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0 bohaterstwie twórczości STOSUNKI POLSKO-N 
Poseł niemiecki w Warszawie u min. Becka 

i. Ginąca rasa 
Powszechne narzekania ludzi inteli- 

gentnych na straszliwą poniewierkę, jaka 

w ostatnich czasach stała się udziałem 

nauki, literatury i sztuki, przerwał moc 

ny i zdecydowany głos prof. Leona 

Chwistka, znanego naszym czytelnikom, 

jeżeli nie z jego bardzo ciekawej i głę- 

bokiej książki, to przynajmniej z artyku- 

łów kol. Wysza, albo z moich pisanych 

po ukazaniu się pierwszych prac Leona 

Chwistka. 

W ostatnim zeszycie „Epoki* Leon 

Chwistek, jakgdyby podsumowując do- 

tychczasowe swe rozważania i szukając 

konkretnego hasła, rzucił dwa znamier- 

ne słowa: „bohaterowie twórczości '... 

- Bohaterowie twórczości! Właśnie, ich 

obecnie jest brak, — właśnie od nich bę- 

dzie zależała przyszłość kultury polskiej!. 

W dziedzinie życia i twórczości kul- 

turalnej stosunki są zaśmiecone. Panują 

i głos decydujący mają, jak się wyraża 

Chwistek, — „cyniczni handlarze towa- 

rem ducha“. Kryzys ekonomiczny wytrą- 

ca im grunt pod nogami, — interesy idą 

kiepsko, to też uderzyli oni na alarm, 0- 

skarżając... społeczeństwo. 

Chwistek mówi: 
— Czar złotego cielca prysnął, handel to- 

warem duchowym przestał się opłacać, a jego 
przedstawiciele, jak przystało na ludzi interesu, 
uderzyli w bezwstydny lament i narzekanie, 
oskarżając społeczeństwo o obojętność wobec 
spraw nauki i sztuki i skarżąc się na upadek 
autorytetu wartości idealnych. Poczciwcy nie 
spostrzegli, że społeczeństwo kpi z nich cał- 
kiem otwarcie, bo doskonale pamięta, co mó- 
wili i. pisali niedawno i «wie, że chodzi im 
tylko o pieniądze. 

Muszą więc zjawić się zastępy twór- 

ców bezinteresownych, bohatersko wal- 

czących z przeszkodami, bo wierzących w 

swe szczytne posłannictwo. 

Właśnie: nie przestraszył się L. Chwi- 

stek nawet tego patetyczno-romantycz- 

nego słówka: posłannictwo. Bohaterów 

twórczości czeka uporczywa, ciężka wal- 

ka w imię wzniosłych ideałów, w celu o- 

brony godności nauki i sztuki, noi we 

własnym interesie, jeżeli podesłowem 

„interes* rozumieć coś więcej, niż pełne 

koryto. 

Autor przewiduje pewien protest ze 

strony ludzi słabej woli: 
Mógłby ktoś zauważyć, że żądać bohater- 

stwa jest łatwo, ale trudno jest być bohaterem. 
Zaiste, żądać bohaterstwa od tchórzów i ma- 
tołów byłoby poprostu błazeństwem, ale żądać 
bohaterstwa od bohaterów jest rzeczą — па!и- 
ralną i konieczną. Trzeba żądać go od nich, 
trzeba głośno krzyczeć, że to jest rzecz najważ 
niejsza i najpotrzebniejsza, bo inaczej  рег- 
swazje zawalidrogów gotowe ich zdeprawować, 
odebrać im wiarę w ich posłannictwo i zep- 
chnąć ich na wieki na dno koryta, w którem 
sami żyją. 

Trzeba powtarzać im ciągle: nie lękajcie 
się głodu i nędzy, patrzcie spokojnie nawet na 
to, że wasi bardziej obrotni, a nic z prawdzi- 
wą twórczością wspólnego nie mający, koledzy 
zabierają ' wam posady i wybijają się taniemi 
metodami. Idźcie naprzód z bezwzględnym u- 
porem i odwagą. Idźcie naprzód, nie dbając o 
zapłatę dlatego tylko, żeby zrodziła się na zie- 
mi wielka odwaga i bezwzględna potęga twór 
czości!.. 

Mocne słowa, postokroć słuszne sło- 
wa! 

Zawiera się w nich najistotniejszy pro 
gram dla wszystkich twórców, wskazuje 

się droga jedyna, bo droga twórczej wal 
ki. Jednocześnie zaznacza się i spo- 

sób kwalifikowania twórców: o ich war-, 

tości decydować powinien przedewszyst 

kiem ich stosunek do nauki i sztuki, — 

do swego posłannictwa. Uczony, obda- 
rzony wielką erudycją, lecz traktujący 
swe stanowisko naukowe, jako chwilowo 

najlepszą posadę, którą można zamienić 
na jeszcze lepszą, — literat czy artysta, 

wybitnie utalentowany, lecz kupczący 

Swym talentem, nie nadają się do roli bo- 
jowników o lepszą przyszłość kultury na- 

rodowej polskiej, — nie uzupełnią szere- 
gów bohaterskich!... 

Czy powstaną te zastępy, czy luzem 

chodzące, nieraz tragiczne w swem osa- 

motnieniu, jednostki poczują, że sił na- 

biera nowy, w Polsce, świeży prąd, wy- 

zwalający ducha z pęt niewoli codzienno- 

ści, i— kiedy to się stanie, — nie wiemy. 

Bądźmy jednak dobrej myśli: skoro gło- 

śno się mówi 0 potrzebie bohaterstwa 

twórców, skoro się rzuca w szeregi twór 

ców zuchwałe hasło walki o nieprzemi- 

jające wartości, — już jest dobrze, a 

niezawodnie będzie jeszcze lepiej. 

Trzeba jednak zastanowić się nad 

przyczynami załamania się naszego ży- 

cia kulturalnego i nad sposobami sku- 

teczniejszego ratowania sytuacji, u- 

względniając nietylko obowiązki praw- 

dziwych twórców, ale i wymagania i 

nastroje szerokich mas odbiorców. 

Kryzys ekonomicnzy, który pociągnął 

za sobą niezwykłe zubożenie społeczeń- 

stwa, oraz cynizm handlarzy towarem 

ducha — to jeszcze nie wszystko. 

Wiemy, że ludzie nie kupują książek 

i obrazów, nie chodzą do teatrów, abso- 

lutnie się nie interesują zagadnienianii 

naukowemi. A jednak ci sami ludzie są 

gorliwymi czytelnikami chociażby tylko 

„czerwoniaków*, są zapalonymi miłośni- 

kami kina, tłumnie gromadzą się na boi- 

skach sportowych podczas zawodów. 

Obniżył się poziom kulturalny? — 

Niezawodnie, ale jednocześnie zmieniło 

się nastawienie psychiczne mas, z czem 

liczą się tylko spryciarze i kombinatorzy 

i czego nie uwzględniają powažniejsi 

twórcy. 

Społeczeństwo nasze jest bardzo mło 

de pod względem kulturalnym, gdyż 

ilość ludzi, reprezentujących t. zw. in- 

teligencję, w ostatnich czasach wzrosła 

niepomiernie, jakościowo nie nadążając 

za ilością i nie dociągając do poziomu 

inteligencji przedwojennej. Wskutek te- 

go szersze masy nawet inteligenckie, — 

a cóż mówić o pół, lub ćwierć- inteligen- 
cji? — wyglądają jak dzieci. Ich wymaga 

nia są nieskomplikowane: szukają one 

autorytetów, które możnaby było szcze- 

rze podziwiać, — żądają od przejawów 

życia kulturalnego, aby one zaciekawia- 

ły, wzruszały, a jednocześnie nadawały- 

by się do pewnej kontroli. 

Sport czy kino odpowiadają tym wa- 

runkom, — lektura detektywistyczna — 

też. 

tomiast nauki, literatura, sztuka... 

przecież zdawałoby się, że te wła- 

śnie dziedziny, mają wszystkie dane, po- 

temu, aby panować nad szerokiemi ma- 

sami, porywać je i prowadzić. 

Brak talentów? — O, nie! Są talenty 
i bardzo tęgie. 

Brak organizacji i należytej propa- 

gandy? — Tak, to jedna z przyczyn ma- 

łej popularności przedewszystkiem nauki. 

Bo co może wiedzieć zwykły śmiertelnik 

o ruchu naukowym w Polsce? Kto go in- 

formuje o zdobyczach nauki polskiej, o 

jej zwycięstwach na terenie międzynaro- 

dowym, o jej możliwościach na przysz- 

łość?. W pewnym stopniu to się odnosi 

i do literatury i sztuki: szersze masy 

nie mają należytej perspektywy, bo nikt 

się niemi należycie nie zaopiekował, jak 

to robią np. sportowcy, którzy są mi- 

strzami w dziele propagandy. 

Twórcy nie umieją zorganizować a- 

kcji propagandowej, a nawet — godzi- 

wie pojętej reklamy. Nie umieją zacieka- 

wić. To jest niedobrze. Gorzej jednak, — 

że nie umieją wzruszać swych widzów, 

słuchaczy, czy czytelników. 

Bo nie to może jest tragiczne w do- 

bie obecnej, że ludzie unikają dobrej 

książki, pięknego obrazu czy poważniej- 

szej sztuki w teatrze, ale to, — że przy 

zetknięciu się z dziełem sztuki nie dozna- 

ja wzruszeń i odchodzą, jak przyszli — 

obojętni, a nawet nieco rozgoryczeni. 

Winę za to ponosi nietylko ten szary, 

ale w gruncie rzeczy bardzo poczciwy, 

bo jeszcze pełen świeżości, tłum, — ale i 

sami twórcy, których, zresztą nietrudno 

rozgrzeszyć, bo jedna z głównych ich 

wad, nie od nich samych zależy. 

Jakoś nikt dotychczas nie zwrócił wię 

kszej uwagi na charakter umysłowości 

współczesnych twórców: mna wyraźny 

brak syntetyków. Syntetycy giną. Znaj- 

dują się jeszcze w szeregach  najstar- 

szych przedstawicieli nauki, literatury i 

sztuki,ałe wśród młodszych są zjawi- 

skiem coraz rzadszem. Niezawodnie, jest 

to stan przejściowy. wywołany gorączką 

WARSZAWA PAT. — Rozmowa, któ 
ra miała miejsce dnia 2 bm. między kan- 
cierzem Rzeszy, w obecności ministra 
spraw zagranicznych von Neuratha, z po 
słem polskim w Berlinie dr Wysockimi, . 
a której treść została opublikowana przez 
biuro Wolifa, wpłynęła uspokajająco na 
stosunki niemiecko - polskie. 

W związku z tą rozmową przyjął mi- 
nister spraw zagranicznych p. Beck w 

dniu dzisiejszym posła niemieckiego w 
Warszawie von Moltke i w rozmowie po 
twierdził, że rząd polski ze swej strony 
ma zdecydowany zamiar utrzymywać 
swe nastawienie i postępowanie w ra- 
mach istniejących traktatów. Polski mini 
ster spraw zagranicznych wyraził dalej 
życzenie, by obydwa kraje swe wspólne 
interesy rozpatrywały i traktowały bez 
namiętności. 

Konferencja posła Wysockiego z min. Neurathem 
BERLIN PAT. — Biuro Conti donosi, 

że niezależnie od audjencji u kanclerza 
Hitlera odbyła się druga rozmowa mię- 
dzy ministrem Wysockim a ministrem 
spraw zagranicznych Rzeszy von Neura- 
them. 

W kołach politycznych — głosi ko- 
mumikat — biura Conti — wskazują, że 
fakt odbycia tych 2 rozmów dosadnie 
świadczy, jak poważną i gruntowną by 
ła wymiana poglądów 0 ważnych dia 
Niemiec i Polski zagadnieniach. 

  

Mac Donald o swojej wizycie w Waszyngtonie 
LONDYN PAT. — Premjer Mac Do- 

nald wygłosił dziś w Izbie Gmin przemó 
wienie poświęcone jego wizycie u prezy- 
denta Roosevelta. 

Celem naszym — powiedział premier 
— było ustalenie w poufnych rozmowach 
jak się przedstawia perspektywa współ- | 
pracy. Nie chodziło nam o osiągnięcie o- 
statecznego porozumienia. 

Ustaliliśmy pogląd, że oba nasze kra- 
je wezmą udział w konierencji gospodar 
czej, która zbierze się niebawem, z ręka 
mi całkowicie rozwiązanemi. — Premier 
stwierdza, że w czasie rozmów przedsta- 
wił swój pogłąd na kwestję rozejmu cel- 
nego, uzależniając wprowadzenie jego w 

życie od pewnych gwarancyj, co uznane 
zostało za słuszne. Osiągnięto też wspól- 
ny pogląd w sprawie rozbrojenia, co od 
biło się już na skutecznej współpracy de 
legatów brytyjskich i amerykańskich 
przy popieraniu angielskiego projektu 
konwencji w Genewie. Zbadano szczerze 
RC długów ze wszystkich punktów 
widzenia. 

Premjer zastrzegł, że w sprawie tej 
nie może w chwili obecnej udzielić szcze 
gółowych wyjaśnień. Zaznaczył tylko, 
że co do pewnych szczegółów ujawniły 
się rozbieżności, które winny być usunię 
te. 

Rosenberg jedzie do Anglii 
BERLIN PAT. — Według iniormacyj, 

z kół partji narodowo = socjalistycznej, 
kierownik urzędu do spraw polityki za- 
granicznej Rosenberg wyjeżdża z końcem 
bieżącego tygodnia na 7-dniowy pobyt 
do Londynu. 

LONDYN PAT. — Zapowiadając ry- 
chły przyjazd do Londynu kierownika u- 
rzędu zagranicznego partji narodowo - 
socjalistycznej, Rosenberga, prasa dono- 

Dolar 
WARSZAWA PAT. — Czwartkowe ranne 

notowania wykazały na giełdach zagranicznych 
jak też i na giełdzie warszawskiej, lekką zwy 
żkę dołara i funta szterlinga w stosunku do 

notowań środowych. 

W ciągu dnia jednak kursy tak dolara, jak 

1 funta nieco zniżkowały. Wieczorem o godz. 

21 według czasu warszawskiego przy zamknię 

  

si, że Rosenberg pozostać ma w Anglii 
około 10 dni. Celem jego przyjazdu jest 
przekonanie miarodajnych sier politycz- 
nych, że posiadają one fałszywy pogląd 
co do zamiarów i programu Hitlera— 
Rosenberg starać się ma również nawią- 
zać kontakt z prasą angielską i wpłynąć 
na nią, aby ustosunkowała się do rządu 
Kitlera życzliwiej, niż dotąd. 

-000— 

i Funt 
ciu giełdy nowojorskiej notowano Paryż 4,62 

środa 4.57375), Szwajcarję 22.70 (środa 

22525), Londyn 3,92 (środa 3,93). W Warsza- 
wie w godzinach wieczornych na rynku prywat 

nym zaznaczyła się — aczkołwiek niewielka— 

zniżka dolara i funta. W dalszym ciagu pow- 

strzymywano się od tranzakcyj temi walutanii. 

  

  

Król Albert belgijski na przegiądzie wojsk 

  

Przed kilku dniami odbyła się w Brukseli olbrzymia parada wojskowa. Defiladę przyjmo- 
wał osobiście Król Albert. Na zdjęciu naszem widzimy fragment defilady: ks. Karol belgijski 
defiluje na czele oddziału piechoty przed swymkrólewskim ojcem. 

życia współczesnego i przewagą techni- 

ki nad humanistyką, — ale czy nie w tem 

zjawisku leży jedna z głównych przyczyn 

rozchwiania się uroku nauki i sztuki?... 

W twórczości naukowej mamy po- 

wódź przyczynków i małą ilość mono- 

grafij, — w literaturze prawdziwy potop 

wierszy, nowelek, lub straszliwie rozwle- 

kłych powieści,— lecz brak eposów i 

zwartych powieści, — w malarstwie po- 

szczególni artyści potrafią wypełnić parę 

sal dziesiątkami obrazów i szkiców, 

lecz tylko o bardzo nielicznych można 

się wyrazić jako o twórcy dzieła, w któ- 

rem się wypowiedział naįkompletniej. 

„Twórca — ...nec mergitur", — czy 0 

wiełu artystach da się powiedzieć w po- 

dobny sposób? 

Nad tłumami panują, tłumy w dzie- 

dzinie życia kulturalnego prowadzą syn- 

tetycy. Oni mają największy posłuch, oni 

mogą wywierać zdecydowany i trwały 

wpływ. 

Dlatego też, gdyby było w 

sposób sztuczny regulować przejawy ży- 

cia kulturalnego, należałoby pomyśleć 

przedewszystkiem o zorganizowaniu а- 

kichś rezerwatów dla syntetyków, zaopie 

kować się nimi, jak się opiekuje, dajmy 

na to, żubrami w puszczy białowieskiej. 

W. Charkiewicz. 
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IEMIECKIE 
GŁOSY „PRASY NIEMIECKIEJ 

BERLIN PAT. — Prasa niemiecką na na- 
czełnych miejscach ogłasza komunikat urzędo- 
wy © rozmowach kanclerza Hitlera i ministra 
Neuratha z posłem R. P. w Bertinie dr Wysoc- 
kim. Wszystkie dzienniki zgodnie podkreślają 
zgodne znaczenie tych konierencyj. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.“ zaznącza, że 
chodziło głównie o zagadnienia zasadnicze i 
że do nich przedewszystkiem odnoszą się 0- 
swiadczenia komunikatu. 

„Berliner Tageblatt" wyraża oczekiwanie, 
że wielkie aktualne kwestje polityczne między 
Niemcami a ich sąsiadem wschodnim ureguło - 
wane zostaną w drodze bezpośredniego poro- 
zumienia między rządami obu państw. 

„vossische Žtg.“ pisze: Oświadczenie kan- 
clerza jest tak wyražne i jasne, że wszelka 
interpretacja w duchu propagandy niemieckiej 
wydaje się być niemożliwa. Wiadomo, że istnie 
jące traktaty przyznają Niemcom ściśle okreś- 
lone prawa, zarówno w obecnym ukłądzie sto- 
sunków, jak i przy próbach poprawienia tego 
stanu. Również projekt M , przewidit- 
jący możliwość rewizji, oparty jest "na podsta- 
wie istniejących traktatów i utrzymany w ich 
granicach. 

Tak— zdaniem dziennika — rozumieć nale 
ży oświadczenie kanclerza. Niemcy pracować 
będą nad zastosowaniem istniejących trakta - 
tów w duchu życzeń niemieckich. 

riugenbergowski „Local Anzeiger', wskazu- 
jąc na powagę rozmów, oczekuje, że oświad- 
czenie kanclerza przekona Połskę o pokojo - 
wym charakterze polityki zagranicznej rządu 
narodowego w Niemczech. Można przypusz - 
cząć, — pisze organ Hugenberga — że rozmo 
wy między kanclerzem a posłem połskim nie 
ograniczyły się do incydentów pogranicznych, 
lecz objęły wszystkie aktualne sprawy polity- 
czne i cze w stosunkach poisko - 
niemieckich. Jeżeli teraz rząd polski w Gene- 
wie lub gdzieindziej zajmie wobec Niemiec sta 
nowisko, meoparte na woli pokoju, * o której 
mówiło się wczoraj, to cały świat będzie mógł 
Się przekonać, że Polska ponosi winę za nie- 
bezpieczeństwa, powstające na granicy Obu 

astw. 
Należący do tego samego koncernu „Der 

Tag“ domaga się interwencji rządu polskiego 
przeciwko 'prowadzonej ostatnio przez pewne 
związki polskie na pograniczu polityce antynie- 
mieckiej. Oświadczenie kanclerza dowodzi woli 
pokojowej Niemiec, która w świecie wywołać 
musi bezwarunkowo - riależyte zrozumienie dla 
praw niemieckich. W końcu dziennik pisze:— 
„Nie zrezygnowaliśmy z naszych praw do ży- 
cia. Chcemy je tylko w drodze pokojowej uzy- 
skać i utrzymać. jest rzeczą innych krajów 
a dziś przedewszysuuem Polski, zastosować 

WIEDEŃ PAT. — „Wiener Neueste Nach- 
richten* zaopatrują swoje doniesienia  berliń- 
skie o rozmowie między posłem Wysockim a 
kanclerzem Hitlerem tytułem: „Odprężenie pGl- 
sko - niemieckie". Organ wielkoniemiecki -wy 
wodzi: 

„Jak poważne były usiłowania poprawienia 
stosunków połsko - niemieckich, wynika już z 
faktu, iż w rozmowie kanclerza z posłem Wy- 
sockim brał udział także minister spraw zagra- 
nicznych Neurath i że następnie odbyła się 
dłuższa rozmowa posła z p. Neurathem. Nie 

oddając się zbyt optymistycznym oczekiwa- 
niom, można jednak , że po tym kon 
takcie otworzyły się być może widoki zasadni- 
czego nowego uregułowania stosunków między 
oebu państwami. 

Naprężenie w ostatnich czasach doszło do 
stanu, nie dającego się dłużej znosić. Prześla- 
dowanie niemieckości i akcja bojkotowa przy 
brały rozmiary, które kazały obawiać się naj. 
gorszych rzeczy. Zdaje się jednak, że także i 
że strony połskiej okazana została pewna goto- 
wość złagodzenia wzburzenia wśród ludności 
polskiej, które wzmogło się do punktu wrze- 
nia. Różne niemieckie demarches spowodowaiy 
już, że przywódcy Związku ae. jek fa od- 
wołali swoje pogotowie alarmowe. jest 
wiedziane w komunikacie, wyraził kancierz L 
czenie, by obydwa państwa zbadały i trakto- 
wały swoje obopólne interesy obustronnie bez 

namiętności. Przyjąć należy, że poseł Wysocki 
nie sprzeciwił się temu życzeniu. Jakie prakty- 
czne skutki wynikną z tych znamiennych akcyj 
dyplomatycznych, nie da się w szczegółach je- 
szcze przewidzieć. W każdym razie próby do- 
prowadzenia do znośnego stanu 70- 
stały już uczynione. Należy się tylko spodzie- 
wać, że zostaną uwieńczone powodzeniem”. 

PRASA PARYSKA O ROZMOWACH 

POLSKO-NIEMIECKICH 
PARYŻ PAT. — „Petit Parisien* pod tytu- 

łem: „Kanclerz Hitler miał długą rozmowę z 
ministrem polskim w Berlinie" — podaje z Ber 
lina następującą własną korespondencję: 

Wczoraj po południu minister polski w Ber 
linie przyjęty był na dłuższej audjencji przez 
kanclerza Rzeszy w obecności von Neuratha. 
Następnie minister spraw zagranicznych odbył 
długą pouiną rozmowę z przedstawicielem Rze 
czypospolitej Polskiej. W kołach politycznych 
berlińskich — których wrażenia przekazujemy, 
nie mając jednak możności ich sprawdzenia— 
przywiązuje się do tych rozmów jak najwięk- 
sze znaczenie. Kanclerz Hitler miał w sposób 
ogólnikowy poruszyć wszystkie zagadnienia, 
istniejące pomiędzy obu krajami, a które w cią 
gu ostatnich lat doprowadziły — o czem pow- 
szechnie wiadomo — do poróżnienia poglądów. 
Szef nowego regime'u niemieckiego miał pod- 
kreślić wolę pokoju III Reichu i dał wyraz za- 
miarom utrzymania stanowiska i postępowa- 
nia Niemiec ściśle w ramach istniejących trak- 
tatów. Miał również wygłosić pogląd, że dwa 
sąsiadujące kraje powinny zbadać bez namięt- 
ności sprawy, które je dzielą i pertraktowac 
na ten temat. W kołach politycznych Polski na 
daje się inicjatywie rządu niemieckiego znacze- 
nie oferty pokojowej przedłożonej Polsce. 

Korespondent „Petit Parisien* kończy swe 
informacje uwagą: Należy naturalnie przed wy 
robieniem sobie ostatecznej opinji o znaczeniu 
tych ważnych rozmów oczekiwać jeszcze da- 
datkowych i bardziej dokładnych wyjaśnień. 

Oprócz „Petit Partsien" poranna prasa pa- 
ryska podaje albo krótki komunikat Havasa z 
powolniem się na biuro Wolffa o odbytych 
wczoraj rozmowach, albo tę wiadomość prze- 
miłcza. 

o 

    

ožej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeś ca 
dostarczenie u-ru dowodowego 20 groszy. 

RÓŻA KŻ BONO | 

TELEGRAMY 
PREZYDENT MOŚCICKI 

W WILANOWIE 

WARSZAWIA, PAT. — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wraz z prezesem Rady 
Ministrów! Prystorem udał się wczoraj do 
Wilanowa, gdzie zwiedził pamiątki po kró 

lu Janie IEL których wystawa w związku 
z 250-tą rocznicą odsieczy pod (Wiedniem, 
zostamie w: najbliższym czasie otwarta. — 
W godzinach popołudniowych p. Prezy- 
demt zwiedził w kasynie garnizonowem 
wystawię pod nazwą „Jak powstaje mapa“, 
urządzoną staraniem Wojskowego Insty- 
tutu Geograficznego. 

POSEŁ MIEDZIŃSKI POWRACA 
DO WARSZAWY 

MOSKWA. PAT. — Po kilkudniowym 
pobycie, wyjechał z Moskwy w drodze ро- 
wroimej do Warszawy maczelny redaktor 

„Gazety Polskiej" Bogusław: Miedziński. 

KONFERENCJA EKSPERTÓW , RADJO- 
TELEGRAFICZNYCH W WARSZAWIE. 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 4 bm. 
rano w sali konferencyjnej Ministerstwa 
Komunikacji p. wieemimister imż. Czapski 
otworzył konferenicję ekspertów. radjotele- 
graficznych i meteonologicznych krajów 
bałtycko - bałkańskich, zwolaną do Wa:- 
szawy przez Ministerstwo Komunikacji. 

W! konferencji biorą udział delegaci Bu: 
garji, Estioniji, Grecji, Łotwy i Rumunjė 
Zjazd ma na celu ustalenie odpowiedniego 
wyposażenia: linij lotniczych,  biegmących 
od Baltyku do morza Kgejskiego. Delegaci 
przybyli do (Warszawy samolotami Pol- 
skich Limij Lotniczych „Lot”. W dniu 3 
maja delegaci złożyli wieniec u stóp pom- 
mika Lotnika. Pozatem obecni byli na rewiji 
na placu Józefa Piłsudskiego. 

Wieczorem wzięli udział w! przedstawie 

niu w Teatrze Wielkim, — W czasie swe- 
pobytu w Polsce zaznajomią się oni z 

polskim przemysłem lotniczym i radjo- 
wym. 

KOMUNIKACJA LOTNICZA 
NIEMCY — RIO DE JANEIRO 

BERLIN. PAT, Statek-lądowisko 
„Westphalen'* opuścił pent kiloński, uda- 

jąc Się ma oceam Atlantycki. Jak wiado- 

mio, olkręt ten ma służyć jako lądowisko 
dla aparatów, komunikacji lotniczej z A- 
meryką poludniową. Przewiduje się stałą 
komunikację pasażerską i towarową ро- 

między Niemcami a Rio de Janeiro w cią- 

gu 4 dni, oraz pomiędzy Niemcami a Bue- 
nos Aires w ciągu 5 dni. 

MECZ PIŁKARSKI POLSKA—BELGJA 

BRUKSELA. PAT. — Donosiliśmy kil- 

kakrotniie o tem, że zapowiedziany ma 17go 
maja br. mecz piłkarski Polska — Belgja 
wywoluje olbrzymie zainteresowanie nie- 

tylko rm belgijskich sferach spontowych, 
lecz także i wśród przedstawicieli władz 
państwowych. Wyrazem tego wielkiego za 
imiteresowania i wspaniałej manifestacji 
przyjaznych uczuć, jaką ma być mecz Pol- 
ska — Bełgja, jest decyzja, która zapadła 
wi dniu wczorajszym, iż meczowi przyglą- 

dać się będzie osobiiście król Belgji. 

REWIZJA U KORESPONDENTA 
„IZWIESTIJ* W BERLINIE 

MOSKWA. PAT. — Z Berlina donoszą 
o ponownych wystąpieniach  antysowiec- 
kich w: mieszkaniu berlińskiego korespon- 
dentai „Izwiestij“ medalkterki Kajt, poczem 
ci sami urzędnicy: udali się do berlińskiego 

oddziału TASS, gdzie przesłuchali kilku 
współpracowników. 

Delegacja gospodarcza 
ZSSR w Gdyni 

GDYNIA. PAT. — W! dniu 4 bm. baw:- 
ła w Gdymi delegacja ZSRR w liczbie 5 
osób. 

(Gości powitali na dworcu członikowie 
komitetu z inż. Korzonem, prezesem Izby 
'Przemysłowo: - Handlowej mia ezele. Nastę- 
pnie udano się do Urzędu Morskiego, gdzie 
po przemówieniu dyr. Łęgowskiego wy- 

głosił referat o technicznem wyposażeniu 
portu macz. Ołtarzewski. Po zwiedzeniu 
portu i miasta oraz po posiłku ma statku 
„Lwów. odbyła się (konferencja z przed- 

stawicielami sfer gospodarczych i BGK. 
Podczas konferencji wygłosił przemówie- 
nie prezes Korzon, radca: Rómmel oraz ча- 
stępca komisarza lud. ZSRR dla handlu 
zagranicznego Bojew, który wyraził po- 
dziw, że Polska w: ciągu kilku lat stworzy- 
ła tak potężne dzieło, jakiem jest dziś port 
gdyński. Po obiedzie delegaci sowieccy od 
jechali do Pozmamiia. 

Giełda warszawska 
WIARSZAWA, PAT. — Giełda. DEWI- 

ZY: Gdańsk 174,30—174.73—173.87. Ho- 
landja. 358.80 — 359.70 — 357.90. Kopen- 
haga 135,50 — 136,15 — 134,85. Lomdyn 
29,81 — 29,78 — 29.94. Nowy York 7,59— 

7.63 — 7.55. Kabel 7.63—7.67—7.59. Pa- 
ryż 35,11 — 35,20 — 35,02. (Praga 26.55— 
26.53—26.60—26.48. Stokholm 153,50 — 
154,25 — 152,75. Sawajoanja 17240 — 
172,83 — 171,91. Włochy 46.35 — 46.58 — 
46,12. Berlin, 208.50, Tend. niejednolita. 

AKCJE: Bank [Polski 73.  Tendencja 
utrzymana. 

Pożyczki Polskie w Nowym Yiorku; 
Dillonowska 65, Stabilizacyjna 58. 

Dolar w obrotach prywatnych 7,50. 
Rubel 4,97. 

go 
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$ILVA RERUM 
Wiosna się niby rozpoczęła... Zimno 

jest coprawda, ale zawsze słoneczko 
grzeje, więc można okno otworzyć i 
świeżem powietrzem się nacieszyć... 

Ale wraz z otwarciem okna rozpoczy- 
na się dla mieszkańców miast okropna 
męka, o której przekonywająco mówi 
Kurjer Poranny (122). 

Zacznie się nanowo nasza coroczna trage- 
dja słuchu i powonienia. Tem cięższa, że wielu 
bardzo wielu w tym roku nie będzie mogło 
opuścić murów miejskich, a dła ich płuc i ner- 
wów jedyną odżywką będzie — pożal się Bo- 
że — powietrze i cisza warszawskiego po- 
dwórza. Powietrze — dzięki pewnym przepi- 
som sanitarnym istnieje minimałna  przynaj- 
mniej nad niem opieka. Śmietniki są zaopatrzo 
ne w pokrywy, ubikacje — zamykane. Pod 
względem sanitarnym podwórze przestało być 
czemś, co się wogóle wcale nie liczy, gdzie 
jest smród, bo być musi brud, — bo to prze- 
cież podwórze. Nasi dziadowie musieli żyć w 
gorszych warunkach. 

Pod wzgłędem słuchowym — to my je- 
steśmy upośledzeni i możemy zazdrościć tym, 
którzy po spokojnem i cichem życiu przenieśli 
się ad patres. Współczesne podwórze war- 
szawskie jest piwnicą tortur, piekłem udręczeń 
dla naszych uszu i nerwów. 

Jak tam jest z warunkami u nas w Wil 
nie, lepiej nie wspominać.. Ale do tego 
jesteśmy „przywykszy*.. Jakoś dajemy 
sobie radę. Gorzej jednak z hałasem, któ- 
ry dla mieszkańców większych kamienic 
stanowi codzienne tortury i jest nie do 
zwalczenia. 

Rano — dywany i kanapy. Głuche, odbi- 
jające się echem o mury uderzenia trzepaczek. 
Mocno, miarowo, z przestankami. Potem słu: 
chowiska muzyczne. Wędrowne orkiestry i 
chóry są, jak wiadomo, jednym z najpowszech- 
niejszych środków zwalczania bezrobocia. — 
Dźwięczne i donośne banjo, przedęta i chry- 
piąca waltornia są środkami obudzania uczuč 
filantropijnych, skuteczniejszemi od Armji Zba- 

wienia. я 
Łącznie ze śpiewakami zajmuje to nam 

środek dnia: od trzepania dywanów do zmy- 
wania garnków po obiedzie. Wówczas to na- 
stępuje pora dyskusyj, — z okna do okna, 
przez szerokość podwórza. Skrobanie patelni 
"towarzyszy częstokroć ożywionym „Fozmowom. 

Na gramofony, z reguły ustawiane na pa- 
rapetach otwartych okien należałoby przezna- 
<czyć godziny na mniej więcej między piątą a 
ósmą, gdybynie to, że istnieje częściowe bez- 
robocie. W wolne trzy S“ aria gramofo- 
nu wprowadza jego głos do ci rana, już 
w okresie trzepania. W ten sposób wkracza 
między nas wiek dwudziesty. > 

Okres powojenny darzy nas słuchowiska- 
mi radjowemi przez głośniki najczęściej w po- 
rze wieczornej. Radjoamatorzy nie odznaczają 
się sobkostwem. Chętnie schrypniętym głośni- 
kiem dzielą się z sąsiadami. 

Ach, któż nie zna tych przyjemności!.. 
Kto nie klął ordynarnie z pasją, gdy mu 
przeszkadzano w pracy, — kto nie był 
przeklinany przez sąsiadów, jeżeli sam 
hatasowal?... : 

Tak, tak... I wiosna nie same przyje- 
mności nam niesie!... Lector. 

  

ZASZCZYTNE ODZNACZENIA 

W uznaniu zasług na polu przysposo- 
bienia wojskowego rozkazem M. S$, Wiojsk. 
'PUWF iiPW' Nir. 301-og. z dnia 19 kwiet- 
nia br. zostały madane odznaki Komendanc 
kie-Honorowe PW! następującym: osobom : 

1) Dowódca OK III gen. bryg. inż. Li- 
tiwinowicz Aleksander. z 

2) Pan Wojewoda Wileński Jaszczołt 
Władysław. Ż 

‚ 3) Pan Wojewoda Białostocki Zymdram 

Kościałkowski Marjam. 
4) Pan b. Wojewoda Wileński Beczko- 

wicz Zygmumit. 

5) Pan Kurator Okręgu Szkolnego Wi 
leńskiego Szelągowski Kazimierz. 

6) Kierownik 3 Okręg. Urzędu WF i 
PW ppik. Frydrych Marjan. ‚ 

7) Mir. 5 pp. Leg. (Pfeiffer Edward 
8) Mjr. dpl. Orlowsiki Stefan I Sztab 

DOK IM. ' 
9) Kpt. 81 pp. Nowakiewicz Zygmunt I 
Podstawa: paragrafy 3 i 5 Regulaminu 

Odznaki Komemdandkiej PW, zatwierdzo- 
mego przez M. $. Wojsk Gabinet Ministra 
3011/1. 33 Dz. Rozk. Nr. 4 z dnia 28-go 
marca 1933 r. 

  

WIEDEŃ PAT. — Według informacyj pra- 
sy rządowej, rada ministrów na dzisiejszem po- 
siedzeniu rozpatrzy sposoby walki z agitacją 
narodowo - socjalistyczną wśród urzędników. 

Funkcjonarjusze państwowi, agitujący prze- 
ciwko rządowi, będą wydałani ze służby, pen- 
Sjonowani, lub przenoszeni w stan spoczynku 
w drodze dyscyplinarnej. Ponieważ sprawa jest 
nagląca, będą musieli wszyscy urzędnicy zło- 
żyć nową przysięgę służbową, w której zobo- 
wiążą się do wierności wobec rządu i wobec 
samodzielnego państwa austrjackiego. Urzędni- 
cy, którzy tej przysięgi nie złożą, zadokumen- 
tują przez to, że nie zależy im na utrzymaniu 
stosunku służbowego. i 

WIEDEŃ PAT. — „Reichspost“ donosi, žė 
urzędowe dochodzenia wykazały, że nad grani- 
cą bawarsko - austrjacką, propagowany jest 
przez narodowych socjalistów pucz, skierowa- 

AS AKGNTTTOSAKA PATINKA PLUS TRAIN 

ZYGMUNT FALKOWSKI 
0 SIENKIEWICZU 

Środa. Literacka, przełożona na czyar- 

tek 4 maja, poświęcona została Sienkiewi- 

czowi. Znalązł się pretekst: 50-ta rocznica 

ukazamia się piemwszego odcinka „Ogniem 
i mieczem”, które to wydarzenie miało 
miejsce wi warszawsikiem „Słowie i wi kra 
kowskim „Czasie*, w maju roku 1883. Bez 
„newiązamia* do jakiejś rocznicy nie przy 
wykiliśmy, wspominać mikogo. Tym razem 
nawiązanie, pozbawione pompy i próżno- 
mówstwa jubileuszowego, było pożyteczne, 
pouczające i znamienne. Zasługa to Zyg- 

munta Falkowskiego, mtodego pisarza i hi 
storyka literatumy. 

Rozdział z jego pracy o Siieniciewiczu, 
która ukaże się miezadługo p. m. „Biesi- 

da“, omawiający amtyzm autora Tnylogji, 
niewątpliwie zainteresował słuchaczów, nie 
wątpiiwie dla miejednięgo stał się miespo- 

dzianką. Był on bowiem wi pewnym sen- 
sie. odbronzowaniem  majpopulanniejszego 
z maszych pewieściopisarzy i wykazamiem, 
jak wiele traci on w zestawieniu z twór- 
cami tej miany, eo Tołstoj, (Dostojewski, 
czy Bolesław Prus. 

Nie mam pewmiści, czy, używając ter- 
minu „odbronzowanie”, trafiam w inten- 
cje Zygmunta Falkowskiego. Jest to wra- 
żemie, które ja odniiosłem, rwmażemie — ро- 
twierdzające mój pogląd: na, Sienkiąwicza. 

Prelegent, wyróżniając mw dziedzinie 
sztuki i amtyzmu dwa pierwiastki: etycz- 
my czyli religijno - moralny i estetylczniy, 
wykazał ma przykładach bohatenów Sien- 
kiewicza (szczególmiie Płoszowski), że ety- 
ika sienkiewiczowska szła zawsze po linji 
majmniejszego oponu: brak gwałtownej 
wialiki wewinętnznej, (bierne poddamie się 
wyrokom Opatrzności, ukorzenie się wo- 
bec przeznaczenia — oto zwykłe mozwiąza- 

nie konfliktów i dramatów u Sienkiewicza. 
Taki pogląd ma świat jest łatwy. Słusznie 
nanxat go Zygmunt Falkowski „letnim“ 
tw porówmemiu z „gonącą* temperaturą 
tragizmu Tołstoja, Dostojewskiego lub 
choćby Prusa (Wokulski). 

Jeśli dodamy do tego, że manierą u 
Sienikiewicza stało się pogodne zakończe- 
mie akeji (Numa zawsze wychodzi za Pom 
piljusza, a ja tam byłem, miód i wino pi- 
łem: tak ująłbym sienkiewiczowskie fina- 
Ty) — to istotnie przyznać trzeba, że wiel- 
ki pisarz mie wiele ulewał swej krwi ser- 
decznej podczas tworzenia, 

Natomiast stwierdzić należy, że artyzm 
jego zbudowamy był ma wspaniałym zmy- 
śle estetycznym, rozmiłowamy rw helień- 
śkiem pięknie, malarski i rzeźwiarski w 
cdłzuciu rzeczywistości. Ten zmysł silnie 
występuje w odmalavanu postaci Płoszow 
skiego, zauważa prelegent, silniej jeszcze 
w Quo vadis, Na poparcie swojej tezy słu- 
sznie powołał się Zygmunt Falkowski ma 
powinowactwo duchowe Sienkiewicza z 
Matejką, mistrzami Odrodzenia i prerafae 
Titami. 

Wiszystkie uwagi Zygmunta Falkow- 
skiego odznaczały się przen:kliwością i 
twafnością, popartą dużą. a jednak niechełp 
liwą erudycją. Odczyt jego przypomniał 
mi charakterystykę Sienkiewicza, której 
kiedyś żartobliwie dokonał Nowaczyński: 

„O Sienkiewiczu słowami Sienkiewi- 

    

ZA KURTYNĄ 
Kwestja teatrów miejskich w Wilnie 

budzi zawsze wielkie zainteresowanie. 
Sprawa ta nieraz pasjonuje szeroki ogół 
społeczeństwa i jest to zjawisko zupeł- 
nie zrozumiałe. Każdy widz poczuwa stę 
do prawa krytyki, skoro za opłatą korzy 
sta z widowisk teatralnych, których po- 
ziom i wartość zależy od repertuaru, ze- 
społu, dyrekcji, subwencyj rządowych i 
miejskich, takich czy innych posunięć w 
dziedzinie „polityki teatralnej'' itd. itd. 
Krytyka ta często bywa nierzeczową, o- 
partą na informacjach  niešcistych, jej 
„za' i. „przeciw** wypływają z nieznajo- 
mości dziedziny i stosunków, ale w: i- 
stocie trudno jest zaprzeczyć prawa do 
krytyki szerszemu ogółowi. Mówi się pa 
tetycznie, że teatr jest „strawą ducho- 
wą* społeczeństwa danego miasta. 
Niechże to społeczeństwo wie, jakie skła 
dniki zawiera potrawa, którą spożywa. 
Czy można wzbronić komuś dostępu do 
kuchni, która gotuje dlań obiad? 

Teraz naprzykład mówi się dużo © 
nowym sezonie teatralnym w Wilnie, o 
ewentualnych zmianach, o wygaśnięciu 
starego kontraktu. Kursuje na temat tea- 
tru wiele pogłosek, plotek, przypuszczeń, 
domysłów i pomysłów. Jak się ta spra- 
wa przedstawia w istocie? — Spróbujmy 
uchylić rąbka kurtyny i zobrazować po 
krótce całokształt interesujących nas ku- 
lis. 

Teatry w Wilnie dzierżawione były 
przez Związek Artystów Scen Polskich 
(ZASP). Z ramienia ZASP'u kieruje nie- 
mi dyrektor Mieczysław  Szpakiewicz. 
Wspólna dyrekcja obejmowała zarówno 
Teatr Muzyczny „Lutnię”, jako też dra- 
matyczny na Pohulance. W ciągu sezonu 
jednak wytworzyły się pewne tarcia we- 
wnętrzno - organizacyjne, które w rezul- 
facie doprowadziły do wyemancypowa- 

nia „Lutni*, jako samodzielnej piacówki 
— Zrzeszenia Zespołu Teatru Muzyczne- 
go „Lutnia* w Wilnie. W obecnej więc 
chwili, zarówno dyrekcje, jak administra 
cje obydwóch teatrów działają samo- 
dzielnie od siebie wzajem i niezależnie. 

Cały świat przeżywa kryzys. Teatry 
odczuwają go niezwykie dotkliwie. Zna- 
my jednak specyficzne warunki Wilna, 
aż nadto dobrze. Pisaliśmy tylekroć o 
smutnem zjawisku —— „zamierania Wil- 
na”, którego przyczyny wydają się nam 
tkwić w historjogratji powojennej kraju. 
W związku z tem byt teatrów wileńskich 
jest bardziej ciężki niż gdziekolwiek in- 
dziej w Polsce. Musimy fakt ten mieć 
wciąż na uwadze. 

, Teatr dramatyczny na Pohulance po- 
siada 28 osób zespołu artystycznego, 3 
osoby w administracji, oraz 23 personelu 
technicznego. Jedynie personel technicz- 
ny, oraz adepci, pobierający od 170 zł. 
miesięcznie, posiadają gażę gwarantowa- 
ne. Reszta zespołu wybiera należne po- 
bory procentowo, w stosunku do wyso- 
kości gaż; mniej więcej do 70 proc. ga- 
ży. Dlaczego? — Dlatego, że teatr nie- 
ma pieniędzy. A subwencje? 

Otóż z temi subwencjami jest tak: 
Teatr na Pohulance otrzymuje 4 tysiące 
złotych miesięcznie subwencyj rządo- 
wych i 4 tysiące złotych od miasta, 
prócz tego darmo światło i opał. Same 
jednak podatki i świadczenia wynoszą 
do 6 tysięcy zł. miesięcznie. Prócz tego 
jako teatr ZASP'u- obowiązany jest u- 
trzymywać wszystkich / bezrobotnych 
członków związku, zamieszkałych na te- 
renie Wilna. Ci bezrobotni w Wilnie ak- 
torzy, w przeciągu sześciu miesięcy о- 
trzymali z kasy teatru na Pohulance 5 ty 
sięcy złotych. Tak się pracuje w Wilnie 
przy ośmiotysięcznej pomocy z zewnątrz, 

„moja ukochana głowa; 

  

S BOW O 

Sytuacja polityczna w Austr]i 
RZĄD ENERGICZNIE ZWALCZA AGITACJĘ NARODOWYCH SOCJALISTÓW 

ny przeciwko suwerenności Austrji, W śledz- 
twie, przeprowadzonem w Kufstein, przedsta- 
wiciele stronnictwa narodowo - socjalistyczne- 
go poczynili w tej sprawie daleko idące zezna 
nia. Władze austrjackie przedsięwzięły odpo- 
wiednie zarządzenia. 

WIEDEŃ PAT. — Ubiegiej nocy w dzielni- 
cy wiedeńskiej Doebling doszio do bójki po- 
między narodowymi socjalistami, a członkami 
Heimwehry, 11 osób zostało rannych, w tem 
10 narodowych socjalistów i jeden członek 
Heimwehry. Policja aresztowała 12 narodo- 
wych socjalistów, ponieważ zachodziło podej- 
rzenie, że starcie było przez nich sprowokowa- 
ne. 

WIEDEŃ PAT. — „Reichspost* przytacza 
artykuł „Voełkischer Beobachter", ostrzegajacy 
zagranicę, że partja narodowo - socjalistyczna 
w Austrji po dojściu do władzy nie uzna żad 
nych iinansowych zobowiązań i umów, zawar 
tych przez gabinet Dolfussa. 

Dziennik nazywa tego rodzaju pogłoski zdra 
dą stanu i ubolewa, że pojawiły się one w 
głównym organie stronnictwa rządzącego w 
Niemczech. „Reichspost* przypomina, że kan- 
clerz Hitler zapowiedział, iż zdrada stanu bę- 
dzie karana w sposób barbarzyński. Austrja— 
dodaje dziennik — nie będzie również tolero- 
wała zdrady stanu na swem terytorjum. 

„Neue Freie Presse' donosi z kół poiniormo 
wanych: „Od czasu projektowanego zjazdu na 
rodowo - socjalistycznego w Kuistein wzmoc- 
niły władze austrjackie straż nad granicą ba- 
warską. Powodów do zaniepokojenia niema—- 
ponieważ garnizony wojskowe w Innsbrucku i 
Hall mogą w ciągu paru kwadransów dotrzeć | 
do granicy i stłumić w zarodku wszelką akcję 

Rząd austrjacki nie ma zamiaru wdrożenia 
kroków dypłomatycznych w Berlinie, gdyż jest 
przekonany, że rząd Rzeszy nie ma. nic wspól- 
nego z planami podrzędnych i nieodpowie- 
dzialnych przywódców narodowo - socjalistycz 
nych. Nietylkalność terytorjum austrjackiego i 
granic Austrji pozostanie nienaruszona. 

Podobne uspakajające doniesienia zamiesz- 
czają inne dzienniki wiedeńskie.— „Wełtbłatt* 
donosi, że mąż zaufania Hitlera, — poseł do 
Reichstagu Habicht, zjawił się dziś u kanclerza 
Dolfussa i stanowczo zaprzeczył pogłoskom о 
planowanym zamachu. 

  

Najlepsze @уП 
w szczęśliwej 

kolekturze 

  

NIE NAMAWIAM — LECZ ZAPEWNIAM! 
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Angielski Reyal Aeraklub 
potępił Amy Johnson 

LONDYN. PAT. — W związku Z pro- 
testem Polskiego Aeroklubu w sprawie wy 
nurzeń lotniezki Johmson-Mollison w! arity- 
kule „Sumday Dispatch* z dnia 22 stycz- 
niia br. o jej lądowaniu iw (Polsce, brytyj- 
ski Royai Aeroklub wystosował do pani 

Z DAL MACJI 

  

Na zdjęciu naszem przedstawiony jest widok,na port w Sibeniku, uroczo położony na wybrze 
żu Dalmatyńskiem. . 

  

Pomnikowe wydawnictwo TRZASKI, EVERTA I MiCHALSKIEGO S. A. 

  

p. t. POLSKA, JEJ DZIEJE i KULTURA od czarów najdawniejszych do 

chwili obecnej w opracowaniu najwybitniejszych uczonych polskich 

MOŻE NABYĆ KAŻ'Y 

w prennmeracie miesięcznej po zł. 9.50, lub całość w oprawie na raty miesięczne od zł, 15 

Trzy wielkie iomy 
2000 stron druku 

8000 ilastracyj     

EA intormacyj nie wiążących 
mdziela przedstawiciel firmy w Wilnie 
ul. BONIFRATERSKA 2 m. 6 w godz. 3—6, 

Na żądanie wysyła się ne prowincię ilustrowany prospekt franco 
  

cza? Dobrze. Jest to taki pan, ogromnie 

genjalny, ale poprostu bardzo nie mój, nie 
madto patrzy na 

świat przez rurę od barszczu. 
"Trzeba przyznać, że odczyt Zygruunta 

Falkowskiego był głębokiem, rzeczowem i 
amtystyjcznem rozwinięciem powyższego 
żanttobliwego poniretu popularnego powie- 
ściopisarza. 

podczas, gdy miasta mniej więcej rów- 
norzędne otrzymują: . 

Lwów — — 25 tysięcy / miesięcznie, 
Kraków — 25 tysięcy, a nawet takie 
miasto, jak Bydgoszcz, posiada teatr, któ 
remu gwarantuje 3 tysiące złotych mie- 
sięcznie, pozatem opłaca całkowicie per- 
sonel techniczny, oraz pokrywa koszty 
wystawy. Tego rodzaju ekwiwalent ró- 
wna się około 15 tysiącom złotych mie- 
sięcznie! 

Nie możemy się jakoś przyzwyczaić, 
iż Wilno stało się miastem tak dalece 
drugoplanowem. My tu jeszcze żyjemy 
wciąż tradycjami, jeżeli już nie history- 
cznemi, to... krajowemi. Dlatego zacie- 
kawić nas może fakt, że Teatr w Kownie 
otrzymał w roku 1932 subwencji rządo- 
wej — I miljon 976 tysięcy litów. To 
znaczy, przeszło półtora miljona złotych. 
—-Półtora miljona, a... 96 tysięcy to są 
wartości dosyć niewspółmierne. Mój Bo- 
że, Wilno i— Kowno. Tempora mutan- 
tur! 

Ale wróćmy za kulisy teatru na Pohu- 
lance. Najwyższa gaża wynosi tam 1100 
zł. (jedna tylko). Jest jeszcze 900 zł. Po 
zatem 600, 500, do 300 zł. miesięcznie. 
Z niedopłaconych 30 proc. gaż aktor- 
skich teatr pokrył deficyt tegoroczny w 
wysokości 40 tysięcy złotych. 

Obrót miesięczny wynosi około 11 
do 15 tysięcy zł. miesięcznie. Frekwen- 
cja wzrosła w porównaniu do roku zesz- 
łego prawie o 50 proc. W październiku 
odwiedziło teatr na Pohulance 13 tysię- 
cy widzów. W listopadzie 22 tysiące, W 
grudniu 12 tysięcy. W styczniu 19 tysię- 
cy. W lutym 14 tysięcy. W marcu 21 ty- 
sięcy.. Daje to przeciętną od 400 do 800 
osób dziennie. Cóż z tego, skoro ceny bi 
letów wypadło obniżyć o połowę w po- 
równaniu do sezonu zeszłego, przeto 
wpływy pozostały na dawnym poziomie. 

Mylą się ci, którzy twierdzą, że dy- 
rekcja teatrów robi dobre interesy na 
przedstawieniach szkolnych. Dyrektor 
Szpakiewicz uważa sobie widocznie za 

Na recytacje wybrano wierszyłki Sien- 
kiewicza 0 perelkach i lotusach, których pi 
sarz musial się wstydzić, skono nigdy. ich 
nie wydał. Czy: uczyniono 'to przez kult czy 
przez złośliwość ? Nie. Chyba przez naiw- 
ność. I pewnie dlatego panie: Braunówna 
i Biemacka deklamowały je iw! odpowiedni 
sposób. żw. 

  

moralny obowiązek, wobec pobieranych 
subwencyj, prowadzenie teatru szkolne- 
go, ale żeby zarobek — co to — to nie. 
Do sztuk takich, jak „Zygmunt August", 
albo „Niebieski Ptak* wypadło dokładać 
około 300 zł. do każdego przedstawie- 
nia. 

Prócz tego prowadzony jest jeszcze 
Teatr Objazdowy. Ten jako taki, ше о- 
trzymuje żadnych subsydjów. Pomaga 
mu conieco Dyrekcja Kolejowa, udziela- 
jąc normalnych zniżek na przejazdy (50 
proc.), pozatem nic. Teatr ten dokonał 
76 objazdów, na terenie województw wi 
leńskiego i nowogródzkiego i zaintere- 
sował 22 tysiące osób, które w charakte- 
rze widzów zgłosiły się do kasy na wido 
wiska prowincjonalne. к 

Teraz spróbujmy takoż przypodnieść 
rąbka kurtyny w „Lutni*. jest ona cięż- 
ka, bo nowa i kosztowała drogo, ale 
już spłacona z wpływów kasowych. Te- 
atr Muzyczny „Lutnia“ nie pobiera żad- 
nych subwencyj, ani od rządu, ani od 
magistratu. Stoi na własnych nogach, 
czyli na śpiewie, grze i «muzyce. Prowa 
dzi go Zarząd Zrzeszenia Zespołu, ko- 
rzystając z gmachu,  dzieržawionego 
przez dyrektora Franciszka Rychłowskie- 
go od Banku Ziemskiego. Umowę dzier- 
żawną odstąpił dyr. Rychłowski teatro- 
wi „Lutnia* całkowicie bezinteresownie, 
Za lokal płaci operetka 1250 zł. miesię- 
cznie, pozatem kupić musi z wolnej ręki 
opał. jedynie światło opłaca według ta- 
ryfy zniżkowej, t. j. 45 gr. za klw. godz. 
Podatki i świadczenia pożerają mniej 
więcej 15 proc. wpływów kasy. Operet- 
ka jest teatrem zrzeszeniowym. Wszyscy 
od primadonny do personelu techniczne- 
go i orkiestry włącznie otrzymują wy- 
nagrodzenie procentowe. Poprzednio tyl- 
ko p. Kulczycka, przez czas pewien, po- 
siadała gwarantowane 50 zł. od występu, 
obecnie zdaje się p. Grabowska. 
Na gažy są prócz tego: balet, chó- 
ryi statyści. Wynagrodzenie to jest bar 

Mollliison bandzo ostry list, potępiający jej 
postępowanie. Royal Aeroclub ezymi panią 
Moilison wyłącznie odpowiedzialną za jej 
antylkuł, któmy: określił jako bezpodstawny 
Royal Aeroclub uważa wyjaśnienia pani 
Mollison za niewystarczające i podkreśla, 
że było jej obowiązkiem poczymić niezbę- 
dne kroki, aby umiknąć takich wynurzeń, 
któreby mogły odbić się niekorzystnie ma. 
stosunkach pomiędzy brytyjskimi a. polski- 
mi lotnikami, — Royal Aeroclub podkreśla, 
że czniwia mad item, aby ułatwienia, udzie- 
lane lotinikom angielskim w: obcych kra- 
jach, nie były przedmiotem dnwin. Roya! 
Aeroclub uważa przeto za sprawę honoru 
całego nuchu lobniczego brytyjskiego, aby 
ma gościnność mie odpowiadać fałszywem 
jej przedstarwieniiem. 

Pami Mollison w. związku tem sil- 
nem potępieniem przez Royal Aenoclub i 
w, związku z faktem podania kioresponden 

cjii do wiadomości prasy oświadcza mw od- 
powiedzi, że mie miała zamiaru obnażać 
swych przyjaciót-Polakków. Pani Mollison 
mystosowała w tej sprawie ma żądanie Ra 
yal Aeroclubu myjaśnienie, iwyrażając go- 
towiość udzielenią należytej satysfakcji i 
uważa pnzetio obecnie ostre wystąpienie 
Royal Aeroclubu przeciw| miej za miery- 
cerskie i nieetyczne, tembandziej, że ogło- 
szono wymienioną z nią korespondencję 
bez jej zezwolemia. Również mąż p. Molli- 
son, znakomity lotnik Mollisoni wystąpił z 
protestem do „Aeroclubu i nazwał pismo 
wysttosowane do jego małżonki obrazą. 

Spratwia ta szencko omawiama jest na 
lamach całej prasy, angielskiej, która dru- 
kuje zarówino list Royal Aenroclubu, jak i 
list pani Mollison. 

W WIRZE STOLICY 
OWOCNA ROZMOWA KAWIARNIANA 

Jeden będzie łazić do cukierni całe życie, 

paplać ze znajomymi, tuzin godzin dziennie, 

przepije półczarnemi ekwiwalent podróży do 
Indyj — i nice, figa, guzik. 

Pewien inżynier poszedł w listopadzie ub. 

r. do ltalji. Spotkał znajomego urzędnika z 
wojewódzwa. 

— Co za bałagan w tem warszawskiem 
województwie, — rzekł inżynier, jechałem au- 

tobusem przedwczoraj do Lublina, resor się zła 

mał przed Kołbielą, dziury większe od okopów . 

— Tak, wszyscy się skarżą, ale na wiosnę 

zaczniemy reperować szosę lubelską. 

— (Całą? 

— Nie, od 28 kilometra do Gawrolina. 

— Zrobicie chyba dobrą kostkę? 

— Skąd, toby kosztowało miljony, popra- 

wi się szosę gospodarczym sposobem, jest tam 

koło odnogi, do Otwocka góra żwirowa, nale- 

żąca do chłopów, będzie się nawozić żwirem 

szosę, ubijać... tylko tyle... 

Inżynier nazajutrz pojechał na szosę lubel- 

ską. Znałazł górę, znalazł jej właścicieli. Spraw 

dził, że żwiru nigdzie niema w całej okolicy 

bliżej, jak o 40 klm. Szybko doszedt z kmiot- 

kami do zgody: sprzedali mu wyłączne prawo 

ekspłoatacji góry, licząc po 22 groszy metr 

sześcienny żwiru. Dał im zadatku 1000 zł. by:i 
uradowani. Przyszła wiosna, urzędnik nie 

kłamał, naprawa zniszczonej doszczętnie waż- 

nej szosy lubelskiej została postanowiona, wła- 

dze wzięły się do dzieła. 

Do chłopów: — ile chcecie za żwir? 

— Ba, kiedy nam nie wolno sprzedawać .. 
Zjawił się inżynier, nie chciał być zdzieru- 

sem, mógłby żądać i po 5 zł. za metr, bo je- 

szcze wypadłoby to taniej niż taszczyć po pia- 

skach 40 klm., ale oznaczył skromną cenę: 4 

złote metr! 

Zapłacono bez szemrania. Narazie zakon- 

traktowano 20.000 metrów, powinno  wystar- 
czyć. Inżynierowi też wystarczy: 76.000 zł. za 
roztropną rozmowę w kawiarni, to dobra cena. 

Karol. 

  

  

Polska placówka ban- 
kowa w Te'-Avivie 
Dnia 14 maja r.b. nastąpi otwarcie Oddzia- 

łu Banku Polska Kasa Opieki w Tel-Aviv w 
Palestynie. 

Zakres czynności Oddziału obejmować bę- 

dzie przedewszystkiem ruch oszczędniościowy i 
przekazowy. Dzięki uruchomieniu Oddziału Ban 
ku P.K.O. w Tel-Aviv, można będzie w sposób 

łatwy, szybki i tani przekazywać pieniądze z 
Polski do Palestyny, oraz z Palestyny do kra- 
ju. 

  

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

Nycz przyznał się do planowanego zamachu 
LWÓW. (PAT. — Student Politechniki 

Gdańskiej Stefan Nycz, który w końcu u- 
biegłego miesiąca usiłował wciągnąć iw! za 
sadzkę aspiranta policji, Ciesielczuka pod 
mogatką Janowską pod Lwowem, w na 
dokonana na mim skrytobójczego za! hu 

rewolwenowego, przesłuchany został w 
szpitali przez sędziego śledczego. 

W! wiymiiku przesłuchania Nycz przyznał 
się, że istotnie chciał wciągnąć Giesielczu- 
ka w zasadzkę i tam go zgładzić. Student 
Nycz przebywa obeonie wi Szpitalu. 

Lot kpt. Skarżyńskiego 
DAKAR. PAT. — Kpl. Skarzyński wy 

tądawał w St. Louis o godzinie 11,56. Z Ca 
sablamea do Pont-Btienne leciał 11 godzin, 

dzo małe, wynosi zaledwie od półtora 
do 3 zł. dziennie. Przy šredniem powo- 
dzeniu, orkiestra, która jest na procen- 
tach, zarabia po 4 zł. na osobę, artysta 
na najwyższych stawkach, przy takiem- 
że średniem powodzeniu około 25 zł. 
dziennie. Trudno — warunki są ciężkie. 
W ten sposób teatr utrzymuje 80 osób. 

Koszty prowadzenia teatru muzyczne 
go są ogromne. Jedno 'wypożyczenie nut 
i muzykalij z ajencji Rechtlebena kosz- 
tuje od każdej nowej operetki 200 do 
400 zł. Tantjema tejże ajencji wynosi 9 
proc. od kasy brutto. Za rewię płaci się 
tantjemę Związkowi Autorów i Kompo- 
zytorów Scenicznych (ZAIKS) 6 proc. 
od kasy brutto. Każda nowa wystawa po 
chłania od 800 da 900 zł. Oczywiście o- 
peruje się trochę starym materjałem, a 
nowe kostjumy i dekoracje stanowią 
majątek Zrzeszenia. Wszystkie te pozy- 
cje pokrywać musi dyrekcja z 20 proc. 
kasy brutto, która potrącana jest na pro 

wadzenie teatru. Pozostałe 80 idzie do 
podziału pomiędzy zrzeszenie. Obrót mie 
sięczny wynosi około 18 tysięcy złotych. 
Jednakże pracuje się narazie bez deficy- 
tu, a nawet pozostały na 15 grudnia deii- 
cyt spłacony został już do połowy. 

W bieżącym, letnim sezonie, wbrew 
tradycji, teatr muzyczny nie będzie grał 
w Ogrodzie po-Bernardyńskim, jako że 
teatr Letni jest w posiadaniu dramatu. 
Projektuje zato dyrekcja reorganizację 
pięknego ogródka przy ul. Mickiewicza, 
słynnego ze ściany dzikiego wina. Być 
może, iż powstanie tam cukiernia. Na 
przyszły sezon zimowy wystawiać ma 
również lżejsze opery. Zwrócił się do 
„Lutni“ Związek Muzyków, w sprawie 
ewentualnej organizacji koncertów sym- 
fonicznych. To są projekty na przysz- 
łość, narazie pracuje się i basta! — Jak 
widzimy, praca ta, zarówno tu, w „Lut- 
ni“, jak tam — na Pohulance, jest cięż- 
ka, jest bardzo ciężka. 

Cóż będzie dalej Czy w przyszłym 

a z Port-Htienne do St. Louis 
Daliszy start mastąpi za 4 dni. 

—=0-0-0— 

3 godziny, 

sezonie będą dwa, teatry, czy jeden, pod 
czyją dyrekcją i jakie? Oto są właśnie 
te frapujące pytania, o których jużeśmy 
na początku wspominali. Narazie 'wiemy 
tyle tylko, że ZASP prowadzić teatrów 
w Wilnie nie będzie.. Zawiadomił on ma 
gistrat wileński, iż cofa swą odpowie- 
dzialność materjalną za placówki wileń- 
skie, wyrażając jednak gotowość udziele 
nia pomocy artystycznej. Ponieważ umo- 
wa z ZASP'em upływa we wrześniu, 
podlegając wymówieniu w marcu, —ma- 
gistrat wymówił umowę. Kandydatury? 
— Dużo się o tem mówi głośno, a jesz- 
cze bardziej na ucho. Padają nazwiska: 
a więc obecny dyrektor Szpakiewicz, No 
wakowski, Szczurkiewiczowie, (Młodzie- 
jowska), Rychłowski, Zelwerowicz. Każ- 
da z tych kandydatur jest zależna od wie 
lu czynników z zewnątrz i od wewnątrz. 
Jedni twierdzą, że zdrowym objawem bę 
dzie istnienie dwóch konkurencyjnych te- 
atrów, inni, że teatry te winne być po- 
łączone wspólną dyrekcją, wreszcie nie- 
którzy utrzymują, że Wilno nie może so- 
bie pozwolić na więcej niż jeden tylko 
teatr. Nie przeznaczamy szpalt niniejsze- 
go feljetonu do roztrząsania spraw tego 
rodzaju, jakkolwiek powrócimy do nich 
w najbliższej już przyszłości. 

Jak słychać, w połowie maja, zebrać 
się ma w Warszawie wspólna konferen- 
cja Departamentu Sztuki i ZASP'u, któ- 
ra podda gruntownej rewizji strukturę te- 
atrów w Polsce. Konferencja ma wyłonić 
rzekomo komisję artystyczną. Zadaniem 
komisji będzie roztoczenie wpływu i o- 

pieki nad ukształtowaniem artystycznem 
teatrów. Wpływy te sięgać mają na cały 
teren Rzeczypospolitej, a więc zapewne 
dotrą i do Wilna. Narazie nic konkret- 
nego powiedzieć nie jesteśmy w stanie. 
Kulisy są zawsze tajemnicze, a przecie 
nazwę swą biorą właśnie z teatru... 

az. 

 



MW PALĄCEJ SPRAWIE 
Zbliżający się okres letni stawia na po 

rządka dziennym w całej rozciągłości za- 
zadnienie komunikacji samochodowej na 
awowiacji. Zbytecznem jest podkreślać 
pierwszorzędne znaczenie tego zagadnienia 
dia eałego życia gospodanczego kraju, a w 
szczególności dla województwa wileńskie- 
go, które pod względ nozwoju sieci dróg 

hitych, zajmuje ostatnie miejsce w szere- 

gu innych wojełxództw. Rzeczypospolitej, 

Nie mówiąc o polączeniu szosowem Iniast 

powiatowych, województwo dotąd mie po- 
siada takiego połączenia nawet z sąsied- 

niem wiejewództwem nowogródzkiem, 
W czasach najlepszych  kcnjunaktur ta 

pierwszonzędna  amterja komuniikacyjna 
(Wilno — Lida' — Nowogródek), posiada- 
jąca myjątikowe zmaczenie zarówmo stra- 
tegiczne, jak i gospodarcze, stale była w. 
aupełnem zaniedbaniu. Roboty szosowe w 

tym kierunku posuwały się od stromy Wil- 
ma rocznie zaledwie na 3—4 km., przytem 
z całorocznemi przenwami, w których Ilitte- 
ralnie mie się na 'tej drodze nie robiło. Na 
początku lata. moku zeszłego ma drodze tej 
zostały nawiezione w potrzebnej ilości ka- 

mienie ma pnzestnzeni od Jaszum prawie 
aż do Małych Solecznik. Zwózka kamieni 
odbywała się w, talk przyśpieszonem tem- 
pie, że przydrożnym właścicielom gruntów 

makazanem zostało slkkoszenie niedojrzałych 
zbóź ma pasie potrzebnym do składania 
kamieni. Na tej przestrzeni została rów- 
miež wytknigta i zniwelowana trasa szosy. 
W.ślad za tem, wobec cofnięcia kredytów 
zamiedhano wszelkich dalszych robót. 

W podobnym stamie utknęły roboty i 
na ; innych mowo-budujących się dmogach 
szosowych. Należy cczekiwać, że i w tym 
roku mie będzie kredytów potrzebnych. na 
kontymuowaniie ttydh robót. Mimo to, czy- 
by mie możnia było obecnie podjąć pracę 
przymajmniej na tych odcinkach, gdzie du- 
ża ezęść roboty w: postaci zwiezionych ka- 
mieni jest już znobiona, jak mp. na przyta- 
szomym miyżej iodeinku szosy Jaszuny — 
Małe Soleczniki, używając do tej pracy 
mas bezrobotnych. Czyby w tym celu nie 
można było zorgamizowiać pod dozurem i 
kierunkiem nielicznych fachowców bryga- 
dy robocze, które latem łatwo daioby się 
roziokować i przeżywić ma miejscu, wypo- 
życzająe od wojska mamioty i kuchnie po- 
iowe. Wiobec praktykojwanych na wsi nis- 
kich cen dniówkowych 1—1,50 zł., bezrc- 
botni otrzymywaliby za swą pracę barzo 

wiele, gdyby zanobek ich rówiniał się z po- 
bieramymi pnzez nich demonralizującym za- 
siłkom, stanowiącym zapłatę za bezezyn- 
ność. W. miekłtórych miejscach, położonych 
biiżej miasta, brygady takie mogłyty być 
na moe odwożone do domów ma Samocho- 
dach ciężanowiych, których, jak mi się zda- 
je, mógłby częściadwło udzielić we własnym 
interesie magistrat, a częściowo również 
wojsko. Takie postawienie nzeczy znacznie 
odciążyłoby stan bezrobocia i mimo ciężką 
konjunikittumę, by naprzód rozbu- 
dowę dróg bitych. 

W związku z powyższem powstaje in - 

ne, równoległe zagadnienie dotyczące ko- 

mamikacji drogowej, a mianowieie należy 

sią ficzyć z tem, że o ile państwo nasze 

uie otrzyma iwiększych zagranicznych kre- 

ałyków inwestycyjnych, na co narazie wca- 

le się mie zamosi, to przez długi „eszcze 
przeciąg czasu rozbudowa dróg szosowych 
ma większą skalę z musu zastanie zaniecha 
na. Okoliczmość (ta w rezultacie zniewals: 

myśleć o najmniejszem chociażby ;rzysto- 

sowaniu dróg gruntowych do  współozes- 

nych potrzeb ruchu samochodowego. Prze 

dawszystkiem wymaga tego komunikacja 
autobusowa, której linje pokryły swą sie- 

cią zmaczną część kraju, przyczyniając się 
do ożywienia jego życia gospodarczego. 
Nie da się zaprzeczyć, że ruch ten dotłych- 
<zas nie zmajdował dostateczaej opieki i 

popancia, raczej przesiwnie, podcięty Z0- 
stał w swym zanodku przez ustawę n fun- 
duszu drogowym, która zrobiwszy przez 
to wiele złego, zawiodła najzupełniej pokła 
dame w niej madzieje ma dochody z tego 
źródła. Samio przez się się nozum.e, że wy- 
żej wspomniane przystosowanie dróg grun 
towych, może być dziś traktowane, jedynie 
wi. majskromniejszych granicach, niewy- 
mazających prawie żadnyca nakładów 

6 т W tym celu należałoby na 
tarenie województwa  przedewszystkiem 
wydzielić trakt lidzki, łączący Wilno z wo- 
jewództwem nowogródzkiem, w, każdym po 
wiecie wydzielić drogi łączące między so- 
bą miasta powiatowe, a w każilej gminie 
drogi, łączące siedziby sąsiednich zarzą- 
dów: gminnych. Na wyłączonych drogach 
zarządzić miezwilocznie unonmowan:e ru- 
cha kołowego zgodnie z ustawą z dnia 7 
Października 1921 moku o przepisach po- 
rządkowych ma drogach publi'«mych i roz- 
Porządzeniem Ministra Robót Publicznych 
i Ministra Spraw Wewnętrznyci z dnia 
24 czerwca 1924 roku, regulującem uży 
wamie i ochnomę dróg (Dz. Оз%. Nr. 89 z 
1921 į 61 1924), które to nigdzie mie są 
przestrzegane, (pozostając martwą literą. 
Na mocy tych obowiązujących przepisów, 
ruch kołowy iw każdą stronę skierować 'wiy 
łącznie po prawej stromie drogi, a pozo- 
stały w ten sposób wolny środek drogi za- 
rezerwować wyłącznie dla ruchu pojazdów 
mechanicznych, do czego szerokość ma- 

szych dróg gruntojsiych maljzupełniej wy- 
staneza. Na drogach tych ustawić w pew- 
aych odstępach słupy io barwach państwo- 
wych z mapisem io zarezerwowaniu środka 
drogi wyłącznie dla ruchu pojazdów me- 

z wymienieniem kar jponząd- 
kowych za mieprzestrzeganie tego przepisu 

Dozorawanie w ten sposób unormowa- 
nego ruchu winno. być włożone w pierw- 
szym rzędzie ma służbę drogową, gdzie ta- 
ka istnieje, a następnie ma policję i onga- 
ny samorządowe. Oczywiście należy wię 2 
Bi liczyć, że w ludność „aiedecawa 
raywylkniie ido ustalonego wi sposób 

porządku, i częste wiylkmo- 

nie będą mialy ,yiększego znaczenia. Pro- 
ponowane zarządzenie dałoby, w rezultacie 
następujące dodatnie wyniki: 

a) NU raki mie psuje dnogi, 
kie, pelne wybojów: 
śładane najczęściej 

    

jak głębo- 
koleiny kołowe, prze- 
mygzalkiem po całej drodze, albo idące po kilka tuż obok w я 

mmeolegtym Ikierunik . [Przy tych warun- 
kach, much pojazdów mechanicznych, cho- 
tiažby po majlepszej z matury (drodze, sta- 
je się zupelnie niemożliwym. Usunięcie ta 
Kich kolein ze środka drogi odrazu przy- 
stosowuje ją do ruchu samochod z'ego. 

b) Przy wszelkich popmawikach drogi, 
wydzielenie stosunikowo wąskiej tnasy dla 
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KOMUNIKAT STACJI METEORQLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WiLNIE 

Z DNIA 4 MAJA 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: + l 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: --2. 

Opad: 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-« 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna przy słabych wiatrach po 
łudniowo - wschodnich. — Po chłodnej nocy 

w. dzień ciepło. 

Wschód sicńcz g, 3,37 

Zachód słońca g. 6,54 

2 

16. 

NABOŻENSTWA 

— Adoracja. Zarząd Katolickiego Związ- 

ku Polek przypomina, że 5 b.m. jako w pierw- 

szy piątek miesiąca odbędzie się w kaplicy Ser- 

ca Eucharystycznego (Mickiewicza 19 — 2) 

adoracja Przenajświętszego Sakramentu, któ- 

re się rozpocznie o godz. 3.30 — a zakończy 

o 7,30 — błogosławieństwem Przenajśw. Sa- 

kramentem. 

MIEJSKA 

— ROBOTY MIEJSKIE. Do 10 bm. 

magistrat, ma sporządzić szczegółowy plam. 
robót na najbliższą przyszłość, zfinansawa 

miem iktórego zajmie się Fumdusz iPracy. 
W wuwiązku z tem zaintenesowame wy- 

działy miejskie pnzystąpiły do opracowy- 

wiamia niezbędnych danych. 

Na projektowanych robotach znajdzie 

zatrudnienie jalknajwięcej bezrobotnych. 

— ALEJA SYROKOMILI Aleja Syro- 

'komli, która jak wiadomo ma być zniesio- 

ma, jest obecnie pnzelkopywana. Miast dre- 

wnianego (oparikanienia, okalającego ' pank 

Żeligowskiego, zasadzanty, zostanie żywio- 

płot. Na ukończeniu są mówinież roboty 

przy porządkoaaniu zbocza Góry Zamiko- 

wej na całej przestrzeni ud Cielętnika do 

ul. Kościuszki, 

— SKWERY MIEJSKIE. Niezależnie 

cd uporządkowania istniejących w mieście 

zieleńców, magistrat! projektuje umządzić 

mowy skwer na ul. J. Jasińskiego, na zbo- 

czach (góry Boufałłowej. Roboty przygo- 

towawicze już rozpoczęto. 

— ORGANIZOWANIE TARGÓW PÓŁ 

NOCNYCH. (Prace przygotowawcze do zor 

gamizowania. Tangów: Północnych już się 

rozpoczęły. (Kierownikiem biura Tangów 

zostanie najprawdopodobniej p. Łuczkow- 

ski. Organizowanie sekcji informacyjno - 

prasowej mastąpi niebawem. 
Biura Targdw ulokują się w ogrodzie 

Bernandyńskim w swym poprzednim lo- 

kalis, 
SKARBOWA 

— Wyjazd prezesa Izby Skarbowej. — W 
dniu 4 O prezes Izby Skarbowej E. Ratyn- 
ski wyjechał na kilkudniową lustrację powiato- 
wych urzędów skarbowych. — Zastępstwo na 
czas nieobecności objął B. Bielunas, naczelnik 
wydziału 5-go Izby. 

KOLEJOWA 

— RUCH TOWAROWY NA KOLEI. -— 
Ruch towarowy ma terenie wileńskiej dy- 
rekcji koiejowej w ostatnim tygodmiu m. 

Wwwietmia znacznie się poprawił. Zwłasz- 
wi ruchu towa 

nowym ma silacjach granicznych Turmonty 
z państwami bałtyckiemi i Stolpee z Ro- 
sją Somiecką. 

Do Łotwy w ciągu ostatnich trzech 
tygodni wysłano 76 wagonów manufak- 

tłury, materjałów  błamatmnych., jedwa- 

biu, mięgla, cukru, nafty, olejów mine- 
walnych, mu, wyrobów żelaznych, maszyn 
wolniczych i (b. p. 

Do Rosji Sowieckiej w okresie ttuzy- 

tygodniowym odeszło 112 wagonów. róż- 
mych towarów wraz z maszynami rolmicze- 
ой, marwozami sztucznemi ii t. p. 

Zmmiejszył się matomiast much towa- 
rowy z Prusami Wsdhodniemi, a tem 
samem i oficjalnie z Liibwią, dokąd w mie- 
siącu kwietiniiu wysłano 4 wagony manu- 

faktómy, dwie cysterny olejów i! mafty — 
omaz 5 wagonów: ttłowarów wóżmych. 

AKADEMICKĄ 

— OSTRZEŻENIE. Zarząd Stowarzy- 
szemiią. Bratnia Pamoc Polskiej Młodzieży 
Aikadem. USB ostrzega swych członków 
przed samiozwańczemi (komitetami,  uzur- 
pującemi sobie prawo reprezentowania 
ogółu młodzieży i oświadcza, iż stwanzanie 
komitetów antistrajkomych szerzy tylko 
niepotrzebny di szkodliwy miepokój w: 0- 

kresie wytężonej pracy przed egzaminacyj 
miej i może mywiołać miepożądane incyden- 

ty ma maszej uczelni. 

midkiego Oddziału Zw. Strzeleckiego stud. 
USB miniejszem podaje do iwiadomošei 

wileńska 
Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskiej 

nkaże się w czasie najbliższym 
w wydania książkowem, 

  

  

    

х P 
ruchu pojazdów! mechanicznych  zmaczmie 
zwęża tereni i zakres remontów, niezbęd- 
nych dla tego ruchu. 

: e) Rozgraniczenie tras ruchu pojaz- 
dów mechanicznych i zaprzęgowych stwa- 
rza wammiki większego bezpieczeństwa i u- 
suwa pole do miejednokrotnych konflik- 
tów, Obserwator. 

  

członków oddziału, że zebranie oddziału od 
będzie Się w dniu 6 maja br. (sobota) o g. 
19-tej. Punkitualmość i obecność wszyst- 

kich członków konieczna. — Zebranie od- 
będzie się w lokalu własnym przy ul. Wiel 
Ikiej 68 m. 2, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Wydziału i Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk. W sobotę 6 b.m. o godzinie 19-tej w sali 
Dziekanatu Sztuki (Uniwersytecka 3) odbędzie 
się naukowe zebranie z referatami profesorów : 
1) dr. E. Koschmiedra — Z aspektologji sło- 
wiańskiej i 2) dr. S. Cywińskiego — O dra- 
macie Norwida. Wstęp dla członków i gości. 

— Z akOemickiego Oddz. Zw. Strzełeckie- 
go. Zarząd Akademickiego Oddz. Zw. Strzelec- 
kiego stud. USB, niniejszem podaje do wiado- 
mości, iż dnia 6 maja r.b. w lokalu własnym 
przy ul. Wielkiej 68 m. 2 odbędzie się pierw- 
sza majowa Potanculką Strzelecka. Wstęp za 
zaproszeniami. troczątek o godz. 20. Bilety w 
cenie 1 zł., akademicki — 50 gr. 

— „Czarna Kawa* Klubu Społecznego. W 
sobotę dnia 6 b.m. o godz. 18 odbędzie się w 
lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego B.B.W.R, 
przy ul. Św. Anny 2 — 4 „czarna kawa' Klu- 
bu Społecznego, w czasie której wygłoszone 
zostaną odczyty na tematy rolniczo-gospodar- 
cze. Słowo wstępne wygłosi prezes honorowy 
Wiłeńskiego T-wa Lniarskiego gen. Lucjan Że- 
figowski, poczem mówić będzie o konieczności 
propagandy wyrobów krajowych dyrektor par- 
stwowego Banku Rolnego p. Ludwik Macule- 
wicz, o handlu lnem i wyrobami lnianemi na 
ziemiach północno-wschodnich p. Franciszek 
Tyman, oraz temat znaczenia Inu i konopi w 
dobie kryzysu i w najbliższej przyszłości dv- 
rektor T-wa Lniarskiego dr. Janusz Jagmin. 

Ze względu na zapowiedziany w wieczo- 
rze- udział p. gen. Lucjana Żeligowskiego, oraz 
dobór żywotnych tematów, które mają omówić 
wybitni znawcy naszego życia gospodarczego, 

„czarna kawa” budzi zrozumiałe zainteresowa- 
nie i ściągnie niewątpliwie elitę społeczeństwa 
wileńskiego. ‚ 2 

Zarząd Klubu Społecznego przypomina, iż 
prawo wstępu mają ci wszyscy, którzy w swo 
im czasie otrzymałi stałe karty wstępu. 

— Z Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
i Przemysłowej. W dniu 3 maja r.b. w pięknie 
udekorowanej sali Resursy Rzemieślniczej — 
Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i Prze- 
mysłowej w Wilnie zorganizowało uroczystą 
akademję ku uczczeniu 142 rocznicy Konstytu- 
cji 3 maja, na którą b. licznie stawiła się mło-. 
dzież rzemieślnicza — wypełniając salę po brze 
gi. Akademię zagaił dłuższem przemówieniem 
kol. Kościukiewicz — wnosząc na zakończenie 
okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospoli- 
tej, i jej Budowniczego, pochwycony entuzja- 
stycznie przez zebranych. 

Na program akademii złożyły się: deklama- 
cje, śpiew solowy, oraz odegrano b. ładnie — 
poloneza — „Pożegnanie ojczyzny” i t.p. 

To też należy podkreślić, że całkowity pro- 
gram akademji został wykonany starannie — 
pozostawiając na wszystkich zebranych b. do- 
bre i miłe wrażenie. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 5 b.m. 
w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 121 

zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 
19, m. 30. Na porządku dziennym będą rozwa* 

żane bardzo ważne sprawy. Obecność wszyst- 

kich członków niezbędna. 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego, Związku 
Niższych Funkcjonarjaszy Państwowych R. P. 
niniejszem uprzejmie prosi o przybycie na 
Zjazd Wojewódzki Związku, który odbędzie 
się w dniu 7 maja r:b. o godz. 11 w sali Sądu 
Okręgowego w Wilnie, ul. Mickiewicza 36. 

Zjazd poprzedzi nabożeństwo w kościele 
św. Anny o godz. 9 rano. 

RÓŻNE 
— Z Komitetu Obchodu 60-lecia zgonu Sta 

nisława Moniuszki, — We środę 26 kwietnia r. 
b. pod przewodnictwem p. prezydenta W. Ma 
leszewskiego odb$yło się zebranie likwidacyjne 
Komitetu Obchodu 60-lecia zgonu Stanisława 

Moniuszki. у 
Po przyjęciu do wiadomości sprawozdania 

ogólnego z działalności Komitetu oraz protoku- 
łu komisji rewizyjnej, zatwierdzono sprawozda 
nie kasowe, które w pozycji przychodowej wy 
kazało 93 zł. 36 gr. , rozchód zaś wyniósł 
992 zł. 60 gr., saldo w wysokości 46 groszy 
uchwalono przelać do kasy Wileńskiego Związ 
ku Tow. Śpiewaczych i Muzycznych, jako czę 
ściowy zwrot wydatków na cele Komitetów. 

Pó rozpatrzeniu paru drobniejszych spraw 
uchwalono wyrazić podziękowanie główneniu 
organizatorowi Wystawy Moniuszkowskiej Ed- 
wardowi Wrockiemu za bezinteresowną i 0- 
fiarną pracę, związaną z przewiezieniem z 
Warszawy cennych zbiorów oraz uruchomienie 
Wystawy w Wilnie. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego uchwa 
iono Komitet rozwiazać. 

— NIE WPUŚCILI DO iIPALESTYNY. 
Wizoraj wnóciło do (Wiima kilku tutejszych 
żydów, którzy ma podstawie wiz (konsulatu 

amigielskiegc w Konstanitymopolu, zamie- 

rzali przybyć do IPalestyny. 
Wizy zostały zakiwestjonowane, zaś e- 

migramitów. skienowanio ido miejsc zamiesz- 
kania, Nie odpowiadali oni warunkom, 
wymagamym od csiedlających się w Pa- 
lestymiie, 

— WYKROCZENIA  ADMINISTRA- 
CYJNE. W ciągu ubiegłego miesiąca ko- 
misarjaty |PP sporządziły 1997 protoku- 
łów za nozmaitego wodzaju wyłkiroczenia 
administracyjne. Najwięcej  protokułów 
S o za zakłócenie spokoju publi- 
cznego, opilstiwo,  wyłkmoczenia przeciwiko 
przepisom normującym ruch kołowy i pie- 

— Zarząd Koła Wychowanków gimnazjum 
im. Ks. Grzegorza Piromowicza w Dziśnie ni- 
niejszem podaje do wiadomości, iż Komitet Re 
dakcyjny i Wydawniczy Księgi Pamiątkowej 
rozpoczął pracę. Wobec czego P.P. Profesoro- 
wie, oraz Kol. Kol. prosżeni są o nadsyłanie 
materjałów na ręce kol. Leopolda Rozentala 

(Wilno, Kakszta 15 — 22) w terminie od dnia 
dzisiejszego do 15-go lipca b.r. włącznie. Wszel 
kie sprawy administracyjne załatwia prezes 
Koła kol. Józef Bujnowski (Wilno, Bakszta 15 
— 38). 

— Wielka loterja fantowa na bezrobotnych. 
W dniu 14 bm. na ulicach Wilna w lokałach 
rozrywkowych, w urzędach, w teatrach — roz 
pocznie się sprzedaż biletów Wielkiej Loterji 
Fantowej „naj bezrobotnych, zorganizowanej 
przez Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrobo 
cia. Cena pojedyńczego biletu będzie wynosi- 
ła zaledwie 50 groszy, a wygrać można 2500 
przedmiotów, z których każdy przewyższa war 
tość pół złotego. Wśród fantów znajdują się 
cenne przedmioty, między innemi: maszyna do 
Szycia, 3 rowery, 12 zegarków, wartości każdy 
po 30—40 złotych, 20 książeczek oszczędnoś- 
ciowych KO z dokonanemi wkładami, książe- 
czki KKO i wiele innych. 

Część fantów można obejrzeć już teraz w 
aeg wystawowych przy ul. Ostrobramskiej 
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ВАГЕ I ZABAWY 
Uprzejmie zawiadamiany wszystkich 

wiłnian, którzy interesują się akcją przeciwgru 
źliczą, że Komitet Kolonij Letnich dla dzieci, 
przy Wileńskiem Towarzystwie Przeciwgruźli- 
czem organizuje na sobotę dnia 6 maja „Wio- 
senny dancing" w cukierni „Zielonego Sztral- 
la", Mickiewicza 22. Dochód z dancingu prze- 
znacza się na wysłanie dzieci zagrożonych gru 
źlicą na wies, po zdrowie. Interesująca atrakcja 
jaką będzie „Konkurs walca“ z nagrodami, 
smaczny i tani bufet, doskonała orkiestra, bu- 
dzą duże zainteresowanie zabawą, prosimy 
przeto o wcześniejsze zamawianie stolików. 

Wstęp za zaproszeniami 2 zł, akademic- 
kie 1,50, początek o godz. 23-ej. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance — dziś, w 
piątek 5 b.m. — teatr nieczynny. 

— Gościnne występy „Morskiego Oka". 
W sobotę 6 b.m. przyjeżdża do Teatru na Po- 
hulance „Morskie. Oko* z Warszawy. Pierwsze 
przedstawienie Morskiego Oka odbędzie się ju- 
tro, w sobotę 6 maja, o godz. 8 m. 15 wiecz. 
— Na czele świetnego zespołu Morskiego Oka 
przypomną się ulubieńcy stołicy i Wilna: Lo- 
da Halama, Stanisław Gruszczyński, oraz Ta- 
deusz Frenkel, Taisa Puchalska i Sterling — 
Jazz. 

Niedziela 7 maja drugi gościnny występ 
Morskiego Oka. 

— Ostatnie przedstawienie najpiękniejszej 
bajki dła dzieci. W niedzielę 7 maja o godz. 4 
po poł. ostatnie przedstawienie prześlicznej baj 
ki dla dzieci „Czerwony kapturek" po cenach 
zniżonych. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie — daje dziś 5 b.m. pre- 
mjerę słonecznej komedji „Żegnaj młodości” 
(„Młodość szumi”) z gościnnym występem kró 
lowej ekranu Jadwigi Smosarskiej i  Stanisła- 
wa Daczyńskiego — w Mołodecznie. 

Dalsza trasa tego tournee obejmuje: 6 ma 
ja — Wilejka Pow. — 7 b.m. Wołożyn — 8 
maja Lida, 9 maja—Nowogródek, 10 maja—Ba 
ranowicze. 

— Ważność zniżek w teatrze na Pohulan- 
ce — przedłuża się aż do przeniesienia wido- 
wisk z Pohulanki do Teatru letniego w ogro- 

niezależnie 
od tego, wydaje się w administracji Teatru na 
Pohulance (od 12 do 2 po poł.) aż do odwo- 

łania., = 
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Wystepy M. 

Grabowskiej. „Marica“ — po cenach Znižonych. 
Dzisiejsze przedstawienie wypełni świetna ope- 
retka Kalmana „Marica“, która zyskała ogólne 
uznanie i zdobyła wielki sukces artystyczny. W 
roli głównej świetna śpiewaczka Mela Grabow- 
ska na czele całego zespołu artystycznego. Ce- 
ny zniżone. Zniżki ważne. 

— „W pustyni i w puszczy* w „Lutni*, 
Wobec olbrzymiego powodzenia teatr „Ża- 
giew* przedłuża swą gościnę w Wilnie jeszcze 
na kilka dni. Dziś w wykonaniu zespołu tego 
teatru odbędą się dwa przedstawienia dla mło- 
dzieży szkolnej „W pustyni i w puszczy” o 
godz. 12 i 4 po poł. 

— Widowisko baletowe Sawinej - Dolskiej 
w Lutni. — Jutro w sobotę o godz. 4 p. p. 
ujrzymy nad wyraz ciekawe widowisko baleto- 
we w wykonaniu Larysy Sawinej - Dołskiej i 
zespołu jej uczenic. Program niezwykle barw- 
ny i urozmaicony zapowiada baśń fantastycz 
ną „Sen liki* oraz szereg tańców klasycznych 
egzotycznych, charakterystycznych. — Ceny 
miejsc od 50 gr. 

— Wielki festival ekranu w Lutni. 
We środę nadchodzącą odbędzie się w Wilnie 
wielka rewja przebojów stolicy p.t. „Parada 
gwiazd” filmowych: Marja Bogda, Adam Bro- 
dzisz, Mieczysław Cybulski, Kazimierz Chrzano 
wski, i Hanka Runowiecka. 

: CO GRAJA W KINACH? 
REWJA — Wilk morski. 
HOLLYWOOD — Cohn i Kelly. 
CASINO — Wesoly karawaniarz. 
HELJOS — Jego Ekscelencja subjekt. 
PAN — Každemu wolno kochač. 

SWIATOWID — 10 proc. dla mnie. 
ADRIA — W krzyżowym ogniu i 

pechowcy. 
Dwaj 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
‚ — Złodzieje rynkowi. — Na rynku Łuki- 

skim dokonano w dniu 2 bm. paru kradzieży 
kieszonkowych na szkodę przybyłych na targ 
wieśniaków. Hulszewiczowi Józefowi  (zaść. 
Podkarolinka gm. rzeszańskiej) skradziono z 
kieszeni marynarki 10 zł. Cieczewskiej Marji 
(wieś Brataniszki gminy rzeszańskiej) wyciąg- 
nięto 6 złotych. Sprawczynie obu kradzieży:— 
pierwszej — Krzywicką Weronikę (Nadleśna 
83) i drugiej — Matajatisównę Elżbietę 
(Świerkowa 11) zatrzymano. Skradzionych pie 
niędzy nie odnaleziono. 

— WYBUCH ZAPALNIKA. — 18-letni Wik 
tor Wiśniewski, zamieszkały w Wilnie na Rybi- 
szkach nr 8 znalazł na polu zapalnik od grana 
tu i przymosłszy go do domu, zaczął około 
niego manipulować. Nastąpił wybuch, urywa- 
jąc Wiśniewskiemu paiec i kalecząc ciężko 
dion. Pierwszej pomocy udzieliło pogotowie ra 
tunkowe. 

, — ZATRUCIE. — Olechnowiczowa Apolo- 
nja zam. przy ul. Podgórnej 9, lat 45, w celu 

pozbawienia się życia przyjęła narazie nieusta- 
lonej trucizny. Pogotowie ratunkowe, po udzie- 
leniu pierwszej pomocy, odwiozło desperatkę 
do szpitala Sawicz. Przyczyną zamachu są nie- 
porozumienia rodzinne. 

— Podrzutki. — Wczoraj w bramie domu 
nr 6 przy zaułku Kiejdańskim znaleziono 2-ch 
podrzutków płci męskiej, bliźniaków, w wieku 
około 3 tygodni. Umieszczono ich w przytułku 
Dz. Jezus. 

s: 
Gen. Br. LE ON KLOTT 

Członek Zwiąrku Oficerów w staie spocz. zmarł w dn. 3 maja 1933 r. w wiekn lat 65. 
Eksportacja zwłok odbyła się w dnin 4 maja r. b. 
Nab:żeństwo załobne odbędzie się w kościele św. Jskóba w dniu 5 maja 

o godz. 9 rano poczem nastąpi pogrzeb 
Q powyższem zawiadamia | 

na cmentarzu Rossa. 
ZARZĄD 

Spalił się kościół 
WILNO. — Spalił się doszczętnie pod 

czas powstałego w mocy pożaru stary 
drewniany kościół katolicki w Piersza- 
jach pow. wołożyńskiego. Stwierdzono, 
że ogień ogarnął rajpierw wnętrze koś- 
cioła. Według przypuszczeń, paląca się 
w nocy przed wielkim ołtarzem lampka 

naftowa w pewnym momencie pękła, na- 
ita się rozlała i ogień w jednej chwili 
objął drewnianą podłogę. W krótkim cza 
sie spalił się cały budynek. 

Przybyłe z okolicy straże pożarne о- 
graniczyty się juž tylko do zlokalizowa- 
nia ognia. 

Napad na trakcie oszmiańskim 
WILNO. — Na pesterunku policji państwo- 

wej w Oszmianie zgłosił się dnia 2 bm. Fajwa 
Miller, zamieszkały w Smorgoniach przy ul. 

Wileńskiej 22 i zameldował, iż padł ofiarą na- 
padu. 

Kiedy o godz. 23-ej powracał z Wilna do 
Smorgoń wozem naladowanym skrzyniami Z 

gotowemi ubraniami, spotkał na trakcie Wiłno 
— Oszmiana w okolicy wsi Boryhowszczyzna 

pow. wileńsko - trockiego trzech drabów, — 
Jeden z nich, jadący konno, zbliżył się do Mil- 
lera, krzyknął: „Ręce do góry!" i trzymając 

w ręku rewolwer, skierowany na przerażonego 
Millera, zażądał oddania pieniędzy. 

Napadnięty odpowiedział, że pieniędzy nie 
posiada, wtedy drab zsiadł z konia i zrewi- 

dował mu kieszenie. 
A gdy nic nie znalazł, zabrał przy pomocy 

dwóch pozostałych osobników dwie skrzynie z 
gotowemi ubraniami, które Miller wiózł do 
Smorgoń dla Lejzera Zyskiewicza. Po zrabowa 
niu skrzyń napastnicy zbiegli w pole. Docho- 
dzenie trwa. 

— SAMOBÓJSTWO URZĘDNIKA 
SĄDOWEGO — Wczoraj rano odebrał 
sobie życie 33-letni urzędnik Sądu Okrę 
gowego Wileńskiego Wydziału Cywilne- 
go, student prawa USB — Czesław Gra- 
bowski (ul. Mickiewicza 44 — 35). 

Grabowski, przyszedłszy dziś rano 
o godz. 9 do biura zabawił tam tylko ©- 
koło kwadransa, poczem udał się do do- 
mu, gdzie pisał listy. Po pewnym czasie 
domownicy usłyszeli huk wystrzału. 

' Gdy pośpieszono na pomoc, zastano 
Grabowskiego, dającego słabe oznaki ży 
cia. Pogotowie ratunkowe, stwierdziło” 
już tylko zgon. Ś. p. Grabowski, który 
pozbawił się życia celnym  wystrzałem, 
skierowanym w usta z małokalibrowego 
rewolweru, (t. zw. piątki) pozostawił 
list, w którym pisze, że pozbawia się ży 
cia i że nikt winy nie ponosi. Przyczy- 
ny w liście nie podaje. 

WILNO — TROKI 

— CYGANIE - KONIOKRADZI. — Na tere 

nie powiatu wileńsko - trockiego zatrzymano 
tabor cygański, złożony z 8 rodzin. 

Podczas rewizji przeprowadzonej w tabo.- 

rze znaleziono konie , skradzione w nocy z dn. 
1 па dzień 2 maja rb. we wsi Male, gm. wor- 
niańskiej na szkodę 2-ch tamtejszych gospoda- 

rzy. 

  

  

MOŁODECZNO 

— Oddział Czerwonego Krzyża w Moło- 
decznie, po paroletniej przerwie wznawia swą ; 
działalność, w którem weźmie udział przedsta- 
wiciel Zarządu Okręgowego i inspektor okrę- 
gowy. 

— ARESZTOWANIE BANDYTY. — W no- 
cy z dnia 30 kwietnia na 1 maja rb. posterun 
kowy P. P. w Gródku wyśledził i schwytał na 
gorącym uczynku usiłowania kradzieży z wia- 
maniem Stefana Dorożko, mieszkańca folwarku 
Błaszkowszczyzna pow. wołożyńskiego. Doroż- 
ko był uzbrojony, posiadał rewolwer, Okazało 
się, że ujęcy bandyta poszukiwany jest przez 
urząd śledczy w Nowogródku i przez komisa 
rjat P. P. w Wołożynie, gdyż zbiegł swego 
czasu z aresztu w Iwieńcu. 

OSZMIANA. 
— W dniu 22 kwietnia w Oszmianie, sta- 

raniem dyrektora p. A. Łokuciewskiego oraz 
Komitetu Rodzicielskiego gimnazjum, zorgani- 
zowano Czarną Kawę urozmaiconą odczytem 
p. A. Łokuciewskiego dyrektora gimnazjum 
oszmiańskiego, p.t. „Niemcy, Sowiety, a Pol- 
ska“. Prelekcja, w zwięzły a barwny obraz uję- 
ła istotę zagadnień międzynarodowych  euro- 
pejskich w dobie obecnej poruszając nasz do 
nich stosunek. Odczytu ciekawego w treści i o 
doskonałej formie, wysłuchała z zaciekawieniem 
licznie zebrana publiczność, składająca się z 
inteligencji miejscowej i starszej młodzieży gi- 
mnazjalnej. Po odczycie zaczęły się tańce i 
bardzo ożywiona zabawa przeciągnęła się na 
kilka godzin przy wesołem usposobieniu zebra- 
nych. Bufet ze słodyczami urządził Komitet. — ; 
Dochód przeznaczono na opłatę wpisowego za 
niezamożnych uczni. Należy przyklasnąć inicja- 
tynie i życzyć, aby tego rodzaju imprezy od- 
bywały się częściej. 

Bardzo zadowolony spektator. 

Strzały na ul. Kolejowel 
WILNO. — Wczoraj wieczorem przy ulicy 

Kołejowej u bramy domu nr 3 wynikła bójka 
pomiędzy J. Stankiewiczem, zamieszkałym przy 
ulicy Raduńskiej 25 oraz dwoma nieznanymi 0- 
sobnikami, którzy bójkę sprowokowali. 

Podczas bójki jeden z napastników wydo- 

był rewolwer i strzelił w kierunku Stankiewi- 
cza, raniąc go lekko w rękę. 

Rannego przewieziono do ambulatorjum 
szpitala Żydowsniego, gdzie udziełono mu pier 
wszej pomocy. 1 : 

Policja prowadzi dalsze dochodzenie 

  

Drużynowy bieg © puhar „Słowa” 
już w najbliższą niedzielę 

Zaledwie dwa dni dzieli nas od popu 
larnej, bodaje że najpopularniejszej w 
Wilnie, imprezy lekko-atletycznej — bie 
gu drużynowego o nagrodę przechodnią 
puhar Redakcji „Słowa* i szereg na- 
gród indywidualnych. 

Bieg, z uwagi na liczne zgłoszenia 0- 
raz przewidywaną walkę naszych czoło- 
wych zespołów zapowiada się niezwykle 
ciekawie. Doskonała forma szeregu za- 
wodników ujawniona podczas niedziel- 
nych zawodów (sztafety) podnosi jesz- 
cze skalę ogólnego zainteresowania. Po 
tych zawodach należy przypuszczać, że 

SZ, 
r zza 

drużyny KPW Ognisko, Sókoła, Sape- 
rów oraz l p. p. Leg.'u (ten ostatrfi, jak 
słychać, zasilony został kilku nowymi 
biegaczami) będą musiały stoczyć b. o- 
strą walkę. 

Walce tej, ostrej walce o każde miej- 
sce, mające tak wielkie znaczenie przy 
punktacji, przyglądać się będzie publicz- 
ność, gdyż — jak wiemy — trasa biegu | 
prowadzi przez aleje ogrodów: Sporto- 
wego, po-Bernardyńskiego i Cielętnika. 

W numerze jutrzejszym podamy plan 
trasy biegu oraz dalsze informacje. 

  

Możliwość gospodarcza 
Wileńszczyzny 

WOBEC OŻYWIENIA STOSUNKÓW 
HANDLOWYCH Z Z.S.R.R. 

W związku z pobytem w: Polsce hamdlo 
wej misji sowieckiej, zwróciliśmy się do 
Izby Handi: kowio - j w Wilnie 
z prośbą o wyjaśnienie, w jakim kierunlka 
ddą zainteresowania ziem, wchodzących w 
obręb wileński. iej Izby. IPrzemysłowo-Han- 

dllowej — o ile chodzi o stosumiki hamdlowe 
z Rosją. Sowiecką. Otrzymaliśmy: informa 

sad pa aż okręgu naszej Izby 
polegają z jednej strony na w; ta- 
niu pewnych możliwości wana z 
dziedziny towarółs' rolmiczych i przemysło 
wych, w, tym zaś ostatnim wypadku w: za- 
kresie przemysłu włókienniczego, konfek- 
cyjnego i skórnego. Z drugiej strony za- 

fimteresowanie to dotyczy zagadnienia 
przestawienia się w zakresie zakupu nie- 
których surowców. (nasiona; oleiste, skóry 
itd.) z rynku o wybitnie pasywnym bilam- 
sie handlowym na rynek rosyjski! Wiresz- 

icie wiehodzi kw w: grę sprawa obrotu uszla- 
chetniającego nia iki т — аннн ny towarowym : 

Jak wiadomo już, ostatnio na je STARAC AZ Iwej w. Warszawiie odbyła się konf. j Sk SE sma DĄ 
misji sowieckiej. 

_ Z ramienia Izby Przemysłowo - Handło 

w. porozumieniu z 'Wileńską: P.-H. radeę Izby. Wileńskiej J. Bakiece Zapo- 
czątikowane na tej konferencji rozmowy 
będą komtynuowane w przedstawicielstw ie 
handlowem ZSRR w Warszawie, 

  

Walne zebranie Pol- 
skiego Białego Krzyża 
Wiezoraj o godzinie 18 w; wielkiej sali 
ami cy A Urzędu Wojewódzkiego 

ч o się walne zebranie P i i 
mk olskiego Białe 

Otwarcia walnego zebrania dokonaį 
prezes: Dyrekcji Kolei inż. Kazimierz Fale 
kowski, dziękując obecnym za przybycie, 
a w. szczególności pani generałowej Ber- bedki „4 I abi Malatowej i 
pani elichowej,  przedstawicielkom 
rządu głównego. 7? 

piło najpierw odczytanie protokółu przedniego zebrania. Następnie Ai 
zdanie z ogólnej działalności zawządu Bia- łego Krzyża odczytał p. prezes Falkowski, Zarówno to sprawozdamie, jak i sprawo- zdanie |kasowe zostało przyjęte  pnzez 

że sala była mypełni sala | i 
brzegi; obecni byli m. in. Manas mai szefowie urzędów ni | oraz woj e od majstarszych stopni: do najniż- 

Pani generalowa. Berbecka d iękowa: 
ustępującemu zarządowi z p. ZE 
Falkowskim ma czele za wydatną pracę w 
dobie obecnego ciężkiego kryzysu SOSPO- 
danczego, zazmaczając, że organizacja mi. 

: oŚwiat: śród żołniie- rzy. Równocześnie p. saba Berbecka wezwała społeczeństwo do większego zain teresowania się instytucją Białego Krzy- ża, który działa wśród żołnierzy: zdrowych, podobnie jak Czerwony Krzyż wśród żoł- mierzy chorych. : 
Walne zebranie udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorjum. 

die ali? gun wybramy w. skła- 

P. pułkownikowa Aleksandrewiczowua, pułk. Biestek, p. minister Staniewi Biernacki, prezes Ratyński, p. Ani kowa | ńska, p. Puchalski, i dorowa Koztowska, p. Obawia r Rostkowska. Do rewizyjnej weszli 

becka podziękowawszy: jeszcze raz WSzyst= kim obecnym, podkreśliła pożyteczną pra- cę ustępującego zarządu, wykonaną w. tak: wyjątkowo ciężkich czasach kryzysowych,



  

nowodódzka 
— URZĘDOWA:. (W: dniu 4 maja p. wo 

jewoda Świderski przyjeł: p. Żemoytela 

T. kierownika Okr. Urzędu Ziemskiego w 

Grodnie i p. Uszadkiego, prezesa OUZ w 

Grodnie w sprawie programu prac OUZ, 

„oraz senatoma O. Jeleńskiego z Nieświeża. 

W| godzinach popołudniowyich p. 'wioje- 

woda wyjechał w: sprawach służbowych do 

Warszawy. 
GWIAZDY EKRANÓW POLSKICH 

W NOWIOGRÓDKU. W dniach majbliż- 
szych Nowogródek zaszczycony będzie 
przybyciem na gościnne występy naszych 

gwiazd ekranu ;: artystów scen stołecznych 
W diaiu 6 maja przybywa do Nawogród 

kai Adam Brodzisz, Marja Bogda, Mieczy- 

sław Cybulski, Hanka Runowiecka i Kaz:- 

mierz Chrzamiawski, celem. zaprezentowa- 
mia. się publiczności nomogródzkiej iw. „Pa- 
sadzie gwiazd. 

W! dniu 9 maja przybędzie do Nowo- 
gródka Jadwiga Smosanska, która pnzy u- 
dziale St. Daczyńskiego i zespołu ZASP 
Wileńskiego wystąpi w sztuce Nino Axil- 

łego pt.: „Żegnaj młodości". 
iBilety jak: zwylkle będą sprzedawane 

"w ikiosku p. Wł. Miehalskiego : w dniu 
występów. przy kasie teatra. 

NOWIOJELNIA. 
— ZNISZCZONE PRZEWODY. Wezo- 

raj władze policyjne otrzymały powiado- 
miienie, że ma liimiji kolejowej pod: Nowojel- 
nią niezmami sprawcy zniszezyli na prze- 
strzeni 130 m. przewody, telefoniczne i. te- 
degrafiiczne. Wskutek zmiszezenia przewo- 
dów, połączenia z szeregiem miast oraz sta 
€jami był przerwami. 

  

  

, — OD CZEGO JEST (PKO? Pam Węcia 
'wowiez posiada! jak na czasy kryzysowe, 
.dość :zmaezną gotówkę, bo aż 600 zł., a że 
pnzedhowywał je sposobem „przedipotopo- 
wtym znaleźli się amatonzy, którzy mu te 
600 zł. skradli. Zrozpaczony Węcławowicz 

Aleksander zam. pnzy ul. Młynarskiej 3, 
zameldował 0. tem na posterunku (PP, kitó- 

ry prowądzi dochodzenie. 
— POWIADOMIENIE. iKierowmietwo 

szkoły powszechnej SS. Najśw. Rodzimy z 
Nazaretu powiadamia rodziców, którzy: re 
flektują ma pozostawienie dzieci w szkole, 
aby niezwłocznie zgłosili je do wpisu w 
terminie od 15—30 maja, wnosząc kwotę 
zł. 5. — (W| późniejszym terminie prócz wpi 
sywania dzieci nowowistępujących, żadinie 
inne przyjmowane nie będą. 

— WIECZÓR TANECZNY. Grodzień- 
ski klub imstruktorski onganizacji Przyspo 
sobienia: Kiobiet do. obrony ikraju urządza 
w dniu 6 maja w salach SUP-u Wieczór 
taneczny. Wstęp za, okazaniem zaproszenia 

— ŚMIERĆ IPOD KOŁAMI POCIĄGU. 
W dniu 2 maja o godz. 21,30 został prze- 
jechany i poszarpany przez pociąg 080- 
biowy, jadący w kierunku Białegostoku na 

46 km, szlaku Białystok — Wołkowysk w 
odległości 2 km. od stacji Krynki, miesz- 
ikamiec 'wsi Zebry gm. Hołynika, Jasiński 
Djonizy. Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, że Jasiński usiłował bez biletu po- 

* jechać do Białegostoku, Zwłoki na miejscu 
zalbezpieczońo. 

GROŻNY SKOWRODA. Balidki 
Semgjusz, zam. (przy ul. Radzymińskiej 6, 
zameldował o pobiciu jego ojca i brata, 
przez Skowrodę Jerzego, zam. przy ul. Bia 
łostockiej 77, który zadał: im ramy nożem. 

— PRZYJACIELE DROBIU. Jacyś mie 
znani sprawiey widząc, że biedne kureczki 
chodzą i szukają sobie pożywienia, gdyż 

Mozył Amtomi, mieszkaniec Hojmiey gm. 
Horinica nakarmić ich nie chee, postano- 
wił zaopiekować się niemi, korzystając, że 
nikt mie widzi. Cip... eip... po jednej zła- 
pali 10 kur i mi 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWE, 

POD TWOJA OBRONĘ 
rol. gł. Bogda, Brodzisz, Walter, Sambor- 

sia, Liadort i Poz : 2 

  

. Рост. seans. o godz. 
6, 8, i 10,15. 

Wsięp od 50 gr. 
YYYYYYYYYYY 
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TENS IDE RIRESSRTNS 
WANDA N. DOBACZEWSKA, 

— ZADATEK NA MYŚLIWEGO. — 
Jakiś pan, któremu widocznie wnona wy- 
rządziła krzywdę, postanawił się mścić na 
ptakach, którym jest obojętne, kto idzie. 
Gdy biedna wnonka siadła na. domu przy 
mlicy Moniuszki Nr. 3, należącym do Czer- 

skiego Ludwika, ów pan porwał dubeitów= 
ке — wycelował... i strze!ił -— leez wrony 
nie trafił — tyllko wybił 3 szyby w miesz- 
kaniu Czerskiego. Poeieszyć się trzeba — 
że wróg iwron posiada: zadatek na myśli- 
wego, bo choć nie trafił wirony, lecz i mie 
spudłował. 

— 12 LETNI CHŁOPAK POD KOŁA- 

MI AUTOBUSU. — W idniu wiczorajszym 
ma szosie iosłowieckiej podi osadą Piłsudy, 

ma terenie gminy Hornica został pnzeje- 

chany chłopak w: wieku lat 12-tu niezname- 

go nazwiska. Ofiarę wypadku ze złamaną 

mnogą odiwiezionio do szpitala. 

— POBILI BEZBRONNĄ KOBIETĘ. 

Mieszkańcy wsi Łukawica gm. Hoża, Win- 

centy. Jamiubniecza i (Wipmicenty, Orluk na 
tle porachunków osobistych mapadli na 

fille porachumków osobistych mapadli na Ja 
i pobili ją dotkliwie. Napadnięta doznała 
zsichmięcia stawu łokciowego prawej ręki. 

— BÓJKI. Pieewicz Michał, zam. 

przy mił. Smoczej 7, zameldował © zadaniu 
mu ciężkiego uszkodzenia сЗаТа przez Ku- 
charczyka Sergjusza, zam. przy, ul. Nie- 

meńskiej 12. 
* * 

Worcniecki Jam, zam. w gm. kurjań- 

skiej pow. augustiowskiego, zameldował o 

zadaniu mu ciężkiego uszkodzenia ciała 
przez Citulea Edmunda, zam. wi tejże gmi- 

mie. 

— ZE SPORTU. Tegoroczny sezon pił- 
kanski o mistrzostwo kil. A wozpoczęty. zo- 
stanie w Grodnie meczem między wojsko- 

wą drużymą 76 pp. a żydowską „Kiraft't.— 
Ze względu na zapewnione zwycięstwo woj 
skowych, które można już dziś przewidzieć 

— mecz ten (13 maja) nie budzi większe- 

go zainiteresowania. 
Następny, mecz mistrzowski! rozegrany 

zostanie w dniu 20 maja między „Jagiel- 
lonją“ Biatostooką a miejscową Makabi. 

Dr. A. Wężyk 
owrócił:; 

u! Sadowa 9 w Bs-anowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe, 
Przyjmuje w g. 7—8 r. 1—3 pp. i 7—9 w. 

  

    
  

  

"POWIATO- — WALNE ZEBRANIE 
WEGO KOMITETU LOPP. W dniu 7 ma- 

ja o godz. 10 mi sali [komferencyjnej Staros- 

twa odbędzie się (Wiallne Zgromadzenie de- 

legatów (Powiatowego Kiomitetu LOPIP. 

— WIALNE ZEBRANIE (KASY SPÓŁ 
DZIELCZEJ. (W dniu 30 kwietnia wi sali 

się (walne zgroma- 

w 

Kima Apolla odbyło, 
dzenie członków  Kiasy  Spóldzielczej 

obecności 159 członków. 
IZagaił zebramie prezes Rady, Nadzor- 

czej p. (Mikołaj Kianiodo, który w krót- 
kich słowach zobrazowiał ubiegły wok i 
zapropomował ma  przewodniiczącego p. 
Bolesława Antczaka inspektora  samo- 
mządłojwiego, ma sekretarza p. Rawińskie- 
go. Po odezytamiu protokółu z popnzed- 
miegio piosiedzeniia, sprawozdanie zarządu 
i bilans za rok ubiegły mrzedłożyli p. p. 

Ozyżewiski i Białko, — sprawozdanie z 
działalniości Rady Nadzorczej p.p. Kono- 
do i Głąbik poczem odczytano list polustra- 

cyjny Związku Rewizyjnego. 
Jak wynika ze Sprawozdania ogólniy 

obrót Kiasy 2а rok ubiegły był dość duży, 
gdyż wynosił 2.164.970 zi. 30 gr., pomimo 
ciężkich czasów suma udzielonych poży- 

czek wymiosi 283.625 zł. 10 gr., udziały — 

74.598 zł. 20 gr. wkłady 39.994 zł. 32 gr. 
Dochód za mok ubiegły! wynosił 

36.663 zł. 78 gr., wozchód 36.532 zł. 75 gr. 
a zatem rok zakończył się malutką istra- 
tą wymoszącą 131 zł., 03 gr. 

W) rzeczywistości jednak  stratty mte- 
ma, gdyż w myśl istmiejących pnzept- 
sów. oprocentowamo kapitał własny w 
wiysolkości 200 zł, 35 gr, do mdłaniiem na- 

szem: przy. stratach mie powinno mieć miej 

Po wysłuchamiu wyczenpujących Spna- 
wozdań i udzieleniu wyjaśnień 2 człon- 
koma, Walne Zgmomadzenie bez  dys- 
kusji pnzyjęło sprawozdanie roczne i bi- 
lans, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej 
udzielając Zarządowi i Radzie Nadzomczej 
absoltutorjum. 

12) 

Zwycięstwo Józefa Żotądzia 
Przechyliła się przez stół i śmiała się 

do ojca, a jej śmiech miał widać, nieo- 
graniczoną władzę, bo oczy Wołłowicza 
poczęły zwolna nasiąkać radosnym bla- 
skiem. 

1. — Łobuz z ciebie, dziewczynko! Ja 
nie jestem żadna piła drewniana. Chcę 
tylko, żeby wszystko było w porządku. 

' — Otóż to, — przytaknął Dziekan. 
— Żeby wszystko było w porządku. Mój 
Kazimierzu, a już też rozchmurz czoło, 
nie psuj nam humoru. Wyjaśnisz to tan 
sprawy z twoim komendantem, jak wróci. 

— Oby tylko zdrowo wrócił, — po- 
wiedział nagle i niespodziewanie, Son- 
gin. —- 

Zonia drgnęła, popatrzyła na adjutan- 
ta wystraszona. Cóż to.on mówił? Alboż 
Józkowi groziło jakieś niebezpieczenst- 
wo? Chyba nie... w przeciwnym razie 0j- 
ciec cośby powiedział... byłby niespokoj- 
ny... Chciała zapytać Songina, co . miał 
na myśli, ale on siedział wpatrzony tępo 
w piec i. usiłował unieszkodliwić w so- 
bie, głębokiem oddychaniem, siódmy, a 
już zupełnie zbyteczny kieliszek jarzębia- 
ku. Więc Zonia, nie mogąc usiedzieć na 
miejscu, podeszła do okna, pod pozorem 
spuszczenia rolet, i wyjrzała na świat. 
Po świecie zmierzch sypał się szarym po- 
piołem, zmierzch jeszcze zupełnie zimo- 
wy, smutny i zdrętwiały. Zonia wstrzą- 

snęła się, jak od-nieznajomej trwogi. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

— Gdzie on teraz, ten Józek? Dotych 
czas w Zahoranach, czy już wraca? Je- 
dzie jakąś polną drogą przez wietrzną, 
marcową noc... zmęczony i zziębnięty... 
Gotów się przeziębić. Naturalnie, że się 
przeziębi... nigdy nie uważa na siebie... 
Dlaczego Songin tak dziwnie powiedział? 
„Przed tem wspomniał coś, że oddział w 
Zahoranach jest zbolszewizowany, a bol- 
Szewicy zwykle ważą się na wszystko... 
l poco Józek pojechał tam z inspekcją? 
Chyba poto, żeby jej, Zoni, zrobić na 
złość... zmartwić ją i zaniepokoić... Otóż 
właśnie, że nie będzie niespokojńą. 

Wróciła do towarzystwa, ale podnie- 
cenie poprzednie znikło bez śladu, teraz 
była zgnębiona i smutna. Powoli, niepo- 
strzeżenie, rozrastał się w niej niepokój 
o Józka i żał, że się na niego, w takiej 
chwili, pogniewała, że przez parę godzin 
myślała o nim źle. Bo cóż z tego, że po- 
jechał na Lachowicze? Tak zaraz, ko- 
niecznie, miałby zajeżdżać do Soroków- 
ny? Że się Songinowi przywidziato?... 
Ach! jest przecie tak mało spostrzegaw- 
czy, wręcz mało inteligentny! Wiadomo 
przecie, że na Lachowicze lepsza droga.. 
Bo cóż Sorokówna? Takie nic. I wszyscy 
mówią, że właściwie, nieładna. 

Kto są ci: wszyscy, Zonia żadną mia- 
rą nie potrafiłaby określić, ale niepotrze- 
bowała. Wystarczyło jej tego do uznania 

zaczęła się winną wobec Józka. Teraz 

   

Straty, wymoszące jak wyżej zazna- 
czyliśmy 131 zł, uchwalono (pokmyć z 

funduszów za: 
Plan pracy i budżet! wi wysokości — 

33.600 zł, przyjęto według przedłożenia 

Rady Niadzorczej, poczem wybrano do 

Rady Nadzorczej wzamiam ustępujących 

pp. Puzimowiskiego i Hałaburdę, oraz za- 

stepcami pp. Kulaikowskiego i Kupcewi- 

Cza. 
Następnie uchwalono wysokość 

życziki dila. jednego 'ezłonika 500 zl. > 

W końcu zaznaczyć wypada, iż jest 

to jedyma instytueja kredytowa w mieš- 

cie, która udziela pożyczek wi dobie obec- 

mej, i która pomimo przeżywianego kry- 

zysu mie odczuła go w talkim stopniu jak 

inne i mie małamała się. Zawdzięczać to 

należy zdrowej gospodarce, jaką 

Rada Nadzorcza i Zarząd Kasy 

lat. 

— OBCIHÓD 3 MAJA. Obchód 3 Maja 

rw, woku bieżącym obchodzono mader uro- 

czyście. Jiuż w. dniu 2 maja w godzimiach 

wiieczoć ruch ma ulicach miebywały, tu 

i Gdzie Ikkończą dekcracje balkonów i o- 

ikien, wieczorem miasto zapłonęło tysią- 

cem lamp iluminacyjnych. 
Wieczorem lukiestry 'mojskowe, sitrażac 

kie i szkoły Nr. 5 odegrały capstrzyk. 

W dhiu 3. maja o godz. 9 odbyły, się 

mabożeństwa iw Świątymiach wszystkich 

wyznań, a o godz. 10 msza polowa ma pl. 

Legjonów. Mszę polową cdjprawił iks. ka- 

pelan Aleksandrowicz. [Po mszy polowej 

oddziały wojskowe, oraz ongamizacje przy 

sposobienia, wojskowego _odmaszerowały 

do Pomnika Nieznanego Żołniemza, gdzie 

odbyła się defilada, którą przyjął! dowód- 

ca garnizonu gen. Krok-Paszkowski oraz 

starosta Nieugejbanuer. 
Przed władzami! przedefilowały 78 pp» 

26 p. ułanów, 9 DAK, 20 PAL, kompanja 
telegraficzna oraz szwadron| pionierów. 

po- 

prowadzi 

od kilku 

    

   

  

IPo defiladzie odbyła się uroczysta. aka- " 

demja wi kinie Apollo. 
Alkademję zagaił p. burmistrz Jarmul- 

ski, poczem okolicznościowe przemówienie 
wygłosił p. prof. Brzeski. 

Następnie odbyła się część wokalmo - 

muzyczna. Na wyróżnienie zasługuje Žy- 
wy obraz, wystawiony przez gimnazjum 
Barbary Radziwiłłówniy. Na zakończenie 

„cnkiestra 78 pp. odegrała kilka utworów, 

za eo została magrodzona nzęsistemi okia- . 

sikami. 
Alkademję zakończył marsz 

78 pp. 

KBD CB GPTYRCH EWGHTH GB CP W D 

Radjo wiieńskie 
PIĄTEK DNIA 5 MAJA 

11.40 Przegląd prasy; Komunikat meteoro- 
logiczny; Czas; 12.05 Audycja dla poborowych 
(muzyka); 13.20 Komunikat meteorologiczny; 
14.40 Program dzienny; 14.45 Polscy wykona- 

wcy muzyki lekkiej (płyty); 15.15 Giełda rol- 
nicza; 15.25 Komunikat Wileńskiego Towarzy- 
stwa Organizacyj i Kółek Rolniczych; —15.35 
„Verdi — „Aida“ (opera — fragmenty) (płyty 
Colubia); 16.40 „Walka z brzydotą“ 
czyt wyglosi dr St. Michalik + Grodzki; 17.55 
Program na sobotę; 18.00 Samolot polski w 

zawodach algero - marokańskich — odczyt — 
wygłosi B. Kwieciński; 18.20 Muzyka lekka; 
Wiadomości bieżące; D. c. muzyki; 18.40 7е 
spraw litewskich; 18.55 Rozmaitości; 19.00 — 

orkiesty 

Codzienny odcinek powieściowy; 19.10 „Co 
nas boli?" — przechadzki Mika po mieście; — 
19.20 „O Inie i wełnie* — feljeton wygłosi K. 
Jabłowski; 19,45 Prasowy dziennik radjowy; - 
20.00 Pogadanka muzyczna; 20.15 Koncert sym 
foniczny; z Filharmonji Warszawskiej z udzia- 
łem Norberta Casadesusa (fortepian) „Sygnały 
i ludzie" — feljeton H. Naglerowa; D. c. kon- 
certu; 22.40 Wiadomości sportowe; Dodatek 
do prasowego dziennika radjowego; Komunikat 
meteorologiczny; 23.00 Muz. tan. 

Ofiary 
Zamiast wianka na grób ś.p. dr. Leona 

Klotta, Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego 
składa ofiarę 50 zł. na rzecz Komitetu ratowa- 
nia Bazyliki. 

Zamiast wieńca na grób ś.p. generała D-ra 
Leona Klotta, pracownicy b. Ekspozytury Wil. 
b. Okr. Związku Kas Chorych w Warszawie 
złożyli do Wil.-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej 
na wdowy i sieroty po lekarzach zł. 100. 

Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Zygmunta 
Bujniewicza składa 5 zł. Zygmunt Hryniewicz 
na ll-gą konferencje męską. T-wo św. Wincen- 
tego a Paulo. 

| ŻĄBAJCIE | 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA, 

  

  

     

  

rozmyšlač nad tem, jak go spotka, gdy 
nareszcie powróci. Całkowicie zapomnia- 
ny Żozio, po paru bezowocnych próbach 
nawiązania poprzedniego tonu, odszedł 
klnąc w duchu panieńskie narowy, i 
przysiadł się do Dziekana. Tu postanowi- 
li obaj ze staruszkiem, że dobrzeby uciąć 
proferansa i krupniczek do czarnej ka- 
wy nie zaszkodzi. Krupniczek Dziekana 
słynął daleko i szeroko, Dziekan sam 
go przyrządzał, nie ufając nawet pannie 
Olimpji. Ważył korzenie na wagach ap- 
tekarskich i dobierał miód z pewnych 
kwiatów i o pewnej porze roku zbiera- 
ny. 

: Sprowokowany przez Żozia, otworzył 
szaię bibljoteczną, od której klucz nosił 
zawsze przy sobie. Wionęło na pokój 
stęchłym pyłem odwiecznych, nigdy nie- 
poruszanych książek... Gąsiorek stał w 
kącie, na jakimś grubym toljale... biała 
szmatka owijała mu szyjkę, Dziekan 
wziął go w obie ręce, jak skarb najcen- 
niejszy i niósł powoli, uważnie, by nie 
zmącić. Panna Olimpja już sunęła od 
strony śpiżarni z kopiastym talerzem Śli- 
wek na rożenkach i gruszek, smażonych 
w cukrze. я 

Tymczasem Żozio, w kącie jadalni, 

rozstawiał stolik do preteransa. 
Zonia ani się spostrzegła, jak ją usa- 

dzono do kart. Podejrzewała w tem zło- 
śliwość Żozia. Nie dać jej pomarzyć spo- 
kojnie. Specjalnie gorąco nastawał, by 
grała, w czem go zresztą poparł Wołło- 
wicz, który chciał swobodnie pogadać z 
Cegiełkiewiczem.  Dostrzegł go właśnie 
przez okno, zmierzającego na plebanię. 
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CENY POPULARKE 

w ' Rewii” Balkon Parter 

Jabn Rarrymore x WILK MORSKI   ozna 35 0Г.| «54 [. 
na wszyst=| na wszyst- W arcyliimie MOBY DICK kie sesusy | kie sesisy 

CASINO Już wkrótce „„JEŃŃ 3 LIND 

33 Dramat miłosny słynnej szwedskiej śpiewaczki z GRA c E M BGRE vroli tytułowej. 

” i 

Dziš S 

" JEGO 

  
  

  

Ostatnie dni! — Ceny znizone: Parter 70 gr. Balkon 40 gr. — Król komisów! Ulubieniec i władca iłumówi 

VLAS$STA BURIAR 
w swym najnowszym przeboju „WESOŁY KARAWARIARZ 

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

  

Rekordowy  przebuį polski 1933 r., uznany za najlepszy w bież. sezonie 

KSCELENCJA SUBJEKT 
99 

  

  

w rol. głów. król „Ekranu Polsk. 1933* — Eug. BODO, K. TOM, Ina Benita, M. Ćwiklińska i inni. 
Rež. M. Waszyński. Muz. H. Wars. Cała Warszawa zachwyca się i śpiewa przebojowe piosenki: „„Złocisże 

włoski" i „„Tyle miłości*, Seanse 4, 6, 8, i 1 0.15 . W niedziele od 2-ej. 

Ż powodu ogromnego powodzewia i aby dać wszystkim możność oglądania 
najpiękniejszego tilmu polskiego (REJ Li 2888 

(M Balkon TU gr. został zatrzymany 

tel. 528 jeszcze na 2 dni Parter G0) r. 
  

  

a Ceny miejsc od 25 groszy. 
Dziś! Rewelacja sezonu! Świetna polska imówiona i śpiewana komedja muzyczna p.t. 

Światowid , ,, s-10 PROCERT DLA ANIE" 
Dwie godziny nieustannego śmiechu. Moc przezabawnych sytuacyj! W rol. gł. najulubieński artyści filmowi 
niezrównany LOPEK — KAZIMIERZ KRUKOWSKI, przezabawny W. WALTER, oraz najpię kniejsza para 
kochanków ekranu TOLA MANKIEWICZÓWNA i WESOŁOWSKI. Nad program Najnowsz y tygodnik FOX'a. 

  

Ceny miejsć na wszystkie szansa Ga 25 gr 
Dziś- Najbardziej atrakcyjny program! 1) Gigantyczny tilm EE 

lotniczy wykonany z niezwykłym rozmachem p.t. se ko A * 53 BE #6 

Epos miłości, bohaterstwa i poświęcenia. W roli głównej DOUGLAS FAIRBANKS Ir. 2)— 

| 5 ŚW 8 BE $Ž "13 L zachwycająca REWJA z udziałem największych 

gwiazd, cała wykonana w naturalnych koler ach. 

ti 

  

  

    

OGŁOSZENIE 3 a NABEDĘ D O M SKLEP 
L Bejestr Spółdzielni Sądu Okręgo- w dobrym stanie imoż- z inieszkaniem odpowie 

wego w Wilnie w dniu 23 II 1933 r. pod pwie nowozbudowa - dni na cukiernię, pi 

Nir. 837 w niętio mastępujący wpis do- ny w cenie od 30000— nię. W. Pohulanka 41. 

datikowy: * 60000 tys. zł. —Oferty — — — — — Sa 

R. H. Sp. 837. II. Firma: „Spółdzielnia do Biura Reklamowego PORÓW 

Handlawa Meblarzy (Wiileńskich z ogr. >: Grabowskiego  Gar- słoneczny z niekrępują- 

odp. w Wilnie”, ' к barska 1 dla „A.“. cem wejściem, ze wszeł 

Wobec mieuruchomienia spółdzielni ta-  asddaaAadAnkaka= LTU wygodami, odre- 
ZAC SAW staurowany jest do wy 

kowa mykreśla_się z rejestru. Lokale najęcia solidnej osobie 

GIEŁDA ZBOŻOÓWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 4 MAJA 

(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 
ki, środy i piątki.) 

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 
Ceny tranz, —żyto zbier. 669 g. 1. 19.60; 

tend. słabsza; pszenica zbier. 188 g. 1. 32.50. 
tend. spokojna;, owies jednolity 15.25; mąka 
żytnia do 55 proc. 33, do 65 proc. — 28; ra- 
zową 23, razowa szatrowana 24; sitkowa 23; 

     GS 

  

    

  

otręby żytnie 10.50; pszenne 10.50; seradela na CEGŁY ZE: przy rodzinie chrześci- 
sienna 15; siemię lniane 90 proc. — 37,83 — Dr.Ginsbero 170 tysięcy kupię, za- POKÓJ asi Niemiecka nr 

37.95. ч . choroby skórne ans płacę niezwłocznie po: Z WYgOdami do wyna- 3 m. 8. 
Ceny orjent.: — mąka pszenna 0000 A. luks ryczne i moczopłciow* dostarczeniu. — Oferty JĘCIA Wielka 58 m. 1. ———— -- 

58,75; tend. słaba; otręby jęczm. 10; kasza Wilenska 3, od B — : z podaniem wymiarów. ©, UO>Ri>, x  NAŁAŁAAAAAAAŁAAGAAkG 
grycz. 1-1 ppalona 40—42 kg. gr.; 1-2 palona į 4 — 8. Tel. 567. gatunku i ceny z do- „6 + POKOJOWE i t i k 
38—40; kg. gr.; 1-1 biała 38—40, kasza per- „manakażżanane. Dawą ma plac w cez MIESZKANIE BLELNISKA 
łowa (pęcak) nr 2 — 28.50, k. perłowa nr 3 K in Wilna składać do że wszystkiemi wygo- "ve 
34, kasza owsiana 56. A UPRO „administracji Słowa -— dami do wynajęcia. Letnisko 

„Len: — (ceny orjent.) — trzepany wołożyń i SPRZENAŹŻ pod „Cegła” Zygmuntowska 20 - 5. g majątku, 6 klm, od 
ski 1277.35 — 1299; Druja '1071,67—1093,32;  wrewowamywow" WAGI ADP dE A Vilas. 1 b dub. 3 po- 
Dokszyce 1191,74—1203.22; trzepany Traby— DOMEK PIANINO MIESZKANIA koje, z kuchnią. Doża 
1520.65—1342,3u, czasany 1991.80 — 2013,45. DO WYNAJĘCIA weranda. Obok rzeka i 

3, i 4-pokojowe. — las sosnowy. Miejsco- 
1 lub 3-po- wość malownicza. Ко- 

munikacja autobusowa 
(co godzinę) lub koleją 
Może być z całodzien- 
nem utrzymaniem, 
Olerty skladać do Ad- 

ministracji „Słowa”, 
pod A. K, 

DO SPRZEDANIA „Sziódera* w dobrym 
o 2-ch mieszkaniach 0- stanie do sprzedania — 2, 
koło 200 s. własnej zie- niedrogo spiesznie — Stara 331 
mi za 6.500 zł. Trakt Wielks 41 — 2. kojowe Trakt Batorego 
Batorego 5. (Połocka). == - 5— 

  

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z naj- 

lepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników, 

OBWIESZCZENIE 
Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, ob- 

wieszcza, że decyzją swą z dnia 12 kwietnia 
1933 roku postanowił ogłosić Spółkę z ogr. 
odp.'* „W Charytonowicz Apteczny Dom Hur- 

  

wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
"1 motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 1 16 — 20 

  

  
„OTRZEBNA 
DZIEWCZYNA 
de pracy domowej. Uli- 

  

  

towy“ za upadłą w handlu i kuratorem masy ca Piotra i Pawła 13. 

upadłościowej wyznaczyć adwokata Tadeusza Dod AAAA ah 

Wierszyłłę, zam. w Wilnie, ul. 3-g0 Maja 11.— 
Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele i OSZUKUJ 

dłużnicy upadłej Spółki „W. Charytonowicz A- PRACY 

  

pteczny Dom Hurtowy', obowiązani są w ter- 
minie 4-miesięcznym od daty wydrukowania ni- 
niejszego obwieszczenia w Dodatku do Dzienni 
ka Urzędowego Min. Spr. donieść Sądowi Okrę 

gowemu w Wilnie o swoich pretensjach do u- 

padłej Spółki i o należnościach, które im przy 

padają, chociażby terminy płatności ich nie na 

stąpiły. 
Nr. spr. Z.. 2970-32 r. 

50 zł. nagrody 
Za odnalezienie skradzionych u p. Władysławowej 
Studnickiej rzeczy: sukni czarnej z podszewką jedwab- 

ną szafirową i różowym kołnierzem — lisa czarnego 

i kapelusza liljowego. 

Ul. Dąbrowskiego 12 m. 3 

OSOBA — posiadająca 
chlubne Świadectwa i 
rekomendacje — poszu* 
kuje posady, wychowa- 
wczyni do dzieci lub 
gospodarstwa dómo - 
wego. Garbarska nr 5, 
In. 2     St. sekretarz. 

EDI TENS AS AI OKI OR KAAT TTT ESTONIA 

  

    

Drukarnia Wydawnictwa 

Cegiełkiewicz od dwu dni jeździł po 
powiecie, wracał późnym wieczorem, 

więc był wiecznie zmarznięty i głodny 
alkoholu. A wiadomo było w stolicy po- 
wiatu, że niema innej opatrzności nad 
zmarźniętymi, prócz Dziekana; szło się 
do niego, jak w dym, kieliszeczek zna- 

lazł się zawsze, okraszony dobrym, Ser- 
decznym uśmiechem. 

Cegiełkiewicz odrazu dojrzał krupnik 
na stole i oblizał łakomie wargi tłustym 
językiem. Wołłowicz zajął się nowym go- 
Ściem, a Dziekan, po krótkiem, kordjal- 
nem przywitaniu, powrócił znowu do ulu 
bionej gry. ; 

Cegiełkiewicz wlał sobie wrzącej 

czarnej kawy pełną herbacianą filiżankę; 

kieliszek z krupnikiem uniósł w górę, 

pod światło lampy i przejrzał się z lu- 

bością w przezroczystym płynnym topa- 

zie. Potem przymknął oczy, wypił parę 

kropel, westchnął rozkosznie i ręce 

splótł na okrągłym brzuszku. 5 

— Oj, proszę łaskawego pana! Co za 

klimat w tym okropnym kraju. U nas w 

Małopolsce o tej porze groch sieją, a tu 

skostnieć można, jak tylko wieczór przyj 

dzie. Drugi dzień wciąż jeżdżę, rąk i nóg 

nie czuję! Ach, te tutejsze drogi i odle- 

głości. 
— Ale cóż pożar w Poszumieniun? 

Podpalenie, czy nie? — przerwał niecier- 

pliwie Wołłowicz. 
Cegiełkiewicz spoważniał i odsunął 

niedopity kieliszek o dwa cale od filiżan- 

ki. 
— Niewątpliwie, panie prezesie, nie- 

wątpliwie. Wstrętna zwierzęca zemsta... 

„SLOWA“ 

   

Spłonęła najpierwsza — stodoła mieszcza 
nina Sielanki, który uprzedził władze o 
sprawie Zahorańskiej, Od tej stodoły do- 
piero ogień rozszerzył się po całem pra- 
wie miasteczku... Był wiatr, a to przecie 
wszystko słomą kryte... Tak, zemsta. Tu- 
tejszy ludek nigdy inaczej nie załatwia 
osobistych porachunków. Barbarzyństwo 
i ciemnota, że włosy na głowie powsta- 

ią. : 
Wołłowicz spojrzał z ukosa na Cegieł 

kiewicza. 
— Wypadki zemsty osobistej zdarza 

ją się wszędzie... 
— Zapewne... zapewne... Ale chyba 

nie tak często. Państwo tutejsi obraża- 
cie się na nas, przybyszów, gdy mówi- 
my, że tu bardzo jednak czuć piekielnem 
sąsiedztwem ze Wschodu.. a fakta mó- 

wią za naszem zdaniem. 
— Przecież ten Sielanko... 
— Też nie z lojalności. Młody Sokól 

ski obraził go po pijanemu na jakiejś 

wieczorynce. Oni wszyscy  jednakowi.... 

jabym pasy darł.. prawosławne to, obce, 
wstrętne... 

Twarz' wykrzywiła mu się jadowitą 
złością. Wołłowicz powiedział prawie 
gniewnie: 

— Z takiem usposobieniem dla na- 
szego ludu, rzecz jasna, nigdy pan nie 
dojdzie z nim do porozumienia. 

Cegiełkiewicz wzruszył ramionami: 

— Ja też nie porozumiewać się mam 

zamiar, tylko okiełznać. 
Wołłowicz wstał z krzesła i prze- 

szedł się kilka razy, tam i zpowrotem, 

po pokoju. Wszystko uwzięło się. dziś, 

    

by go drażnić, nawet ten gruby, niesym- 
patyczny referent bezpieczeństwa. — | 
poco Janiszewski trzyma takiego pomoc- 
nika? — pomyślał o staroście. Cegiet- 
kiewicz zauważył podrażnienie Wołłowi- 
cza, rozpogodził twarz w uprzejty u- 
śmiech i zaczął o Żołądziu. Wychwalał 
jego przedsiębiorczość, bystrość i ‹ епег- 
gję, twierdząc: — że on tam sobie zna- 
komicie poradzi w Zahoranach. — Woł- 
łowicza tem nie rozkrochmalił, nato- 
miast ściągnął na siebie uwagę Zoni. 

Zonia, dosłyszała nazwisko  józka, 

więc usiłowała pochwycić jakiś dalszy 

strzęp rozmowy. Myliła się przy tem w 

kartach tak horgndalnie, że aż Dziekan 

poczerwieniał z alteracji: 

— Ależ czy, serce moje, z księżyca 
dziś spadłaś, czy co? Toż ślepy się zor- 

jentuje, že Žozik ma renons w kierach, a 
ty... jak naumyślnie... Et! z taką panien- 

ską grą! 
Zonia nie wytrzymała 

— Zaraz... przepraszam „księdza Dzie 

kana... Niech kuzyn rozdaje., Ja уе 

papusia o coś zapytam. 

Podeszła do ojca i Stanęła za jego 

krzesłem. Wołłowicz odwrócił się ku niej 
ale ona, prędko, głosem, który usiłował 

być spokojnym, zapytała Cegiełkiewicza: 

— Proszę pana, czy ta wyprawa ko- 

mendanta Żołądzia przedstawia ze siebie 

jakieś dla niego niebezpieczeństwo ? 

D. C. N. 

  

Redaktor w/z. Witołd Tatarzyński.


