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Dwie p 
W okresie 

walutowych, których nowe' ognisko wy- 
tworzyło się w Ameryce Północnej, na- 
rzuca się zastanawiające porównanie mię 

gwałtownych wstrząsów 

dzy dolarem i złotym polskim. 
Zdeprecjonowany dolar i pelnowar- 

tościowy złoty — w tem zestawieniu u- 
derza osobliwy paradoks walutowy. Oto 
porzuciły parytet bogate Stany Zjedno- 
czone, zasobne finansowo i wszechstron- 
nie rozwinięte. Utrzymuje się na pozio- 
mie równi złotej „uboga” Polska, budu- 
jąca dopiero podwaliny swej niezawisło 
ści gospodarczej. Odstąpił od złota naj- 
potężniejszy kraj wierzycielski, który sku 
pił w swych granicach największe jego 
zapasy. Dochowuje wierności złotu kraj 
dłużniczy, posiadający nikłe rezerwy żół- 
tego metalu, niewspółmiernie małe iw sto 
sunku do swych realnych potrzeb. 

Zaznaczone sprzeczności i przeci- 
« wieństwa, występujące jaskrawo w 
świetle analizy faktów, nie mogą być u- 
działem przypadku. Muszą mieć swe 
głębsze przyczyny. Bliższe zastanowienie 
prowadzi do wniosku, że tak jest istotnie, 
że chwiejność dolara i niewzruszona sta 
łość kursu złotego wyrażają dwie prze- 
ciwstawne orjentacje polityki gospodar- 
czej, dwie zasadniczo różne formy reakcji 
na kryzys. 

Dwa systemy, dwie polityki. W Sta-- 
nach Zjednoczonych — polityka utrzy- 
mania, wbrew kryzysowi, sztucznej „pro 
sperity“, rozdętej do granic inflacji: i po- 
lityka obrony fikcji. W Polsce — polity- 
ka dostosowywania życia do wymogów 
kryzysu: polityka surowego realizmu. 

Różne orjentacje polityki dają różne 
skutki. Polityka Stanów Zjednoczonych, 
ulegająca pokusom inflacji, burzy gospo- 
darcze podstawy jednej z najmocniej- 
szych walut: dolara. Polityka polska, 
wierna przyjętym - założeniom  deilacyj- 
nym, utrzymuje na wąskiej podstawie 
kruszcowej  niezachwianą równowagę 
złotego. : 

Oceniamy w świetle tych związków 
przyczynowych kryzys dolara nie jest 
zwykłym kryzysem walutowym. Choroby 
dolara nie wywołała anemja złota. Mimo 
zanotowanej w ostatnich miesiącach emi- 
gracji żółtego metalu poza granice Sta- 
nów Zjednoczonych, mimo spotęgowanej 
chorobliwie tezauryzacji wewnątrz kraju, 
pokrycie kruszcowe dolara utrzymało się 
na poziomie wysokim, który zdawał się 
zabezpieczać niewzruszoną stałość jego 
kursu. Spadku dolara nie wywołały 
trudności zewnętrzne, które spowodowa- 
ły przed półtora rokiem katastrofę iun- 
ta angielskiego: w dobie  pogłębiającej 
się depresji, Stany Zjednoczone potrafi- 
ły utrzymać dodatni bilans handlowy 'i 
płatniczy. 

Załamanie się dolara — powtarzamy 
— jest załamaniem polityki, która nie u- 
miała we właściwym czasie zerwać ze 
szkodliwą fikcją „prosperity* i dostoso- 
wać swych eelów i środków do suro- 
wych wymagań kryzysu. Postępujący 
szybko spadek wpływów skarbu iedėrai- 
nego nakazywał obniżenie poziomu egzy- 
stencji państwa. Brak odwagi decyzji, 
brak dostatecznej siły determinacji w po- 
lityce oszczędnościowej, doprowadził de- 
ficyt budżetowy do rozmiarów, którym 
potrafiłaby sprostać — chyba tylko infla- 
cja skarbowa. Głęboki spadek cen, szcze- 
gólnie dotkliwie odczuwany w rolni- 
ctwie, wysuwał nieodpartą konieczność 
obniżenia kosztów produkcji i oczywi- 
ście nadmiernego ciężaru długów wew- 
nętrznych. Zamiast podjąć w tym kierun- 
ku wysiłek trudny, lecz konieczny, zmo- 
bilizowano olbrzymie fundusze na cele 
akcji kredytowej, która usiłowała — bez- 
skutecznie — podnieść ceny do poziomu 
sztywnych kosztów i obciążeń produk- 
cji. Niepowodzenie tej akcji wytworzyło 
w stosunkach amerykańskich klimat nie- 
zdrowy, w którym rozwijają się najłat- 
wiej zarazki choroby inflacyjnej. 

W miarę wzrostu napięcia kryżysu r> 
sły i potężniały w społeczeństwie ame- 
rykańskiem nastroje inflacyjne. Sprzy- 
mierzyły się z nimi potężne i wplywo- 
we interesy, zagrożone przez konkuren- 
cję zdewaluowanego funta angielskiego. 

Po kilku — zdawało się — przejścio- 
wych wstrząsach, opanowanych  wysil- 
kiem nowej administracji prezydenta 
Roosevelta, nastał moment krytyczny. Roz 
budzone przez kryzys tendencje dynami- 
czne podważyły statyczną konstrukcję 
waluty. Dolar, stawiający czoło trudno- 
ściom zewnętrznym, załamał się pod cię- 
żarem błędów polityki gospodarczej 
Kraj, który nie umiał, czy nie chciał w 
sposób celowy ukształtować sztywnych 
elementów swego gospodarstwa, musiał 
uelastycznić miarę wszystkich wielkości 
gospodarczych: swój pieniądz. Za obro- 
nę sztywnej fikcji (— prosperity — ) za- 
płacił rzeczywistością elastycznej waluty, 

Polska, pracująca w nierównie gor- 
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olifyki 
szych warunkach ekonomicznych, wybra- 
la inną drogę. Niezbyt zasobna w šrodki 
finansowe, do walki z kryzysem zmobili- 
zowała te siły i możliwości, jakie re - 
prezentuje system rządów, posłuszny je- 
dnej woli, więc spoisty i zwarty, a szyb- 
ki w działaniu. Na pierwsze sygnały a- 
larmowe — odpowiedziała wzmożoną 
czujnością. Wobec przybierającego na si- 
le kryzysu, znalazła 'w sobie odwagę wy- 
rzeczenia się wyższego poziomu egzy- 

stencji. : 
Pierwszą celową ieakcją na kryzys 

była obniżka budżetu, podjęta przez 
Rząd, z całą determinacją, przeprowadzo 
na wytrwale i konsekwentnie. Rzeczy- 
wistości zmniejszonych wpływów odpo- 
wiedziała rzeczywistość zredukowanych 
wydatków. Realizm odniósł pierwsze 
zwycięstwo nad fikcją minionej pomyśl- 
ności gospodarczej. 

Dalszy rozwój kryzysu wysuwa no- 
we problemy, stawia wobec Rządu nowe, 
coraz trudniejsze zadania. Po dostosowa- 
niu budżetu do sił i możliwości gospo- 
darstwa społecznego, trzeba dostosowy- 
wać zasadnicze elementy gospodarstwa 
do radykalnie zmienionych warunków. 
Zmiżka cen, najbardziej gwałtowna w rol 
nictwie, pogłębia konieczność obniżenia 
kosztów produkcji. Tej podstawo- 
wej konieczności poddaje się zasadni- 
czy kierunek polityki gospodarczej Rzą- 
du. jej najpełniejszym . wyrazem jest 
akcja, ujęta w ramy szeregu ustaw, któ- 
re zmierzają celowo do złagodzenia cię- 
żaru obsługi długów. 

Ale planowy wysiłek Rządu nie za- 
trzymuje się na tej linji. Państwo, które 
przez redukcję budżetu obniżyło cenę peł 
nionych przez siebie funkcyj, domaga się 
obniżenia cen towarów i usług, opartych 
na działalności planowej, przywileju, lub 
porozumieniach ( t.zw. cen monopolo- 
wych i kartelowych). W pośród nieuni- 
knionych w tej akcji trudności i nieu- 
chronnych oporów rodzi się nowy ukła 
równowagi stosunków, lepiej dopasowa- 
ny do zmienionej rzeczywistości gospo- 
darczej. ' 

Rząd posłuszny nakazom realizmu, 
usuwa z pola skamieniałe fikcje. Wczo- 
raj przeprowadził likwidację potępione- 
go przez życie podatku majątkowego. 
Dziś pracuje nad życiową, realną likwi- 
dacją „skamieniałych* zaległości podat- 
kowych. W pracy niestrudzonej, w szere-. 
gu zamierzeń celowych, realizuje postu- 
lat „równowagi na niższym  poziomie*, 
uznany słusznie za jedno z głównych za- 
dań działalności gospodarczej rw dobie 
kryzysu. Wytrwale i konsekwentnie to- 
ruje drogę polityce, która przez harmoni- 
zowanie stosunków gospodarczych z wy- 
mogami życia — zapewnia możność u- 
trzymania stałej tych stosunków miary: 
stałego pieniądza. 

Wielką w utrzymaniu tej polityki za- 
sługę mieć będzie Rząd P. Premjera Pry- 
stora, który wziął na siebie odpowiedzial 
ność za Państwo w chwili najwyższego 
napięcia trudności gospodarczych. Duży 
i znaczny 'w tej zasłudze udział przypa- 
dnie tym współpracownikom P. Premje- 
ra, którzy potrafili celowo i skutecznie 
zorganizować obronę gospodarstwa na- 
rodowego przeciw gwałtownemu  natar- 
ciu kryzysu. Wartość i celowość ich 
zbiorowego wysiłku nigdy chyba nie wy 
stąpiła jaśniej, niż właśnie w chwili obec 
nej — w świetle dalekich wypadków ame 
rykańskich. 

Że zaś miarą rzeczywistej zasługi jest 
wielkość zwycięsko pokonanych i poko- 
nywanych trudności, szczególny do niej 
tytuł zdobył sobie strażnik równowagi 
budżetu i obrońca złotego — P. Mini- 
ster Zawadzki, który  skrystalizowany 
przy jego czynnym udziale (jako wice- 
premjera i ministra skarbu) program 
gospodarczy Rządu, realizuje na placów- 
ce najbardziej odpowiedzialnej, bo naj- 
silniej wystawionej na uderzenia kryzysu. 
Za to, co na swej placówce zdziałał i co 
— wierzymy — w przyszłości osiągnie, 
historja, odmierzająca zasługi pełną mia- 
rą, wpisze go na listę „dobrze zasłużo- 
nych“. 

Józet Wielowieyski 
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OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkia. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SLONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — biuro gazetowe ul. $ Masjs 4 

Dookoła rozmów polsko -niemieckic 
Jaki był przebieg konferencji posła Wysockiego z Hitlerem. — Głosy 

WIEDEŃ PAT. — Do „Neues Wie- 
ner Tageblattu* donoszą z Berlina: 
jak się dowiaduje korespondent, przed- 
miotera rozmowy między Hitlerem, a po- 
słem polskim były obawy Polski z powo 
du zajść granicznych. Poseł polski wska 
zał na to, że pojawienie się narodowo - 
socjalistycznych formacyj wojskowych 
nad granicą polsko - niemiecką stworzy- 
ło drażliwą sytuację. Z tego powodu u- 
ważał rząd polski za konieczne wdroże- 
nie wymiany zdań na temat stosunków 
polsko - niemieckich. Ze strony niemiec- 
kiej odpowiedziano, że na terytorjum gra 
nicznem  polskiem skoncentrowane są 
wojska. Tak po stronie polskiej, jak i po 
stronie niemieckiej oczekiwać należy za- 
rządzeń celem zmiany obecnych warun- 
ków przez obie strony na terytorjum gra 

i ocena prasy 
nicznem.— Kanclerz Hitler podkreślił w 
związku z tem, że Niemcy pragną spo- 
koju, i że nie zamierzają używać środ- 
ków wojennych. 

„Neue Freie Presse* przynosi informa 
cje swego berlińskiego korespondenta, 
powiadające, że poseł polski dr Wysocki 
zadowolony jest z rozmowy z kancle- 
rzem Hitlerem, zwłaszcza zaś z oświad- 
czenia kanclerza, że stoi on na gruncie 
traktatów. Rozmowa doprowadziła do 
odprężenia, odbyła się ona na życzenie 
posła polskiego, który zrozumiał, że pole 
miki prasowe po obu stronach stworzy- 
ły zamieszanie, które powinno być zlilc- 
widowane we wzajemnych wyjaśnieniach 
"Tak kanclerz, jak i poseł polski rozma- 
wiali bez wszelkiej ostrości, lecz otwar- 
cie i szczegółowo. 

Przedłużenie traktatu berl ńskiego 
UKŁAD W RAPALLO NADAL PODSTAWĄ STOSUNKÓW NIEMIECKO - SO- 

WIECKICH. 

MOSKWA PAT. — Korespondentom 
zagranicznym w Moskwie rozesłano na- 
stępujący komunikat: 

Dnia 5 maja komisarz spraw zagrani 
cznych Litwinow i ambasador Rzeszy 
w Moskwie von Dircksen wymienili doku 
menty ratyfikacyjne, protokułu o przedłu 
żeniu traktatu berlińskiego z dnia 24 
kwietnia 1931 roku oraz sowiecko - nie- 
mieckiej umowy koncyljacyjnej z 21 sty- 
cznia 1929 roku. 

Komunikat dalej głosi: W interesach 
obustronnych stosunków oraz powszech- 
nego pokoju należy podkreślić ze szcze- 

gółną satysiakcją, że traktat berliński, 
stanowiący poza traktatem w Rapallo, 
podstawę stosunków sowiecko - niemiec 
kich, wskutek wymiany dokumentów ra- 
tyfikacyjnych obecnie nabiera ponownie. 
mocy prawnej. 

Do komunikatu dołączony jest proto- 
kuł z 24 czerwca 1931 roku. ; 

Naležy zaznaczyč, že inicjatywa raty 
fikacji wyszła tym razem ze strony Nie- 
miec. ё 

Nie bacząc na dokonaną - ratyfikację, 
ton dzisiejszej prasy sowieckiej wobec 
Niemiec nie ulegi złagodzeniu. 

  

pay Mościcki kandydatem klubu В 
na Prezydenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA PAT. — W piątek 0 num klubu parlamentarnego BBWR wnio 

godzinie 11 rano pód przewodnictwem 
prezesa Walerego Sławka odbyło się po 

siedzenie prezydjum klubu BBWR. Na po 

siedzeniu tem obecni byli: pos. Car, sen. 

Targowski, sen. Ewert, pos. Gwiżdż, po 

seł Siedlecki i inni. 
Jak się dowiadujemy, na posiedzeniu 

tem zapadła uchwała przedstawienia ple 

Apel Roosevelia 

sku ponownego wyboru Ignacego Moście 

kiego na stanowisko Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. 

Posiedzenie plenum klubu parlamen- 

tarnego BBWR _ odbędzie się w dniu 
Zgromadzenia Narodowego 8 maja 0 

godzinie 9 rano. 

  

  

do pracadawców 
W SPRAWIE NIEOBNIŻANIA PŁAC 

WASZYNGTON PAT. — Prezydent 
Roosevelt na posiedzeniu Izby Handlo - 
wej wygłosił przemówienie, w którem, 
wspomniawszy na wstępie o wysiłkach, 
jakie uczynił w cełu ożywienia handlu i 
zapewnienia bezrobotnym, zazna- 
czył, że w ostatnich tygodniach dała się 
zauważyć pewna poprawa sytuacji prze- 
mysłu i handlu. jednakże poprawie tej 
nie towarzyszyło podniesienie się płac 
robotniczych. 

W związku z tem prezydent zwrócił 
się do pracodawców z apelem, by nietyl- 
ko nie obniżali płac robotniczych, lecz 
przeciwnie starali się je podwyższać, — 
Roosevelt przyrzekł następnie współpra- 
cę rządu w celu niedopuszczenia do nad 
produkcji i do wprowadzenia zbyt nis- 

kich cen oraz w celu usunięcia warun- 
ków pracy, umożliwiających nadużycia 
w stosunku do robotników, jak również 
w celu zwalczania innych, niewłaściwych 
metod, sprzeciwiających się zdrowej poli 
tyce socjalnej. 

EXPOSE PREZYDENTA ROOSEVELTA 
PRZEZ RADJO 

PARYŻ PAT. — Havasa donosi z Wa 
szyngtonu, że w dniu jutrzejszym prze- 
mawiać będzie przez radjo z Białego 
Domu prezydent Roosevelt, wygłaszając 
expose, dotyczące planu ekonomicznego. 
Plan ten ma mieć charakter rewolucyjny 
— bowiem prezydent Roosevelt ma za: 
miar zerwać zasadniczo z niektóremi pod 
stawowemi ustawami Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Nieporozumienia japońsko-sowieckie 
SOWIETY UWĄŻAJĄ ZA NIEDOSTATECZNE WYJAŚNIENIE JAPONII 

TOKIO. PAT. — Według urzędowego do- 
niesienia w czasie rozmowy z ambasadorem ja 
pońskim w Moskwie, zastępca komisarza ludo 
wego spraw zagranicznych podkreślił, że So- 

wiety możliwie szybkiego załatwienia 
sporu © kolej wschodnio - chińską i dodał, że 

  

Uroczyste przyjęcie generała 
Góreckiego w Ameryce 

INDIANAIPOLIS. PAT. — American 
Legion zgotował gen. Góreckiemu uroczy- 
ste przyjęcie w godzinach ramnych. Gen. 
Górecki, jako prezydent FIDAC'u wygło- 
sił do Narodowego Legjonu przemówie- 
nie, w którem podkreślił konieczność po- 
szamowamia (traktatów. 

W| południe gubernator stanu Imdiana 
wydał śniadanie na cześć generała Górec- 
kiego. Po południu gen. Górecki złożył 
wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza, 
poczem zwiedził większa fabryki i banki— 

Następnie gen. Górecki był gościem hono- 
rowym ma! bamkiecie, wyddamym przez na- 
czelnika Amerykaniskiego Legjonu John- 
SONA. 

W dłuższej mowie gen. Górecki wspom 
niał o stosunkach między Polską a Ame- 
ryką, złożył hołd pamięci Wilsona, wiyłlka- 
zał, jak miezbędniy dla [Polski jest! dostęp 
do morza i zalkończył słowami: „Niemasz 
problemu korytarza. Mowa generała przy 
jęta była gorącemi oklaskami, 

— — — оОо——— 

niesłusznie Japonja twierdzi, że sprawa ta win- 
na być uregulowana pomiędzy Sowietami a 
państwem Mandżuko bez oglądania się na la- 
ponję. 
TOKIO. PAT. — Ambasador sowiecki oznaj 

mił, że rząd ZSRR niezadowolony jest z urzę- 
dowego wyjaśnienia Japonji w sprawie ostat- 
nich wypadków granicznych na stacji Pograni- 
cznaja. Ambasador domagać się ma ukarania 
winnych tych zajść. 

SOWIECKO - JAPOŃSKO - MANDŻUR- 
SKA KONFERENCJA W SPRAWIE 

ZAGROŻONYCH TERENÓW 
LONDYN PAT. — Korespondent Reutera 

donosi z Tokjo, że według wiadomości ze źró- 
deł miarodajnych, japonja zaproponowała od- 
bycie w Tokio wspólnej konferencji sowiecko - 

japońsko - mandżurskiej celem zlikwidowania 

nieporozumień w związku z rzekomem zagro- 

żeniem terenów sowieckich w Mandżurji. 
Ambasador sowiecki w Tokio przekazał te pro 

pozycje do Moskwy. Wśród zagadnień, jakie 
mają być przedyskutowane, figuruje sprawa 
wschodnio - chińskiej finji kołejowej. 

„ROKOWANIA BARDZIEJ POTRZEB- 
NE NIEMCOM Niż POLSCE" 

LONDYN PAT. — „Times* pod nagłów- 
kiem: „Lepsza atmosiera między Polską a 
Niemcami“ zamieszczą dłuższą depeszę swego 
korespondenta berlińskiego, który zaznacza, że 
ogłoszenie jednobrzmiących komunikatów uwa- 
żane jest w Berlinie, zarówno w kołach nie- 
mieckich, jak i polskich, za oznakę wyraźnej 
poprawy w naprężonej atmosierze, jaka zawis- 
ła ostatnio nad stosunkami polsko - niemiec- 
kiemi. Maltretowanie obywateli polskich w 
Berlinie oraz obawy, jakie Niemcy budzą, zwła 
szcza w Polsce, wywołały duży niepokój po 
stronie połskiejj a wiadomości o demonstra- 
cjach antyriemieckich i ciągłe pogłoski o woj 
nie prewencyjnej niepokoją Niemcy ze wzglę- 
du na ich wojskową niższość. Nadzieje jednak 
prasy niemieckiej na możliwość załatwienia za 
gadnień politycznych między Niemcami a Pol- 
ską na drodze bezpośrednich korowań korespon 
dent „Timesa“ uważa za zbyt optymistyczne. 

„Morning Post“ w obszernej depeszy z Pa 
ryża omawia stosunki połsko - niemieckie. — 
Depesza zaopatrzona jest w następujące tytuły: 
„Hitler spogląda na Wschód”, „Znamienne po- 
sunięcie w sporze z Polską", „Widoki porozu- 
mienia*, „Handel niemiecki . ciężko dotknięty 
bojkotem". Korespondent stwierdza że rozmo- 
wie berlińskiej sine + w Paryżu poważne 
znaczenie i pisze: „| że spotkanie z pos- 
łem połskim nastąpiło na życzenie kanclerza, 
uważane jest w niektórych kołach za dowód, 
że Niemcy pragną porozumienia z Polską. — 
Wyrażane są nawet przypuszczenia, że spotka 
nie to może być i i- 
tyki zbliżenia, W chwili obecnej rokowania te 
są bardziej potrzebne Niemcom, aniżeli Pol - 
sce*. 

„NIEPISANY PAKT O NIEAGRESJI" 

LONDYN PAT. — „Daily Telegraph" pod 
nagłówkiem: „Porozumienie polsko - niemiec- 
kie'* zamieszcza krótką depeszę z Warszawy — 
głoszącą, że w Warszawie zawarto niepisany 

pakt o nieagresji pomiędzy Połską a Niemcami 
w wyniku rozmowy posła Wysockiego z Hit- 

lerem, który zapowiedział, że Niemcy utrzymu- 

ją swą politykę w ramach traktatów międzyna- 

rodowych. 

„HIFLER USPOKAJA POLAKÓW 

MOSKWA PAT. — Konierencja posła Wy- 
sockiego z Hitlerem wywołała wiełkie zaintere- 
sowanie w moskiewskich kołach politycznych. 
Fakt ten komentowany jest jako próba odprę- 
żenia w stosunkach polsko - niemieckich. — 
Prasa doniesienie swe tytułuje: „Hitler uspoka- 
ja Połaków*. 

Korespońdent berliński „Izwiestij“ pisze 
między iniemi o kursujących pogłoskach, jako 
by stanowisko ministra Spraw zagranicznych 
Rzeszy miał wkrótce objąć von Papen, mający 
rzekomo bojkotować plan współpracy francu- 
5Ко - niemiecko - polskiej. Tenże korespondent 
twierdzi, że w Niemczech znacznie wzmocniła 
się pozycja zwołenników utrzymania przyjaz- 
nych stosunków z Sowietami. 

Z drugiej strony korespondent berliński 
„Prawdy“, donosząc o zamiarze podróży Rosen 
berga do Londynu, pisze: W związku ze zna- 
nym interwencyjnym planem Rosenberga spot- 
kanie jego z politykami angielskimi wymaga 
jak najbardziej czujnej uwagi. 

* 

BERLIN PAT. — Prasa niemiecka ogłasza 
dziś komunikat PAT-icznej o przyjęciu posła 
von Moltkego przez ministra spraw zagranicz- 
nych Becka, podkreślając zgodność oświad - 
czeń polskiego i niemieckiego o zamiarze trzy 
mania się ram traktatu. 

Korespondent warszawski „Deutsche Alige- 
meine Ztg.* cytuje opinję polskich kol polity- 
cznych, że oświadczenia Fog Hitlera i 
ministra Becka posiadają głę! znaczenie, — 
wychodząc poza ramy uprzejmości dyplomaty- 
cznej i zaznacza, że od Polski załeży, czy sto- 
sunek do Niemiec odpowiadać wyrażo- 
nenru przez obie strony uroczystemu życzeniu. 

Hugenbergowska „Local Anżeiger* pisze, 

miany poglądów na sprawy dotyczące jec 
i Polski. „Świat będzie musiał uznać, że Niem 
cy uczyniły pierwszy krok dla enia 
pokoju. Wynika z tego, że Połska ze swej stro 
ny dostarczyć będzie musiała dowodu, że moż 
liwy jest stan pokojowy między Niemcami a 
Polską. Komentarz swój dziennik zaopatruje 
tytułem: „Krok niemiecki i 
pokoju". 

Konferencja) w”sprawie opodat- 
kowania materjałów pędnych 

WARSZAWA. PAT. — Na piątkowem 

posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Mi- 

mistrów, które odbyło się pod przewodnie- 

twem premjera Prystora, rozpatrywano 

projekt rozporządzenia Rady Ministrów 

o opodatkowaniu materjałów pędnych na 

rzecz Państwowego Fiumduszu Drogowego. 

Komitet Ekonomiczny przyjął wyityczne te 

go rozporządzenia, ustalając rodzaje ma- 

terjałów. pędnych, podlegających opodat- 

kowaniu. Następnie Komitet przeprowa- 

dził szczegółową dyskusję nad zagadnie- 

miem surowców: krajowych. W tym zakre- 

sie uchwalono szereg wmiosków zmierzają 

cych do szerszego wiykorzystania roślim- 

mych surowców włókienniczych, tłuszczów 

krajowych, wełmy, skór, jedwabiu, tytoniu 

i inmych surowców pochodzenia krajowe- 

go. Ponadto załatwiono szereg spraw bie- 

żących. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“, 

         
   

Komunikaty Oras 
25 proc. drožej. 

n-ru dowodowego 268 grosz: 

TELEGRAMY 
AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. -— Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął wczoraj 
przed południem delegację 1 p. strzelców 
podhalańskich iw; osobach: dowódcy pułku 
płk. Krudowskiego, ppłk. djpl. Porwita i 

kpt. Wójcika. Delegacja ta wręczyła Panu 
Prezydentowi odznakę pułkową wraz z od- 
powiednim dyplomem. Następnie Pan Pre 
zydent przyjął delegację 3 p. strzełców 
podhalańskich — pik. Zagórskiego, mjr. 
Kutybę i por. Słoniewskiego. Delegacja ta 
również wręczyła odłznakę pułkową. O g. 
12,30 Pan Prezydent przyjął b. ministra 
Klamnera oraz p. Michela, którzy przybyli 
zaprosić Pana Prezdyemta na pośsięcenie 
szybu węglowego Skarbofermu im. Prezy- 
denta Mościckiego w Królewskiej Hucie. 

NOWY PREZES NAJWYŻSZEGO 
TRYBUNAŁU ADMINISTRACYJNEGO 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj (Pan. 
Prezydent Rzeczypospolitej mianował 
pierwszym prezesem Najwyższego Trybu- 
mału Adminisiracyjnego dotychczasowego 
prezesa tego trybunału p. Włodzimierza 
Orskiego. Niależy madmienić, że po śmierci 
śp. prezesa Piętaka, p. Orski pełnił za- 
stępczo funkcję pierwszego prezesa przez 
czas dłuższy. 

PROJEKT AMNESTJI 

WARSZAWA (tell wł.) Krążą pogło- 
Ski, że w związku z mającym nastąpić wy- 
borem Prezydenta Państwa, opnacowany 
jest projekt amnestji. Narazie nie wiado- 
mio, kogo obejmie tem akt łaski. Szczegóły 

'amnestji, opracowywane przez Mimister- 
poli- stwo Sprawiedliwości, trzymane są nara- 

zie w tajemnicy. 

SAMORZĄDY OBOWIĄZANE SĄ DO 
POTRĄCANIA SKŁADEK NA RZECZ 

FUNDUSZU PRACY 
WARSZAWA (tel. wł.) Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych rozesłało do wojeg 
wodów okólniki, aby ci przypomnieli za- 
rządom samorządów. o obowiązku potrą- 
camia na rzecz Funduszu Pracy, z uposa- 
żenia i zarobków. osób pobierających sta- 
łe wynagrodzenie za najemną pracę w: in- 
stytucjach samorządowych, przedsiębior- 

stwach, zakładach itd — 1 proc. od sumy 
uposażenia. 
PRZYGOTOWANIA DO CHALLENGE 

WARSZAWA (tel. wl.) Dnia 8 bm. na 
zaproszenie polskiego Aerokliubu, przyby- 
wają do (Warszawy delegaci zagranicznych 

aeroklubów, którzy wezmą udział w kon 
ferencji w sprawie Chalenge mi r. 1934, 
Na konferencji tej delegaci zagraniczni 
poczymią swoje uwagi do polskiego pro- 
jektu regulaminu Chalenge. 

WYROK W AFERZE PRZEMYTNICZE| 

WARSZAWA (tel. wi.) (Wiezoraj po 
południu Sąd Okręgowy: w Warszawie о- 

głosił wyrok w sprawie (wielkiej afery 
przemytniczej. Mocą (tego wyroku główny 
oskarżony podinspektor Siedlecki skazany 
został ma 6 lat więzienia, oraz 10 tysięcy 
zł. grzywny. Jarosz i Jedwab skazami Ка- 
ždy po 2 i pół roku więzienia. Jedem z o- 
skarżonych został uniewinniony, pozostali 
skazami na karę grzywny. 

ZAGADKOWE ZABÓJSTWO 
POCZTYLJONA 

WARSZA,WIA (tel. wł.) Nocy, ubiegłej 
patrol policyjny zauważył w pobliżu par- 
ku Traugutta zwłoki młodego mężczyzny. 
Natychmiast przeprowadzone śledziiwo. wy 
kazało, że jest to 27-letni Jam Wiśniewski, 
pocztyljon z urzędu pocztowego Warsza- 
wa 15. Śmierć nastąpiła z nieustalonych 
bliżej przyczyn, zachodzi jednak przypusz 
czenie, że został oni uduszony. Krążą po- 
głoski, że mord dokonany: był ma tle sek- 
Sualnem, + 

MISJA GOSPODARCZA Z.S.R.R. 
NA TARGACH W POZNANIU* 

POZNIAŃ. PAT. — W nocy z czwartku 
ma piątek przybyła tu z Gdyni handlowa 
misja sowiedka z p. Bojewem na czele— 
Ramo wycieczkę powitali przedstawiciele 
Targów! Poznańskich i sfer przemysłowych 
poczem po śniadaniu, goście udali się na 
zwiedzanie Targów i ich, 

POROZUMIENIE HANDLOWE 
POLSKO-ŁOTEWSKIE 

RYGA. PAT. — W dnilu wczorajszym 
w. Ministerstwie Skarbu rozpoczęły. się ro 
(kowania pomiędzy delegacją polską z mi- 
misinem Beczkowiczem czele oraz przed 
stawieielami Mini ja Skarbu oraz Mi 
nisterstwa Spraw! ZagŃwmicznych na czele 
z ministrem Ammiusem. Rekdoidio te ma- 
ją na celu uregulowamie stosunków han- 
'dlowych pomiędzy Polską a Łotwą. 

KONFERENCJA AGRARNA 
BUKARESZT. PAT. — Rząd mmuń- 

ski, po porozumieniu się z rządem polskim” 
zwołał konferencję państw agramnych do 
Bukaresztu mia dmie 4, 5 iii 6 czerwca br. — 
Konferencja ta mą opracować między in- 
nymi ogólne stanowisko, jakie państwa 
rolnicze zajmą ina konferencji gospodarczej 
w Londynie, 

ANTYKOMUNISTYCZNE REPRESJE 
W AUSTRII 

WIEDEŃ. PAT. — Urzędowy komuni 
kat donosi, że z polecenia kamelerza Dol- 
fussa, władze podjęły rw calej Austrji re- 
wizje wś ód członków, partji komunistycz- 
nej. przyeżem skonfiskowamo znaczną ilość 
druków i Sroni. Aresztowano 80 przywód- 
ców komunistycznych. Komunistyczna Ar 
beitenwehr została. rozwiązana.
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SILVA RERUM 
KOBIETY — LITERATKI I ICH OFIARY 

— MĘŻCZYŹNI 

Ci mężczyźni to są potwory, to są 
zbóje, to są... ach, już nie wiem, jak mam 
wyrazić swoje oburzenie!.. Czego właści - 
'wie chcą oni od niewiast, od biednych, 
bezbronnych, anielskich istot?.. Mój ko- 
lega W. Ch. (Obecnie zerwałem z nim 
wszelkie stosunku) w swoim czasie wy- 
kazał (mnie nie przekonał!), że kobiety, 
jako nie umiejące tworzyć syntezy, są 
bezwiednie szkodliwe na gruncie szkół 
męskich, jeżeli są nauczycielkami histo- « 
rji czy literatury polskiej. Teraz już L. 
H. Morstin (ktoby się spodziewał?). do- 
brał się do literatek. W artykule p.t. „Za- 
lew kobiecości* („Wiadomości Literac- 
kie“ — Nr. 21) pisze: 

# Odrazu się zastrzegam, że jestem przyja- 
cielem kobiet, że je podziwiam, uwielbiam, ko- 
cham, że nie jestem ani przeciwnikiem femini- 
zimu, ani zwolennikiem społecznej różnicy płci, 
że uznaję prawo kobiet do równouprawnienia 
i pracy na każdem stanowisku, ale... ale stwier 
'dzam fakt, że w dzisiejszym rozwoju biologi- 
cznym mózg kobiety działa inaczej niż mózg 
męski i wskutek tego w ich pracy twórczej na 
odcinku, który mnie interesuje t. j. w literatu- 
rze i publicystyce, brak im poczucia Odpo- 
wiedzialności za myśli, idee, i hasła, stające 
się własnością narodu... 

"Ach, ta obłuda męska! (Boże za coś 
mnie ukarał, tworząc mężczyzną?) 
Zaczynają mężczyźni od komplimentów, 
od zapewnień, że uwiełbiają i kochają 

. kobiety, a kończą na... na takich, np. u- 
wagach: 

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że mózg 
kobiety jest lżejszy od mózgu mężczyzny, ale 
to ostatecznie niczego nie dowodzi. Są i ta- 
cy, co twierdzą, że po wygiętym kręgosłupie, 
wydłużonej nienaturalnie szyi, oraz skłonnośći 
do chódzenia na czworakach, można poznać, 
że kobieta później zlazła z drzewa od męž- 
czyzny... 

Wygięty kręgosłup. Skłonność do 
chodzenia na czworakach... Do czego 
zmierza autor impertynenckich rozwa- 
żań? 

Z doświadczenia życiowego, z obserwacji, 
robionej przez szereg lat pilnie i sumiennie, 
wiem, że umysł kobiety różni się od umysłu 
mężczyzny i zdaję sobie sprawę, na czem ta 
różnica polega. To m: wystarcza, aby — jak 
powtarzam — z niepokojem patrzeć na owład- 
nięcie przez kobietę umysłowości poiskiej, na 
jej wpływ na szerokie koła inteligencji, na do- 
minującą rolę, jaką odgrywa w naszem życiu 
literackiem. 

Zarzuca Morstin literatkom i publi- 
cystkom polskim brak poczucia odpowie- 
dzialności za myśli, idee, i hasła, stają- 
ce się własnością narodu, zarzuca też, 
iż nie mogą się pozbyć odwiecznej nie- 
wieściej słabostki — gadatliwości: 

Drugi brak intelektualny kobiety, to jej 
nadmierna gadatliwość. O ile szczebiot kochan 
ki jest zawsze miły, choć nieraz godzinami roz- 
prawia o sprawach drugorzędnej wagi, o tyle 
w literaturze stanowi nieznośną przywarę. Wi: 
dzę ją nawet u pisarek najwyższej miary, razi 
mnie ona we wspaniałej „epopei nudów”, jak 
ktoś nazwał ostatni utwór. Dąbrowskiej... 

Ale jest coś bardziej jeszcze groźnego w 
umysłowości kobiecej: — upraszczanie najważ- 
niejszych i najbardziej skomplikowanych pro- 
blematów życiowych... Z naiwnością dziecka a 
lekkomyślnoscią warjata rozcina zawiłe kwe- 
stje i raz jakąś zasadę przyjmie za swoją, w 
jakąś prawdę uwierzy, nikt jej nie przekona. 

Okropności,: prawdziwe okropności!.. 
Te niewiasty, jeżeli wierzyć Morstinowi, 
doprowadzą naród-do zguby!.. Literatki 
zwłaszcza!.. | ktoby przypuszczał, że to 
są tak niebezpieczne istoty... Taka panna 
Felicja Romanowska, naprzykład.. I mło- 
da, i przystojna, i słodka jak cukierek, 
a jednak... jakże się uchronić przed ko- 
bietami w literaturze i publicystyce? 

Jak zrobić, aby kobiety, te nieodpowie- 
dzialnie i jednak w obecnym stanie umysłowo 
niedorozwinięte jeszcze istoty, nie dzierżyły at- 
birtalnie władzy w dziedzinie współczesnej li- 
teratury i publicystyki? Niestety, niema na to 
rady. jest to zjawisko równie groźne i niemo- 
żliwe do opanowania, jak trzęsienie ziemi, wy- 
buch walkanu i inne siły przyrody... 

Pozostaje nam chyba jedyny sposób obro- 
ny przed zalewem kobiecości w literaturze: mti- 
simy zajmować się kobietami, jako kobietami, 
intensywniej, z większym zapałem. Pocałunek 
mężczyzny zwykle ściera z czoła kobiety poca- 
łunek muzy — powiedział starożytny mędrzec. 
Tę ich energję i chęć rządu dusz czytelników, 
powinniśmy przerzucić na sprawy miłosne, 

A więc, literaci wiłeńscy, do dzieła!.. 
*Niech zarząd Związku Literatów, stając 
w obronie maltretowanych przez niewia- 
sty mężczyzn, postara się o zmniejszenie 
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Rosenberg zabiega o audjencję u Mac Donalda 
LONDYN. PAT. — Szef biura polityki 

zagranicznej hitlerowiców i redaktor „Voel 
kiseher Beobachter'* Rosenberg, który 
przybywa jutro do Londynu, prosił pnzez 
amlbasadę niemiedką o przyjęcie go przez 
premjera Mac Donalda, wicepremjera Bald 
wina i ministra spraw zagranicznych Si- 

micn. Minister Simon; jest chory i przez 
Ikilka dni pozostanie ma wsi, widzenie się 
więc z nim odpadło samo przezsię. Premjer 
Mac Donald odmówił przyjęcia Rosenber- 
ga. Wreszcie wicepremijer Baldwin mie u- 

dzielił narazie odpowiedzi, aczkolwiek Ro- 

senberg prosił o rozmowę z nim nie jako z 

onkiem gabinetu i wieepremjórem, lecz 

jako leaderem 'stronnietira komiserwatys- 

tów. Zakomunikewamo natomiast ambasa- 
dzie niemieckiej, że stały podsekretarz sta 

    

     

  

   

mu w Foreign Office Vansittand gotów 
jest przyjąć Rosenberga, o ile tem wyrazi 
w. tej mierze życzenie. Wizyta Rosenbenga 
wywołała zrozumiał zainteresowanie w 
Londynie, albowiem Rosenberg przybywa 

tym razem jako specjalny delegat Hitlera. 

MISJA ROSENBERGA 

, BERLIN. PAT. — Szef manodowo-so- 
cjalistycznego urzędu do spraw polityki 

anicznej wi Londymie Rosenberg wyje 
do Londynu. „Voelkischer Beobach- 

© podkreśla, że celem (tej wizyty jest 
ższe zapoznanie się ze stosunkami, ра- 

mującemi w Amglji, równocześnie zaś po- 
informowanie kół angielskich o sytuacji 
ix! Niemezech. Rosenbergowi towarzyszy 
hr. von Bismąrck. 

    

  

Przejrzyste ałuzje Hitlera 
LONDYN. PAT. — „Daity Telegraph" 

zam ieszeza-opis rozmowy, jaką odbył z Hit 
lerem. many publicysta angielski John 
Fraser, Iktūry: podkrešla, že godzinina roz- 

mowa z Hitlerem była jakby godziną spę- 

idzoną 'm huraganie. Hitler zaprotestował 
wzeciwiko podejrzeniu, że przygotowuje 
militaryzację Niemiec i oświadczył: 

— Nikt, kto pnzeżył ostatną wojnę, mie 
pragnie w Niemczech powtónzenia tego do 
świadezenia. Wychowanie wojskowe i dy- 
sayplina ratują młodą generację niemiec 

ką od gangreny, w jakiej się znalazła w 
ciągu ostatnich 14 lat. Mają ome ma celu 
wzmożenie jej męstwa i miłości ojczyzny. 

Fraser podkreśla, że Hitler mówił do 
niego jakby ma zgromadzeniu publicznem, 
a gdy Fraser wspomnial o traktacie wer- 

salskim, Hitler oświadczył: „Jest to źródło 
całego nieszczęścia. Narzucił on: nam mo- 
mallną degradację. Chcemy się od miego u- 
wolnič, ale nie przez posiadanie wielkiej 
armji, lecz przez równouprawnienie', — 
RAD CERA RTĄST TOYO ZONK CAO OTO ZOETETCEŁ AES IRRUCE 

KOMUNIŚCI BELGIJSCY PRZECIW 
HITLEROWI 

  

W pochodzie l-majowym z Brukseli niesiono 
między innemi kukłę, przedstawiającą  powie- 

szonego Hitlera. 

BZDNI — 
5 W WARSZAWIE 

ZA 10 ZŁOTYCH 
pskoje dla turystów 

Rutelu ROYAL, 
CHMIELNA 31 

wraz z bezpłstaem oprowadzeni:m po 
B mieście przez specjalnego p zewodnika. $ 

8 Prospekty wysyła się na żądanie. i 
MZR SU AB WA TA B SAS MS EM SA MAE 

W 
i 

ilości literatek i publicystek. Każdy li- 
terat powinien urzędowo otrzymać odpo- 
wiedni przydział w celu ścierania poca 
łunków muzy na czołach naszych pisa- 
rek. 

Ciekaw jestem, 
najbardziej zaszczytna i 

komu przypadłaby 
najbardziej od- 

"Wilę redukcję rsiojskową Eutenty — mó- 
wił dalej Hitler — niż zwiększenie armji 

miemiedkiej. Mam madzieję, że uzyskamy 
zmianę traktatów w: rokowaniach pokojo- 

ieh. Ideę ekspansji zamowskiej porzuci- 
my. Nie cheemy (konkurować z Amfglja 
d względem sił morskich. Nasz los nie 

   

    P 
jest mwiązamy z dalekiemi ziemiami lub 
dominjami, lecz z granicami ną wschodzie 

   

o w o 

Obchód święta 3-go Maja w Warszawie _ Sprawy psie—pod psem 

  

Najbardziej interesującą częścią Obchodu Święta 3-go Maja wWarszawie była wielka rewja 
wojskowa na placu Józefa Piłsudskiego. Na zdjęciu naszem widzimy 1 p. szwoleżerów w 

defiladzie. 

Moło przekonywojące wyjaśnienia Paul Bontoura 
PARYŻ PAT. — Minister spraw za- 

granicznych Paul - Boncour, składając 
wczoraj w Senacie wyjaśnienia, w spra- 
wie odpowiedzi francuskiej na propczy- 
cje, dotyczące paktu czterech, oświad- 
czył między innemi co następuje: 

4 wielkie mocarstwa powołane zosta 
ły nie do decydowania o sprawach, doty 
czących innych państw, lecz jedynie do 
obrad, nad sposobami zapewnienia więk 
szej skuteczności paktu Ligi Narodów. 

W tych warunkach zagadnienie rewi: 
zji traktatów dałoby się rozwiązać w 
prosty sposób. O ile bezsensownem było 
by w obecnej chwili przystępowanie do 

' rewizji granic, mogącej wywołać wojnę, 
o tyle z drugiej strony absurdem byłoby 
głosić absolutną i wieczną nienaruszal- 
ność istniejących traktatów. Mogłyby 
być przedsięwzięte środki w celu zapew 
nienia najlepszej organizacji pokoju i po . 
rozumienia gospodarczego w Europie, je 
dnakże w chwili obecnej szaleństwem by 
łoby dotykać granic. 

W dalszym ciągu swej mowy mini- 
ster wyjaśnił powody niezrealizowania 
pożyczki austrjąckiej, przypominając, że 

CEE UR NESENIAI 

Prof. Kemeszis o Litwi- 
nach wileńskich 

Kowieńskie „Musu Vilnius“ zamieszcza ar- 
tykuł prof. Kemeszisa p.t. „Po wizycie w Wil- 

ra R 

Wilno w ciągu 20-tu lat mało się zmieniło. 
Nowych domów przybyło bardzo mało, zaś sta- 
re wyglądają nędznie. Przechodniom ogromnie 
dokucza mnóstwo obszarpanych żebraków. Ży- 
wność w Wilnie kosztuje mniej więcej to samo, 
co w Kownie, natomiast mieszkania i hotele są 
o 50 proc. tańsze. 

Liczby Litwinów w Wilnie obecnie nie dą 
się ściśle ustalić. Jest ona jednak niemała. 
Zmniejszyła się może nieco tylko liczba inteli- 
gencji zawodowej. Pracowników — Litwinów 
Polacy do swych urzędów nie przyjmują, brak 
zaś kapitałów dla stwarzania własnych insty= 
tucyj. Litewskość w Wilnie znacznie się wzmo- 
gła dzięki młodzieży, pobierającej tu naukę. W 
Wilnie uczy się przeszło E00 uczniów Litwinów, 
Poza gimnazjum Witołda (320 uczniów) na u 
niwersytecie Stefana Batorego znajduje się stu 
kilkunastu studentów. Pozatem około 100 Lit- 
winów uczęszcza do szkó: rzemieślniczych, mu- 
zycznych i innych i ok. 100 dzieci do 2-ch 
szkół powszechnych. 

Prasa polska stosuje zgodną taktykę ingno 
rowania litewskości w Wilnie (?). W związku 
z tem ożywiona działalność organizacyj litew-- 
skich bardzo rzadko na łamach prasy polskiej 
w Wilnie znajduje echo. 

Okoio 2/3 całej tej młodzieży zamieszkuje 
w 8-miu internatach utrzymywanych we wzor” 
wym porządku przez Lit. T-wo Dobroczynno- 
ści. Poza wspomnianem Towarzystwem istnie- 
ja jeszcze w Wilnie następujące organizacje: 
Lit. T-<wo Naukowe, T-wo Oświatowe „Ryt     

i : у T-wo Św. Kazimierza, T-wo Św. Zyty, T-wvo 
powiedzialna misja... | Rolniczej (z 40 oddziałami — kółkami rolnicze- 

Ach, nie, nie.. Nie mówmy o tem!... | mi), T-wo trzeźwości, T-wo sztuki i literatu- 
Lector. ry i inne. 

LEŃUREASEZODE CE ZREETESERRERDE! © я 

ZMARTWIENIA KRYTYKA. 
Jak* ma zachować się sprawozdawca 

wobec dziesięciu tomów poezyj, otrzy- 
manych do recenzji? jeżeli na okładkach 
ich widnieją takie nazwiska jak: Leopold 
Stafi, juljan Tuwim, Czesław Miłosz al- 
bo Jerzy Zagórski — stanowisko recen- 
zenta jest wyraźne: może chwalić z zam- 
kniętemi oczami. Gorzej będzie, jeśli uj- 
rzy nazwisko którego ze swych przyja- 
ciół, krewnych, znajomych. Jak wybrnąć 

«z sytuacji, aby i znajomego nie urazić 
i prawdzie hołd złożyć? Chyba postąpić 
tak, jak ów krytyk artystyczny „Kurjera 
Wileńskiego", który, pisząc o wystawie 
swych przyjaciół — plastyków  wileń- 
skich, poprzedził recenzję następującem 
zwierzeniem: „Krępującą rzeczą jest pi- 
sać ze świadomością, że są to uwagi 
przyjaciela. Sądzę, jedhak, że otwarte wy 
znanie tego i pozostawienie każdemu 
swobody dopatrywania się tu pewnego 
subjektywizmu, pomnaża i tak istnieją- 
ce prawo wypowiedzenia się, tem bar- 
dziej, że krytyków artystycznych, bodaj, 
nie posiadamy zbyt wielu*. W ten spo- 
sób można nietylko obronić swoje prawa 
do sądu, ale mimochodem powiedzieć so- 
bie sańiemu komplement. Aczkolwiek ra- 
zumiem taką szczerość i nie neguję, że 

chciałbym zdobyć się na takie wyznanie, 
nie umiałbym jednakowoż otrząsnąć się 

z wrażenia, że pisać z taką szczerością 

jest rzeczą krępującą. Trudno pisać © 
kimś, gdy się jest jego przyjacielem. Tru 

dniej jeszcze, gdy się jest wrogiem. Ale 

najtrudniej chyba, gdy otrzyma się do 
recenzji pięknie wydany tom poezji p.t. 
„Tańczący w sądzie', a nad tytułem na- 

zwisko autora: Zenon Koterba —— Dziu- 

ban. Zenon Koterba Dziuban Tańczący 

w sadzie: tak wygląda okładka. A książ- 

ka wydana nakładem Krakowskiego Klu- 
bu Literatów. Co pisać o niej? 

Przypomniał mi się „dialog*, który 
miałem niedawno w radjo z Tadeuszen: 
Byrskim. 

— Chciałbym pana jako „czynnego“ 
krytyka spytać — zwrócił się do mnie 
Tadeusz Byrski: — kto ma prawo do 
krytyki, czem powinna być ona w swojej 

istocie, z czyim sądem krytycznym nale 
ży liczyć się? 

Nie byłem zaskoczony tem pytaniem, 
gdyż dialog opracowaliśmy  uprze- 
dnio na dwudziestu kartkach. Odpowie- 
działemt więc, że krytyk powinien mieć 
czystą serca wolę i pewne przygotowa- 
nie naukowe; że wrażliwość jego na prze 
jawy sztuki musi być zawsze czynna i o- 

stra; że omawiając dzieło innego, po- 

winien odłożyć na bok osobiste poglądy 

i przekonania; że sine ira ma szukać 

wartości artystycznych, a w szukaniu 

dopomagać mu winna intuicja — i wie- 
le innych pięknych rzeczy. 

Tadeusz zaś Byrski rzekł w pewnej 
chwili w te słowa: * у 

— Nie. Największe znaczenie 'w spra- 

wach krytyki ma sąd namiętny, subjek- 

   

tywny, wybuchliwy, doraźny, wypływa- 
jacy z temperamentu krytyka. 

Ja stałem na stanowisku, że krytyk 
musi powodować się rozwagą. Tadeusz 
Byrski twierdził, że odruch uczucia, erup- 
cja namiętności krytyka jest najlepszym 
probierzem dzieła sztuki, Tadeusz Byr- 
ski nie przekonał mnie. Wyszedłem ze 
studjo w mniemaniu, że ja mam  stusz- 
ność. W moich przekonaniach zachwiał 
mię dopiero Zenon Koterba Dziuban, tań 
czący w sadzie. Przeczytałem jego książ- 
kę od pierwszej zwrotki, która brzmi: 
Wyśpiewam, wyśmieję śpiewkę jak Świerk 

śmigłą, 
Przepiynę przez rzekę przekornym przeplu- 

skiem, 
I dłonie głębiną błękitną nawilgłe 
Na mchu chłodną chustę przechylnie pochylę.. 

aż do ostatniej w książce, która kończy 
się tak: . 
Kto cię zatrzyma, wschodzie różowy i młody, 
Tętencie nóg pędzących, strzało skośnego 

świtu, 
Kiedyś jest dzieckiem ruchu, synem ciekliwej 

wody, 
Śpiewem gładkiego słońca i krzykiem  za- 

chwytu?- 

Przeczytałem i uniosłem się. Byr- 
ski ma rację: tylko sąd namiętny, wybu- 
chliwy i doraźny! Nikt cię trzymać nie 
będzie, do jasnej a niespodziewanej... Za- 
tańcz się na śmierć. 

kok X 

Po _ przeczytaniu Zenona  Koterby 
Dziubana nie mogłem już przystąpić z 
równowagą i rozwagą do lektury pozo- 
stałych dziewięciu tomów. Co krok naty- 
kałem się na wiersze, które wzbudzały 
moje namiętności, powodując gwałtowne 
odruchy uczuć. Nie mogę na tem miejscu 

„ swe tęce inicjatywę i 

„ dła maszyn o pojemności ponad 3 

Senat zażądał gwarancyj finaasowych i 
policycznych. Sytuacja skomplikowała się 
— gdyż aczkolwiek Austrja, przez usta- 
kancierza Dolfussa, zrzekła się idei An- 
schlussu, lecz ostatnio wydarzyły się w 
tym kraju ważne wypadki. 

Mamy prawo — powiedział minister 
— nie mieszając się do spraw wewnętrz 
no - politycznych danego kraju, pow - 
strzymać się od udzielania pożyczki kra 
jowi, którego ustrój konstytucyjny nie 

jest dostatecznie trwały, by mógł usunąć 
ryzyko wierzyciela. 

Przechodząc do kwestji długów, za- 
ciągniętych w Ameryce, Paul - Boncour 
oświadczył: Nie chcieliśmy w sprawie 
czerwcowej raty uciekać się do klauzuli 
układu Mellon - Berenger, pozwalającej 
domagać się inoratorjum w odniesieniu 
do 50 proc. sumy, uważamy bowiem, że 
sprawa winna być podniesiona w jej ca- 
łokształcie. 

Pawrót Herriota z Ameryki 
PARYŻ PAT. — Parowiec „Ile de France“ 

opóźnił z powodu niepogody przybycie swe 
do portu w Hawrze i zawinie około godz. 21. 
Paul Boncour i podsekretarz stanu prezydjum 
rady ministrów powitają Herriota w imieniu 
rządu, podczas gdy Chautemps uda się na spo 
tkanie Herriota w charakterze prywatnym, ja- 
ko osobisty przyjaciel. Herriot przybędzie do 
Paryża specjalnym pociągiem o godz. 0,32. 

PARYŻ PAT. — W wywiadzie z korespon 
dentem „Paris Midi* na pokładzie „Ile de 

France" Herriot wyraził zadowolenie z powodu 
że zdołał dokonać w Waszyngtonie pożytecz- 
nego dzieła, połepszając w znacznym stopniu 
stosunki francusko- amerykańskie i mogąc się 
przyczynić sprawie zapewnienia pokoju gospo- 
darczego i politycznego. To, co uzyskałem w 
przeciągu kilku dni — oświadczył Herriot — 
dowodzi, jak wiele będziemy mogli uzyskać, 
jeżeli rozpoczęta w ten sposób akcja prowadzo 
na będzie dalej z wytrwałością. 

Gandhi będzie zwolniony 
SIMLA, PAT. — Prawdopodobnie 

iGamdhi włypuszezony! będzie mai wolność 
'w. trzecim dniu swej głodówki. Uda się om 
zapewnie do Achmedobadu, gdzie zamiesz- 
ka w domu miejscowego przywódcy jpar- 
jasów. 

LONDYN. PAT. — W wwiązku z gło- 
dówłką, zapowiedzianią przez Gandhiego na 
znak protestu przeciwko (uciskowi parja- 

sów przez Hindusów, należących do kast 
uprzywilejowamiych, władze brytyjskie, w. 

obawie o życie Gandhiego, zamierzają go 
uwolnić z więzienia, zanim rozpocznie gło 
dówikę. (W! razie śmierci Gandhiego wskus 
tek wycieńczenia, władze brytyjskie nie 
cheą się obarczać pozorną nawet odpowie- 
dzialnością, iż śmierć nastąpiła w. mwię- 
zleniu. 

Palska — Holandja w puharze Davisa 
HEBDA POKONANY PRZEZ TIMMERA 

HAGA PAT. — W piątek w pierwszym 
dniu turnieju tenisowego o puhar Davisa Pol- 
ska — Holandja rozegrane zostały dwie gry 

pojedyńcze. W pierwszćj Hebda przegrał do 
Timmera 3;6, 2:6, 2:6. Tenisista holenderski 

znajduje się w doskonałej formie. Po krótkiej 
przewadze Hebdy w pierwszym secie wziął w 

był panem sytuacji do 

końca meczu. 

W drugiej połowie gry Tłoczyński pokonał 
drugą rakietę Holandji Hughana 6:1, 6:2, 6:4. 

rioczyński wykazał miażdżącą przewagę nad 

SUKCES KIERÓWCY-POLAKA 

BERLIN, PAT. — Występujący: w bar 
wach francuskich automobilista hr. C. 
kowski mstanowił wczoraj na berliń 
Ayusie nowy nekond światowyi szyb 

  

   

  

«cm., osiągając na 4,9 litnowej m у 
Bugatti szybkošė przeciętną 213,8 km. ma 
godzinę. Ustanowiony w zeszłym roku re- 
kond Anglika Kystiona wynosił 210,393km. 

swoim przeciwnikiem, zabłysnął świetną formą 

i wywalczył dia Polski jeden punkt. 
Po pierwszym dniu wynik turnieju opiewa 

1:1. W sobotę rozegrana zostanie gra podwój- 

na. Para Tłoczyński — Hebda walczyć będzie 

z parą Timmer — Koll. 

Dlaczego łysisjemy przed- 
wcześnie 

Liczne doświadczenia specjalistów chorób 
włosów wykazały niezbicie, iż najczęstszą przy- 
czyną wypadania i zanikania włosów, stano- 
wią kwasy tłuszczowe, owe produkty jełczenia 
tłuszczu skóry głowy. Zobojętniając stale raz 
na tydzieli owe — skórę drażniące — kwasy, 
przy pomocy mycia głowy gorącą niemal wo- 
dą i Shampoonem D-ra Lustra, osiąga się zba 
wienny skutek zapobiegawczy. Do mycia gło- 
wy nie nadaje się żółtko, ponieważ zgoła nie 

„ zobojętnia kwasów, mydło zaś potęguje przy- 
padłości łojotokowe, z powodu zawartości w 
niem kwasów tłuszczowych. Myjąc przeto gło- 
wę często preparatem, dostosowanyc ściśle do 
właściwości skóry głowy, zwalcza się skutecz- 
nie marnienie włosów. 

Już się rozpoczęły prace przygotowawcze 
nad zorganizowaniem Ill Targów Północnycn. 
Będzie na tych Targach wystawa hodowlana, 
— zanosi się na to, że zostanie też zorganizo- 
wana wystawa rasowych psów. 

Nie zaszkodzi więc wyrazić w imieniu mi- 
łośników psa szczere życzenie, aby taka wy- 
stawa, — bardzo a bardzo pożądana! — zo- 
stała potraktowana całkiem poważnie, — albo 
też wcale nie była zorganizowana. To co dotych 
czas działo się w Wilnie, było doprawdy „pod 
psem* i krzywdziło nietylko psy, ałe nawet 
poważne organizacje, które firmowały niesamo- 
wite popisy organizatorów, ustalających całkiem 
nowe zwyczaje i obyczaje. 

Przypomnijmy sobie chociażby grudniową 
wystawę z r. 1932. Zorganizowano wówczas w 
pawilonie Targów Północnych Wystawę — Po- 
kaz drobiu, gołębi pocztowych i zwierząt fu- 
terkowych, mającą dział psów rasowych. Orga- 
nizatorem był specjalny komitet, złożony z 
przedstawicieli kilku wileńskich organizacyj, a 
mianowicie: Zw. Hod. Drobiu ziemi Wileńskiej, 
Zw. Spółdz. Miecz  Jajcz., Izby Przemysłowo- 
Handlowej, Kom. Opieki nad wsią Wil., Tow. 
Hod. gołębi poczt., oraz Wojsk. st. gołębi pocz 
towych. Przewodniczącym Komitetu był p. por. 
w st. sp. Z. Christa. 

Komitet, jak to się zwykle praktykuje, wy- 
dał szczegółowy katalog z wyszczególnieniem 
eksponatów, ogłosił nazwiska organizatorów i 
podał skład komisji sędziowskiej. Z pięciu osób 
składała się ta komisja; nazwiska sędziów 
budziły zaufanie, choć uderzał i zastanawiał 

brak nazwiska jedynego w Wilnie znawcy psa 
rasowego, autora Świetnego podręcznika, p. 
pułk. St. Blockiego. 

Wystawa trwała tylko cztery dni, — wyni- 
ki więc zostały ogłoszone prędko, — wyniki 
wręcz rewelacyjne. Przedewszystkiem okazało 
się, że działała komisja w całkiem innym skła- 
dzie, — w jakim, ściśle nie było wiadomo, gdyż 
nowy skład nie został podany do wiadomości 
publicznej. To jedno było pewne, że do komi- 
sji sędziowskiej wszedł sekretarz komitetu or- 
ganizacyjnego, oraz jeden z wystawców, któ- 
ry należycie doceniając wartość swych ekspo- 
natów, przyznał sobie dwa złote medale. 

Dziwny skład nowej komisji sędziowskiej 
w. sposób niezwykły przyznawał nagrody za 
wystawione i niewystawione psy. Medale zło- 
te przyznano trzem psom, figurującym w kata- 
logu, i jednemu niezgłoszonemu na wystawę. 
Medale srebrne otrzymały dwa psy, wymienio- 
ne w katalogu i cztery niewymienione, z któ- 
rych dwa nawet nie miały właściciela!... Meda- 
le bronzowe przyznano dwum psom, zarejestro 
wanym w katalogu. 

Tego rodzaju działalność panów sędziów 
mogłaby wywołać pewne zastrzeżenia, jako caż 
kiem oryginalna i w normalnych warunkach ni- 
gdzie niepraktykowana. Na tem jednak nie ko- 
niec. 

Uchwały komisji, ogłoszone zapomocą nie- 
podpisanej karty z wykazem eksponatów, któ- 
re otrzymały nagrody i z podaniem nazwisk 
właścicieli (z wyjątkiem, naturalnie nazwiska 
niewiadomego właściciela bezpańskich psów, 
ozdobionych srebrnemi medalami), uchwały te 
bynajmniej nie były ostateczne i nie obowią- 
zywały komitetu organizacyjnego. 

Przekonał się o tem chyba niejeden z wy- 
stawców, szczególnie zaś ktoś, kto teoretycz- 
nie, bo zgodnie z ogłoszeniem na wystawie, 
otrzymał dwa bronzowe medale za psa i kota. 

Po upływie kilku miesięcy po zamknięciu 
wystawy, otrzymał ten ktoś... list pochwalny 
dla kota (nie medal bronzowy!) — pies zaś zo- 
stał ukarany jeszcze dotkliwiej, bo nie dostał 
żadnej nagrody!.. 

Na liście pochwalnym, jako członkowie 
komisji sędziowskiej, podpisali się dwaj pane- 
wie, którzy rzeczywiście wchodzili w skład ko- 
misji, podany w katalogu, i trzej panowie, któ- 
rych wejście do komisji, całkiem zresztą prze- 
zornie, nie zostało w swoim czasie podane jo 
publicznej wiadomości. 

Ponieważ podczas kwalifikowania ekspo- 
natów działała komisja o nieznanym składzie i 
wymieniano różne nazwiska, nie figurujące na 
oficjalnym dokumencie, jakim jest list pochwal- 
ny, przypuszczać można, że ostateczny sąd O 
nagrodach, miała trzecia komisja, działająca 
już po zamknięciu wystawy. 

Co rajciekawsze i najsmutniejsze zara- 
zem, -— że list pochwalny został wydany nie w 
imieniu Komitetu wystawy, lecz w imieniu Wi- 
leńskiego Towarzystwą Organizacyj i Kółek 
Rolniczych, które w organizowaniu wystawy 
żadnego udziału — oficjalnie przynajmniej — 
nie brało i zostało użyte już po wystawie za 
piękny parawan, do przykrycia nieco... jakby 
to delikatnie się wyrazić?... Nieco egzotycznej 
działalności organizatorów i sędziów, wśród 

których, niestety, znajdujemy nazwiska ludzi 
poważnych. ` 

Smutne doświadczenia wystawy psiej pod 
psem muszą zbudzić czujność wszystkich miło- 
śników psa. Dobrze zorganizowana wystawa 
psów rasowych jest bardzo potrzebna, ale u- 
rządzanie szopek, о уле! przekraczających 
granice żartu, jest całkiem nie na miejscu. 

W.Ch. 
PZIERRZEREY ZZO POYTZCTE LASEROWA PEZOWEZSZNIADACA 

ZADYMKA ŚNIEŻNA W MOSKWIE 

MOSKWA. IP'AfT. — iPrzez сайу dzień 

wczorajszy z miewiellkiami przerwami w 

Moskwie 'tmwała zadymka śnieżma. 

wyjawić tych odruchów, mogę natomiast 
przytoczyć niektóre z wierszy, pobudza- 
jące do odruchów. 

Stanisław Czernik, naprzykład, 
książce p.t. „O polskim płocie” pisze: 
Najpospolitszy polski płot 
Bardziej mi się podoba od wytwornie  nie- 

mieckich. 

w 

Poczynam sobie od wrót... 
Śpiewam go sobie i gram, 
A on mi rośnie jak sens norwidowski, 
Choć jest podobno ordynus i cham, 
A on się pręży jak jasny Wyspiański, 
I—jakiż bezsens! — pachnie mi Szopenem- 

Leopold Lewin, w tomie „Kora pisa- 
na“ laskocze człowieka poprostu po skó- 
rze. Taki zmysłowiec, 

W powietrzu płyną róże roztarte na zapach, 
Któremi drżące nozdrza pożądliwie pieszczę, 
Po gęsto przetykanych gwiazdami pułapach 
Wiatr włóczy się i strząsa wonnych płat- 

ków deszcze. 
Szkarłatnemi różami namaszczę twe ciało 
Od ramion utoczonych po gładkie kolana, 
Piersi podane naprzód pieszczoty upałom 
I śniade biodra w kształcie spragnionego 

dzbana.. 

To samo Beata Obertyńska w książce 
Klonowych motylach'': 

O jego cedrową urodę 
Pytały ciekawe i łase, 
Kolana podciągały pod brodę, 
Dzieliły się ananasem. 
Mówiły, że także czasem 
Wieść umie być przesadzona. 
Skubały winogrona, 
Nie wierzyły Putyfarze. 
Musiały ujrzeć same 
Ten cud zazdrośnie chowany. 
Słowa bywają oszukańcze. 
Płonęły im oczy i twarze. 
Obierały złote banany 
I pomarańcze.... 

A taki Wiesław Strzałkowski dopro- 
wadza do szewckiej pasji swoją blagier- 
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ską irazeologją i fałszywym, załganym 
do ostatka, patosem: 

jesteśmy budowniczy, co mają dom budować 
Z wyrosłych krzepkich sosen, któremi wiatr 

zamiata. 
Mamy nasze narzędzia: moc czynu i moc 

k słowa. 
idziemy na zdobycie polskiego w Polsce 

3 świata! 
Konkwistadorzy nowi! Zdobywcy oceanów! 
Idziemy, aby w Polsce nieznane światy 

tworzyć, 
By z świętem namaszczeniem herosów i 

kapłanów 
Odkrywać w sobie samych zarysy kształtów 

Bożych! 

Innych książek czytać już nie mog- 
łem. Wszystkie razem liczą 691 stronę. 
Każdy tom wydany przeciętnie w 500 eg 
zemplarzach. Egzemplarz. kosztuje prze- 
ciętnie od dwóch do trzech złotych. Ty- 
le papieru. Tyle pieniędzy. 

* * 

Stanisław Baczyński, znakomity kry- 
tyk warszawski, napisał przed paru laty 
studjum o krytyce p. t. „Prawo sądu”. 

Rozważając zadania krytyka i stwierdzi 
wszy, że absolutnych kryterjów estetycz- 
nych iw dziedzinie krytyki być nie może, 
Baczyński dochodzi do wniosku, że jedy 
ną zasadą krytyki winien być smak epo- 
ki i jego wszechstronne wyczucie. Kry 
tyk obowiązany jest do posiadania tego 
smaku przedewszystkiem, gdyż od tego 
zależy wszelka kompetencja do wydawa 
nia sądów, i dopiero wówczas krytyk 
dojrzały jest do swej społecznej roli, 
czyli do formułowania stylu epoki, jego 
kryterjów, ideału i czystości. Spełniając 
tę funkcję — pisze Baczyński — krytyka 
realizowała się twórczo wraz ze sztuką, 

* 

budowała estetyczny wykładnik epok 1 
doniosły współczynnik ich doskonalenia 
się, gdyż uświadamiała procesy podświa 
dome, podkreślała je, utrwalała zjawiska 
płynne i cechy, które bez niej uległyby 
zatarciu. 

Postulaty, wysunięte przez Baczyń- 
skiego, są piękne, mądre, i w tym chao- 
sie sądów, który Baczyński nazywa błą- 
dzeniem pomiędzy „kuchnią a Panteo- 
пет“, wydają się istotnie drogowskaza- 
mi. Zasadą w krytyce winien być smak 
epoki i jego wszechstronne wyczucie: 
oto jasne postawienie kwestji. 

Ale co to jest smak epoki i gdzie 
w jakich przejawach życia, należy go wy 
czuwać, aby potem formułować styl i i- 
deały? Powinien posiadać go krytyk. 
Krytyk jednakże nie karmi się powie- 
trzem: jest tylko odbiorcą dzieł sztuki i 
spożywając je, wyczuwa smak epoki 

Przyrządzają te dzieła artyści, litera- 
ci, poeci. Cóż może powiedzieć krytyk o 
smaku epoki i jak sformułować jej styl, 
jeśli poeci piszą, że polski płot jest ordy- 
nus i cham, ale pręży się, jak Wyspiań 
ski i pachnie Szopenem? 

Czy zadaniem krytyka jest, rozważna 
a beznamiętna analiza wszystkich „pło- 
dów' ducha poetyckiego? Czy też powi 
nien on potępić epokę za brak smaku i 
stylu? Czy, przyznawszy rację Tadeuszo . 
wi Byrskiemu, rozpocząć wydawanie są 
dów namiętnych? jednemu poecie powie 
dzieć: ty sam ordynus; drugiego zapy- 
tać: Lopek, co ty chcesz od tych bioder 

w kształcie dzbana?, a trzeciego okreś- 

lić krótko: blagier? Wysz.
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"ZSADOW 
BYŁY SĘDZIA SKAZANY NA 3 LATA 

WIĘZIENIA 

Omegdaj Sąd Apelacyjny wi Wilnie r6z- 

patrywał sprawę karną p. Michała: M. Dąb- 

ski-Niewiadomslkiego, b. sędziego: pokoju 

w Berezie Kartuzkiej, oskarżonego o ieały 

szereg nadużyć. » 

Działo się to wszystko w okresie przed 

1926 rokiem. Dekretem Ministerstwa Spra 

wiedłiwości p. Niewiadomski mianowany 

został sędzią w Berezie Kaniuzkiej dinfia 8 

sienpnia 1924 r. Urzędowamie objął pod 

komiee tegoż miesiąca. 

W związku z objęciem swych unzędo- 

wiyich funkcyj, p. Niewiadomski mnisiał do- 

starczyć ma ręce prezesa Sądu Okręgowe- 

go w Grodnie odpowiednie zaświadczenie 

z swej pmzeszłej pracy mia terenie sądownic 

+wa. Zaświadczeń takich dostarczył p. Nie- 

iadomski aż dwa. ё 

V jednem wydanem przez Sąd Pokoju 

w. Brześciu Kujawskim z dnia 6 marca T. 

1924 powiedzianem było, iż p. Nilewiadom- 

ski pracował w tamtejszym: mmzędiziie w! 

charakterze pomocnika sekretarza od moku 

1908 do 1913. Drugie zaświadczenie 2 

koju mw Włocławku powiadało, žo MOwW- 

be w tymże czasie, bo odi rolktu 1908 do 

1915 p. Niewiadomski pracował tam jako 

pe tła mie przeszkodziła jednak 

p. N. w pelnieniu funkcyj sędziowskich w 

Berezie. Upłynęło 6 miesięcy. (W dniu 28 

iutego 1925 Ministerstwo Sprawiedliwiości 

nadesłało nia męce prezesa Sądu Okręgom'e- 

go w Grodnie następujące powiadomienie: 

1) Sąd Pokoju m Włocławku oskarża 

p. N., że podczas pelnienia służby w intben- 

denturze wojskowej w r. 1919 przywiasz- 

czył sobie 3.174 kg. cukru; => : 

2) będąc komendantem policji W Lip- 

nie pow. płockiego, p. N. madużywając wła- 

dzy. urzędowej zmusił miejalkiego _ Karola 

Hiefec dh meskas nį Ideti DOE” 

nie zgóry określonej przez siebie; : 

3) w łemże mieście, jako komendant 

policji p. N. mabył 2 ikmowy, wiedząc, że 

pochodzą one z kradzieży i wreszcie 

4) tenże p. N. oskarżony był z art. 636 da- 

wmego kodeksu karnego. 

Wyjaśniając, iż eo do ostatniego pnze- 

śledzitwo zostało umorzone z bra- 

ku dowodów winy, trzy poprzednie zaś da- 

sowanie zostały p. N. na skutdk amnestji, 

Ministerstwo żądało opinji eo ido osoby 

p. N. jak rówmież odpowiedzi, czy możli 

wem jest, żeby mógł on nadal pełnić fumk- 

cje sędziego w: Berezie Kamntuzkiej. 

Pismem datowem w: kwietniu 1925 m. 

prezes Sądu Okręgowego 'wi Grodnie odpo- 

wiedział, iż wobec 'tiak poważmych zamu- 

tów nie może pozostawić p. N. mia jego sta- 

mowisku 'w Berezie. Stało się jednak ina- 

czej. Pam N. sędziował w Berezie aż do 21 
marca 1927, kiedy to ma skutek złożonych 

na niepo skamg mieszkańców tego miastecz 
ka został zawieszony. wi (czynnościach, w 
całej zaś sprawie widnożomo śledztwo. Skarg 

awych było 30, Śledziwo ujawniło tylko & 

przestępstwa: ii za to właśnie p. N. stamął 

w grudniu ub. roku przed Sądem Okręgo- 

wym w Gnodniie. W wyniku stwiendzenia, 
że p. N., pełniąc obowiązki sędziego i miad- 
używając swych funkcyj wyłudził od 3-ch 
mieszkańców Berezy większe sumy pienię- 

śme, Sąd Okręgowy skazał wówiczas oskar- 

żonego na 1 mok i! 4 miesiące więzienia. Od 

wyroku tego apelował prokurator, wobec 

czeło calą sprawą wczoraj właśnie zajął 
się Sąd Apelacyjny iw Wiilmie, 

Po parogodzinnem posiedzeniu Sąd 
Apelacyjny poprzedni wyrok uchylił i ska- 
zał tym razem p. Niewiadomskiego na 3 
lata i 4 miesiące iwięzienia, oraz pozbatwiie- 
nie pra) obywatelskich ma przeciąg lat 
10. Bronił oskarżonego adw. Engiel. 

BA, FILMOWEJ TAŚMIE 

KAŻDY SOBIE — RZEPKĘ SKROBIE 

Pomoć mądrość życiowa polega nia tem, 
by mikogo nigdły nie urażając, dopiąć Zaw- 
sze swego celu. Jest to jednak zasada te- 

zmie, 
Jeżelii się chce pofolgować sobie , i 

zmówmiać z ziemią“ jakąś filmową wramotę 
— wnet dzsłoni! płaczliwie „telefon! i noz- 
žalony głos właściciela Kima biada, że 
to brak zmozumienia, że podatki, że ma- 
gistrat, a tu taika recemzja.. Aż dzłowiie- 
ka żal bierze,  - 

Wi przypływie rzewności, i ma widok 
pustej sali skmobniie się czasem coś przy- 

<hylnego, choć z ekrariu ryczały niesamo- 
wite głosy i wylkrzywiały się pnzeraźliwe 
fizje — już mazajutrz przychodzi list od 
„Stałej czytelniczki” czy, „stałego czyłtelni- 

ka” z wyrzutami: — jak można było — 
chwałić talkie coś!?!. 

Po takich ciężkich próbach trzeba się 
było zdecydować ii stanąć ma gruncie czy- 
stej, mieskazitelnej spriawiedlirwiości. 

Zadnych sentymenitów, żadnych wzglę- 
dów. Ta jest wzmiosłe, to jest wspaniałe! 

Ostatni tydzień przyniósł dwa tele- 
fony. jeden — głos kobiecy, drugi mę- 
ski. Oba z kamieelarji dwóch kim) wileń- 
skich. Jeden! prioponiował „dla włabwie- 
nia“ pracy recenzentowi madsyłamiie go- 
towych  recenizyj, o każdym filmie w da- 
nem kinie, drugi prosił o wstrzymanie re- 
cenzji rwiobec konkursu na 
sprawozdanie. 

Każdy sobie rzepkę skrobie! Jak tu 
komu tłumaczyć, że recenzje w, dziale — 
„Na filmowej taśmie* nie związane są z 
interesami i zamierzeniami właścicieli 
kin? Mogą pójść po limji tych interesów 

  

- gdy, film jest istotnie dobry; — wówczas 
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chwali się go, bo na to zasługuje. Ale 
służyć riekllamiie — pojętej jalkio  drnuikowa- 
nie zachwytów: właściciela: nad swoim fil- 
miem, albo jako współdziałanie z „komkur- 
sami* — wchodzi raczej w zakres biur 
reklamowych. 

Nasi właściciele kin powfinini- już od- 
różmiać te wszystkie subtelniości. Tad. C, 
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NABOŻENSTWA 

— Związek Cechów. — W nadch. niedzielę 
7 maja o godz. 1l w kościele św. Ducha od- 
będzie się wspólne nabożeństwo wszystkich 

rzemieślników. Mszę świętą odprawi i kazan:e 

wygłosi ks. mgr. Al. Mościcki. 
W. poniedziałek 8 maja w lokalu własnym 

miesięczne sprawozdawcze zebranie delegatów 
Związku Cechów. 

MIEJSKA 

— NOWIA ELEKTROWNIA. W tych 

dniach odbędzie się posiedzenie podkomi- 

sji powołanej do opracowania projektu 
budowy hydnoelektwowni w. Szyłanach. — 

Władze miejskie bardzo dużo obiecują so- 

bie z realizacji tego planu. Według opiłnji 

nzeczcznawiców, pozwoli om za pomocą wy- 

zyskania sił wodnych uruchomić cały sze- 

reg mowych gałęzi przemysłu, przyczynia 
jąc się w tem| sposób do ożywienia życia 
gospodarczego Wileńszczyzny. 

Budową hydroelektrowni  zaintereso- 
wał się kapitał zagraniczny, dowodem cze 
go są oferty od! finansistów! szwajcarskich 

į francuskich. 
WIYŁĄCZANIE WODY MIEJ- 

SKIEJ. Jak już pisaliśmy, miasto mysu- 
nęło projekt wyłączania wody. właścieie- 
lom posesyj, którzy zdradzają wyraźną złą 
wolę w wywiązywaniu się z opłat na nzecz 
miasta. Projekt ten był już przedmiotem 
obrad dwu Ikomisyj radzieckich. Obie u- 

stosunikowały się doń negatywmie. Obecnie 
jak się dowiiadujemy, projekt tem znowu 

Stał się alktualny i jest przedmiotem dys- 
usji władz nadzorczych. W związku z tem 
mależy się liczyć, że mimo wszystko wy- 
łączanie wody opornym płatnikom zosta- 
mie zreałizowiame. 

— KREDYTY NA DROBNE BUDO- 
'WNICTWO. (1 Fumiduszu Pracy będą u- 
dzielame kredyłty na drobne budownietwo. 
'W! związku @ tem (Komitet Rozbudowy 
prześle do BGK zgłoszenia ю požyczki! 

— ©О CENNIK ŁÓDKARSKI NA 
WILJI. Przewoźnicy ma Wilji pobierają 
aż 20 groszy za przejazd łodzią ma drugą 

stronę Wilji. W roku ubiegłym cena za 

przejazd ustalona była na 10 gmoszy, więc 
spodziewać się należy, że i obecnie prze- 
woźnicy otrzymają polecenie niepobiera- 
mia wyższych opłat. 

— SPRAWA OBNIŻKI KOMORNE- 
GO. Zrzeszenia lokatorskie projektują po- 
mowme zwołanie zjazdu lokatorskiego, w 
sprawie obniżki kiomornego. Terminu zjsz 

dłu jeszcze nie ustalono. 

— FIRMY NA TARGACH PÓŁN. W 
tegorocznych III Targach Północnych « 
Wiilnie, mają wziąć udział. firmy z terenu 
województwa nowogródzkiego, białostoc- 
kiego i poleskiego. Również są oczekiwane 
zgłoszenia firm warszawskich, bielskich, 
łódzkich, żywamdowskich itd. 

POCZTOWA 

— [POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Z PALESTYNĄ. Z dniem 1 maja urząd 
pocztowy wprowadził much telefoniczny 
między Polską a Palestyną — via Bemlin 
radjo Cairo lub via Berlin — Londyn — 
radjo Cairo. — Do ruchu dopuszczono na- 
razie Warszawię, Bielsko, Bydgoszcz, Gdy- 
nie, Kaltowice, (Krakow, Lublin, Lwów, 
Łódź, iPozmań i! Wilno. — W Palestynie 
Gara, Jaffa i Jeruzalem. Opłata za 3- 
minuliową rozmowę zwykłą wynosi 106 
NAA i za każdą dalszą minutę 1/3 tej 

st i. 

PRZEWÓZ POCZTY STEROW- 
0EM „HRABIA ZEPPELIN* DO AME- 
RYKI POŁUDNIOWEJ. W dniach 6 ma- 
ja, 3 czerwca, 1 lipca, 5 sierpnia, 2, 16 i 30 
wmześnia oraz 28 października mastąpią 
cdloty z Friedrichshafen sterowca „Hra- 
bia Zeppelin* do Ameryki Południowej, — 
'Wszystikie polskie urzędy pocztowe przyj- 
mują przesyłki. listowe do przewozu tym 
siterowieem. — (Przesyłki muszą być ozna- 
czone przy madamiu napisem „Mit Luft- 
schiff Graf Zeppelin“. — Informacyj co 
do opłat udziela każdy umząd pocztowy. 

SZKOLNĄ 
— Powrót kuratora. — Kurator Wileńskie- 

go Okręgu Szkolnego p. Kazimierz Szelągow- 
ski powrócił i objął w dniu dzisiejszym urzę- 

dowanie. 

— Egzaminy dła przerośniętych. — Egza- 
miny nadzwyczajne z zakresu programu 7-kla- 
sowej szkoły powszechnej odbędą się w dniach 
od 22 do 28 maja 1933 roku w lokalu publicz 
nej szkoły powszechnej nr 1 w Wilnie ul. Želi 
gowskiego 1. Do egzaminu mogą przystąpić o0- 
soby, które przekroczyły już obowiązkowy 
wiek szkolny (14 lat) i nie uczęszczały do 
szkoły powszechnej lub całkowicie jej nie ukoń 
czyły. Zezwolenia na składanie tego egzaminu 
udziela inspektor szkolny. Do podania wniesio 
nego do Inspektoratu Szkolnego m. Wilna (ul. 
Gdańska 6 — 5) należy dołączyć: 1) metrykę 

urodzenia; 2) świadectwo moralności; 3) krót 
ki własnoręcznie napisany życiorys; 4) Świade 
ctwo szkolne i 5) fotografję. Jeżeli kandydat 
przekroczył 18 lat życia, winien również w no 
daniu zaznaczyć, czy pragnie być zwolnionym 
od egzaminu z rysunków, robót ręcznych, špie 
wu, gimnastyki, języka obcego. Taksa za egza 
min wynosi 20 zł. - 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
gimnazjum im. 1. Czackiego w Wilnie ( z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 

czynne będą oddziały od I-Vgo. Do oddziału 
I-go przyjmowane będą dzieci, urodzone w ro- 
ku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. Gimnazjum im. T. Czackiego bę- 
dą czynne klasy od Il do Vlll-ej. Egzaminy 
wstępne do Szkoły powszechnej i gimnazjum 
rozpoczną się w pierwszym terminie dnia 16 
maja o godz. 8 rano, w drugim terminie dnia 
16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 
dziennie od 10 — 13 kancelarja Gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10 — 56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) i 
ogród szkolny. 

'— ZAMKNIĘCIE GIMNAZJUM IM, 
J. I KRASZEWSKIEGO. Na podstawie 
paw. 23 rozporządzenia Ministra WR i OP 
z dnia 7 czetwda 1932 r. o prywatnych 
szkołach oraz zakładach naukowych i wy- 
chowawiczych (Dz. U. R. P. Nr. 50 poz. 
473 z dnia 21 czemaica 1932 r.) podaje się 
do wiadomośbi publicznej, iż prywatne gim 
nazjum. im. J. I. Knaszewskiego p. Marji 

Wimogradowowej - Szostowowej w Wilmie 
ulega zamknięciu z końcem bieżącego wo- 
wu szkolnego 1932/33. Odnośne zarządze- 
mie Kuratora, Okręgu Szkolnego w Wilmie 
mosi datę 30 listopada 1932 Nr. II — 
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AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 
czek USB zawiadamia wszystkie członkinie, że 
w niedzielę dnia 7 bm. po mszy św. akade- 
mickiej i po wspólnem śniadaniu odbędzie się 
zebranie walne w lokalu przy ul. Uniwersytec 
kiej 9 m. 9. 

Nabożeństwa majowe odprawiane są co- 
dziennie o godz. 20 m. 15 w kaplicy Domu 
Sodalicyjnego (Królewska 9 m. 5). 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 
ków USB zawiadamia, że w niedzielę dnia 7 
maja rb. o godz. 8 w kaplicy sodalicyjnej (ul. 
Wielka 64) odbędzie się msza św. z komunją 
św., poczem o godz. 10 w lokalu sodalicyjnym 
(ul. Wielka 64) zebranie walne z wyborem no 
wych władz. 

— SPOŁECZNE BIURO POŚRED- 
NICTWA PRACY PRZY BRATNIEJ PO 
MOCY Pol. Młodz. Aikadem. USB podaje 
do wiadomości Kolegów poszukujących 
pracy, aby wę własnym interesie zarejest- 
rowiali się na trymestn Illci roku akad. 
1932/33. Biuro urzęduje: pomiedziałki i 
czwamtiki wi godz. I9—21, w soboty w g. 
13—14,30. 

— SOBÓTKA 'W' OGNISKU AKADE- 
MICKIEM. W dniu 6 maja br. w salonach 
Ogniska Aikademidkiego (Wielka 24) od- 
będzie się mwielka zabawa taneczna. iPo- 
czątek o godz. 10tej rwiiecz. Bufet ma miej- 
scu. Dla akademików 'wejście za okaza- 
miem legitymacji, dla gości za ikamtą wstę- 
pu, którą można nabyć wi Sekretarjacie 
Bratniej Pomocy za powołaniem się ma 2 
ezłomków: zarządu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Związku Zaw. Rolników z Wyż- 

Szm wykształceniem w Wilnie zawiadamia, że 
w sobotę dnia 6 bm. w lokalu Zakładu Upra- 
wy Roli i koślin USB (ul. Objazdowa 2) od- 
będzie się zebranie dyskusyjne, na którem dr 
Józef Pawłowski wygłosi odczyt p. t. „Progra 
my wyższych uczelni rolniczych". 

Początek o godz. 17. Wstęp bezpłatny. — 
Goście mile widziani. ы ® 

— Wieczó Literacki współczesnych poe- 
tów Zachodniej Białorusi urządza w dniu 7 ma- 
ja r.b. (niedziela) у У sali Uniwersytetu 
(Gmach Główny) — Koło Przyjaciół Białoruso- 
znawstwa przy USB. Po słowie wstępnem kol. 
St. Stankiewicza n. t. „O literaturze  Białoru- 
skiej” zostaną przedeklamowane specjalnie prze 
znaczone dla Wieczoru utwory następujących 
poetów: Natallą Arsenjewa, Janka Bylina, 
Chwiedar lljaszewicz, Michaś Maszara, Michaś 
Wasilok, Jazep Wilkouszczyk. Początek o godz. . 
17. Wstęp wolny. 

— Herbatka Peowiaków. — W niedzielę dn. 
7 bm. w lokalu własnym w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim, odbędzie się kolejna herbatka peo 
wiaków. Początek o godz. 18.-ej. 

Na porządku dziennym następujące referaty: 
1) Prace WF i PW a peowiacy wileńscy 

— wygłoszą ob. kpt. Ostrowski i kpt. Kó- 
nig. 2) Dotychczasowe projekty rozstrzygnię- 
cia sprawy litewskiej, a przyszłość ziem b. W. 
Księstwa Litewskiego — wygłoszą ob. Giece- 
wież i ob. Nagurski. 
_ , Wstęp dla członków i wprowadzonych go- 
SCI. 

— ODCZYT O LOTNICTWIE. Stara- 
miem sekcji kulturalno - oświatowej połcz- 
tomego PW + WF w (Wilmie, wygłosi iw: so- 
botę dnia 6 maja o godzinie 20 w lokalu 

Świetlicy (Pocztowej w: Wilnie, ul. Śto 
Jańska 13 p. ikpt. Pytel odczyt: ma imte- 
resujący temat „Latamy z silnikiem i bez 
silnika”. — MWistep dla wszystkich wolny. 

— WALNY ZJAZD HARCERSTWA 
WILEŃSKIEGO. (W niedzielę dnia 7 ma- 
ja br. odbędzie się Walny Zjazd Oddziału 
Wileńskiego Związku Harcerstwa Polskie- 
go wi sali Śniadeckich Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego 'wm Wilmie. Na zjazd przybędą 
instruktorki i instruktorzy z terenu od- 
działu wileńskiego, czyli z województw wi 
leńskiego i nowogródzkiego, a! mastępnie 
delegaci kół Starszego Harcerstwa i dele- 
gaci Kół Przyjaciół. 

Program zjazdu: godz 9 Msza św., 10 
defilada drużyn wileńskich harcerek i har- 
cerzy ma placu Napcleona, 10,30 otwarcie 
zjazdu walnego w I-szym terminie; 11 o- 
twarcie zjazdu walnego w Il-gim terminie; 
iPorządek obrad Zjazdu Walmego: 1) Za- 
gajenie, wybór prezydjum, przemówienia 
powitalne; 2) odczytanie protokułu po- 
przedniego Zjazdu (Walnego; 3) sprawo- 
zdania: a) ogólne zarządu oddziału mileń- 
skiego ZHP, b) wydziału kół przyjaciół 
Harcerstwa, ©) wydziału finansowego, d) 
komendamtki wileńskiej chorągwi harce- 
rek, e) komendanta wileńskiej chorągwi 
harcerzy, f) komisji rewizyjnej; 4) odczy- 
tanie wniosków i dyskusja nad niemi; 5) 
dyskusja nad sprawozdaniami i udzielemie 
absolutorjum; 6) wybory uzupełniające 
zarządu, oddziału, komisji rewizyjnej i są- 
du harcerskiego; 7) prace komisyj i za- 
kończenie zjazdu. © 

— TOW. OPIEKI I POMOCY NAD 
B. PRACOWNIKAMI TAJNEJ (POL- 
SKIEJ OŚWIATY. Walne zebranie odbyło 
się w dniu 30 kiwietnia w! sali Warszaw- 

  

skiego Tow. Ubezpieczeń po zagajeniu pre 
zeski, p. Romer-Ochenkowskiej, wybrano 
przewodniczącą p. J. Burhardawą, a na 
sekretarza. zgromadzenia. p. Z. Nagmodz- 
kiego. Sprawozdamie odczytaił sekretarz p. 
Jarocki, ze stanu kasy skarbnik dr. Świe- 
żyński. Poczem zdawała sprawę komisja 
rewizyjna, kończące wmioskiem udzielenia 
albsolutorjum i podziękowania za owocną 
pracę ustępującemu zarządowi, który ze 
szczupłych fumduszów: udzielił w; Tokiu“ 

юМ ь 

KONKURS 
NA WYPRACOWANIA T-WA OPIEKI 

NAD ZWIERZĘTAMI W WILNIE 

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ziwie- 
rzętami w Wilnie w porozumieniu z Kura- 
torjum OSW, mając ma celu wychowa: 

cze zmaczenie propagowamia hasel pozma- 
mia i umiłowamia przyrody żywej wśród 
młodzieży szkolnej, ogłasza ikonikurs z na- 

grodami za trzy majlepsze prace opraco- 
wania tematówi:: 

1) Dla klas starszych wi szkołach šred- 
mich ególnio-kształcących i zawodowych: 
„Rola zwierząt w rozwoju kultury: ludz- 

kiej. 
2) Dla uczniów szkół powszechnych i 

młodszych klas (1—4) szkół średnich: „Ja 
kie dziedziny pracy ludzkiej i w jakim sto- 
pniu zależne są od życia i zdmowia zwie- 
rzat“. 

WARUNKI KONKURSU: 

1) Opracowanie tematu winno obejmo- 
wać od 3—6 stron pisma maszynowego. 

2) Prace mależy „przesyłać do Kurator- 
jum OSW od 1—15 maja br. z podamiem 
nawwy szkoły i nazwiska autora. 

3) Młodociami autoromwie trzech najlep 
szych prae otrzymają nagrody w postaci 
mwamtošeiowych książek i żetonów T-wa. 

4) Jedna ewentualmie więcej prace ma- 

grodzomych będzie miygłoszona przez Ra- 
djo Wileńskie. 

5) Wymiki konkursu zostaną ogłoszone 
mw Dzienniku Urzędowym OSW oraz w 
miejscowych czasopismach i przez Radjo 
Wileńskie. 

IE LTE PES EAT 

sprawozdawczym 50 zapomóg. Nastąpiła 
ożywioma: dyskusja mad dalszym sposobem 
udzielania pomocy zasłużonym pracewnicz 
kom ma polu oświaty. 

Ustępujący zarząd został ponownie wy 
brany przez aklamację, u ma za wi 
wybnani: prof. Kościałkowski i p. J. Bum- 
hardibowa. 

Komisja rewizyjna została w dawnym 
składzie. Е 

(Praypominamy pray tej sposobności, 
że składki członkowskie na fundusz zapo- 
mogowy przyjmuje 'dr. Świeżyński, ul. św. 
Jiakóba 16 m. 5. 

CZARNIA KAWIA (W KLUBIE 
SPOŁECZNYM. Zapowiedziana na dziś 
(sobota) o godzinie 18-tej w lokalu Sekre- 
tarjańm 'Wojewódzkiego BBWR  „Ozarna 
Kawa Klubu Społecznego wywołała zwo- 
zumiałe zainteresowanie wśród elity spo- 
leczeństwa wileńskiego. — Jak już poda- 
liśmy wczoraj, wieczór ltten poświęcony ibę- 
dzie omówieniu aktualnych tematów go- 
spodarczych. Jako prelegenci wystąpią pp: 
Ludwik Maculewicz, Franciszek Tyman i 
dr. Janusz Jagmin. Zapowiedział swój u- 
dział w zebraniu p. gen. Lucjan Żeligawiski 
Po referatach, obliczony:h łącznie na go- 
dzinę czasu, odbędzie się Ayskusja. 

'Wistęp dla osób, posiadających stałe 
karty, wstępu. Ё 

— ODWOLANIE ODCZYTU DR. RE- 
MERA. Z powodu choroby dr. Remera, za 
powiedziamy ma dziś odczyt pt.: „Wit 
Stwosz i jego arcydzieło” został odłożony 
ma. czas późniejszy. O nowym iterminie od- 
czytu nastąpią specjalne zawiadomienia, 

— Komunikat. — W dniu 7 maja rb. w 
mieszkaniu p. Bernadety Cywińskiej (Sznejde- 
równy) przy ul. Słowackiego nr 16 m. 4 odbę 
dzie się zebranie Koła „Maciejówek* w Wilnie 
—na którem wygłoszony zostanie referat prof. 
Z. Hryniewicza na temat „Znaczenie morza dla 
Polski i port Gdynia".— Uprasza się o liczne 
przybycie koleżanek. Goście mile widziani. —- 
Wstęp bezpłatny. 

RÓŻNE 

— Wystawa Niezależnych. Zarząd T-wa 
Niezależnych Artystów Sztuk  Plastycznych,, 
przypomina swym członkom i sympatykom, że 
zgłoszenia wraz z pracami na wystawę Towa- 
rzystwa, będą przyjmowane w dniu 9 maja w 
godz. 10 — 19, w lokalu „Lutnia* — Mickie 
wicza 6. 

Po tym terminie ze względów technicznych 
zgłoszenia na wystawę — pod żadnym pozo- 
rem przyjmowane nie będą. 

— ZARZĄD DROGOWY WILEŃSKO= 
TROCKI. Z dniem 1 maja zniesiony został 
państwowy zarząd drogowy iw starostwie 
wileńsko-trockiem, zaś administrację dróg 
w powiecie przekazano ubworzonemu przy 

Sejmiku powiatowym zarządowi! drogo- 
iwemnu, 

Nowy zarząd drogowy będzie prowa- 
dził gospodarkę ma (drogach itak państyo- 
wych jak i gminmych i zespoli wszystkie 
wysiłki w tym kierunku. 

LICZBA GMIN W WIOJEWÓDZ- 
'TWIE. W rezultacie przeprowadzonych 
zmian w podziale administitacyjnyza woje- 
mództwa, liezba gmin wynosi we wszyst- 
kich 8 powiatach 96 wiejskich i 14 miej- 
skich (bez miasta Wiilna). 

Powiat brasławski liczy: 15 gmin: wiej- 
skich, dziśnieński 13 wiejskich i 3 miej- 
gikie, mołodeczański 8 wiejskich i 3 miej- 
skie, oszmiańśki 8 wiejskich 2 miejskie, 
postawski 11 wiejskich, Święciański 14 
wejskich i 1 miejską, wileńsko-trocki 15 
wiejskich i 2 miejskie, 

— BIURA PISANIA PODAŃ. (W dniu 
4 maja ukazały się mowe przepisy o biu- 
rach podań, które wejdą w życie z dniem 
4 czerwca, 

Biura podań będą dzieliły się na biura 
podań do władz administracyjnych, oraz 
na biura podań dorwładz administracyjnych 

i 
Dla pierwszej kategorji biur zezwoleń 

udziela starosta, dla drugiej kategonji — 
starosta za zgodą prezesa Sądu Okręgo- 
'wiego. ` 

Tstniejące biura podań zostaną zwiinię- 
te z dmiem 1 stycznia 1934 r., jeśli mie u- 
zyskają Kkonicesyj według nowych przepi- 
sów. 

— POST NA INTENCJĘ ŻYDÓW NIE 
MIECKICH. Jak motowaliśmy, wabinań 
wileński (proklamowiał na dzień 8 bm. post 
ma intencję żydów miemiedkich. Z uwagi 

ma to, że w, dniu tym odbędą się wybory 
nowego (Prezydenta, iw! synagogach zosta- 
mą odjprawione specjalne nabożeństwa za 
pomyślność państwa. 

— DZIAŁALNOŚĆ KOP. W miesiącu 
kwietniu iongama KOIP na pograniczu №- 
lewskim i łotewskiem oraz wm Wilnie are- 
sztowały 42 osoby, uprawiające. pnzemyt- 
nietwo towarów oraz zlikwidowały 7 band 
przemytniczych, liczących 34 osoby. 

Skonfiskowano towiany w postaci sacha 
rymy, tytomiu, rodzynek, fig, wanilji, cn- 
kru, jedwabiu, zapalniczek, narzędzi lekar- 
RL jedwabin itip., wamtości około 43.500 
otych. + ^ 

WILNO. — Wczoraj dokonano zuchwalego 
napadu rabunkowego na mieszkanie mieszkań - 
ca kolonji Jaźwinowo, gminy jaźwińskiej pow. 
wiłejskiego, Zachara Nieszczora. 

Późno w mocy do mieszkania Nieszczora 

wtargnęło dwóch uzbrojonych w rewolwery na 

pastników, którzy  steroryzowali domowników 

1 zażądali wydania gotówki. Żona Nieszczora 

d Wilejką 
Ewa usiłowała porwać wiszącą na ścianie 
strzelbę, lecz w tej chwili jeden z napastników 
strzelił, trafiając ją w pierś. 

Po dokonaniu tego napastnicy spłądrowaii 

mieszkanie i zrabowawszy 140 dołarów, 20 zł 
oraz drobną biżuterję zbiegli. Na miejsce wy- 
padku wyjechał z Wilejki komendant powia- 

towy w towarzystwie policjantów. 

— Z TOWARZYSTWIA KRAJOZNAW- 
CZEGO! Koło Miłośników Wilma i Wileńsz 
czyzny urządza mw niedzielę, dnia 7 bm. wy 

cieczkę do lochów: na Bakszcie, Zbiórka o 
godz. 11 przed poł. obok Kościoła OO. Mi- 
sjonarzy. 'Wistęp dla członków: Towarzys- 
bwa PTK bezpłatny, goście płacą 30 gro- 

szy, młodzież szkolna 10 groszy. Goście mi 
le widziamł. Uczestnicy proszeni są o zao- 
patrzenie się w. świece lub latarki elek- 
itryjczne. 

Zarząd Towarzystwa PTK przypomina, 

że Walne Zebranie Człomików odbędzie się 
we wtorek, dnia 9 maja o godz. 5,30 w lo- 
kalu Związku Zawodowego Literatów: Pol- 
skich przy ul. Ostrobramskiej 9. 

— OCHRONA LASÓW. Ażeby uchro- 
mić lasy od pożarów, wiładze powiatowe wy 
dały ostre zamządzenia, zabraniające pale- 
mia ognia w lasach oraz Ścisłe przestrze- 
ganie przepisów, które będą ma widocznem 
miejscu wywieszone na drogach, wiodą- 
eych do miejse zalesionych. 

—— CZERWONY KRZYŻ W WILEJCE. 
W ubiegłym tygodniu inspektor Okręgu 
Wileńskiego PCK dokonał lustracji prac 
oddzialu CK m Wilejce. W moku bieżącym 
oddział zyskał 116 członików, zorganizował 
kums dla sióstr pogotowia: sanitarnego — 
26 słuchaczek, zorganizował w Budsławiu 
Ikoło PCK. 

— Komisja notowań cen bydła. — W dniu 
4 bm. pod przewodnictwem radcy Izby Przem.- 
Handlowej w Wilnie p. L. Chomińskiego, prze- 
wodniczącego izbowej komisji Iniarskiej i pro 
duktów rolnictwa i prezesa Rady Giełdy zbo- 
żowo - towarowej w Wilnie, odbyło się pierw 
sze posiedzenie izbowej komisji notowań cen 
bydła. 

Na posiedzeniu postanowiono niezwłocznie 
przystąpić do notowania cen i w tym celu po 
wołano podkomisję w składzie przedstawicieli 
handlu, rzemiosła mięsnego, oraz hodowców, 
która to podkomisja ma równolegle opracować 
nomenklaturę typów, służącą za podstawę no- 
towań. Druga podkomisja ma zająć się spra- 
wami natury organizacyjnej, a w. szczególno- 
Ści opracować plan posunięć zmierzających do 
uporządkowania techniki obrotów na rynku by 
@а 1 mięsa w Wilnie. 

— TAJNE GORZELNICTWO. Na te- 
renie powiatów władze policyjne, KOP i 
sikarbowe wykryły: w ostatnim tygodniu 
3 tajnych gonzelni oraz skonfiskowano 
158 litrów: zacieru. 

Dziesięciu <chllopów: pociągmięto do od- 
powiedzialności у j 

— WYEKSMITOWANA. Na pl. Jezu- 
iekim ulokowała się wraz z rzeczami jakaś 
stamuezika, wyeksmitowana z mieszkania. 
Skierowano ją do schroniska przy ul. 
Dzielnej. 

BALE I ZABAWY 
— Dzisiaj, 6 maja, najmilsza zabawa w zie 

lonym karnawale. — „Wiosenny Dancing", w 
cukierni „Zielonego Sztrałla" Mickiewicza 22. 

„Konkurs walca" z nagrodami, przy dźw:ę 
kach świetnego zespołu orkiestrowego. Smacz- 
ny i tani bufet przygotowany przez panie or- 
ganizatorki. 

Śpieszcie wcześniej zamawiać stoliki. 
Wstęp za zaproszeniami 2 zł., akademicki 

150. Początek o godz.; 23-ej. Zaproszenia moż 
na otrzymać w cukierni, w bufecie. 

„Dochód z dancingu przeznacza się na wy- 
słanie na wieś, małych, najbiedniejszych dzieci, 
zagrożonych gruźlicą — po zdrowie. 

.. Zabawę organizuje Komitet Kolonij Let- 
nich przy Wileńskiem Towarzystwie Przeciw- 
gružliczem. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Sensacja 

sezonu. Tylko 2 dni gościnych występów „Mor 
skiego Oka“! — Dziś w sobotę 6 maja o godz. 
8,30 wiecz. pierwszy gościnny występ teatru 
warszawskiego „Morskie Oko“, na którego 
program będzie wspaniała, przebojowa rewja 
„Pociąg - Dancing". 

Na czele doskonałego zespołu wystąpią: — 
znakomita artystka Loda Halama, która wróci- 
ła właśnie po ogromnych sukcesach z Paryża 
z nowym repertuarem i wspaniałemi tualeta- 
mi, ulubieniec zagranicy i Warszawy, świetny 
artysta operowy Stanisław Gruszczyński, Ta - 
deusz Frenkel, Taisa Puchalska oraz Sterling - 
Jazz. 1 

Naležy zwrócić uwagę, że „Morskie Oko* 
zagości w Wilnie tylko 2 dni: dziś w sobotę 6 
maja (przedstawienie o godz. 8,30) i jutro w di maja > przedstawienia — pierwsze 

. po poł. i drugie i os i - 
zem o godz. 880 wiecz. Ea 

— Nieodwołalnie ostatnie edstawienie 
E na os odbędzie się jutro w 

ę 7 maja o godz. ь 
ргос. 2пііопе‹] 3 R 

‚ — Najbliższą premj na Pohułanc. i pm e sail na tle aa 
esu 0 morderstwo p.t. 1 i P o p.t. „Pokój na trzeciem 

— Smosarska na prowincji! — St 
objazdowy teatrów miejstach ZASK c — sztuka „Żegnaj młodości*) — odniosła pel- ny sukces artystyczny na wczorajszej premje- 
rze (5, maja — Motodeczno). Wszyscy arty- 
ści bez wyjątku z występowiczami Jadwigą 
Smosarską i Stanisławem Daczyńskim na cze 
le — zbierali gorące oklaski, a teatr przepełnio 
ny po brzegi rozbrzmiewał entuzjastycznemi po 
chwałami (pod adresem sztuki i wykonawców) 
oraz radością i , bezustannym śmiechem publi- czności, rozbawionej kapitalną grą artystów i świetną, humorystyczną beztroskością sztuki. 
Z Dziś teatr objazdowy gra „Żegnaj mtodoš- 

ci“ („Młodość szumi“ — 7 występem  królo- 
wej ekranu J. Smosarskiej i St. Daczyńskie- 
go) w Wilejce Powiatowej . Jutro 7 maja — 
w Wołożynie, 8 maja /— W Lidzie, 9 maja — 
w Nowogródku, 10 maja — w Baranowiczach 
11 maja — w Stołpcach, 12 maja — w Nieś- 
wieżu. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Wyst Ы 
Grabowskiej — Ostatnie paaiiwotaie Mat 
cy“. — Dziś o godz. 8,15 ukaże się po cenach 
zniżonych czarująca operetka Kalmana „Mari- 
ca” z udziałem znakomitej śpiewaczki M. Gra- 
bowskiej w otoczeniu doskonale zgranego ze- 
społu . Operetka ta niebawem schodzi z reper- 
tuaru ustępując miejsca pełnej humoru, werwy 
i cudnych melodyj operetce Gilberta „Cnotii- 
wa Zuzanna”. Ceny miejsc zniżone. Zniżki no- 
wego typu ważne. 

— Dzisiejsze widowisko baletowe Sawinej- 
Dolskiej w Lutni. — Dziś o godz. 4 p. p. inte- 
resujące widowisko baletowe Larysy Sawinej- 
Dolskiej oraz zespołu jej uczenic. Bogaty pro 
gram widowiska zapowiada baśń fantastyczną 
„Sen llki* oraz pomysłowe w układzie tańce 
klasyczne, egzotyczne, i  charakterystyczne,—- 
Ceny miejsc od 50 gr. Przy zamówieniach gru- 
powych zniżki. 

sai] iw у“. — Jutro w 
niedzielę+ o godz. 12,30 p. p. teatr „Żagiew” 
daje widowisko dla młodzieży „W pustyni i w 

Ząb za ząb 
M. Szapiro, dentysta, Stefańska 27, ie- 

czy ludiziom zęby. Jak leczy? Tnzeba spy- 

tać się o to tych dwóch pacjentów», których 
szuka policja. Dlaczego szuka? Dlatego, 
że onegdaj w mocy napadili ma dentystę Sza 
piro, gdy przechodził samotnie ulicą Za- 
walną. Napadli i wybili parę zębów. Za ca 
wybili? Za to, że ich zęby źle wyleczył. 

Lekarz dentysta M. Szapiro pamięta do- 
kładnie, jak waląc w szczękę, krzykmęli: 

— Ząb za ząb, ty konowale! 

puszczy* na tle powieści H. Sienkiewicza. — 
Wobec wielkiego powodzenia teatr przedłużył 
swą gościnę w Wilnie do najbliższego ponie- 
działku włącznie. 
— „Wesoła wdówka* na przedstawieniu po 

południowem w Lutni. — Jutro w niedzielę uj 
rzymy na przedstawieniu popołudniowem po 
cenach propagandowych  melodyjną operetkę 
Lehara „Wesoła wdówka* w obsadzie premje- 
rowej z M. Grabowską na czele. Pocz. o go- 
dzinie 4 po poł. 
— Rewja „Pociąg wiosenny" po cenach naj 

niższych. — Celem udostępnienia widowisk naj 
szerszej publiczności teatr muzyczny Lutnia da 
je w poniedziałek najbliższy po cenach najniż 
ższych od 30 gr. barwną rewję w 20 obra - 
zach „Pociąg wiosenny““ z udziałem całego ze 
społu artystycznego. 

wiazdy ekranu w Lutni. — Szereg naj 
wybitniejszych artystów filmowych -- Marja 
Bogda, Adam Brodzisz, Mieczysław Cybulski, 
Kazimierz Chrzanowski, Hanka Runowiecka — 
wystąpią w środę najbliższą w teatrze Lutnia 
w wielkiej rewji przebojów stolicy pod tytu- 
łem: „Parada gwiazd”. Opracowanie reżyser- 
skie Walerego Jastrzębca. Bilety już są do na 
bycia w kasie teatru Lutnia. 

— Koncert chóru „Echo*. — W niedzielę 
dnia 7 bm. w sali gimnazjum im. Kr. Zygmun- 
ta Augusta (Mała Pohulanka 11) odbędzie się 
trzeci wielki koncert oratoryjny w wykonaniu 
świetnego zespołu śpiewaczego „Echo”. Tym 
razem chór „Echo” wykona dwa wielkie orato- 
rja: Beethovena „Chrystus“ i Dworzaka „Sta- 
bat Mater“. Jako soliści wystąpią p. p.: Hendri 
chówna, Korsak - Targowska, Artimienko, i 
Ludwig. 

Dyryguje prof. Wł. Kalinowski, znany mu- 
zyk i wytrawny dyrygent. Początek koncertu 
o godz. 19 minut 30. Ceny biletów od 49 gr., 
do 2 zł. 50 gr. Koncert tego znanego zespołu, 
jak i osoba dyrygenta prof. Wł. Kalinowskie- 
go ściągnie niewątpliwie liczne rzesze słucha- 
czy: 2 я 

— WIECZOR ARTYSTYCZNY. Dziš 
„0 godz. 6tej w lokalu gimnazjum im. J. 
Słowackiego (Dominikańska 3) odbędzie 
Się z udziałem pp. artystów: muz. teatru 
„Lutnia” i innych znanych sił artystycz- 
mych. Cel dobroczynny. Unządza Koło Ro- 
dziców uczniów: gimm. im. J. Słowackiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Wilk monski. 
HOLLYWOOD — Cohn į Kelly. 
CASINO — Wesoły karawaniarz. | 
HELJOS — Jego Ekscelencja Subjjekt 
PAN — Każdemu wolno kochać. 
ŚWIATOWID — 10 proc, dla mnie, 
LUX — Patrol. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— To była kochanka. We wtorek notowa- 

liśmy, że w kolonji Dziewieniszki, gm. dziewie- 
niskiej pow. Oszmiańskiego podczas napadu 
poderżnięto pardło Apolinaremu Sokołowskiemu 
oraz zrabowano mu 100 zł. Ponadto Sokołow- 
ski otrzymał kilka ran siekierą w głowę. 

Obecnie okazało się, że poranienia dopu- 
Ściła się b. kochanka Sokołowskiego Jadwiga 
Jakóbowiczowa, z ktorą wspomniany chciał 
zerwać. Ugodziła go siekierą gdy spał, zaś w 
celi odwrócenia od siebie podejrzenia, wymy- 
śliła powiastkę o napadzie. 

— QOkradzeni, — 17 sztuk szyb inspekto - 
wych skradziono z ogrodu przy ul. Cichej 10 
na szkodę U. Ziemanowej., Policja wykryła 
sprawcę tej kradzieży w osobie Mowszy Kogu 
ta, mieszkającego w tym samym domu. Szyb 
nie odnaleziono i Koguta narazie nie zatrzy 
mano. Poduszkę z balkonu domu nr 8 przy ul. 
Szklanej skradziono Lewinowi Załmanowi. — 
Poduszkę żabrała Zofja Kuźmicka z tego same 
go domu. Kuźmickiej nie zatrzymano narazie, 
a poduszki nie odnaleziono. 

Zegarek wartości 25 zł. z mieszkania S. Su 
boczówny (Sagowa 9) zabrała Marja Paszkie 
wiczówna (Piłsudskiego 29). Nie zatrzymano 
jej i zegarka nie odnaleziono. 

— Pożar w pralni. — W pralni julji Kirkiło 
Stasiewiczowej przy ul. Sołtaniskiej 36 wybuchł 
pożar. Zapaliłą się Ściana, skutkiem zbyt silne 
go napalenia w piecu. Wezwana straż pożarna 
ET umiejscowiła. Wypadku z ludźmi nie by 

o. 
— EPIDEMJA SAMOBÓJSTW. — 

Wczoraj usiłował odebrać sobie życie 
przez zatrucie się morfiną kierownik wy 
działu egzekucyjnego urzędu podatkowe- 
go w Głębokiem student USB Wiady- 
sław Sadowski. 

Przybył on przed dwoma dniami do 
Wilna i zatrzymał się w pokojach umeb 
lowanycii przy ul. Sadowej 15. Wczoraj 
w nocy woźny hotelu posłyszał z jego 
pokoju podejrzane jęki, a gdy wstąpił 
do pokoju, znalazł Sadowskiego w łóżku 
ze słabemi oznakami życia. 

Lekarz pogotowia ratunkowego stwier 
dził, że Sadowski zatruł się morfiną. 

Przewieziono go do szpitala żydow- 
skiego. W czagie rewizji w łóżku jego 
pod poduszką znaleziono rewolwer. Po- 
wodu zamachu samobójczego nie zdoła- 
no narazie stwierdzić. 

Drugi wypadek samobójstwa zdarzył 
się o godzinie 5 rano na przystani wioś 
larskiej Makabi, gdzie w zamiarze pozba 
wienia się życia rzuciła się do Wilji 19- 
letnia Helena Wołejszówna (Wielka 29) 
—órka felczera. Powodu narazie nie u- 
stalono. 

Dochodzenie w sprawie onegdajsze- 
go samobójstwa ś. p. Czesława Grabow- 
skiego ustaliło, że pozbawił. się on życia 
z powodu zawodu miłosnego. 

— Podrzutek. — W bramie domu nr 20 
przy ul. Krakowskiej znaleziono niemowłę, płci 
żeńskiej, w wieku około 1 miesiąca. Przy pod 
rzutku była kartka z napisem: ochrzczona — 
Antonina. Dziecko umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

(Ciąg dalszy kroniki wil na str. 4-ej)



KRONIKA WILEŃSKA (Ciąg dalszy ) 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. — Przy 
zbiegu ułic Magdaleny i Zamkowej autobus 
firmy „Arbon'* nr 38485 prowadzony przez Jó- 
zefa Patrowskiego (W. Pohulanka 25) naje- 
chał na a ay sdi 498, powożodh 
przez Sobol ra, zam, przy ul 
Trakt Oszmiański nr 13. Wskutek zderzenia 
się dorożka została przewrócona. — Wypadł z 
niej na bruk pasażer © nazwisku nieustalonem 
nie odnosząc na szczęście żadnych obrażeń cia 
ła. Dorożka została częściowo uszkodzona. _ 

— AWANTURY CYGAŃSKIE. — 2 
4 bm. cyganów, pod wpływem 10- 

lu ZA awantury na ul. Filarec- 
kiej. Byli to: cygan Szubrewicz, zam. w Wil- 
nie przy ul. Fiłareckiej 49, Michałowski z Boł 

i dwaj Markiewicze z Rudomina. Za- 
trzymał ich posterunkowy 4 komisarjatu policji 
panstwowej Smoliński i prowadził do komisa- 
rjatu. W drodze cyganie napadli na posterun- 
kowego, zaczęli go szarpać za mundur i sta- 
wili opór. Musiano zawezwać kilku policjan- 
tów, z komisarjatu i dopiero przy ich pomocy 
cyganów obezwładniono i przyprowadzono do 
aresztu w komisarjacie. 

— Zderzenie samochodów. — Autobus Ar- 
bomu (z jankowskim Józefem —Mickiewicza 60 

jako szoferem) najechał przy zbiegu ulic 
Wileńskiej i Mickiewicza na taksówkę rej. nr. 
14443 prowadzoną przez Alibekowa - Alibeka 
(Kalwaryjska 2). w autobusie zostało uszko- 
dzone lewe tylne skrzydło, a w taksówce przed 
mie prawe. Szwanku nikt nie poniósł. 

Przemyt. — Szeregowi 6 komisarjatu 
policji państwowej zatrzymali na ulicy Antokol 
skiej Szlomę Rynga, mieszkańca m. Ignalina, 
w chwili, kiedy niósł worek pieprzu, wagi 52 
kg. Stwierdzono, że pieprz pochodził z prze- 
mytu. Posterunkowi otrzymają sowitą nagrodę 
od władz celnych. 

WYBRYKI KOMUNISTÓW. Na 
drutach telefonicznych szpitala żydowskie 
go przy ul. Zawalmej wywieszono szmatę 

kcemunistyczną. (Wezwano straż ogniową, 
Kitóra „sztandar* usunęła. 

  

  

Bogaty program niedzieli 
Żaden chyjba dzień w sezonie letnim 

mie będzie miał tak bogatego programu 
sportowego, jak madchodząca niedziela. 

W d tym redakcje cheąc dać obszer- 

miejsze sprawiczdamia z zawodów, musiały- 
by. dokooptować sprawozdawców. 

Na boiskach, bieżniiach, szosach i w 
parkach, wszędzie będą zawody i do tego, 
mapraiwdę ciekawe zawody. 

Kolarze, mctocyłkliści i wioślarze świę 
cić będą uroczystość otwiarcia sezonu. 

Turo Cykl. i Motorzysitów: w ten sposób 
opracowało program: 

Godz. 8 zbiórka członików: w lokalu To- 
warzystwa; godz. 9 nabożeństwo 'w koście- 
łe śwt Kazimierza; godz. 10 defilada moto- 

eylklistów i cyklistów; godz. 11 wycieczka 
z igośćmi do Trok samochodami, motocy- 
klami, autobusami i rowerami; godz. 14 

wspólny cbiad w Kasymie KOP Troki. 
T-=wo Cykilistów i (Motocyklistów zdo- 

bywa sobie eoraz większą ilość avolenni- 
ków, to też miewątpliwie wycieczka będzie 

liczna i — jak to bywało w latach ubieg- 

łych — bardzo wesoła. 
* * 

  

* 

Wioslarze rozpoczynają wcześnie, 
Wiil. T. W. zapowiedziało zbiórkę na przy- 
stami o 10 rano. Następnie godz. 10,30 
misza Św. ix kościele św. Jama; godz. 11 

defilada wioślarzy przez ulice miasta; g. 
12 pedniesienie bandery; g. 12,30 chrzest” 

nowych łodzi; godz. 13 defilada łodzi; g. 
19 dancinjg-koncert. 

* * * 

О 10 rano ma alei Syrokomki rozpocznie 
się drużynowy bieg o puhar „Słowa”. Star- 
tują najlepsi biegacze wszystkich klubów 
wileńskich z KPW Ogniskiem, Sokołem, 3 
E „Sap. i 1 pp. Leg. na czele. 

Trasa biegu wytyczona została przez 
parki miejsigie, dzięki czemu publiczność 
będzie mogła obserwować zawodników. 

* * * 

Lekkoatleci prócz biegu drużynowego 
będą mieli ciekawe zawody na stadjonie 
Ośrodka WI (Pióromont). Rozpoczną się 
ome o 11-tej (a mie jak poprzednio było wy 
znaczne o 4 pp.) Obszemy | program prze- 
widuje szereg: konikurencyj pań i panów. 

* * * 

Piłkarze też będą mieli ciekawy mecz 
z okazji dnia PZIPN*u: grać będą team A 
— team B. Team A — to drużyna WKSU, 
wamocnionia Baloskiem (Ogmisko). Team 
B ustalony został iw. sposób masłtępujący : 
Muško, Lepiarski, Kozławski, Szwane, Birn 
baeh, Rywkind, Antokolee, Krywul, Zaj- 
de], Amtokolee I, Rejzim. 

Naszem zdaniem WKS musi wygrać, 
ciekawe tyko, w jakim stosunku. 
: Jak widzimy więc, niedziela będzie o- 
žymwioną. 

  

Bieg drużynowy o puhar „SLOWA“ 
Zaledwie dzień dzieli 

drużynowego o puhar „Słowa”. 
Jak wiadomo, trasa biegu prowadzi 

   ® 
a REA А = aa Birgu 

m Kiraneh biega 

słoniińrka 
— WYCIĘCZKA  KRAJOZNAWCZA 

DO WARSZAWY. —W dniu wezorajszym 
zarząd Słonimskiego Oddziału (Polskiego 
T-mia Krajoznawczego w Słomimie zakoń- 
czył definitywnie czynności przygotowaw- 
cze, związame z wyjazdem wycieczki do 
Warszawy. 

Jak nam domoszą, wycieczka wyjedzie 
ze Słonima w dniu 6 maja br. o godz. 22 
min. 20 a odjedzie z Warszawy w dniu 9 
maja br. Kierowmikiem wycieczki został 
p. "Wiktor Klimikiewicz, sekretarz zanządu 
PTK w Słonimie. 

— BEZROBOTNI. Stan bezrobotnych 
ma. terenie m. Słonima na dzień 2 maja br. 
przedsiawia się następująco: robotników 
budowlanych 23, mobotników: innych wy- 

kwalifikowanych 18, »obotmikėw miewry- 
kwalifikowanych 223, pracawników umy- 
słowych 29, wazem 293, z tego otrzymuje 
zapomogi 34 osoby. 

ZJAZD LEGJONISTÓW POW. 
SŁONIMSKIEGO. — W dniu 30 kwietnia 
br. w sali konferencyjnej Starostwa odbył 
się Pienwszy Zjazd Legjonistėw i Peowia- 
ków powiatu słonimskiego. P. inspekitor 
szkolny A. Sarmiecki, który pierwszy zajął 
się sprawą organizacji Związku Legjonis- 
tów pow. slonimskiego, w gorących isło- 
wach przemówił ido zebramych, dziękując 
za liczne przybycie na Zjazd, 

(Przedstawiciele władz oraz organiza- 
eyj społecznych złożyli zarządowi serdecz- 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

  

a o 
ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 

FILMOWEJ 

POD TWOJA OBRONĘ 
Bogda, Brodzisz, Walter, Sambor- 

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

Wstęp od 50 gr. 

ska, indo 1 

nas od biegu przez parki miejskie. Dla przypomnienia nowi z zainteresowaniem _przestud Ijują 
podajemy niżej szkic jej. Znaczna część szkic. 
zawodników zna trasę z lat ubiegłych— 

ne życzenia owocnych obrad i pomyślnej 
pracy wi przyszłości, 

Na przewodniczącego zjazdu powołano 
jednogłośnie p. płk. Turkowskiego, a na- 
stępnie dokomano wyborów. 

Do zarządu weszli: inspektor Sarnecki 
jako prezes, Stanisław Januszkiewicz se- 
kretara, Stanisław Białas skarbnik, płk. 
Turkowski kierowinik  Bratmiej 
ikpt. (Winiarz kierowniki (Wiych. Fiz., kpt. 
Greneliūski kier. (kuliuny. 

Pozatem zjazd uchwalił szereg winios- 
ków aktualnych i postanowił wysłać depe- 
sze Panu Prezydentowi Ignacemu Mościc- 
kiemu, Marszałkowi Piłsudskiemu, premje 
rawi Prystorowi orąz płk. Sławikowii. 

Zjazd mozpoczęto wysłuchaniem mszy 
św. w kościele gamizonowym. 

nowogfódzka 
— URZĘDOWA. |W! dniu 5 maja odbył 

się w: Nowogródku wi Urzędzie Wojewódz- 
kim zjazd lekarzy weterynaryjnych wojew. 
mowogródzkiego. 

— Z NOWOGRÓDZKIEGO BAZARU 
PRZEMYSŁU LUDOWEGO. — Dążąc do 
zwiększenia zbytu wyrobów przemysłu lu- 
dowego, Baząr Przem. Lud. w* Nowogród- 
ku wimógł ostatnio propagandę i reklamę 
posiadanych wyrobów, iw. fonmie ulotek, 
kolportowamych w mieście j w; terenie. Po 
zatem. Bazar wprowadził nowe działy wy- 
robów ludowych, wi postaci gotowych płasz 
dzów, sukien, koszul, serwet, rolet; firanek 
fartuchów, pontjem, knajek, obić na ściany 
i meble, po cenach oczywiście wyjątkowo 
miskich. Wszelkie wynoby są sprzedawane 
mw sklepie Bazaru w Nowogródku przy ul. 
Beczkowicza Nr. 1 oraz w sklepie w War- 
szawie przy uł. Marszałkowskiej 91 (w 
podwórzu). 

— CENY W WOJEW. NOWOGRÓDZ- 
KIEM. — W! miesiącu kwietniu br. cemy 
rynkowe ma: produkty molne teedk e 
się w następujących granicach (za 100 kg) 
żyto od: 16.20—20.00 zł., pszenica od 24— 

    

  

  

  

    
15 do 17 zł., kartofle. od 3 do 6 zł. (naj- 
droższe w mastępującej kolejmości: w Li- 
dzie, Słomimie, Szezuczymie, Nowogródku 
i Wołożynie). Naogół ceny ziemiopłodów, 
pozostają te same, co i w: miesiącu mamcu. 
Podrožaly natomiast blisko © 50 procent 
krofwy mleczne i komie robocze, 

Lecznica Litewsk. Stow. Pom. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solux, Djatermija) 

czynny od 11 — 6 popołudnia 

Opłata za utrzymanie i wszelkie zabiegi 
lekarskie i rentgen. została obniżona. 

SOBOTA DNIA 6 MAJA 
11.40 Przegląd prasy; Komunikat meteoro- 

logiczny; czas; 12.05 Audycja dla poborowych 
(muzyka); 13. 10 Komunikat _ meteorologiczny; 
13.15 Poranek szkolny; 14.40 Program dzienny 
14.45 Muzyka żydowska (płyty); 15.15 Giełda 
rolnicza; 15.25 Wiadomości wojskowe; 15.35 
Słuchowisko dla dzieci; 16.00 Kwadrans aka- 
demicki; 16.15 Rapsodje węgierskie i rumuń- 
skie; (płyty); 16.40 „Bronisław, Piłsudski na 
Sachalinie i w Japonji* — odczyt wygłosi Wł. 
Malinowski; 11.00 Koncert symfoniczny (pły- 
ty). Słowo wstępne wygłosi prof. M. Józefo- 
wicz; 17.40 Tygodnik litewski; 17.55 Program 
na niedzielę; 18.00 Nabożeństwo majowe z Jas 
nej Góry; 19.00 Codzienny odcinek powieścio- 

  

    
  

wy; 19.10 „Dawne rybołóstwo” — odczyt wy I 
głosi Otton Hedemann; 19.30 Na widnokręgu; 
19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Kon- 
cert kameralny w wykonaniu Wandy Halka - 
Ledóchowskiej (skrzypce) i Cecylji Krewer 
(iortepian); 1) Z. Stojowski — Sonata g-dur 
op. 13: a) Allegro non troppo; b) Alegretto ca 
priccioso; c) Theme variece; 2) Recytacje w 
wykonaniu Ireny Łubiakowskiej; Utwory Ana- 
tola Sterna ze zbioru „Bieg do bieguna“; 3) 
a) Moniuszko — Malcer — „Dumka“; b) W. 
Gawroński — Pieśń wieczorna; c) Statkowski 
Alla cracovienne; d) Różycki — Nokturn; €) 
Szymanowski — La berceuse d'Aitacho Enia; 
f) Wieniawski — Orientale; 20.55 Wiadomości 
sportowe; Dodatek do prasowego dziennika ra 
djowego; 21.05 Godzina życzeń; (płyty); 22.05 
Koncert chopinowski; 22.40 „Wiosna w Polsce 
—-eljeton wygłosi Fr. Szyfmanówna; 23.00— 

YYYYYY 30 zł., jęczmień od 16 do 18 zł., owiec od Muzyka taneczna. 

  

"Dziś w KINIE 

„REWJA“ 
Ostrobramska 5, 

WIELKI 
PODWÓJNY 
PROGRAM 

' 
|| R 

Film odsłaniający zgniliznę obyczajów panojącą w Ameryce p. t, 

MIŁOŚĆ ZŁOCZYŃCY 

OMEO i JULCIA 

BALKON 

35 GROSZY 

PARTER 
od 54 GROSZY 
na wszystkis seanse 

Największa Komedja Polska 

POGORZELSKA — DYMSZA — TOM — FERTRER 

  

Ostatnie dni! Krói komików! Ulubisniec i władca fłomów! 

VLASTA BURIAN 
„UD WESOŁY 

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

Ceny 10 1088 

Parter 70 gr. 

Balkon 40, 

w swym najnowszym przeboju 

KARAWANIARZ 
  
  

  

Dziś 

|| 66 

99 w rol. głów. król „Ekranu Polsk. 1933* — Eug. BODO, K. TOM, Ina Benita, M. Ćwiklińska i 
Reż. M. Waszyński, Muz, H. Wars, Cała Warszawa zachwyca się i 

włoski i 

Rekordowy przeboj polski 1933 r., uznany za najlepszy wbież. sezonie 

EKSCELENCJA SUBJEKT 
inni. 

śpiewa przebojowe piosenki: „„Złociste 

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

  

JEGO 

Pan 

  

  

  

SP. AKC. WYDAWNICZO-DRUKARSKA „ROM“, 

Kto nie widział niach śpieszy — Dziš ustatri dzien! 

Każdemu wolno kochać . 
Nistępny program: to KISS poemat miłości czystej i bezinteresownej 

„PIEŚŃ SERCAŻ 

Nejiepszego fiimu polskiego Ceny na wszystkie 
seanse: 

kon gr. 

Parter 80 gr. 

Wilno, Cerkiewna 2 

  

  

BILANS ZAMKNIĘCIA (na dzień 31 grudnia 1932 r,) 

  

  

  

  

AKTYWA: PASYWA 

Kasa: gotowizna 395,76 Kredytorzy 461385,11 
Rachunki bieżące 4137,24 Kapitał: 
Majętność ruchoma z 208523,46 zakładowy: zł. 100.000 
Papier drukowy pozostałość 3470,23 zasobowy zł. 34,710.47 
Debeterowie różni 3936,15 amortyzacyjny ы zł.. 1,000 135710,42 
Awansy prac. i robotnikom 121,84 Akcepty 42890.01 
Weksle i zaliczki 22110,13 Sumy Przechodnie 26290,24 
Nieruchomość: gmach i budynki 67891,13 = 
Skł. książek 322576,05 
Strata i Zysk: strata 32513,79 

Zł, 666275,78 ZŁ "666275,78 
BRERRSRITRSEDY PPAR TETITRIISTNTTSI SZEOTBEEKCWPCZAZCH < L 

RACHUNEK STRAT i ZYSKÓW na dzień 31 grudnia 1932 r. 
Koszta 98218,18 Rach. Skł. Książek 65704,39 

Strata j Zysk: strata 32513,79 
zł. 98218,18 Z RZ zł. 8218,18 

TREMEERSZDROCH WOZEK  OROSZEUREZRTOWOGEROZWIE 

BOSS SSRS ESRT IBIS TS LSP STTRSSETOIIKI RSS AN 

GIEEDA ZBOžŽOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

W DNIU 5 MAJA 1933 R. 
(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 

ki, środy i piątki.) 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto zbierane 669 gr./l 19,75—20—, 
tendencja mocniejsza. 

Pszenica zbierana 32,50 (spokojna). 

Mąka pszenna 0000 A luks. 58,75 — 

58,375 (słalbsza). 

Mąka żytnia. 55 proc. 33.—. 
Mąka żytmiia. 65 proc. 28—. 
Mąka żytnia sitkowa 23,—. 
Otmęby, pszenne 11. —, 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 28,50. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Owies zbierany, 14—14,50. 
Mąka żytnia razowia 23.—, 
Mąka razowia. stzatrowama 24,—. 

Otręby żytnie 10,50 
Otręby jęczmienne 10.00. 
Kasza gryczaną 1/1 pallona 40—42—. 
Kasza gryczamia 1/2 palona 38—40,—. 
Kasza gryczama biała 1/1 38—40.00. 
Kasza perłowa Nr. 3 33—34.00. 
Kasza owsiana 58.00. 
Seradela nasienna 15.—. 
Siemię Iniane 90 proc. 37,50—38.—. 
Ceny Inu nie zmienione. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 5 MAJA 

DEWIZY I WALUTY 
Holandja 358,70 — 358,50 — 359.50 —- 

357,70. 
Londyn 29.80 — 29,78 — 29.64. 
Nowy York 7,43 — 7,42 — 7.46 — 7,38. 
BS. York kabel 7.47 — 7445 — 1.30 -- 

ryś 35.11 — 35,20 — 35.02. 
Praga 26.54 — 26.64 — 26.48. 
Szwajcarja 172,37 — 172.80 — 171,94. 
Włochy 46.40 — 46.63 — 46.17. 
Berlin w obrotach nieofic. 210.50. Tend. nie 

jednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka budowlana 38—37.50. 
Inwestycyjna 100. 
5 proc. konwersyjna 43,25. 
5 proc. kolejowa 37—36,75. 
6 proc. dolarowa 50.50 — 51.25 — 50.25. 
4 proc. pożyczka dolarowa 48 — 47,25 -— 

47.50. 
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 50.50 — 51 

— 49.88 
10 proc. pożyczka kolejowa 101.50. 

, AKCJE 
Rank Polski 73. Tendencja utrzymana. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU 
Dolarowa 58; Dillonowska 68; Stabilizacyj" 

na 57.75; Warszawska 39; Śląska 45. 
Dołar w obr. pryw. 7.45. 
Rami 4.96. 

HM A A AAA I) A 
OBWIESZCZENIE 

Na podstawie Rozp. Rady Min. z dnia 25 
VI 32 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz 
skarbowych (Dz. U.R.P. nr 62 poz. 580) 4 U- 
rząd Skarbowy w Wilnie podaje niniejszem do 
wiadomości, publicznej, że w dniu 10-go maja 
1933 r. o godz. 10-ej rano odbędzie się w pier- 
wszym terminie w cegielni przy ul. Mysiej Nr 
23 sprzedaż z licytacji publicznej 100.000 cegieł 
wypalonych, oszacowanych na 5.000 zł. zaję- 
tych na pokrycie należności Skarbu Państwa, 
w razie niedojśćia do skutku licytacji w. pierw 
szym terminie z powodów, wymienionych w 
par. 87 pomienionego wyżej Rozp. drugi ter- 
min licytacji odbędzie się w dn. 20 maja 1933 
r. od sumy zaofiarowanej. 

Kierownik Urzędu. 
(—) H. FISZER 

  

  

  

  

z WIRÓWKI | EEE wise” Letniska 
*"ZYTTYTYYWTYY! 

Oraž BOKRORI. DEBET Sia 

wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie Biumowicz LETNISKO. 
poleca choroby weneryczne — , kim. od St. Gudogaj 

skórne i moczopłciowe. Miejscowość śliczna. — 
WIELKA 2, tel. 921. Zdrowa, rzeka, las oso- 

id: po 13 — 8 bny dom 3 pokoje — 
Zygmunt Nagrodzki 

  

Wilno, Zawalna 11-a. ZE) 23 kuchnia, weranda. — 
a pnia „a (MOT PAŃSKA TO 2 

PRZETARG od 2-5. 
Wydział Elektryczny Magistratu m. Wina , iokala 7... 

ogłasza przetarg na dostawę słupów  sosno- „Lokale w Letnisko | 
wych dla Sieci Elektrowni Miejskiej m. Wilna. _ 0000. — w majątku, 6 klm. od 
Dostawa obejmuje 300 sztuk 11 mtr. i 75 Wilna. 1, 2 lub 3 po- 

  

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 
słoneczne 5 — 6 - po- [ys sosnowy. Miejsca- 
kojowe ze wszelikiemi wofć małownicza Ko- 
wygodami. — Zostanie manitacja antobusowa 

koje, z kuchnią. Daża sztuk 13 mtr. Słupy winne być cięcia zimowe SetindkEŻODGE teska 3 
. а go, zupełnie proste, średnica u wierzchołka 18 

cm. z pogrubieniem 0,7 cm. na mtr. bieżący 
Oferty należy nadsyłać do Wydziału Elek- 

trycznego Derewnicka 2 do dnia 15 V. 1933 r. 

  

   Wydział Elektryczny zastrzega sobie prawo span: Pak [9 róż NOE s 
swobodnego wyboru oferenta. Ciasnej tel. 3-52. nem utrzymaniem, — 

ELEKTRÓWNIAM. WILNA = > ZZ ZE Olerty skladać do Ad- 
ministracji „Siowa“ B PE pod A. К, ` 

Spotkał panią w wieku Šrednim, @ | "AAA4AAAAAA4AA5A5452 
szczuplą, szatynkę, ubraną w | POSZUKUJĄ 
czarną suknię, bronzowy Ко- ® vevyyyvyvyvevvvyven 

POWAŻNA 
ntel. wdowa życzy pro 
wadzić dom u sofidne- 
go pana. Znam dobrze 
kulinarję. Oferty do ad- 
min. SŁOWA dia |. M. 

żuszek na białych barankach, w kapeluszu z żałobą, | 

proszony jest o powiadomienie . 

Administracji „SŁOWA” 
osobiście, pisemnie lub telefonicznie (2-28). 

@ 
Howawynalelon ANDBÓWĘI 

105% trwalsze 
POZNAŃSKIEJ FABRYKI „MAT* 

Skład w Wilnie św. Jacka 7. 
120-woltówki 19,80 zł.; 20% trwalsze 15.80 zł. 

Za zaliczeniem pocztowem o 3,50 lub 2.50 zł. drożej. 

  

  

W CIĄGU 20 — 30 
sodzin przygotowuję — 
iajsłabszych uczni do“ 
natury oraz egzami — 
nów z języka niemiec- 
kiego, przyrody. —Šw.   

  

  

   

  

  

Anny 15 — 8. 

2MILJONY : 
1.000.000, 300.000, 250,000, 200.000, 150.000, Rėžiė 

1240 wygranych pocieszenia na sumę 1.540.000 zł.). „WIANO 
Spółdz. Chrześcj. Wzaj. 
Kredyt. Poznań wydaje 
członkom zapomogi — 

bezzwrotne 500 — 3000 
już po 10 miesiącach. 
Udziela pożyczek zwrot 
nych  miesięcznemi ra- 

MOŻESZ WYGRAĆ kupując szczęśliwy LOS do 1-ej 
klasy 27 Loterji Państw. w najszczęśliwszej 

zane M. MINKOGSKI Ё 

i Wilno, Niemiecka 25, t. 13-17. PKO 80.928 
1 CENTRALA: WARSZAWA NALEWKI 40, 

j
ę
 

В
 

оа
на

 

w Wilnie 

stawiciel na  Wileūsz- 
czyznę CIECIERSKI — 
Jasna 27. Codzień 5 — 
i. Na odpowiedż dołą- 
czyć znaczek. Zastępcy 
poszukiwani. 

Cena 14 losu 10 zł. 
Ciągnienie się rozpoczyna jnż dnia 18 mają r, b 

BA L Aps zamiejscowe załatwiamy odwrotną ропц 

1 

„R 100.000, 75.000 zł. i wiele innych wygranych (oraz 

  

— DNIA 2 MAJA — 
Wileńskie Koncesjonowane 

O GODZINIE 10.45 
—zgubiony został koł- 

Kursy Samochodowe 
i motocyklowe Sianas 

eks a Mic- 
"kiewicza, Znalazcę pro- 

szę 0 łaskawe zwróce- 
nie. Adres: Krakowska, 
9 m. 9. 

Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8, w godz. 

10 — 13 i 16 — 20   
  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO* 

ZZO, 

Redaktor w/z Witold Tatarzyńska 

  

tami. Informacje: Przed 
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