiać wiele uprzedzeń i zdobył dła Wę 
gier poważne stanowisko. : 

Umarł w drodze do Genewy, — u- 
marł, wierząc, że nadejdzie niezadługo 
czas, gdy do nowej wielkiej twórczej pra- 
cy zostaną powołane — „odbudowane 
Węgry w zreorganizowanej Europie"... 

Towarzystwo Przyjaciół Węgier, po- 
dzielając smutek narodu węgierskiego z 
powodu straty wielkiego męża, poświęci- 
ło Jego pamięci specjalne zebranie, na 
którem, po uczczeniu pamięci Zmarłego 
przez powstanie, reierat o A. Apponyi'im 
wygłosił rektor Marjan Zdziechowski. 

W referagie swym rektor M. Zdzie- 
chowski zadrysował tło polityczńe współ- 
czesnych Węgięr i na tem tle podał nie- 
zwykle ułmującą sylwetkę , Tragicznego 
tułacza'. 

Piękny i głęboki ten referat będzie 
drukowany w „Przeglądzie Współczes- 
nym'; nie będziemy więc streszczać go, 
zaznaczając tylko, iż jest on doskonałeni 
źródłem do poznania tragedji Węgier i 
zrozumienia dróg, jakiemi kroczy naród 
węgierski, walcząc .o lepszą przyszłość, 

która mu się należy ze względu na jego 
wielkie dziejowe zasługi i zdolność do 
nowych czynów. 

Po referacie proi. M. Zdziechowskie-- 
go głos zabierali: hr. M. Plater i prot. 
Władysław Studnicki, którzy wypowie- 
dzieli szereg uwag na temat hr. A. Ap- 
ponyi'ego i losu Węgier. 

Na zebraniu byli obecni m. i.: min. 
W. Staniewicz, prof. St. Kościałkowski, 
prot. St. Glixelli izinni. W. Ch. 

V — jego ambasado- , 
rem nietylko politycznym, ale, jak go po-* 

SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —— M, Lewin — Hiuro gazetowe ul. 3 Maja 4 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWĄ — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Eee A EE i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

dowótnie. Z 

. Komunikaty oOrnz    

    
jcją nie przyjmuje zastrzeżeń ca 

dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

TELEGRAMY 
ZGON GEN. GĄSIECKIEGO. 

KRAKÓW| PAT. Zmarł tu Ś. p. ge- 
nerał dywizji Jakób Włostowiec - Gąsiec- 
ki. Będąc gemetałem armji austnjae- 

iej, w r. 1918 przeszedł do armji polskiej 
"w mandze generała, był dowódcą XI dy- 
wizji, która brała udział wi walkach — 
1920 r. Ostatnio poświęcał się pracy — 
społecznej. Odznaczony był złotym knzy- 
żem zashugi. : le 

POGRZEB POR. NADWODZKIEGO. 
KRAKÓW! PAT. Wiezoraj odbył się 

w Krakoxie pogrzeb ś. p. podponuoznika, 
Stanisława Nakliwodzkiego, który zginął 
w katastrofie lotniczej pod Lwowem. W 
pogrzebie wzięły udział tłumy publiezno- 
ści, korporacje akademickie, liczne zrze- 
szenia. Z  reprezentamtów, wojskowości 
przybyli ma pogrzeb dowódca. brygady 
totniczej pułk, Ujejski, dowódca . 2 p. totn. 
pułk, Lelrandowski, «z korpusem  oficer- 
skim tego pułku. 1 

„ URLOPOWANIE 25 PROFESORÓW 
_ BERLIN. PAT. Na mocy zarządzenia 
pruskiego ministra oświaty 25 profeso- 
rów uniwersytetu w Berlinie w Kolonji, 
otrzymało przymusowy urlop. Odwołano ы 
Towiniež wykłady, 5 docentów. 7 

POMOC DLA EMIGRANTÓW ŻYDOW- 
SKICH. › 

PARYŻ. PAT. Pod przewodniciwem 
profesora Einsteina i profesona College de 
France, Lamgevina, ukonstytuował się 
komitet pomocy dla emigrantów i uchodź-- 
ców z Niemiec, kłtónzy byli zmuszemi о- 
puścić stvój kraj, z powodu politycznych 
rasowych czy też religijnych. (W skład iko- 
mitetu weszło, wielu deputowanych oraz 
przedstawiciel nauki, j sztuki: francuskiej. 
Do komitetu należą również liczni, - prize- 
bywając we Francji, odwołani z Niemiec 
profesorowie niemieccy 1 przedstawiciele 
miemieckiej inteligencji. 

MANEWRY NIEMIECKIE NA BAŁTYKU 
BERLIN, PAT. Wielkie manewry 

floty. niemieckiej na Bałtyku zakończyły 
się wizytą rw Świnoujściu. Ćwiczenia, w 
których wzięło udział 50. jednostek mor- 
skich, odbyły się pomiędzy wyspą Rugją 
a zalewem Odrzańskim. Główinem zadaniem 
taktycznem było  osiirzeliwanie statku 
„Zeehringen”, kierowanego z oddali (Zapo- 
mocą madjotelegrafu. 

STAN BEZROBOCIA W POLSCE 
'WARSZAJWIA. PAT. — Liczba bezro- 

botnych, zarejestrowanych wi Państwowych 
Umzędach Pośrednictwa (Pracy ma terenie 
całego państwa, wynosiła w dniu 29 ikrwiet 
mia. 258.964 osób, co stanowi spadek w sto- 
sunku do tygodniia poprzedniego o 4.796 
osób. Na terenie m. Warszawy liczba bez- 
robotnych wynosiła w tym dniu 21.450 о- 
sób, eo stamówi spadek wi stosunku do ty- 
godnia: poprzedniego o 36 «osób. 

PŁK. KWIECIŃSKI I KPT HIRSZBAND - 
WYŁĄDOWALI W WARSZAWIE. 
WARSZAWA. PAT. Dziś o godzimie 

18 na ilotnisku cywilniem w: Warszawie — 
wylądowali ppik. IKiwieciński i kpt. Hirsz- 
band ma samolocie RWID, poayrzcając z 
lotu okmężnego mad Afryką. 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY HIP- 
PICZNE W RZYMIE. 

RZYM. PAT. (W 3-eim dniu między na 
wodowych zawłodów konnych w Rzymie 
odbył mowy konkurs szybkości. Pienw- 
sze miejsce zajął Niemiec Hasse. Pierwszy — 
z Polaków Dąbski zajął 8-me miejsce 
ma Ikoniu „Nero“. 

KUSOCIŃSKI ZWYCIĘŻYŁ. 
IWARSZAWA, PAT. W niedzielę mia te- 

renie lotniska Mokotowskiego odbył się 
6-0y narodowy bieg ma przełaj na dystan- 
Sie 8 kłim, - Niemal od stantu. prowadził — 
Kusociński, zwyciężając w czasie 23 min, 
51,6 sek., przed Fialką z Oracovii B£ m. 
39 s. Trzecie miejsce zajął Robiński z 
№ал%у, 4-te Półtorak m Jagiellonji z 
Białegostoku, 5-te Strzałkowski również 
z Jagielloniji i t. d. || z 

(Kiusociński z dobył po raz pierwszy ma- 
gmodę tygodnika „Raż, dwa, trzy”. Wę- 
drowną nagrodę Strzelca za. majwiększą. 
liczbę punktów” tego. samego towarzystwa 
iw pierwszej 20-stce zdobyła Jagiellonja 
z Białegostoku. . Nagrodę indywidualną — 
dla majlepszego zawodnika WOjskoweg 
zdobył. Stirzałkowski z _ Białegostoku. 

WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH. 

LWÓW, PAT. We Lwowie Legja — 
Czarni — 2:1 (10) dla drużyny warszaw= 

    

* 23 

KRAKÓW. PAT. Doroczne derby -- 
piłkarskie w Krakowie, t. j. móc *0 mi- 
strzostwo "Ligi Oracovia — Wisła  zakoń- 
czył się wynikiem remisowym 1:1 (4:0). 

` sz Ž 

WARSZA'WA, (PAT, (Warszaw anka — 
22 p. p. 2:1 dła Warszawianki. 

* 

OFIARY TORNADA 

NOWY YORK. IPA'T. — Wedle otmzy- 
manych tu doniesień z Shrevepost, liczba 
zabitych wskutek tormada sięga 86. Są to 
przeważniie mumzymi. 5 miast uległo znisz- 
czeniu.



    

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

SE£EOWOUO 

  

MINISTERSTWO SKARBU 
OBWIESZCZENIE 

O WYPUSZCZENIU BILETÓW SKARBOWYCH SERJI I. 
MINISTERSTW O SKARBU PODAJE NINIEJSZEM DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W WYKONANIU USTAWY Z DNIA 24 MARCA 1933 R. (DZ. U. R. P. NR. 22 POZ. 

172) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SKARBU Ż DNIA 1 KWIETNIA 1233 R. (DZ.U. R..P. NR. 24 POZ. 199) WYPUSZCZONE ZOSTAŁY BILETY SKARBOWE SERJI I W ODCINKACH PO 
1.000 1 10.000 ZŁOTYCH NA ŁĄCZNĄ SUMĘ 75,000.600 ZŁOTYCH. 

TERMINY PŁA TNOŚCI BILETÓW SKARBOWYCH SERJI I SĄ TRZY- I SZEŚCIOMIESIĘCZN E. 

` OPROCENTO WANIE BILETÓW TRZYMIESIĘCZNYCH WYNOSI 414%, BILETÓW SZEŚCIO MIESIĘCZNYCH 6%, W STOSUNKU ROCZNYM; PROCENTY PŁATNE SA 

ZGÓRY PRZEZ POTRĄCENIE OD WARTOŚCI IMIENNEJ BILETÓW. 

BILETY SKARB OWE SĄ WOLNE OD PODATKU OD KAPITAŁÓW I RENT. 

BILETY SKARBOWE MAJĄ WSZELKIE PRAWA PAPIERÓW POSIADAJĄCYCH BEZPIECZE NSTWO PUPILARNE. 

BILETY SKARB OWE NIE PODLEGAJĄ USTAWIE O UTRACONYCH TYTUŁACH NA OKAZIC IELA. 

BILETY SKARB OWE W TERMINACH ICH PŁATNOŚCI WYKUPYWANE BĘDĄ BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ I POTRĄCEŃ WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH BANKU 

POLSKIEGO, į 

" ZALECONE I NIEZALECONE DO BIBLIOTEK 
„Od chwili zdobycia niepodległości 

politycznej, duchowe oblicze Polski, isto- 
tę jej rzeczywistości wydobywali najaw 
nasi czołowi pisarze w powieści, w dra- 
macie, w studjach i essayach publicys- 
tyczno - filozoficznych, lecz głucho było 
o Polsce w poezji". 

* Powyższa obserwacja Pawła Hulki - 
Laskowskiego: jest słuszna. Możnaby 
wprawdzie wymienić nazwisko: Jana Le- 
chonia, który olśnił nas „Karmazynowym 
poematem'' — ach, ileż to lat temu! Olš- 
nił i zamilkł. Ale „Karmazynowy poemat 
nie był wydobyciem najaw rzeczywistoś- 
ci polskiej: to był romantyczny sen 0 
przeszłości, który opętał poetę z całą si- 
łą w chwili niespodziewanego „wybu- 
chu niepodległości. Poza tem u żadnego 
z poetów odrodzonej ojczyzny nie wy- 
stąpi Polska jako zagadnienie w tym 
kształcie, w jakim zajął się nią, powiedz- 
my, Żeromski w  „Przedwiośniu* czy 
Kaden-Bandrowski w swych wielkich po 
wieściach współczesnych. Jest to ponie- 
kąd zrozumiałe. Trudno wymagać od 
wiersza lirycznego, który jest przede- 
wszystkiem wzruszeniem, porządkowania 
i analizowania rzeczywistości, odsłania- 
nia jej „duchowego oblicza i rozstrzy- 
gania zagadnień, przez tę rzeczywistość 
nasuwanych. Do tego powołana jest po- 
wieść z jej zadaniem organizowania ży- 
cia. Paweł Hulka Laskowski z pewnem 
zdumieniem stwierdza, że „żaden z wy- 
bitnych poetów polskich czasu powojen 
nego nie uczynił dziejów Polski współ- 
czesnej przedmiotem swoich stałych za- 
interesowań pisarskich. Zdumienie Hul- 
ki Laskowskiego nie ma racji. Myślę, że 

« 

gdy poeta poświęca się stale dziejom 
(iaktom, wypadkom i wydarzeniom) 
współczesnym sobie, zwęża wówczas 
swe horyzonty, staje się piewcą aktual- 
ności, rymopisem okolicznościowym, po- 
'etą przygodnym: od tego krok jeden do 
pamfletu albo do panegiryku. I jeden i 
drugi nie należą do poezji: mogą stać się 
najwyżej dokumentem dla przyszłego hi- 
storyka literatury. Czytujemy nieraz w 
dziennikach „płody poetyckie tego ga- 
tunku -* aktualne, chwytające nagorąco 
wydarzenia dnia dzisiejszego. I wszystko 

_ jedno — czy to będzie, dajmy na to, po- 
prawny w formie wiersz Eugenji Koby- 
lińskiej o „Defiladzie* na dzień wyzwo- 
lenia Wilna, czy też mistrzowski technicz 
nie wiersz Czesława Miłosza o „Żyrar- 

"dowie* — niemasz dla nich miejsca w 
prawdziwej poezji, jak niemasz go rów- 
nież dla „Psalmów przyszłości Krasiń- 
skiego. Natomiast „Słowa we krwi* Julja 
na Tuwima albo „Wiosna i wino“ Kazi- 
mierza Wierzyńskiego będą zawsze poe- 
tyckie, podobnie jak liryki lozańskie Mic- 
kiewicza czy genewskie Słowackiego. 

Poetą, który — zdaniem Hulki Las- 
kowskiego — uczynił współczesną Pol- 
skę przedmiotem swych stałych zaintere- 
sowań jest Lucjan Andrć. Jego tom p. t. 
„Szlakiem niepodległych, dowodzi Hul- 
ka Łaskowski, uważać wypada nietylko 
za dzieło sztuki, lecz także za czyn oby- 
watelski, stawiający go w szeregu ludzi 
dobrze zasłużenych dla Polski odrodzo- 
nej. 

Każde prawdziwe dzieło sztuki będzie 
zawsze czynęm obywatelskim. Nie każdy 
iednak czyn obywatelski jest dziełem 
sztuki. Chodzi o to, jakie intencje rządzą 
artystą, gdy tworzy: czy pragnie zdobyć 
się na dzieło sztuki, czy też na czyn o- 
bywatelski? A jeśli to dzieło sztuki (jak 
książka Lucjana Andrć) nosi na sobie 
urzędowy stempel: „zalecone przez M. 
W. R. i O. P. do bibljotek szkolnych i 
przez M. S. Wojsk. do bibljotek* żołnier- 
skich * — wówczas wydaje się, że artyś- 
cie chodziło nietylko o czyn obywatelski, 
ale i o coś bardziej konkretnego, bardziej 
materjalnego. Z tego rodzaju twórczością 
bywa tak, jak z konkursem Polskiego Ra- 
dja na wiersz o żołnierzu, o lotniku i o 
poecie: na kilka tysięcy nadesłanych wier 
szy ani jednej poezji. 

Wiersze Lucjana Andrć „Szlakiem 
Niepodległych* są złe. Złe jako poezja. 
Nie*wiem, czem są jako czyn obywatel- 
ski. O to należałoby zapytać uczniów i 

żołnierzy, którym ,zaleciły je dwa minis- 
terstwa. Mam jednak i pod tym wzglę- 
dem wątpliwości. 

O Polsko, nasza jedyna ostojo 
Wśród ciemnych wirów świata! 

Ileż to-lat już w pałubę cię stroją 

Słomianą? 

Ileż to wieków w niezdarzone racie 

Pchają ci skrzypkę i smyk: dwa patyki, 

Byś przeciw sobie, ku własnej zatracie, 

Trwała w hipnozie chocholej muzyki? 

Mam wątpliwości, czy ta apostrofa do 
Polski, zalecona przez dwa ministerstwa 
uczniom i żołnierzom, wzbudzi w nich 
przekonanie, że książka Lucjana Andrć 
jest czynem obywatelskim. Obawiam się 
raczej, że apostrofa narazić może poetę; 
który chce „uporządkować polską rzeczy 
wistošč“, na przykre docinki ze strony 
uczniów i żołnierzy: te dwa elementy spo 
łeczne odznaczają się, jak wiadómo, zdro 
wym a niewybrednym humorem. 

— Sam ty — powiedzą — wziąłeś 
dwa patyki w niezdarzone racie... 

* * * 

Taka przykrość może przytrafić się, 
gdy poecie przyświeca idea czynu oby- 
watelskiego, zalecońego przez minister- 
stwo. 

Z innych założeń wyszedł utalentowa- 
ny póeta krakowski Jalu Kurek, wydając 
swój tom p. t. „Drugie śpiewy o Rzeczy- 
pospolitej". Poprzedził go „Manifestem 
poetyckim”, napisanym dawniej: w roku 
1929. Jalu Kurek jest adoratorem Mari- 
netti'ego, i jego „manifest poetycki“ wy- 
pływa z ducha słynnego manifestu wtos- 
kiego futurysty. Nie ma jednak w danej 
chwili żadnego znaczenia, co jest genezą 
poglądów Kurka na poezję. Ważniejsze 
jest, że Jalu Kurek ujmuje trafnie i właś- 
ciwie zadanie poezji. 

„Poezja — pisze on z pewną aiekta- 
cją, mającą swój styl — poezja rzeźbi 
twarz Świata. Ona wykołysała najwięk- 
szych ludzi i najwznioślejsze czyny. Ona 
uzupełnia i upiększa historję. Bo czemże 

byłaby w gruncie rzeczy lljada, gdyby jej 

genjusz Homera nie wmajaczył w cudo- 

wny poemat; jeśli nie tem, czem była w 

istocie: ordynarną bójką na pięście i ka- 
mienie dwóch miłosnych konkurentów i 
ich band, złożonych ze świniopasów? Hii- 
storja kuje prozę faktów. Poezja osnuwa 
je legendą. I my potem uczymy się tęgo 

w szkołach. ® 
I Jalu Kurek, stojąc na stanowisku, 

że celem poezji jest nie opisywanie, segre 

gacja, pochwała czy potępienie taktów, 

lecz wyłącznie osnuwanie ich legendą, u- 

siłuje dokonać tego z niektóremi faktami 
współczesności polskiej. 

Oto jego apostrofa do Polski. Zestaw - 

my ją z apostrofą Lucjana Andrć. 

Od łez szczęśliwą, pachnącą sokiem żywicznym, 

Złowili cię ludzie w czerwień i biel spowitą. 

W tobie jest ból i radość rzeczy niezwykłych 
[i licznych, 

Któraś jest sama rzeczą pospolitą. 
Owinąć cię r iłością jak rzecz pospolitą 
| nieść ostrożnie jak rzecz niezwykłą, 
Któraś jest węglem i żytem, 

Któraś jest słozcem i igłą. 
Mowa jest słodka jak miód i ostra jak miecz. 

Kazano ludziom słowami jak wirszem rozkwitać. 
Niech się odsusą ludzie i niech przemówi Rzecz 

Wielka i Pospelta. 

Żaden uczniak i żaden żołnierz, któ- 
rzy mają rozwinięty zmysł zdrowego hu- 
moru, nie znajdzie w tej apostrofie narzu - 
cającego się tematu do dowcipu. Nie znaj 
dzie go również i w 

      

  

RESTAURACJA-DANCING 
WILNONIEMIECKA 35, Tel. 871. „ŁAZAR” 
zawiadamia Szenowną Klijentelę, że z dniem 1-go majar. b. został 

Całkowicie zmieniony program artystyczny 
Codziennie od Е. 10-ej do 3ej w nocy dancing towarzyski 

Nasza wiosna północna 
Mamy od killku dni maprawdę już wio- 

smię. Na 1-go maja 'eałe pół dnia. miiebo by- 
‚ Ю talkie wiosenne, talkie miebieskie eudow- 
mie, jak oczy panny Hiamki, która przed 
paru dniami (wwóciłia z (Włoch. Chodzi te- 

raz po Wilnie i porówmiuje iwiosnę włoską 
z maszą i cieszy się, zapewne, więcej naszą 
bo któżby się miie cieszył maszą wiosną'ipół- 
miecną, talk cudnie zasypaną  miebies- 

emi przylaszczkami, miejscami odzianą 

w ililjowo - srebrne kożuszki sasamek, — 
Sasanki. przez dziwną asocjację przywo- 

dzą na myśl w puchy otulone bobaski, — 

które spotykamy: eo kroku w: wózkach na. 

ulicach i w panłkach iwileńskich. Opalome 
są słońcem wiosenmem, różowe, mozespane 
lub roześmiane — adurzone wiosną i ta- 

kie strasznie komiczne. Mimowoli przypo- 
mina się zmany obraz Bocklina: stoi tam 
młoda kobieta o spojrzeniu łagodaem — 

młodej Ibaridzo matki ma tle drzew kwitną- 
cych, zidaleka błyszczy 'w słońcu  ja- 
skrawem, 'wiiosennem: biały mur  kościel- 
ny, a iw solczystejj lonej trawie pelzają 
półnagie bcki 

szą, by: które wziąć i pohustać. Tak wio- 
smę przedstawia  Bodkillin. A gdy 
przedstawimy oprócz (tych pocdwarek lu- 
dzikich jeszcze całe tłumy! starszej eokol- 
wiek dziatwy, która biega, hałasuje, u- 
skrzydlona przez wiosenne słońce, wy- 
daje się mam czasem że widzimy jakiś rój 
pstrych motyli, wylęgłych ma wiosnę, — 

patrzy się ma Н0 wszystko i zapomina się o 
mędzy; życia, o kmyzysach moralnych i ma- 
terjalnych., Zresztą ma wiosnę jakoś mniej 
się wyczi te knyzysy — są roboty polne 
ogrodojwe, cała żebracza chmara dziat- 
'wy i dorosłych, a mawet stamych kobiet 
gromada zamienia się w kwiaciarki 

każdy chętnie kupuje pęki przylaszczek, 
sasanek, fiołkówzlub 'wilezego tyłka. 
cała ulica jest ukwiecona. Ruch ma uli 

cadh jest zwiększomy, mawet _ pierwszo- 
majowe, zresztą,  mieliczne, demonstracje 
mie zdołały zatamować ltego ruchu i nie 
mie kapało z prasidziwie niebieskiego jnie- 
ba aż do zachodu słońca, mawet ulotki 
pana Kapały „nie kapaty“, bo pam Kapała 
zwątpił najzupełniej w skuteczność tego 
rodzaju deszczu. 

Miło jest wczesnym ramlkiem iść na- 
szemi ulicami teraz — takie młode ożywie 
i liai i ATS] 

   

      

  

Iki — až się same węce ipiro- jay: 

sobie 4 

  

mnie wiosenine wšnod miłodzieży — chiciallo- 

by się wejść z nimi razem do Klasy, otwio- 
wzyć szeroko okna i wesoło dostroić te- 
mał: lekcji do tego wiosennego słońca, 
iktórem irozbłysły idziś miebieskie i czarne 
6czy moich dawnyjch uczenie, — tak zro- 
bić, jak się robiło mnzez „długie, szczę- 
śliwie lata — eo wiiosnę. 

Ale pójść z miemi mia wycieczkę, ma- 
przykład, zwiedzić. iementarze wileńskie, 
cudownie peložone, umajać groby  Wiel- 
kich Wilniam — starczy talka wycieczka, 

za. maijlepszą lekcję, bo ileż możma opowie- 
dzieć młodzieży pnzy okazji porządkowania 
mogił, i z jakim pjetyzmem będą groby 

vporządkowiane. Warto też w tak słomecz- 
ny vanek zwiedzić kościół św. Piotra i 
Pawła na Antokolu i iw słońcu ujrzeć iście 
banokowe bogaetwio motywów zdobniczyich 
i figuralnych, te masy moześmiamych amiioł 
ków, postacie przepiękne i uduchownionie 
Miłosierdzia,  Niewinaości, św.  Marji 
Magdaleny. Błyszczy: korab - żyrandol u 

u tysiącznemi załamaniami słońca, w 
ale i rzuca (tęczowe smugi ma bia- 

ami i sufitu. (Dalej posąg Naj- 

| [Panny im lesie prawdziwym 
noślini kwitnących — Wiosna! |- 

Jest zwyczaj u mas w* Wilnie, bardzo 
miły, że młodizeż akademicka  wiłaśnie 
mia: emenitamzach  obkuwa się do egzami- 

miów! ido iwiosnę. [Zawisze bardzo ostrożmie 
zbliżam się do drogich mi mogił, by ko- 

goś nie spłoszyć, bo czyż mie weselej u- 
marłym z młodymi, co idą mapnzód, niż 
ze smutkiem, naszym, smutkiem, który 

jedymie modlitwą potrafi się połączyć 
w mimi. Dobrze zresztą modlić się, my- 

śleć ma cmientanzach, dobrze pracować 
— taka cisza — bo tw! (Wilnie i ma: emenita- 

wzaicch umieją zachować ciszę i w kościo- 
łach — w żadnem inmem. mieście Polski 
tej ciszy! maszej wileńskiej mie znajdziemy, 
ani naszego wozmodlenia. Tak długo, dłu- 
go są oltiwamte teraz masze kościoły, by 
ogrzać je wiiosenmem słońcem, po południu 
zaś błyszczący tysiącem  Świateł u stóp 
posągu Najświętszej Panny: ma. majowem 
nalbożeństwie, Można tu zawsze  społtikać 
którąś z de(ymych uczenie swoich i pójść 
z mią ma. spacer za miasto — idzie się pięk- 
mą drogą zamiejsdką, a słońce zachodnie 
świeci nam prosto w oczy długo, długo, 

PREZ TKIW7 RREOPAK I EAMTELREYCZICI FORRAAOROAADOW TRZE 

          

    
     

  

Urocza wyspa     
Zdjęcie nasze ° przedstawia wyspę Loktum na wybiecżu dalmatynskiem pod Dubrowuikami, 

innych wierszach, zwaną „rajem dzieci, do której co roku zdążają tystące turystów. 

których wątki bywają często codzienne, KUWSNEEEEZSNNNZKZYNWKZONKWANOKIETCKNNE IK OST WIESZAKI 
zgoła banalne, niegodne napozór uwagi 
poety. Apel lotniczy, apel radjowy, po- 
chwała nart i śniegu, miesiąc Pomorza i 
tym podobne motywy osnuwa legendą 
Jalu Kurek. Któż jednak zaprzeczy, że te 
właśnie, powszednie fakty składają się 
na całość narodowego życia współczes- 
nego Polaka? 

Pozdrowienie dla naszych rodaków, 

Kujących stal, rąbiących drwa! 
qTu mówi Polskie Radjo Kraków 

Na fali 422. 
Žiemic pasterzy, pól. i. ptaków, 

w pięty w niebiosa język twój drga, 
I mówię nim — jak miasto Kraków 

Na fali 422. 

Napięciem tysięcy wolt kto was w baterje zakui? 
Kto nam po pracy wytchnienie i spokój da? 

Pozrawiamy braci rodaków. 

Tu Kraków 
Czterysta dwadzieścia dwa. 

Jakikolwiek sąd wydamy o Śpiewach 
Jalu Kurka, nie będziemy mogli zaprze- 
czyć, że istotą ich jest wzruszenie. Poe- 
zja musi wzruszyć. Aby wzruszyła, musi 

być bezinteresowna i czysta w swem źró- 

dle. Nie potrzebuje zgóry określać, że jej 
dążeniem jest „wydobywać najaw istotę 
rzeczywistości i czynić ją przedmiotem 
swoich stałych zainteresowań”, co Hulka- 
Laskowski uważa za zasługę Lucjana An- 
drė. Powinna być wrażliwa na rzeczy- 
wistość, brać z niej to co jest tworzywem 
poetyckiem i osnuwač to legendą, ше о- 
glądając się, czy zalecą do szkolnych bi- 
bljotek czy nie. Jeżeli nawet teraz nie za- 
lecą, nic nie szkodzi. Inni będą potem u- 
czyli się tego w szkołach. Wysz. 

  

  

3-01 Maj 
UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO. 

W rocznicę Święta Narodowego 3-g0 
maja odbyło się wczoraj w kościele gar- 
nizonowym w Wilnie nabożeństwo, odpra 
wione przez proboszcza garnizonu ks. dr. 
Hergeta, w obecności ,p. wojewody wi- 
leńskiego Władysława Jaszczołta, gen. 
bryg. Marjana Przewłockiego, pp. preze- 
sów OIK Państwowej Pietraszewskiego, 
Sądu Apelacyjnego Wyszyńskiego, Izby 
Skarbowej Ratyńskiego, Kolei Państwo- 
wych Falkowskiego, Poczt i Telegrafów 
Żuchowicza oraz szefów innych władz, p. 
prezydenta m. Wilna Maleszewskiego, po 
słów i senatorów i innych najwybitniej- 
szych przedstawicieli społeczeństwa wi- 
leńskiego, dowódcy obozu warownego 
płk. Pakosza, dowódców pułków i innych 
jednostek wojskowych, korpusu oficer- 
skiego, wreszcie delegacyj wszystkich 

oddziałów wojskowych garnizonu wileń- 
skiego i rzesz publiczności cywilnej. 

W czasie nabożeństwa podniosłe ka- 

zanie wygłosił kapelan wojskowy ks. Ko- 

stikow. Na zakończenie nabożeństwa za- 

intonowano hymn Boże coś Polskę. 
Pozatem w kościele św. Jana metro- 

polita wileński ks. arcybiskup  Jałbrzy- 

kowski celebrował pontytikalne nabożeń- 

stwo ku uczczeniu rocznicy 3 maja. Wła- 

dze były na tem nabożeństwie reprezento 

wane przez p. wicewojewodę Marjana 

Jankowskiego. W nawie głównej świąty- 

ni zgromadziły się poczty sztandarowe 

wielu organizacyj i stowarzyszeń. Kaza- 

nie podniosłe wygłosił ks. kanonik Żeb- 

rowski. 

DEKORACJA ZASŁUŻONYCH. 

O godzinie 13 w wielkiej sali konfe- 

rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego p. wo- 

jewoda wileński Wł. Jaszczołt w imieniu 

p. Prezydenta Rzeczypospolitej i p. pre- 

zesa Rady Ministrów dokonał aktu deko- 

racji odznaczeniami państwowemi szere- 

gu osób z terenu m. Wilna i powiatu wi- 

leńsko-trockiego. : 

Do odznaczonych przemówił w krót- 

kich słowach p. wojewoda Jaszczołt, na- 

wiązując do święta narodowego, który 

REECE 

  

RESEEEEZ 

W takiej chwili zachodu ŻE ies talk 

sie dobrze rozmawia i jeszcze , lepiej Się 

spa zwierzeń młodych, ikibówie wozzłaca, ją, 

mama duszę. Wilosna, wiosna w ealej ре!- 

mi — zielone murawy, a (czarjne drzewa 

mają talk: duże pączki, tak mabrzmiałe, że 

pierwszy duży! cz wiosenny, okryje je 

zielonym obłoczkiem, krzewy już mają 

także szielome obłoczki. . 
Codzień za dawmyich lat chodziłam 

do maszego gimnazjum znanym mam 

wszystkim korytarzykiem koło św. Jerze- 

go, konytłarzykiem wśród drzew kwitną- 

cych. Gdzie się wychodziło z mrocznego 

kościoła, odrazu mozjaśniały Się oczy bielą 

kwitnących jabłoni, a drogę  uściełały 

białe płaliki wśród smug ramnego ukoś- 

mego słeńca. Zachodziłam i dziś rano do 

(kościoła sw. Jerzego, by przejść tą samą 

drogą i sprawdzić postępy wiosny. — Ład- 

mie już jest, zanaz zaczną kwiłnąć drze- 

wa, a pam Bułhak zapewne sfotografuje 
ten uroczy zakątek. 

Byłam lteż dziś ma jednem podwórzu 
klasztorńnem i pomyślałam mimowoli, że tu 
jedmak jest smutno, mawet: ma wiosnę. 

Gdy weszłam (do klasztoru, do rozmówinliey 
jeszcze bamdziej mi item smutek iwydał się 
ciężki — ciemne korytanze, rozmównica za 

kratą. TWyobraziłam sobie, taką malutką 

białą celkę, gdzie zalkonnica po dniu pra- 

cy odmawiają swe długie modlitwy ii moz- 

myšlają o śmienci. Jednak: zmajoma sio- 
stra wyprowadziła: mię z błędu: pokazała 
ołttwarte 'olkmo, wprawdzie za kratą, ale 

pełne słońca, gałęzie jabłoni: tworzyły ma 
ikracie rodzaj rwiitraża. [Wiyobiraziłam sobie 
drzewo. pokryte IMwiatkamii i opante o kma- 
tę — mie — mie jest chyba tu smutno. — 
Usłyszałam głos siostry: „Tak — odma- 
wiamy tu długie modlitwy i rozmyślamy 

o śmierci, a maczej vo wieczności, która 
często (wydaje się mam. ltaką radosną, cu- 
dowmą wiiosną w: wieczystem  oglądamin ` 
Boga, 'we wieczystem szczęściu". 

W. K. W. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.I_ 
  

  

wybrał na dzień dokonania aktu dekora- 
cji. Konstytucja 3 maja, dziś obchodzona, 
była dziełem wielkiem, płynącem z bez- 
granicznego umiłowania państwa, nieste- 
ty dziełem spóźnionem. Niestety, potęga 
tego dzieła Polski od upadku nie uchro- 
niła. Z dzieła tego naród polski w okresie 
upadku czerpał otuchę i nadzieję odro- 
dzenia. Dzisiejszy akt dekoracji niechaj 
stanie się pewnym symbolem, niechaj bę- 
dzie przypomnieniem, że wielkie czyny, 
dyktowane miłością dla państwa, jak i na 
sza praca codzienna, nie mogą być spóź- 
nione. Muszą być na czas państwu dane, 
ażeby wydały owoce. 

Następnie p. wojewoda udekorował: 
Krzyż Komandorski orderu „Odrodzenia 

Polski*: p. doktorowi Marjanowi Massoniuso- 
wi, profesorowi Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie i p. Ludomirowi Ślendzińskiemu, pro- 
fesorowi USB w Wilnie. у 

Krzyż Oficerski orderu „Odrodzenia Polski“ 
p. Adamowi-Antoniemu Piłsudskiemu — dele- 
gatowi rządowemu przy magistracie m. Wilna. 

Krzyż kawalerski orderu „Odrodzenia Pol- 
ski* p. Marji Jeleńskiej — prezesce Katolickie- 
go Związku Polek w Wilnie, p. Gustawowi - 
Mieczysławowi Szulcowi — naczelnikowi wy- 
działu w Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego i p. Zygmuntowi Rewieńskiemu — ad- 
ministratorowi dóbr Wielkie Sołeczniki. 

Złoty Krzyż Zasługi: p. Marji-Zofji Szulc - 
Krzyżanowskiej — siostrze przełożonej Domu 
Wychowawczo - Poprawczego dla dziewcząt 
p. n. „Dom Opieki Matki Bożej* w Wilnie; p. 
Wałentynie Horoszkiewiczównie — sekretarzo- 
wi USB w Wilnie; p. inż. Grzegorzowi Merso- 
nowi — naczelnikowi wydziału w Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

Srebrny Krzyż Zasługi: p. Halinie Kaczyń- 
skiej — kierowniczce szkoły powszechnej w Wil 
nie; p. Zuzannie-Marjannie Horodniczance — 
nauczycielce, p. o. kierowniczce szkoły powsze- 
chnej w Ludwinowie; p. Antoniemu Kalinow- 
skiemu — inspektorowi w Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów w Wilnie; p. Stefanowi Žukowskiemu 
— inspektorowi pszczelnictwa Wileńskiego. To- 
warzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych w 
Wilnie; p. Eugenjuszowi Królikowskiemu — kie 
rownikowi szkoły powszechnej w Nowo-Wilej- 
ce; p. Edwardowi Aluchnie — nauczycielowi 
szkoły powszechnej w Nowo-Wilejce. 

Bronzowy Krzyż Zasługi: p. Feliksowi A- 
bramowiczowi — st. przod. PP. iw Wilnie; p. 
Józefowi Kasprowiczowi — st. post. PP. w San 
toce, p. Piotrowi Stąplowi — starszemu przo- 
downikowi PP. m. Wilna (po raz drugi), rodzi- 
nie śp. Wincentego Tarędzia. 

Imieniem odznaczonych przemówił 
prof. USB dr. Massonius, składając po- 
dziękowanie za odznaczenia i podkreśla- 
jąc obowiązek bezgranicznej służby dla 
państwa, 

W godzinach przedpołudniowych od- 
były się nabożeństwa w świątyniach in- 
nych wyznań, w obecności .przedstawi- 
cieli władz. 
  

  

NIE BĘDZIECIE się skarżyć na zmęczenie, je- 

Śli będziecie nosić obcasy gumowe BERSON i 

zelówki ze skóry gumowej -BERSON-OKMA. 
Wasz chód stanie się przyjemnym i _ lekkim, 

przez co uszanujecie nerwy Waszego otoczenia. 

Oprócz tego odnosicie tę korzyść, że nosicie 

trwałe, odporne na wilgoć, tanie i nie šlizgają- 

ce się zelówki na Waszem obuwiu. 

НЕНЕ 

fnowrocław-Zdrój na nowych 
dragach 

Sezon kuracyjny w Inowrocławiu rozpoczął 
się przy wiełkiem zainteresowaniu kuracjuszy z 
całej Polski. Jak zwykle przyjechało już mnós- 
two artretyków i reumatyków; podobnie jak w 
Piszczanach widuje się ich z początku na wóz- 
kach i o kulach. Charakterystycznem dla Ino- 
wrocławia jest powodzenie sezonu już w sa- 
mych początkach. Jednak w tym roku stali by- 
walcy zaledwie poznać mogą dobrze im znane 
stare „kąty“. W parku zakładowym rzuca się 
w Oczy przebudowany pawilon wód  mineral- 
nych, bielą lśniące stoły i krzesła i odświeżona 
muszla koncertowa. 

Cała jednak uwaga koncentruje się około 
źródła solankowego do picia. Obecnie wyjazd 
'w poszukiwaniu wody Kissingen, Homburg lub 
Wiesbaden jest zbyteczny. Inowrocław posiada 
doskonałą solankę pitną na przemianę materii 
oraz do leczenia chorób przewodu pokarmowe- 
go. Sołanka ta wzmacnia zdrowie, usuwa nie- 
doktwistość, zalecana jest w chorobach kobie- 
cych i dzieci. Inowrocław łączy obecnie w So- 
bie zalety znanych zdrojowisk zagranicznych: 
skuteczne kąpiele i leczniczą wodę do picia. 

Wielkie zmiany nastąpiły również w „Do- 
mu Kuracyjnym“. Sale do dancingów odnowio- 
no i zaprowadzono tak pożądany przez brydży- 
stów „Klub Towarzyski". Wreszcie kuracje ry- 
czałtowe na dwa, trzy i cztery tygodnie tmo- 
żliwiają dogodny i'tani pobyt razem z teczeniem



w kilku wierszach 
Bie względu na popraiwikę kalendarzyka 

PZLA wraz zmianę warunków miejsco- 

wych Zarząd Wil. O©ZLA wprowadza pes- 
me zmiany do kale arzykka maszego ok- 

  

Mistrzostwa klasy „C* odbędą się w 
dmiaeh 27 i 28 maja r. b., a mie jak były 
projektowane poprzednio 3 i 4 czerwca 

b. © 
Wobec mających się odbyć Mistrzostw 

Główaych Polski w dniach 1 lipca b. r. — 
przewidziane jna dnie powyższe zawody — 

przesmięto na dzień 15 czerwca b. r., t. 
j. daień IP. Z. L. A. 

Reszta kalendarzyka pozostaje , beż 
ZMK. ы 

* о* * 

W dniach 10, 11 i 12 b. m. zostaje u- 
muchweiony 3-dniowy kuns dla kandyda- 

tów ma sędziów! lekko-atletyczmych. Wy- 
kłady dla zgłoszonych kandydatów od- 
byymać się będą w! wyżej podaniych dniach 

na boisku sportowem Pióromoni w go- 

dzinaeh od 17 do 19. 
Zgłoszenia należy nadsyłać na ręce P. 

Nieeisekiego Jarosława telefonicznie, te- 

tefoa Nir. 1378, lub listownie, "Wilno, ul. 
Mickiewicza 30 — 7. 

Bgzamim odbędzie się dnia 23 b. m. 
o gadz. 1T ma boisku sportowem  Piómo- 

mon. ь * о $ 

„W amiu 7 b. m. (dzień otwancia sezo- 
mu ttekiko-alletycznego) lodbędą się' zawio- 
dy a programem mastępującym: 

„Bieg 100 mtr. panów. — Bieg 60 mfr. 
pań —. Rzut kulą panów. — Rzut. kulą pań 
Skok. wdał pamów. — Skok wdal pań. — 
Bieg 400 mir, panów. — Rzut dyskiem pa- 
mów, Rzut oszczepem panów. — Skok w- 
smyk panów — Skck.qtwyż ż pań. 

* 

Oar. Ośrodek W. F. w (Wilnie z djniema 
1 czerwca 1933 r. rozpoczyna swój se- 
zoń żeglarski w: Trokach. 

Zgłoszenia na poszczególne kursy 
przyjmuje do dnia 25 maja 1933 r. eo- 
dziemaiie wi godz. 9—15, oraz w tych go- 
dzinach udziela informacyj Okr. Ośr. 

W.P. 
Opłata. za 2-tygochiowy kurs bez wy- 

żywienia wympsi 10 zł. dla niestow. i 7 
zł. dla - stowarzyszonych. Zalkiwaterowanie 
«wt Schronisku lub dowolnie. 

* * 

W dniu 30 b. m. cdbył się „Piąty ogól- 
nepolski plakietowy zjazd do Warszaiwy”. 
Wil. Tow. Cyklistów i Motocyklistów — 

reprezentowanie było przez siedmiu . mo- 

tocyiklistów pp.: Uribamiaża, Rudaka, Mo- 
roza, Holsztejna,  Hiermanowicza, Bnzo- 
zowskiego i Sadowskiego. Wszysgy omi 
zdobyłi plakiety. 

* 

   

  

@ 

Były członek  Malkabi, łącznik duu- 

giej drużyny pilkamskiej (grający killka- 

kmobnie w pierwszej) "Derk przebywa о- 

becnie na studjach we Franeji i gra w 
jednej z drużyn zawodowych. Już w po- 

. czatkacdh siwej karjery piłkarskiej, zdra- 
dzał on talent, jalko ruchliwy łącznik. 

  

   

Szkolna konferencja 
turystyczna 

Przedwezoraj w sali Reprezentacyjnej 
Kuratorjum Szkolnego odbyła się konfe- 
rencja turystyczno - krajoznawcza przy 
udziale przedstawicieli wszystkich szkół 
wileńskich. 

Zebranie zagaił naczelink wydziału p. 
J. Głuchowski, który jalko przewodniczący 

komisji wycieczkowej wyraził radość z 
powodu dużego zajnteresowania sprawą tu 
rystyki. 

Następnie głos zabrał sekretarz komi 
sji wycieczkowej p. _ Bolesław Łuczhiilk, 
który jest jakby motorem akcji wyciecz- 
kowej na terenie Kuraliorjum. 

W przejrzyście opracowanym referacie 
poruszył prelegent szereg ciekawych za- 

" gadnień turystycznych, poświęcając maj- 
większą uwagę zasadom organizowania 
miycieczek, 

„ Nie będziemy tu omawiać szczegółowo 
„ „przeszło godzinnego referatu — chcemy 

jednak zwrócić uwagę ma jego wytłylczne. 
Plan! wycieczki powimno się opracowy- 

wać z młodzieżą, wciągając do tej akcji 
rodzieów, którzy częstdkroć są głównym 
kamuutcera ma drodze realizacji aycieczek. 
Częstokroć należy umcż ć modzicom u- 
<ział w samej wycieczce, przez co zysku- 
je się jedynie ma. opiece. 

' Zwiedzanie musi odbywać się ibez po- 
śpiedhu i przemęczenia: mie należy itnaktio- 

kė wycieczkę jako „pierwszą i ostatnią“ 
©6 jąc zwiedzenie niektórych  objek- 
tów. do mastępnej okazji. 

Sprawozdanie po przyjeździe i kolekcję 
pamiątek ych ma wycieczce najleży 
uważać zą ukoronowanie imprezy. 

_ Akcję krajoznawczą  mależy zaczymać 
od zwiedzania najbliższych  ckolie, a prze- 
dewszystkiem poznawania samego miasta, 
Krąg zainteresowań trzeba | mozszerzać 
systematycznie i powoli. 

- Ze względu na charakter terenowy — 
Wi omganizatonrzy muszą brać 
pod uwagę szlaki wodne które przebie- 
siej przez majbaridziej malownicze oko- 
ice. : 

Schroniska uruchomione przez Ku- 
ratorjum znakomicie zadanie ułatwią. 

Po p. B. Łuczjniku, informacyj doty- 
<zących spraw kolejowiych (rozkłady, —- 
zniżki) udzielali specjalnie delegowani u- 
rzędmicy P. K. P. 

+o referacie wywiązala się ożywiona 
dyskusja, w czasie której zgromadzenia 
przez Szereg pytań wyjaśniali szczegóły 

  

związane z organizacją wycieczek. 
Na zakończenie  mależy  madmienićo 

o zorganizowanej 7 okazji ik. ji wy- E tej a. azji konferencji wy” 

i z zainteresowaniem - 
dali piamy schronisk, mapy różnych z scowości, ujęte jakby z lotu ptaka oraz 
niękne fotograf je, 

Nowopowstałe schronisko mad jez. 
Namocz utkwiło 'w pamięci przez Szereg 
afiszów, które zostały madesłane na kion- 

ma plakat, reklamujący Nanocz. — 
IPrace nie można zaliczyć ogólmie biorąc 

  

Przypominamy, że już w najbliższą 
niedzielę odbędzie się tradycyjny, druży- 
nowy bieg o nagrodę przechodnią — pu- 
har Redakcji „Słowa*. 

Bieg na trasie, prowadzącej przez te- 
ren połączonych parków miejskich, roz- 
pocznie się w tym roku o 10 rano, a nie 
jak w latach ubiegłych o 12-tej. 

Musieliśmy wprowadzić tę małą zmia 
nę, z uwagi na ogromną ilość różnych 
imprez sportowych, a w pierwszym rzę- 
dzie wielkich zawodów  lekkoatletycz- 
nych, organizowanych z okazji uroczyste 
go otwarcia sezonu lekkoatletycznego. 

Znając zainteresowanie się sfer spor- 
towych i publiczności biegiem „Słowa”, 
jesteśmy przekonani, że mimo wczesnej 
godziny zawodnicy przebiegną trasę „na 
oczach publiczności'', z zainteresowaniem 
obserwującej ich zmagania. 

- Ognisko wygrywa 
Dorocznym zwyczajem w dniu 3 maja 

odbył się bieg sztafetowy 101000 zorga= 
mizowamiy w tym roku pnzez 1 p. p. leg. 

Do. biegu złosiło się pięć sztafet. Po 
ostrej walce na trasie zwyciężyła sztafe- 
ta. PKW: — Ognisko (w składzie: Stace- 
wiiez, Nowicki, (Paszkiewicz, dr.  Sidoro- 

wiez, Lipko, Nosowiez Żyliński, Zakrzew- 
  

Obrady Woj. Komitetu 
W.F. i P.W. 

Ostatnio zbierał się dwnuknotnie ma ob- 
lady: pod! przewodnietiwiem p. Wojewody 
Jaszezolita, wojewódzki (Komitet 'WIF i PW 
Głównym przedmiotem obrad było Toz- 
patrzenie budżetów powiatowych komi- 
tetów W. F. iP. W. (W! posiedzeniach ucze- 
stniiczył kierownik Okręgowego Urzędu — 
WF i PW płk. Frydrych z Grodna. 

Rozpatrzono wmioski poszczególnych 
komitetów i zatwierdzono  preliminarze 
budżetowe na rok 1933/34. 

Obradowano również wiad sprawą za- 
kończeniia budowy Kkamału, łączącego je- 
ziora Bulcis i Skajście z jeziorami tnoc- 
Ikiemi, sprawa doniosła dła ożywienia — 

sportu wodnego w: Trokach. Polecomo ko- 
miltetowi W. F.,- wileńsko - (troekiemu — 
rozpatrzenie ostateczne kosztorysów! wvy- 

kończenia budowy wspomnianego kama- 
łu i zawiamcie  sitosowinej umowy z włłaści- 

cielem tych terenów hr. Tyszkiewiczem z 
Lamtdwanowa. 

[Postanowiomo też 

  

powolać do życia 
specjalną komisję, kitórej zadaniem bę- 

dzie zajęcie się usprawmieniem działal- 

mieści wojew. Komitetu W. F. i IP. W. i do- 
kocpowamiem do Komitetu całego szeregu 
osób, interesujących się wychowaniem fi- 
zyczmem, dla wozszerzenia zakwesu prac 
na tem polu. 

ZAWODY STRZELECKIE © MISTRZO- 
STWO ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWOD. 

Dnia 28 kwietnia 1933 roku na strzelnicy 
„Pióromont* odbywały się zawody w strzelaniu 
z broni wojskowej zespołowe i indywidualne 
hufców PW średnich szkół zawodowych. Do 
zawodów zgłosiło się osiem zespołów, z któ- 
rych pierwsze 4 miejsca zajęły: 

1) Szkoła Techniczna, osiągając 385 punk- 
tów na 450 możliwych. 

2) Szkoła Handlowa Kupców osiągając 554 
punkty. 

3) Szkoła Ogrodnicza, osiągając 353 punk- 

   

ty. 
4) Szkoła Handlowa im. Staszica, osiągając 

340. punktów. 

Indywidualnie: 
1 miejsce zdobył Jan Kucza, uczeń Szkoły 

Technicznej, osiągając 134 punkty na 150 mo- 
żliwych. : 

2 miejsce zdobył Borys Andrzejewski, ucz. 
Szkoły Handlowej osiągając 129 punktów. 

3 miejsce zdobył Wacław Aleksandrowicz, 
ucz. Szkoły Technicznej, osiągając 128 punk- 
tów. 

4 miejsce zdobył Witold Trzeciak, ucz. Szko 
ły Handlowej Kupców, osiągając 128 punktów. 

5 miejsce zdobył ]Juljan Stolarz, uczeń Szko 
lv im. Staszica, osiągając 128 punktów. 

W zestawieniu z wynikami zeszłorocznych 
zawodów daje się zauważyć znaczny postęp. 

Kierownikiem zawodów był por. Stanisław 
Dobrski, komendant PW Wilno - Miasto II. 

Z KLUBU PRAWNIKÓW 
MW porozumieniu z Wileńskiem T-wem 

Wlioślamskiem Klub Prawników  ongani- 
zuje sekcję  iturystyczno - kajaklowią, —— 
kitórej członkowie ibędą korzystali ma te- 
renie W. T. W. z ulgowych waruników i sze 
negu udogodnień, o które ubiega się Za- 
rząd Klubu. 

Zebranie Onganizacyjjne Sekcji tury- 
styczno - kajakiowej odbędzie się w: lokalu 
własnym -(Dąbrowskiego 10 m. 5-A), па 
które Zarząd zaprasza członków i sympa- 
tyków interesujących się sportem wodnym 
Zebramie to odbędzie się o godzinie 18,30 
ah o uważamy za stosowne 

miadmienić, Zarząd Klubu m porozu- 
mieniu zm Ośrodkiem W. F. organizuje 
kurs żeglarski na jeziorze w Trokach. — 
kurs Ma się odbyć w; pierwszych dniach 
czerwca — wi tym celu dła umożliwienia 
udziału większej ilości członków, brane 
są pod uwagę Zielone Świątki. 

Przy słabem trawieniu, małokrwistości, wy 

chudnięciu, blednicy, chorobach gruczołów, 
wysypkach skórnych i czyrakach, reguluje 

naturalna woda gorzka „Franciszka Józefa" za- 
lecana przez lekarzy, tak ważną obecnie dzia- 

łalność kiszek. 

do pomysłowych, chociaż niektóre, zwła- 
szcza. wyróżnione, zdradzają pewną myśl. 

Milem urozmaiceniem było stoisko 
D. H. „Lech“ (Wielka 24), który wysta- 
wit w gustownie urządzonym stoisku — 
szereg eksponatów (turystycznych: — ka- 
jak, mower i inme dmobiazgi. 

Wystawę można zwiedzać do soboty 
wiłącznie w: godzinach od 12 do 15-ej. 
Wstęp bezpłatny. 

Konferencja połączonia z wiystawą — 
może być zaliczona do bardzo mdatnych 
a w ikieruniku propagandy  tumy- 
styki. 

=000= 

ЗЕ 0 М 0 

"Na boiskach i biežniach "254 
W niedziele bieg družynowy 

o puhar Redakcji „Słowa" 
Trudno mówić teraz o tem, ilu zawo- 

dników pobiegnie w niedzielę po strzale 
startera. Zapisy jeszcze nie skończone, 
faktem już jednak jest, że startować bę- 
dzie rekordowa ilość zawodników. 

Sądząc z wyniku wczorajszego biegu 
sztafetowego, największe szanse na zdo- 
bycie puharu mają drużyny KPW Ogni- 
ska i Sokoła. Ale która z nich — na to 
pytanie trudno jest dziś odpowiedzieć. 
Musimy poczekać na tę odpowiedź do 
niedzieli. 

* 

Jak już podawaliśmy, bieg przepro- 
wadzi organizacyjnie WKS 3 Baonu Sap. 
przyczem kierownikiem biegu będzie p. 
kpt. Niepokulczycki. 

Zbiórka zawodników wyznaczona zo- 
stała na godz. 9 rano w świetlicy 3 B. 
Saperów. 

bieg sztafetowy 
ski i Sokołowski) uzyskując czas 29 m. 

Drugie miejsce zajęła sztafeta. Sokoła 
(czas 29 m. 2 sek.), trzecie sztafeta 3 B. 
Sap. 

Organizacja zawodów sprawna, zain- 
teresowanie się: publiczności duże. Funk 
cje stantera pełnił wiceprezes Wil. OZLA 
red. J. Nieciecki. 
  

Prace P,W. i W.F. na terenie 
powiatu wiieńsko-trockiego 
W dniu 26 bm. odbyło się pod przewodnic- 

twem starosty Jerzego de Tramecourta posie- 
dzenie Powiatowego Komitetu WF i PW, na 
którem między innemi rozpatrzono plan pracy 
Komitetu na rok 1933—34; zatwierdzono bud- 
żety komitetów gminych; omówiono  kwestję 
zorganizowania PW konnego i sprawę kana- 
łu, łączącego jeziora Landwarowskie z Troc- 
kiem. 

Jeszcze w roku ubiegłym z inicjatywy Po- 
wiatowego Komitetu powstała myśl połączenia 
jezior tych kanałem, co znacznie podniesie roz- 
wój sportu wodnego w. Trokach i ułatwi ruch 
turystyczny do Trok. 

Kanał ten jest już na ukończeniu, to też Ko 
mitet Powiatowy postanowił wyszukać reflek- 
tantów na uruchomienie przedsiębiorstwa komu 
nikacyjnego dla przewożenia tym kanałem spor 
towców i wycieczkowiczów, udających się do 
Trok. Dotąd zgłosiło się kilku reflektantów na 
uruchomienie takiego przedsiębiorstwa, to też 
na następnem posiedzeniu sprawa ta będzie 
przedmiotem obrad Komitetu Powiatowego. | 

Należy zaznaczyć, że mimo stosunkowo 
szczupłych środków materjalnych, jakiemi Ko- 

itee WF i PW pow. wileńsko - trockiego 
rczporządza, — prace przysposobienia wojsko- 
wego i wychowania fizycznego na terenie te- 
go powiatu rozwijają się pomyślnie i ilość od 
działów PW z każdym rokiem się powiększa. 

Szczegółowsze sprawozdanie z prac. WF i 
PW pow. wileńsko - trockiego nadeślę wkrót- 

Bi Ce. rg. 

Drukarz—ŻAKS 2:2 
Wczorajsze spotkanie Drukarza z ŻAKS'em 

miało * przebieg zgoła nieoczekiwany. Drużyna 
benjaminka zdołała w dziewiątkę odeprzeć ata- 
ki akademików i wywalczyć wynik remisowy. 
Drużyna została zdekompletowana na skutek 
silnej kontuzji obrońcy Judyckiego i usunięcia 
z boiska Sierdziukowa za ordynarny foul. 

Miało to miejsce w pierwszej połowie me- 
czu, zakończonej przy stanie 1:1. Po przerwie 
drużyna walczyła niezwykle ofiarnie, dzięki cze- 
mu Żaksistom udało się strzelić tylko jedną 
bramkę, aby następnie oddać prowadzenie przez 
karny, podyktowany za faul. 

Sędzia p. Sadowski nie umiał opanować dru 
żyn, dopuszczając do brutalnej gry. 

Kontuzjowanego Judyckiego' odwiozło Po- 
gotowie. Ma on mocno nadwyrężone kolano 1 
jako zawodnik jest dla klubu — w tym sezonie 
stracony. 

     

     

  

Wilenska 
Powiešč Kryminaina 

Felicji Romanowskiej ZEM. 

ukaże się w czasie najbliższym 
w wydania książkowem. 

— KONFERENCJA W SPRAWIE WY 
STAWY ARTYKUŁÓW SPOR'DOWIYCH. 
Miejski Komitet (Wijychowania Fizyczne- 
go organizuje mw olkinesie о@ 274go0 b. m. 
do 6-g0 czenwca 1933 r. „Tydzień Sporto- 
wy”, którego eelem jest propaganda —- 
sportu wśród majszerszych warstw ispo- 
łeczeństwa. 

Obok szeregu imprez 0 charakterze 
sportowym, zamienzonem jest zorganizo- 
wamie wystawy sprzętu sportowego i ar- 

  

tykułów, znajdujących zastosowanie w 
Sporcie. (W związku z powyższem Izba 
Przemysłowo - Handlowa w М, — 
biorąca udział w organizowaniu iwiystawy, 
zxtołała na dzień 6 b. m. o godz. 19.30 do 
lokalu biura Izby (Mickiewicza 32) kon- 
ferencję reprezentantów .hamdlu i prze- 
mysłu artykułów sportowych w Wilnie 

Królowej Jadwigi 
Podeiękowanie Komitetu Organizacyjnego 

Komitet  Ongamizacyjny Uroczystości 
ku Czci Królowej Jadwigi w Wilnie — 
niniejszem za pośrednictwem prasy — 
€eklada majgcrętsze podziękowanie wszyst- 

kim, którzy w jakikolwiek sposób przy- 
czymiili się do uświetniemia uroczystego 
Gbdhodu ku czci Królowej Jadwigi, któ- 

ry obudził mwmśród 'wSzyglilkich oginie en- 
tuzjazmu i zapału dla wielkiej sprawy be- 
atyfikacji i kamonizacji maszej Wielkiej 
Królowej, a jednocześnie skierowuje myśl 
polską ku wielkim źródłom i mocom praw- 

dy chrześcijańskiej w dziale utrwalenia 
podstaw miepodlegilegio bytu naszej Rze- 
czypospolitej, 

IW szezególności Komitet Organizacyj- 
my dziękuje Szam. Dyrekcji Radja: Pol- 
skiego 'w Warszawie i w. Wilnie za nada- 
mie eałości obchodu (nabożeństwa, kaza- 
mia i alkademji) na całą Polskę, eo w uro- 
czystościach u czei Kmólowej Jadwigi 
miało miejsce po raz piemwszy i dzięki 
czemu jak długa i szeroka nasza: Ojczyzna 
wszędzie dotrzeć mógł głos, który wzy- 
wał do budzenia Królowej Jadwigi. 

Dziękujemy J. 'W. Panom Pirofesorom 
U. S. B. Dr. Mieczysławowi Limanow- 
skiemu i Dr. Ryszardowi Mienickiemu za 
głębokie i porywające prelekcje, które 
były punktem kulminacyjnym unoczysto- 
ści, J. W. Panu (Profesorowi Lardomirowi 
Slendzińskiemu,  Dziekanowi Wydziału 
Sztuk Pięknych kierownictwo i pomoc 
w dekoracji sali Teatru ma akademję, J. 
W. Panom. Jerzemu Hoppenowi za wyłko- 
manie wizerunku Królowej, J. W. IPami 
Prof. Wandzie Hr. Halka - Ledóchow- 
skiej zą: mistrzowskie wykonanie gry na 
skrzypcach, a J. W. Pani Irenie Jeleń 
skiej - Niemczewskiej za akompanjament 
J. IW. Pani Barbarze Szopównie stud. U. 
S. B. za pełną nastroju i powagi dekla- 
mację, Chórowi Ostrobramskiemu pod 
batutą p. Jana - (Wilhelm Leśniewsikiego i 
Chónowi „Hasło* pod batutą p. Jama 
Żebrowskiego za pienia wykonane pod- 
czas uroczystości, orkiestrze 1 p. p. leg. 

dra: i za mazy- 
kę. Dyrekcji Teatnu Polskiego ma Pohu- 
lance za łaskawe użyczeniie sali, Magi- 
stratowi m. (Wiilna za dekorację zielenią 
i kwiatami. Komendzie m. Wilna za ła- 
skawą (pomoc (techniczną. 

Komitet Organizacyjny Uroczystości 
ku czci Królowej Jadwigi w Wilnie. 

      

Ghrka 
Wschód słońca g, 3,37 

|ZRERORAOYKE YA 
Czwartek 

Date 4 

Florjana 
Jatro 
Ireny 

КЗа IE 0. 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-z 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słomeczna, o słabych wiatrach, 
najpierw miejscowych, potem wschodnich 
i poludniowo - wschodnich. Nioc chilodna, 
miejscami z przymrozkami. W! dzień silny 
wizrost. temperatury. 

Zachód złońca g. 6,54 

MIEJSKA 
— OPŁATY OD KWITÓW KOMOR- 

NIANYCH. Ukazało się zarządzenie w 
sprawie opłat od kwitów  komornianych. 
Należności od dnia 1 maja miast do Ko- 
mitetu Bezrobocia winne być wypłacane 
ma rzecz Funduszu Pracy. 

Właściciele domów lub mządcy  obowią- 
zamii są w terminach kwartalnych wuno- 
56 należności do władzy, która ściąga 

mależności od lokali. 

—PRZEGLĄD DOROŻEK. Dziś w 
dniu 4 maja. rozpoczyna się na rynku 
Łukiskim doroczna rejestracja. donožek 
konnych, kursujących ma terenie miasta. 
Rejestracją potnwa. kilka dni. Od wymiku 
przeglądu uzależnione będzie udzielanie 
praw jazd, na rok bieżący. 

— KOLOROWE ŚWIATŁA W AUTO- 
BUSACH. Dyrekcja Autobusów Miej- 
skich w celu ułatwienia onjentacji w prze- 
Iviegu autobusów umieściła ma  numera- 
cji poszczególnych wozów kolorowe znaki, 

iw porze wieczorowej. Linja 
Nr. 1 otrzymała znak: zielony, Nr. 2 nie- 
bieski i Nr, 3 — różowy. 

— WIPŁYWY (PODATKOWE. W mie- 
siąeu kwietniu zaznaczył się dalszy: spadek 
wpływów miejskich, bowiem do kas miej- 
skich wpłynęło zaledwie około 50 procent. 
podatków, preliminowanych ma kwiecień. 
Stan ten tłumaczyć należy pogłębiającym 
się kryzysem i przejęciem egzekutywiy po- 
datkowej przez władze skarbowe, które po- 
datki komunalne ściągają dopieno po wy- 
egzekwiowaniu należności skarbowych. 

Śmierć na drodze 
WILNO. Wczoraj rano na trakcie do Lidy, 

tuż pod Wilnem znaleziono w rowie przydroż- 
nym zwłoki Stan. Dzidkowicza ze wsi Niedźwi- 
nięta, gm. rudomińskiej. 

Narazie przypuszczano, że Dzidkowicz padł 
ofiarą bandytów, lecz potem wyjaśniło się, że 
zginął on wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Jadąc drogą, wywrócił się on do rowu i zo 
stał przygnieciony furą tak silnie, że doznał 
zgniecenia klatki piersiowej, co spowodowało 
szybką śmierć. 

Nie jest wykluczone, że furę wywrócił koń 
wystraszony trąbką samochodową. 

Trucizna w chlebie 
Zemsta złodzieja leśnego 

WILNO. We wsi Górale gm. trockiej, uległ 
silńemu zatruciu po spożyciu chleba Jan Sido. 
rowicz. Wypadek miał miejsce na połu podczas 
pracy. Dzięki szybkiej pomocy Sidorowicza u- 
dało się uratować. 

Truciznę do chleba wsypał, jak się okaza- 

ło, krewny Sidorowicza, Wincenty Sidorowicz, 
w czasie, gdy jego ofiara oddaliła się cokolwiek 
od wozu, na którym był złożony z je- > ei tobołeg 

Wincenty Sidorowicz działał z zemsty za 0- 
skarżenie go przed władzami o kradzież drzewa 

RONIK 

  

EMERYT GENERAŁ BRYGADY W. P. 
Prezes i członek honorowy St-n'a Lekarzy Polaków w Wilnie, b 
Naczelnik Wileńsko Nowogródzk e] lzbv Lekarskiej, b. wice-Pre +S 
Wiiańskiega Towarzystwa Lekarskiego : Prezes Okręgu Wileń 

skiego Związku Le' crzy Słowiańskich w Poisce 
zmarł w daiu 3 maja 1933 r. w wieku lat 65 

Eksportacja zwłok z dome żałoby przy ul Sosnowej 21 do kość «ła 
św Jasóba odbędzie się do. 4 maja o godz. 16 m. 30. Nabożeństwo zał b:e 
odprawione będzie w tymże kościele dn. 5. V. o godz. 9 tej 
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

rano poczem 

O tej nieodżałowanej stracie powiadamisją swych członków 

ZARZĄD S NiA LEKARZY POLAKÓW w WILNIE 
ZARZĄ) WILENSKO xOw OGRÓDZKIEJ I2BY LEKARSKIEJ 
ZARZĄD WILERS<IEGO T WA LEKARSK:EGO 

  

ZARZĄD ZWĄZsU LEKARZY SŁOWIAr.SKICH w POLSCE 

    

Plenarne zebranie sekcji organi- 
zacyj społecznych B.B.W.R. 

We witorek idnia 2 maja odbyło się w 
sali sekretarjatu "wojewódzkiego BBWR 
zebranie plenarne nowopowstałej przy Ra- 
dzie Wojew. BBWR sekcji  onganizacyj 
społecznych. ; 

l Obrady zagaił imieniem Rady pos. 
Siamisław Dobosz, który podniósłszy do- 
miosłość faktu pdwstamia sekcji, — oddał 
przewodnictwo obrad powołanemu przez 
Radę. Wojewódzką BBWR pnezesowi sek- | 
cji mjr. Eugenjuszowi Kozłowskiemu, — 
znanemu działaczowi wileńskiemm, oficjal- 
memu reprezentantowi Związku  Legjoni- 
stów, Ligi Intv:alidów i Pocztowego P. W. 

Zkolei prezes . Kozłowski poprosił p. 
posła dr. Stefana Brokowskiego 0 wy- 
głoszenie referatu  «rganizacyjnego. W 
doskonale przemyślanym i skonstmiowa у 
nym referacie poseł Brokowski dał zarys 
stosunków wewnętrznych w państwie, — 
odtwarzając ma tem file program koncen- 
tracji wysiłków państwowo - twórczych, 
„przez uświadomione szeregi obywateli, — 
zmzeszomiyjch 'w onganizacjach i instytu- 
ejach społecznych, zawodowych, kultu- 

HAROOZRSJROWENA TE PRATT 

WOJSKOWA 
— KTO STAJE DO POBORU, Dziś 

przed komjsją poborową stają urodzeni 
wi roku 1912 zamieszkali ma, terenie 1, 
2i 4ikom. P. P. mazwiska których moz- 
poczymają się ma literę B. Na literę B, 
stają również jutro. którzy zamieszkują 
ma terenie kom. 3 & 5. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka, przełożona 

z dnia wczorajszego, poświęcona jest 50-leciu 
Trylogji Sienkiewicza. Obok referatu p. Z. Fal- 
kowskiego, usłyszymy niedrukowane utwory au 
tora „Quo vadis". Początek o godz. 8,30 wiecz. 

_ — Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 4 
maja w sali Towarzystwa Kredytowego (Jagie! 
lońska 14) o godzinie 17-tej p. Barbara Wo- 
łodźkówna wygłosi drugą część pogadanki: 
„Podstawy przyrządzania zup”. 

, W drugiej części zebrania nastąpi omówie- 
nie spraw, przekazanych oddziałom przez za- 
rząd główny ZPD w Warszawie. 

— Zjazd Opiekunów Spółdzielni Uczniow- 
skich. — W dniu 11 maja rb. o godzinie 10 ra 
no w sali Kuratorjum Szkolnego wWilnie (ul. 
Wolana 10) odbędzie się Zjazd Opiekunów 
Spółdzielni Uczniowskich. 
- uwagi na ważność poruszonego zagad- 

nienia udział przedstawicieli Rad Pedagogicz- 
nych bardzo pożądany. 
2 Czerwonego Krzyża. — W ubiegły po 

niedziałek odbyło się posiedzenie zarządu okrę 
gu wileńskiego PCK. 

Powzięto decyzje w sprawie szkolenia dal- 
szych drużyn ratowniczych, przyczem ustalono 
że akcja ta musi objąć w całości młodzież aka- 
demicką 'USB.— Poparcie tej akcji przerzekli 
członkowie zarządu, przedstawiciele sfer uni- 
wersyteckich. Rozpatrzono Sprawy bieżące, о- -raz zatwierdzono plan najbliższych inspekcyj. 

— Towarzystwo Wychowania Przedszkol- 
nego przy współudziale Kursów ania i Wychowania Dzieci w Wilnie, urządza cykl 
wykładów na temat: Higjena i psychologja dzie cka. „Wykłady te będą się odbywały w lokalu 
Kursów Pielęgnowania i Wychowania Dzieci w Nale, ul. Mickiewicza 22—5, 

rogram obejmuje następujące przedmioty. M. Weryho - Radziwiłłowiczówa 8 bm. o g. 12 . 13,30 Ćwiczenia mowy dziecka. Zajęcia 
CI na wsi. 

r. Rodzikowa 6 i 7 bm. o g. i $ 
Ніще[г)та Gia g. 14 i 15,30: 

r. |. Zienkiewicz 7 bm. o g. 12 į 13,30, 
11 bm. o g. 5—6,30: Odżywianie dziecka. 

Prof. S. Szylling - Siengalewicz 9 bm. 9 
& 4 1 5,30: Co należy rozumieć przez choroby 
zakażne. 

„ Dr. J. Tymiński 14 bm. o g. 12 i 13,30: 
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 

„ Dr. Rodzikowa 14 bm. o g. 124 13,30: Hi- giena kobiety. : 
Docent dr. S. Bagiński 16 bm. o g. 7—8,30 O gruźlicy u dzieci (z przeźroczami). 

._ Karta wstępu na wszystkie wykłady wyno- si 3, zł, dla członków Towarzystwa, wychowaw 
czyń i higjenistek 1,50 zł. Poszczególne dni wy- 
kładowe 50 gr. 
+ Sekcja Szkolenia Koła Pań LOPP komu 

nikuje, iż dnia 8 maja o godz. 5-tej pp. w lo- kalu kursów pielęgniarskich Mickiewicza 22 m. 
5 rozpocznie się 20-togodzinny kurs obrony 
przeciwgazowej, według następującego progra- 
mu: chemiczne środki bojowe — mgr. W. Ni- 
tosławska; obrona indywidualna i ćwiczenia z 
maską s A. Kłuszyńska; obrona zbiorowa, or- 
ganizacja OPG i LOPP— — M. Sikorska; ra- 
townictwo — dr. Truszkiewiczówna. 

Pokazy pomieszczeń uszczelnionych, apara 
ty ratownicze itp. Wykłady będą się odbywały 
w poniedziałki, środy i piątki od 5 do 7 wiecz. 

Zapisy przyjmują i udzielają informacyj do 
piątku włącznie między 3—5 W. Maleszewska 
Biskupia 4 m. 12 tel. 3-78 i W. Nitosławska. 
ul. Wielka 17—6. 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akademiczek po- 

wiadamia, że dnia 5 bm. o godz. 19,15 odbędzie 
się zebranie konferencji św. Wincentego a Pau- 
lo. Obecność wszystkich członkiń wraz ze spra- 
wozdaniami jest konieczna. 

— Zebranie KołaPołonistów - nauczycieli 
szkół średnich odbędzie się dnia 5 maja (pią- 
tek) o godz. 19,30 w lokalu gimnazjum państ- 
wowego im. E. Orzeszkowej w Wilnie. Na po- 

   

ralmo - oświatowych i gospodarczych, sta- 
mowiących oporę obozu pomajowego. W za- 

kończeniu swego referatu prelegent wy- 
sumął tezy, ji 6 

Po referacie przewodniczący otwionzył 
dyskusję, w. której kolejno zabierałi głos 
Dp.: red. Święcicki, mjr. Profic, dr. Hirsz- 
beng i pos. Dobosz. 

Wynik dyskusji zreasumował pos. Bro- 
kowski, wzywając zebranych przedsta- 

' wicieli onganizacyj do wytężonej i zwar- 
tej m; swych wysiłkach i dążeniach pracy 
dla dobra ogółu obywateli, kraju i pań- 
isbwia. ' 

Zamykając obrady prezes Kozłowski 
zapowiedział, iż majbliższe zebranie sek- 
cji, mające się odbyć w pierwszych dniach 
przyszłego miesiąca  (czerwica), poświęco- 
ne będzie omówieniu szczegółowego planu 
działania i ukonstytuowaniu się sekcyj. — 
Należy podkreślić, iż na zebraniu imau- 
guracyjnem sekcji reprezemtowamych by- 
ło około 40 omganizacyj społecznych, ро- 
siadających słwe zarządy, okmęgowe w 
Wilnie, «o wskazuje iż prace sekcji obej- 
mują' cały teren ziem północno - wschod- 
mich. - 

Podatk! w maju 
Do 15:bm. płatna jest zaliczka na podatek 

przemysłówy w wysokości podatku, przypada- 
jącego od obrotu, osiągniętego w kwietniu rb. 
przez przedsiębiorstwa handlowe I i Il kate- 
gorji oraz przemysłowe — od I do V katego- 
rji włącznie prowadzące prawidł. księgi handi. 
cznie, prowadzące prawidłowe księgi handiowe 
i przez przedsiębiorstwą sprawozdawcze. 

Do dnia 15 bm. płatna jest również różnica 
w wymiarze podatku przemysłowego od obro 
tu, mianowicie różnica między zaliczkami już 
wpłaconemi a wymiarem podatkowym. 

Podatek dochodowy od uposażeń, emerytur 
i rent, wraz z dodatkiem kryzysowym, płat- 
ny jest w ciągu siedmiu dni od chwili dokona 
nia potrąceń, a więc przeważnie do dnia 7 ma- 
ia. 

Do dnia 15 maja płatna jest zaliczka mie- 
sięczna na podatek nadzwyczajny od docho- 
dów osiągniętych przez notarjuszy, pisarzy hi- 
potecznych i komorników. 

Do końca miesiąca wpłacona być winna pier 
wsza rata podatku od nieruchomości wraz z 
dodatkiem kryzysowym. 

Do dnia 31 bm. płatna być winna druga 
rata podatku od lokali i placów  niezabudo- 
wanych. 

Nadto w miesiącu maju płatne są podatki 
odroczone lub rozłożone na raty, z ustaleniem 
terminu płatności rat bądź podatku na miesiąc 
maj rb. 

rządku dziennym referat kol. Chmielewskiej: 
„»Nauka języka polskiego w klasach 4 i 5-tej". 

RÓŻNE 
— JUBILEUSZ ZASŁUŻONEGO DZIA- 
ŁACZA. W. dniu 4 b. m. obchodzi 35-letni 
jubileusz niestnudzonej a nader asocnej 

pracy na niwie pocztowej — Naczelnik 
Wydziału Pocztowego Wileńskiej Dyr. 
iPoczt i Telegr. p. Feliks Babicki, który 
zdobył powszechne uznanie nie tylko ja- 
ko wybitny, organizator i admimistrator, — 
lecz również jako człowiek szlachetny i 
gorący palirjota. | 

Wymieniony wi r. 1918 piastuje stano- 
wisko zastępcy Szefa Głównej Poczty 
polowej w Warszełwie, następnie w r. 1919 
jest Szefem Sekcji techmicznej  telegra- 
fów i telefonów Dowództwa Frontu Lit. 
Biał. utrzymuje komunikację ma  tere- 
nach walk W. P. i dokonuje hi 
go aktu połączenia telegr. Mińska Lit. z 
(Warszawą. (W! roku 1922 obejmuje Kier. 
Oddz. Adłm. į Eksp. telegr. - telef. Dy- 
rekcji w Wifnie, zaś wi». 1925 zostaje Na- 
czelnikiem (Wydziału Poczt. iw tej Dyrek- 
cji. Za wybitną pracę odznaczony jest 
kmzyżem oficerskim „Polonia Restituta", 

. — Czerwony Krzyż w Niemenczynie orga- 
nizuje kurs dla drużyn ratowniczych. Rozpoczę- 
cie kursu poprzedził odczyt, wygłoszony przez 
inspektora okręgowego n. t.: „Rola Czerwone- 
go Krzyża podczas wojny i w czasie pokoju”. 

Odczyt zgromadził 112 słuchaczów. 
— BOJKOT DOWARÓW NIEMIECKICH 

'We wszystkich sklepach na ul. Niemiec- 
kiej. Rudhnickiej, Wielkiej umieszczone z0- 
stały, w witrynach karty powiadam iają- 
ce o niespnowadzaniu towarów niemiec- 
(kich. 

— POST U ŻYDÓW. Na dzień 8 b.m. 
uchwałono z inicjatywy rabinów Grodzień 
skiego z Wilna i Choweca z Radunia — 

ścisły post u żydów z racji ostatnich zajść 
w Niemczech. W dniu tym we wszystkich 
bożnieach odbędą się modły. 

— Z POGOTOWIA RATUNKOWEGO. 
W ubiegłym miesiącu pogotowie ratun- 
kcdwe było czynne «w: 620 wypadkach. Z 
tego wyjazdów było 310. 

я TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie ZASP w Wilnie. Teatr 

Wielki na Pohulance. — Specjalny pożegnalny 
występ Jadwigi Smosarskiej dła szerszej publicz 
ności odbędzie się dziś, w czwartek 4 bm. o g. 
4-tej pp. w Teatrze na Pohulance po cenach 
propagandowych. — Będzie to ostatnia okazja 

podziwiania wspaniałej gry znakomitej gwiazdy 
Jadwigi Smosarskiej, w doskonałej arcyweso- 
(Dokończenie kroniki wil. na str. 4-ej),



  

KRONIKA WILEŃSKA — (ciąg dalszy) 
łej komedji „żegnaj młodośce”, ponieważ jadwi 
ga Sniosarska już jutro wyjeżdża na tournee ze 
Stałym Teatrem Objazdowym Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie. 

Dzisiejsze popołudniowe przedstawienie „Że 
gnaj młodości* jest specjalnym podarunkiem 
dła młodzieży, ofiarowanym na pożegnanie 
przez jadw.gę Smosarską młodej publiczności 
wiłeńskiej, a ceny biletów są od 20 gr., więc 
każdy będzie mógł sobie pozwolić skorzystać z 
niebywałej okazji ujrzenia i podziwiania „żywej 
i prawdziwej” królowej ekranu Jadwigi Smo- 

sarskiej. Przedstawienie „Żegnaj młodości* — 
jest polecone przez Kuratorjum Szkolne. 

Smosarska na prowincji: Jutro, piątek 5 b. 
m. pierwsze przedstawienie „Żegnaj młodości” 

(„Młodość szumi*) z gościnnym występem Ja 

dwigi Smosarskiej w Mołodecznie. 
6 bm. „Żegnaj młodości” z Jadwigą Smo- 

sarską w Wilejce Pow., 7 bm. w Wołożynie, 

8 bm. w Lidzie, 9 bm. w Nowogródku, 10 bm. 
w Baranowiczach. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy M. 
Grabowskiej. — „Marica* po cenach zniżonych 
Dziś w dałszym ciągu przepiękna operetka Kal- 

mana „Marica”, która odniosła wielki sukces ar 

tystyczny. Rolę tytułową odtwarza świetna śpie 
waczka M. Grabowska. Obsadę tworzą pierw- 

szorzędne s iły zespołu pod reżyserją M. Tat- 
rzańskiego. Ceny zniżone. Zniżki nowego typu 
— ważne. 

„W pustyni i w puszczy" w „Lutni”, Dziś 
odbędą się w teatrze „Litnia* dwa widowiska 
dła młodzieży o g. 12-tej i o g. 4-tej pp. Wy- 
stawioną zostanie „W pustyni i wpuszczy” we- 
dług powieści H. Sienkiewicza. Zakłady naukco- 
we, nabywające bilety zbiorowe, korzystają z 
50-procentowej zniżki. 

+ Koncert chóru „Echo“. W niedzielę dnia 

7 maja w sali gimnazjum im. Króla Zygmunta 
Augusta w Wilnie przy ulicy Mała Pohulanka 
1r odbędzie się trzeci koncert oratoryjny wi- 
leiskiego choru „Echo“ pod dyrekcją profeso> 
ra Władysława Kalinowskiego. Wykonane zo- 
staną dwa wielkie eratorja: Beethoven'a „Chry- 
stus* i Dworzaka „Stabat Mater* przy udziale 
solistów pp.: W. Hendrichowny, J. Korsak-Tar 
gowskiej, M. Artimenki i prof. A. Ludwiga. 

Początek koncertu o godzinie 19,30. Ceny 
biletów od 49 gr. do 2 zł. 50 gr. do nabycia w 
lokalu zarządu chóru „Echo“ (ul. Oranžeryjna 
3—1), w dmiu koncertu przy wejściu na salę. 

CO GRAJĄ W. KINACH? 
REWJA — Wiłk morski. 
HOLLYWOOD — Cohn i Kelły. 
CASINO — Wesoły karawaniarz. 

HELJOS — jego Ekscelencja subjekt. 
PAN — Każdemu wolno kochać. 
ŚWIATOWID — 10 proc. dla mnie. 
ADRIA — W krzyžowym ogniu i 

pechowcy. 

Dwaj 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— NAJŚCIE NA MIESZKANIE. We wto- 

rek późno wieczorem, do mieszkania A. józe- 
fowiczowej (Pańska 12) wtargnęło dwóch zna- 
nych jej z widzenia osobników: Aleksander Sci 

p (Cechowa 1) oraz Zygmunt Kukliński (ul. 
Skopówka 6), którzy będąc w stanie nietrzeź- 

wytlukli sześć szyb, 
serwis stołowy. 

— NAPAŚĆ W  CIELĘTNIKU. Wczoraj 
wieczorem, przechodzący ielętnikiem Włady- 

оо он он Tuos te Pe przez Ly go go 
miejsca zamieszkania). Napastnik uderzył Ska- 
browskiego kastetem, poczem począł go bić 
pięściami po głowie. : 

o przewieziono do zz 

ratunkowego, gi udzielono mu pierw: po- 
mocy. Powiadomiona o wypadku policją wszczę 
а рошійшшйа… та sprawcą 

towani, Przy ulicy Fabrycznej 
20 wyeksmitowana została z mieszkania rodzi- | 
na bezrobotnego Rodulewicza, składająca się z 
5 osób. Wyeksmitowaną rodzinę, która uloko- 
wała się narazie na chodniku, z polecenia 
władz administracyjnych umieszczono w schro- 
nisku dla bezrobotnych przy ul. Dzielnej 54. 

HARCE CYKILISTÓW.  Ježdnia 
klimkierowa na ul. Zamkowej i Wielkiej 
cieszy się dużem powadzeniem u cykliistów 
którzy mie zważając ma przechodniów za- 
bawiają się urządzaniem formalnych go- 
mał, i 

W sobotę koło zauł. Szwiareowego cy- 
klista przejechał chłopca, wczoraj zaś ja- 
kiś rowerzysta potrącił staruszkę u wyllo- 
tu zauł. św. Midhalskiego. 

" Nieszczęśliwa padając rozbiła dotkliwie 
głowę. 

MEJSZAGOŁA 
— WALNE ZGROMADZENIE. Na 

walnem zgromadzeniu członków oddziału 
Związku Strzeleckiego dokonano wylborów 
miowego zamządu ma mok: 1933. Prezesem 
zostiał nauczyciel p. Jan Kieiak, mwicepne- 
zesem wójt gminy p. Ignacy Olszewski, 
skaubnikiem p. Jadwiga Świrbotowiczów- 
ma, a sekretarzem p. Romualld Jodzis. — 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej — 
wybrano p. Antoniego Dudko. 

SZUMSK 
— Komasacja Strzelca. — Ostatnio sąsiadu- 

jące ze sobą oddziały Związku Strzełeckiego w 
Szumsku, Barwaniszkach, Kowalczukach, Mied- 
nikach Królewskich i Błahowszczyźnie dła za 

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

ciśnięcia ze sobą węzłów ściślejszej współpra- 
cy postanowiły wybrać współny zarząd. 

We wspėlnem zebraniu dełegatów wszyst- 
kich tych oddziałów wziął udział powiatowy 
komendant por. Fiałkowski. 

Prezesem wspólnego zarządu obrano p. Ka 
zimierza Kowalskiego z Miednik Królewskich. 

Powyższa komasacja oddziałów posiada po 
ważne znaczenie, gdyż praca poprowadzona bę 
dzie jednolicie. ; 

RUDOMINO 
— Związek Strzelecki. — We wsi Nowo- 

siółki gminy rudomińskiej założony został od- 
dział Związku Strzeleckiego. Nowy oddział li- 
czy 40 członków zarówno z Nowosiółek, jak i 
okolicznych miejscowości Zaścianki i Jankow 
szczyzna. 

Zarząd oddziału stanowią: p.p.: prezes Wła 
dysław Szyrwiński, oraz członkowie: Weroni- 
ka Wiśniewska, Anna Chlebowska, i Toma- 
siewicz. Referentem wychowania obywatełskie- 
go jest nauczyciel p. Bolesław Pietkiewicz. 

SOLECZNIKI 
— NOWY ODDZIAŁ STRZELECKI. 

We wsi Skubiaty, gminy soleczniekiej 
powstał oddział Związku Strzeleckiego 
oraz hufiec pnzysposobienia wojskowego 
liczący przeszło 20-tu członków. 

Oddział „gorliwie zajął się pracą ideo- 
wo - wychowawczą. Rękojmią, że zapał 
mie będzie stłumionym, jest! kierownik mwty- 
dhiowamia obywatelskiego oddziału, miej- 
scowy mauczyciel p. Jian Ozyžyk. 

Zarzad oddziału stanowią: pp. Stami- 
sław Kisiel, Józefa Buchowiecka, Alek- 
sander Mieinikow i Jozef Adamkiewicz. 

OSZMIANA. 
— WŁAMANIE. W nocy z 28 ma 29 kwict 

nia r.b. w Dworzyszczu, gm. Hołszańskiej nie- 
znani dotąd złoczyńcy wyłamawszy okno do- 
stali się do mieszkania Jana Roginskiego, po- 

rozbijali kufry i szafy i skradli rozmaite rze- 
czy, które poszkodowany ocenia na 1,350 zł. 
Gotówką skradziono tylko 15 zł. W czasie śle- 
dztwa że ślady nóg sprawców 
kradzieży szły do drogi Wołowiki — Dorgiszki. 

DZISNA 
— ZAGINĄŁ UMYSLOWO-CHORY. 

Przed kilku dniami 18-letni Antoni Konowal- 

  

  

swego chlebodawcy, Mikołaja Boro- 

Zbiegły cierpiał na objawy 
wej, zachodzi przeto możliwość, że spotkał go 

jest również samobójstwo, gdyż od pewnego 
czasu objawiał niechęć do życia. 

zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać orygin. Francuski. 

LEBCKIEGO. Podczas powiatowego zjazdu 
delegatów. Zw. Strzeleckiego obrany został 

mowy zarząd Związku w następującym skiła 

dzie: zarząd Związku: prezes imż. Befin- 

Łajppo, por. rez. Staszewski, ref; Okulewii- 
ezównia, ref. Horodyński, ref. Przybylski, 
prof. Buda i prof. Fil. 

Komisja rewizyjna: ppor. wez. Micha- 

oddziału rachumkowego Sejmiku Jędnze- 

— STATYSTYKA KASY CHORYCH. 
Zamząd Kasy Chorych przesłał mam cie- 
kawą statystykę leczonych w: ubiegłym ro 

człomków Kasy. 
Ogółem leczono w szpitalach, klinikach 

i samatorjach 1735 osób przez 21,594 dinti, 
Wydatek nia tem 'eell wiymosił 158.614,61 zł. 

IKowalenia Anfiomi, mieszkaniec wsi Ka- 
czyńce gm. Brzostowica Wielka zameldo- 
wał o kradzieży ma jegło szkodę przez nie- 
zmaniych sprawców, krowy wartości 100 

polieja. 
POŻAR. (W mocy ma 28 b. m, około @. 

2-j z miieustalonej narazie przyczyny w 
dom mieszkalnym Jana Wojtasza  misz- 

УУ 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 

W roł. gł. Bogda, Brodzisz, Walter, Sambor- 
ski, Liadorf i Trapszo. Pocz. seans. o godz. 

6, 8, i 10,15. 

choroby umysło- 

| The Najlepszy Środek przeciw 

— NOWY ZARZĄD ZW. STRZE- 

ger, członkowie: imż. Grochowski, kpt. 

luk, sekr. Sejmiku Nowicki i kierownik 

ku wj szpitalach i samaltorjach chorych 

— AMATOR ŚWIEŻEGO MLECZKA. 

zł, Amatora świeżego mleczka poszukuje 

kańca wsi Ryszki gm. Skidel wybuchł 

FILMOWEJ 

Wstęo od 50 gr. 
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11) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
W kwadrans potem prezes Wołło- 

wicz wchodził na plebanię, gdzie już cze- 
kała Zonia w towarzystwie okręgowego 
adjutanta Songina i Żozia Stągowickiego. 

— Ksiądz dziekar zaiaz. przyjdzie, 
papuś. Co to za historja z temi Zahora- 
nami? — zapytała głosnc, ale ojciec po- 
kazał jej oczyma Żozia, odwróconego 
właści: do jaki*15 fotografi; na ścianie. 
Więc t.wała w pół słowa i ' owróciła do 
rozmo.:: z Songinejmn. 

— [.n mów., ze <omiendant polecił 
panu tu zostać? A nie kazał panu, przy- 
padkiem, mnie w swojem imieniu prze- 
prosić? Bo widzi pan, — roześmiała się 
z przymusem, — umówiliśmy się z pa- 
nem Józefem, że się dziś w mieście spot- 
kamy. Może grzeczny rycerz swemu adju- 
tantowi pozostać kazał dla przebłagania 
obrażońej damy? 

Songin spoglądał na pannę wytrzesz- 
czonemi oczyma i długo kombinował, o 
co chodzi. Wreszcie powiedział z rozbra 
jającą dobrodusznością: й 

— Ej, chyba, že nie. To, musi, cał- 
kiem co innego. Słyszałem, jak komen- 
dant kazał furmanowi jechać na Lachc- 
wicze, to pewnie chciał jechać sam, żeby 
jemu nikt nie przeszkadzał. 

Tu Songin roześmiał się na głos, a 
Zonia zaznaczyła brwiami pytające zdu- 

  

mienie. Songin, uprzejmie, pośpieszył z 
wyjaśnieniem. 

— Bo to proszę pani w Lachowiczach 
jest nauczycielka, panna Sorokówna. Nie- 
brzydka, i straszne oczka sypała do ko- 
mendanta na przedwczorajszej inspekcji. 
Baranowski opowiadał... Więc komen- 
dant, któren ma serce miętkie... 

— Ach tak? rozumiem. 
Z oczu Zoni posypały się iskry. Prze- 

rażony Songin, poczuł, że popełnił jakąś 
monstrualną gafię, ale nic już nie mógł 
naprawić. Zonia odwróciła się do Żozia 
Stągowickiego i rozmawiała z nim teraz 
bardzo żywo. Uszczęśliwiony Żozio wy- 
silał się, jak mógł, by podtrzymać ton 0- 
gniście flirtowy. 

Tymczasem nadszedł Dziekan, ru- 
miany i pomarszczońy, niczem zimowe 
jabłuszko. Przywitał Wołłowiczów z gło- 
šną, rubaszną serdecznością, jakby ich 
od lat nie widział. 

— Tacy goście! Baże Ty mój kocha- 
ny! Tacy goście! Żeby wiedzieć! Żeby 
przeczuć! A tu obiadek skromniuteńki, 
jak na sługę Bożego przystało... Duszo! 
Olimpeczko miła! A czy nie można coś 
poradzić? huknąqł w otwarte drzwi jadal- 
ni i panna Olimpja wypłynęła stamtąd, 
chodem cokolwiek kaczym, z rozpostarte 

rękami. mi Dygnęła po starošwiecku 

gm. - 
po dokonaniu kradzieży kożucha | 

      

pożan któcjy przeniósł ma zabiudowiamūta 
pod jednym dachem i strawił je doszczęt- 

We wsi (Ryszki gm. Skidel ma tle pora- 
chumików osobistych między, mieszkań- 
eamii tejże wsi Piotrem i Jerzym Reknice- 
ciami, IKromakiem Grzegorzem, a Jamem 
Rekieciem wynikł spór, który zakończył 
się tragicznie dll aJana Rekiecia, któremu 
zaldamio ciężlkie uszkodzenie cała — pozba- 
wiiając go władania lewą ręką. 

  

— OBCHÓD 3 MAJA. Z okazji obehio- 

du rocznicy konstytiuoji 3 maja: całe mia- 

sto przyłbrano poprzedniego wieczoru fla- 

gami, gadłami państwowemi, portretami 

P. Prezydenta Rzeczypospolitej i budow- 

miiczego Polski Marszałka Józefa Pil- 

sudskiego. Na ulicach miasta odbył się 

capstmzyk. W dniu 3 maja mroczystości 

rozpoczęły się  mabożeństwami we wszyst- 

kich świątyniach. a 

stwie reprezentował rząd m. wojewoda 
Śjnidenski w. otoczeniu przedstawicieli — 

PW 
społeczeństwo. Po mabożeństiwie odbyła 
się zbiórka ma dar 3 maja. Odbyły się za- 
wody stnzeledkie, ii 1 

— KONFERENCJA DELEGATÓW TO 
KIRAJOZN. WARZYSTIW| LAMWIOZYCH. 

W sali konferencyjnej starostwa w Sloni- 
mie odbyła się w dniu 3 b. m. (kionferen- 
cja delegatów, wszystkich oddziałów 
Tawarzystwa Krajoznawczego, z terenu 
woj.  mowiogródzkiego, a więc Słonima, — 
Nowogródka i Bananowicz, poświęcoma 
sprawom turystyki i krajoznawstwa. Po 
«mówieniu szeregu spraw — пайшту — №е- 
wmiętrzmo - organizacyjnej uchwalono — 
zorgamizowanie wycieczek o masztabie wo- 
jewódzkim, z których pierwsza wyje- 
chalaby (w końcu czerwca ma zwiedzenie 
Pomorza i wybrzeża mionskiegto, druga w: 

lipcu awiedziłaby Krakdły, Zalkopane, — 
Chalbówikę, N. Sącz, Sambor, Twów, 'wire- 
szcie tnzecia wyruszyłaby ma zwiedzenie 
okręgów przemysłowych województwa — 
śląskiego. (Pdxizięto szereg uchwał iw spra- 
wie spopularyzowamia mmiejse zalbsystko- 
wych i krajoznawczych w celu zachęcenia 
tunystów i krajoznawieów «z miejscowości 

całej Polski @ю uwiedzenie Nowiagródczy- 

Dr. A, Wężyk 
powrócił: 

ul Sadawa 9 w B"ranowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe. 
Przyjmsje w g 7—8 r 1—3 pp. i 7—9 w. 

  

  

    

    

— WALNE ZGROMADZENIE KOŁA 

[POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ. — 

Wi dnitu 1 maja: br. o godz. 17 w. sajii komfe- 

rencyjnej Starostwa odbyło się iwalme ze- 

bramie Kioła PMS. 
Po zagajeniu przez prezesa Koła p. ge- 

nerala Sikotiniokiego i odezytaniu protoku- 
łu z ostaliniego  mmalmego  zeromadzemia, 

sprawozdamie (ogólne przedłożył prezes p. 

gen. Skotnicki, kasowe skarbnik p. Stafiej 
i komisji rewizyjnej p. Jasiomowiski. 

Ze sprawłozdania wynika, iiż w roku u- 
biegłym Koło pracowało imtensywnie i po- 
ma prowadzeniem już istniejących szkół 
zawiodowych, Koło założyło dwie szkoły 
powiszechne, a mianowicie wi Budach i Ro- 
goźniey, tj. w miejseowościach, gdzie była 

przed Wołłowiczem, spuściwszy skrom- 
nie oczy, a przed Zonią plasnęła w ręce 
z zachwytu. 

— śliczności moje! Jak to wypięknia- 
ła! Istna róża w książęcym ogrodzie! A! 
jak można było nie uprzedzić! Zaradzi 
się, księże Dziekanie! proszę być w spo- 
koju! Kompocik przyrzucič kazałam i dru 
ga kaczuszka już w piecu! Moje szczęś- 
cie, że ciastek wczoraj upiekłam, przeczu 
ciem wiedziona! A kawunia, to u mnie 
zawsze na zawołanie! czarna, biała... jak 
w życzeniu. Państwo łaskawi tu sobie, ga 
wędząc poczekają... 

Czekanie upłynęło dziwnie szybko. 
Panna Olimpja niedarmo w całem woje- 
wództwie uchodziła za perłę księżych go 
spodyń; obiad, przeznaczony dla dwu 0- 
sób, wystarczył na pięć. 

% W ciemnawej, wysokiemi drzewami 
zaciemnionej jadalni, mimo wczesnej po- 
ry, zapalono lamipę. Pachniało hjacynta- 
mi, już kwitnącymi na oknie i jakby, tro- 
chę, kadzidłem, 

Songin, który tu trafił przypadkowo, 
za Wołłowiczami, czuł się niewyraźnie. 
Toteż, dla nadania sobie kontenansu, wy- 
pił raz za razem trzy kieliszki wybornego 
jarzębiaczku i prawie natychmiast zaszu- 
miało mu w głowie, a świat wydał się nie 
słychanie zabawny. Choćby to, że on, 
strażak, siedzi tu sobie u Dziekana na 0- 
biedzie, niby nic, kiedy „Straż'* uchodzi 
za lewicową, a Dzi.kan wszelkiej lewico 
wości boi się, jak ognia piekielnego. Czy 
też wie, kogo właściwie gości przy swo- 

  

     

Dru karnia Wydawnictwa „SŁOWA* 

  

W „КЕМ 51°     = 
w arcyfilmie OBY DICK in karrymre 

WARRANTY ZET RAYA EATON APARAT ZPO | 

вю WILK MIÓRÓW 
  

„UD 
Dziś! Król Komików! Ulubieniec i władca tłumów! 

VYLA$TA BURIAN 
w swym najnowszym prztcju оо WBYOŁY KARARANIARZ 

Reżyserji mistrza Lamacza. Nad program: Dodatki dźwiękowe: Początek o godz. 4-ej. 

  

„DES JEGO 
Rekordowy przeboj polski 1933 r., 2 

Rež. M. Waszyński. Muz, H. Wars, Cała Warszawa zachwyca się i 

włoski* i „„Tyle miłości”. Seanse 4, 6, 8, i 

uznany za najlepszy w bież. sezonie 

KSCELENCJA SUBJEKT 
w roi. głów. krół „Ekranu Polsk. 1933" — Eug. BODO, K. TOM, Ina Benita, M. Ćwiklińska i 

śpiewa przebojowe pio senki: „„Złociste 

1 0.15 , W niedziele od 2-ej. 
  

  

Pm 
tel. 528 

Film o zasłużony» sukcesie 

Jutro premjera! 

Każdemu wolno kochać 
Ze względn na wys:ką wartość artystyczną DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONY. Dziś nieodwołalnie estatni dzień! 

„PIEŚŃ SERCA" 
rawdziwy krzyk sieroty, który przemówi do wszystkich serc. 

  

Mollywoni | 25 
majwiększa, potrzeba. Prócz tego zakiupiło 
plac pod budowę szkoły! budowilanio-dnogo- 

„ (wiej, prawa dla szkół średnich: 
handlowej i i i ь 

iPreliminarz budżetowy. № wysokości 
117.630 zł. 35 gr. został przyjęty bez zmian 

Do zarządu wybrano pp.: Stafieja, Ko- 
ryckiego, Zawadzkiego i Wawrykę. 

Do komisji rewizyjnej pp.: Czyżewskie 
go, Jasioniowskiego i Załiełło. 

Wolnych wniosków: nie zgłaszano i po- 
siedzenie zakończono 0 goldz. 20. 

— KRADZIEŻ Z PRZESZKODAMI. — 
W dniu 1 maja o godz. .3,20 st. posterun- 
kowiy. Wiśniewski: pełniąc isłużbę ma ulicy 
Mińskiej, zauważył trzech osobników, któ- 
mzy szli z wypehaniym: workiem: 

Osobnicy ci, zobaczywszy. policjanta, 
fzucili się do ucieczki, ale posterunkowy 
pogonił za mimi, a wildząc, że ich mie do- 

pędzi wystrzelił na postrach, wkońcu jeden. 

z trzech (mmiej śmiały) zatrzymał się i zo- 

sliał aresztowany. Ustalomo, że jest, mim 
Jam łysak z ul. Wojewódzkiej. łup ode- 
brano; okazał się mim: kradziony chleb. 

— [PIERŚCIONEK ZNIKŁ. W dnia 

27 Kkrwietmiia .Amomowi Tumreckiemu. zam. 

pnzy ul. Mickiewicza z kudhmi skradzioz 

no pierścionek złoty z karatowym brylam- 
item. 2 3 

O dokonanie kradzieży Turecki podej- 

rzewa służącą Arciuch Aleksandrę. 

— NAGŁY ZGON. W (dniu 28 kwietnia 

o godz. 12 m. 30 zmarł nagle  podczaś 

pracy Paweł Nowak mieszkamiec wst — 

Ciepliwoda gmimiy: Nowo-Mysz. 
— iNIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, — 

W dniu 25 kwietmia: około godz. 14 we wsi 

Sawiicze gm. Wolna koń zapnzągnięty do 

wozu a mależący do Juljamia Kuczura splo- 

szył się i biegnąc ulicą, najechał mia 3-let- 

mią córeczkę właściciela konia Marję Ku- 
czar, która poniosła śmierć na miejscu. 

— 60 ZA NAIWNOŚĆ? 'Amnja Noso- 

wicz będąc ma stacji! Hancewicze pozo- 

stawiła swe rzeczy: wiartościi okioło 1080 zł. 

pod: opieką 3-ch osobniików, sama. zaś od- 

daliła się ma pewien: czas, gdy zaś powró- 

cila: nile zastała ami rzeczy, anii pmzygod- 
mych opiekunów. Ze swemii żalami zgłosi- 
ła się ido poliejii w Baramowiczach, przy- 
ezem. poszukując ma własną rękę, dorwie 
działa się, że jednym z trzech osobników 
był niejaki Stanisław Wiierzbicki bez sta- 
łego miejsea zamieszkania. 

FRANCOSKI PEŃSJOAAT WARACYIMY 
dla dzieci cd fat 7— 0 pod opieką pani Andrće 
Wojewódzkiej przy uroczych Jeziorach Zielo- 
nych w Gulbinach, począwszy od 15 czerwca. 

Kuchnia zdrowa, jagody, owoce, mleko 
tylko od krów, pozostających pod stałą 
opieką d-ra Stankiewicza. 

Informacyj zasięgnąć można codziennie 
pomiędzy 12—13 i 20—21-szą przy ul. Ar- 
senalskiej 6 m. 12.   

ii miejsce parter 

20 gr. 
na wszystkie 

  

w swoim rodzaju COHN 

w filmie p.     

  

   

Radjo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 4 MAJA 1933 r. 
11.40: Przegląd prasy, czas, komun. meteor 

12.05: Audycja dla poborowych (muzyka) 12,30 
Komun. meteor. 12.35: Poranek szkolny. 14.40 
Program dzienny. 14.45 Muzyka popularna (p'y 
ty) 15.15: Giełda roln. 15.25: Komun. 
Koła Misyjnego. 16.35: „Kobieta z przedmie- 
šcia“. 15.50: Koncert dla młodzieżu (płyty) 
Świat czarodziejski w muzyce. 16.25: Francuski 
16.40: „Piękno gór* — odczyt. 17.00: Utwory 
Mozarta (płyty). 17.40: Odczyt aktualny. 17.55 
Program na piątek. 18.00: „Odpoczywajmy“ 
— pogad. 18.10: Wiad. bieżące. 18.15: Nowe 
płyty muzyki lekkiej. 18.40: Komun. litewski 
18,45: Rozmait. 19.00: Codz. odc. pow. 19.10: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 242“ — listy radjosł. 
19.30: „Życie literackie" — -feljeton. 20.00: Mu 
zyka. 20.10: Omówienie koncertu z Finlandji 
20.30: Koncert z Helsingforsu. 22.00: Kwadi. 
literacki.22,10: Wiad. sportowe. 22.20: Dodatek 
do pras. dz. radj. 22.25: Muzyka jazzowa. 22,55 
Komun meteor. 23.00: Na froncie stacji zagran. 

UDZIAŁY 
Wytwórni Mechanicznej Pie- 
czywa Pol. Sp-kl Piekarskiej 

sp. 2 @. @. 
SĄ DO NABVCIA po zł. 100) za 1 ūdz. w 
Banka Towarzystw Spółdzielczych, ul. Mic 

  

kiewicza 29, — Biuro sp-ki S:kaplerna 4 
Tel. 19-19 

BRR ALL |   

   
    

    

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcizków 

„Prow. A. PAKA. 

Dziś! Uiubieńcy publiczności, komicy charakie'ystyczni, jedynie 

Cohn i Keliy w Hollywood | 

Akad. ° 

  

    
     

1 miejsce parter 

50 gr. 
na Wszystkie 

i KELLY 
        

  

  

selekcjonowaną Wiłeńską 
hodowli w Ogrodzie Roślin Lekarskich 

Uniwers. Stefana Batorego, plonu z r. 1932 
PO ZŁ. 3 — ZA KG. 

wraz z dodatkiem szczepionki bakteryj ke- 
rzeniowych poleca 

ZYGMUNT NA DZKI w Wiinie 
„ul, Zawalna Nr 11-a. 

Rachunek w P.K.O, Nr. 80-224. 

DM DR 
OGŁOSZENIE PRZETARGU. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę restaura- 
cji i bufetu st. Mołodeczno z terminem ebjęcia 
15 maja br., restauracji N.-Święciany, Janów 
Poleski, Wołkowysk miasto, bufetów Świecia- 
ny, Szarkowszczyzna, Miory, Druja Żednia, 
Krzywicze, Andrzejewicze, Skrzybowce, Czar- 
nawieś z terminem objęcia 1 czerwca 1933 r. i 
restauracji Żabinka z terminem objęcia i lipca 
1933 roku. Termin składania ofert upływa ligo 
maja 1933 r. o godz. 12 w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w egło- 
szeniach, wywieszonych na wymienionych sta- 
cjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa K. P. w Wilnie. 
IRO HHB GW TP U GD CD SBC GD R 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go 

rewiru Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, 
przy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 
602 Kod. Post. Cyw. podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 18 maja 1933 r. od godz. 
10 rano, w Wilnie, przy ul. Stefańskiej Nr. 29 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego du 
Zygmuńta Obrąpalskiego majątku ruchomego, 
składającego się z turbiny i 2 tokami, oszaco- 
wanego na sumę zł. 800 gr. — na zaspoko- 
jenie pretensji Heleny Tyszkiewiczowej w st- 
mie dol. 83 z- procentami i kosztami. 

$ Komornik sądowy — }. Mošcicki. 
GBA СВ DOLLARS. 

/ m Aa LAA AAA AAA 
  

10 — 13 i 16 — 20 

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 

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

POSZUKUJĄ 
PRACY 

POWAŻNA 
„nteł. wdowa życzy pro 
wadzić dom u sołidne- 
go pana. Znam dobrze 
«ulinarję. Oferty do ad- 
min. SŁOWA dla j. M. 

"Letniska | 
"PZĘWYTWYYVYWYYYNYTYY 

  

  

Za odnalezienie skradzionych u p. 

ną szafirową i 
i kapelusza liljowego.   

50 zł. nagrody 
Studnickiej rzeczy: sukni czarnej z podszewką jedwab- 

różowym kołnierzem — lisa czarnego 

Ul. Dąbrowskiego 12 m. 

Letnisko 
w majątku, 6 klm. oć 
Wilna, 1, 2 lub 3 po- 

koje, z kuchnią. Duża 
weranda, Obok rzeka i 
las sosnowy. Miejsco- 
wość malownicza. Ko- 
munikacja antobusowe 
(co godzinę) lub koleją 
Może być z całodzieńt- 
nem nuirzymanieme — 
Oferty skladać do Ad- 

3 ministracji „Stowa“, 
pod A. K. 

Władysławowej 

  
  

im stole? 
Ałe Dziekan był przedewszystkiein 

gościnny, Wołłowicza bardzo lubił, a Zo- 
nię chrzcił. Zresztą nie mieszał się czyn- 
nie do spraw politycznych, swoim košcio 
łem, starożytną Farą, nadewszystko za- 
ięty. Lubił wypić, zjeść dobrze, szczegól- 
niej w kompanji, i to było jego doczesną 
słabostką. Teraz dolewał wszystkim 
trzem panom, sypiąc wesołemi pogadusz- 
kami, o tem, że pić należy do dziesięciu 
przykazań. Zirytował się też niemało, gdy 
Wołłowicz zechciał poprzestać na czwar - 
tem. 

— Niesłusznie robisz, kochany Kazi- 
mierzu, niesłusznie! Nie wypijesz za pią- 
te — wpadniesz w grzech przeciw piąte- 
mu, grzesznym gniewem uniesiesz Się... i 
gotowa obraza Boska. O... żozio! On ko- 

niecznie musi wypić za szóste, inaczej zgi 

nie marnie 

Zonia śmiała się głośno z żartów sta- 
ruszka. Ona nie dostała ani kieliszka, nie 
piła nigdy wobec ojca, który tego nie zno 
sił; ale czuła się jak pijana gniewem i ża- 
lem. 

Więc Józek tego samego dnia, zrana, 
robił oko do Sorokówny, a po południu 

całował ją, Zonię? A teraz znowu poje- 

chał do Sorokówny? Więc cóż to miało 
znaczyć? Czemże była dla Józka? Za- 
bawką? Alboż nie rozumiał, że ona, dla 

niego, gotowa była narazić się ojcu? ro- 

dzinie? I że, bądź co bądź, jej miłość 

przynosiła mu zaszczyt... bo cóż, wobec 
niej, taka Sorokówna? 

  

Gniew rozognił Zonię, wyglądała śli- 
cznie, ale śliczność ta była mściwa i zła. 

Żozio miał się na baczności; usłyszał 

już parę złośliwych przymówek, głęboko 

ukrytych pod pozorem wesołego  ilirtu. 

Odparowywał cięcia i uśmiechał się bla- 

demi, .wąskiemi wargami. W tej chwili 
kuzynka podobała mu się dla siebie sa- 

mej. : A 
A Songin stawał się coraz wymowniej- 

szy. Z początku poprzestawał na szybkich 

i obszernych odpowiedziach, ale gdy Dzie 
kan zwrócił się do tamtej pary, adjutant 
Straży pozwolił sobie zagadnąć Wołło- 
wicza: 

— Przepraszam najmocniej, panie pre 
zesie, gdyby pan prezes był tak: łaskaw 
nia mnie i zechciał z podjętych dzisiaj pie 

niędzy wyasygnować na plecaki? Komen- 

dantby z pewnością sam poprosił, tylko 

przed wyjazdem nie zdążył. A strach, jak 

żyd w oczy lezie... płać jemu i płać! A 

skąd wziąć, kiedy dotychczas nie było? 

'—— Na plecaki? — zdziwił się Wołło- 

wicz. -- Ależ plecaki już dawno załat< 

wione... Tak przynajmniej mówił mi ko- 

mendant. 
= Nie, panie preżesie. To buty zała- 

twione, a za plecaki tylko zaliczka dana. 
— Dziwne nieporozumienie... Albo 

może ja źle pamiętam? 
— Chyba, że pan prezes źle pamię-, 

ta... Mnie za plecaki kupiec żyć nie daje, 

to ja dobrze wiem, — twierdził Songin 

z kategorycznością, w której było już nie 

co uporu człowieka wstawionego. Woł- 

łowicz umilkł, zdziwiony i pomieseany. 
Byłby przysiągł,,że się nie myli, że sły- 
szał wyraźnie od Żołądzia o zapłaconych 
plecakach. Pamiętał zresztą doskonałe i- 
le i kiedy asygnował na ekwipunek mar- 
szowy, pamiętał nawet w jakich bankno- 

tach dawał... na te rzeczy miał pamięć 
nieomylną. Widocznie Żołądź, mime wy- 
raźnego zalecenia, część pieniędzy skie- 
rował w inną stronę. Oczywista zasko- 

czył go jakiś nieprzewidziany wydatek! 
Ale, w takim razie, poco kłamstwo? 

Pierwszy raz od kiedy wspólnie pra- 

cowali, Wołłowicz zirytował się szczerze 
na nieobecnego Żołądzia. Spochmurniai, 

prawie gniewnie odsunął kieliszek, na na 

wo, znienacka napełniony, przez Dzieka- 
na. Stary ksiądz obruszył się nie na żarty 

— A co też ty wyprawiasz, Kaźmie- 
rzu! jarzębiak rozlewasz, słyszane rze- 
czy! jarzębiak, jak złoto! U wojewody ta- 
kiego nie dostaniesz! Gdzie... u wojewo- 
dy! U samego Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. : 
Zonia, która coś niecoś dosłyszała z 

rozmowy ojca z Songinem, zaWotata we- 

soto: 
— Bo papuś tam coś zaczął o rachun 

kach i pewnie mu się nie zgadza. Zawsze 
jest wtedy taki zły! Bo jak papuś ma set- 
kę na mundury; przypuśćmy, drugą Na 
świetlicę, to broń Boże, żeby mu się te 

setki pomieszały. Bo zaraz wpada w roz- 
pacz. Prawda? papuś? z ciebie taki pe- 

dant, co? 
B..G.. N 

        

  

Redaktor w/z. Witołd Tatarzyński. 
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