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0 BOHATERSTWIE TWÓRCZOŚCI Polska a Niemcy 
i. Nauke, literatura, sztuka 

Rzucone przez Leona Chwistka hasło 
bohaterstwa wszystkich twórców naj- 
mniejsze chyba echo budzi wśród паи- 
kowców. Nie dlatego bynajmniej, aby 
wśród ludzi nauki nie było jednostek, 
zdolnych do ofiarnego i bohaterskiego 
wysiłku, lub nie zdających sobie sprawy 
z konieczności dokonania wprost olbrzy- 
mich wysiłków w celu utrzymania kultu- 
ry polskiej na odpowiednim poziomie, — 
ale dłatego, że codzienna, Szara praca 
sumiennego naukowca już zawiera w so- 
bie pierwiastki bohaterstwa. 

Nauka znajduje się w warunkach bo- 
daj najcięższych w porównaniu z innemi 
dziedzinami życia twórczego. Naukowiec, 
idący luzem, czyli nie zajmujący żadnego 
stanowiska, do którego jest przywiązana 
praca naukowa, znajduje się w warun- 
kach tak ciężkich, że właściwie pracować 
nie może. Zginął już szlachetny typ dyle- 
tantów nauki: lekarzy, adwokatów, zie- 
mian, — prowadzących badania nauko- 
we, organizujących naukowe instytucje, 
wydających cenne publikacje. Tiwórczość 
naukowa została doszczętnie wytępiona 
w szeregach nauczycieli szkół średnich, 
którzy jeszcze tak niedawno mogli wyka- 
zać się bardzo poważnym dorobkiem na- 
ukowym... Niedobitki naukowców — sa- 
motników wyglądają całkiem smutnie i 
robią wysiłek nieproporcjonalnie wielki 
w stosunku do możliwych do osiągnięcia 
wyników. Są to raczej nie ludzie nauki, 
lecz manjacy nauki, jacyś  nałogowcy, 
których nauka pociąga (proszę wybaczyć 
brutalne porównanie!), jak alkohol i, jak 
alkohol nieraz wykoleja!.. 

Naukowcy patentowani, na stanowi- 
skach uniwersyteckich, również muszą 
drogo opłacać możność bezpośredniego 
obcowania z nauką. Los asystentów i 
docentów, od których powinniśmy wy= 
magać szczególnego zapału i entuzja- 
zmu do nauki, oraz najintensywniejszej 
pracy, jest godny politowania: niezabez- 
pieczeni materjalnie, a wskutek tego zmu 
szeni do zarobkowania dodatkowego, po- 
zbawieni możności wyjazdów zagranicę, 
prenumerowania czasopism, kompłeto- 
wania bibljoteki podręcznej, — robią oni 
wysiłek, który doprawdy zasługuje na 
miano bohaterskiego. Gruźlica bez lito- 
Ści przerzedza szeregi młodych naukow- 
ców... Zdobycie katedry również nie o- 
twiera różowych horyzontów przed czło- 
wiekiem mauki: większość profesorów 
jest przeciążona pracą, mającą z nauką 
związek tylko pośredni. Ci, co pomimo 
wszystko, posuwają naukę naprzód, 
znów nieraz dokonywują wysiłków boha- 
terskich. 

Ogólne narzekania na naszą rzeczy- 
'wistość nie oszczędziły i dziedziny nau- 
ki. Narzekamy na jej nikłe postępy, na 
małą powagę proiesorów, o których są- 
dzimy podług jednostek najbardziej ru- 
chliwych i czynnych w życiu społecz- 
nem i politycznem, co niezawsze idzie 
w parze z wielką erudycją naukową i 

twórczą inwencją. 
Nauce się dzieje krzywda, ale ponie- 

kąd z winy uczonych. Brak propagandy, 
brak szczegółowych, dokładnych, a w 
sposób zajmujący podanych informacyj 
o zdobyczach nauki wogóle, polskiej zaś 
w szczególności, — o działalności i zwy 
cięstwach naukowców naszych, brak ten 
dotkliwie daje się we znaki, krzywdząc 
naukę i utrudniając pracę jednostkom 
twórczym. Czy nie jest zastanawiające, 
że np. w czasopismach akademickich, 
lub iw rubrykach akademickich codzien- 
nych pism, znajdujemy artykuły i wzmian 
ki na przeróżne tematy, lecz nigdy nie 
spotkamy wiadomości o pracach profeso- 
rów, lub o zdobyczach nauki? 

Dzieje się to nietylko dlatego, że 
współczesna młodzież z pewnem lekce- 
ważeniem odnosi się do czystej nauki, ale 
przedewszystkiem, że sama nie orjentuje 
się w ruchu naukowym w szerszym Za- 

kresie. I nikt się nie orjentuje. Żeby po- 
znać, co się dzieje w świecie naukowym 
polskim i jakie postępy robi nasza nau- 
Ka) trzeba pilnie studjować ściśle nauko 
we czasopisma, O których istnieniu szet- 
szy ogół nawet się nie domyśla. Ale kto 
może sobie pozwolić na zgłębianie taje- 
mnic specjalnych naukowych czasopism 
wszystkich gałęzi nauki?.. 

Podsumujmy swe uwagi, . dotyczące 
nauki polskiej, jako jednego z najgłów- 
niejszych filarów kultury polskiej. Twór- 
czo pracujący naukowcy, zdają sobie 
sprawę z odpowiedzialności, jaką pono- 
szą wobec narodu za poziom kultury pol- 
skiej, są zdolni do wysiłków conajmniej 
rzetelnych, — żeby uniknąć  patetyczne- 
go słowa: — bohaterskich. Utrudnia im 
pracę nędza materjalna, na którą narazie 
lekarstwa niema, — oraz brak szerszego 
odechu i łączności ze społeczeństwem. 
Na to rada jest: wszystkie wyższe uczel- 
nie i wszystkie naukowe instytucje, gru- 

pujące twórczo pracujących ludzi nauki, 
muszą zorganizować jakieś biura, czy re- 
teraty prasowe w celu stałego informowa 
nia społeczeństwa o ruchu naukowym w 
Polsce, a przedewszystkiem na reprezen 
towanym przez te organizacje odcinku. 
Trzeba powoli wciągać do akcji propa- 
gandy nauki całą poważniejszą codzien- 
ną prasę, poprzeć i skoordynować wy- 
siłki obecnie pracujących w piśmienni- 
ctwie popularyzatorów, nauki, — dążyć 
wreszcie do wydawania specjalnego cza- 
sopisma, któreby musiało znaleźć czytel- 
ników wśród młodzieży akademickiej. 

Nauka powinna wejść do życia i za- 
jąć stanowisko kierownicze, — aby życie 
nie przechodziło koło nauki — obojętne 
lub lekceważące, — jak to się dzieje o- 
becnie. 

Z nauką polską nie jest więc tak źle, 
jak to często się mówi, nie mogąc ogar- 
nąć jej całokształtu, — gorzej jest z lite- 
raturą. \ 

Brak sztandarowych nazwisk dotkli- 
wie daje się we znaki, — niema obecnie 
pisarza, któryby nadawał się na wodza, 
jeżeli nie całego narodu, to przynajmniej 
grupy literatów. Zamiast wodzów  pow- 
stają związki, które się degenerują, ustę- 
pując miejsca klikom. Dziś w literaturze 
rządzą kliki, — tylko kliki. 

Tragiczność sytuacji demonstruje Le- 
on Chwistek na własnej osobie. On — re- 
wolucjonista ducha, wzywający twórców 
do bohaterstwa i miażdżący swoją po- 
gardą „cynicznych handlarzy towarem 
ducha“, — on właśnie głos zabiera na 
łamach organów klik literackich, — ka- 
zalnicę swą wznosi w sklepikach „han- 
Фаггу towarem ducha“.. Nie jest to о- 

skarženiem pod adresem Leona Chwist- 

ka, — jest tyłko stwierdzeniem smutne- 

go stanu. Narazie wyjścia niema. Jeżeli 

się zjawi literacki genjusz, — znajdzie 

on drogę iwłaściwą, — jeżeli zaś już te- 
raz mamy rozpocząć pracę nad uducho- 
wieniem wysiłku literatów, operując ta- 
lentami średniej miary, — musimy stwo- 
rzyć niezależną placówkę  literacko-pu- 
blicystyczną. Niezależni pisarze są, na 
bohaterstwo, a przynajmniej na bezwzglę 
dną uczciwość, zdobędą się, — chodz 

tylko o grunt pod nogami, — o teren, ne 
którym możnaby było sformować szyki 

bojowe. 
O bezdrożu współczesnej naszej li- 

teratury mówi się aż za dużo. Ostatnia 
rozległ się nieoczekiwany głos L. H. Mor- 
stina, który wystąpił z oskarżeniem pod 
adresem literatek, składając na kobiety 
odpowiedzialność za wprowadzanie lite- 
ratury polskiej na manowce. L. H. Mor- 
stin źle sformułował swe oskarżenia: za- 

rzuty jego nie są słuszne, istoty zjawiska 
on nie pochwycił. To, co zarzuca on ko- 
bietom, nie stanowi ich wyłącznej wła- 
sności. 

Kobiety — literatki i publicystki, po- 
dług Morstina, odznaczają się — „bra - 

kiem poczucia odpowiedzialności za my- 

Śli, idee i hasła, stające się własnością 

narodu''.. Mężczyźni od Kadena-Bandrow 
skiego do Uniłowskiego mają to poczu- 

cie odpowiedzialności... 
, Kobieta literatka jest ponoć szkodli- 

wa ze względu na stałe upraszczanie naj- 
zawilszych zagadnień: — „Z naiwnością 

dziecka i lekkomyślnością warjata roz- 

cina ona zawiłe kwestje i raz jakąś za- 

sadę przyjmie za swoją, w jakąś prawdę 

uwierzy, nikt jej nie przekona”... Tak, ale 

dzienniki partyjne, stosujące właśnie ta- 

kie metody, są redagowane nie przez ko- 
biety... Dzienniki zaś mają o wiele więk- 
szy wpływ na czytelników niż książka. 

Wreszcie wytyka Morstin niewiastom 
ich gadatliwość.. W literaturze nie jest to 
cechą niewiast: ten jest najbardziej gada- 
tliwy, kto mniej ma do  powiedzenia!.. 

Wysuwając niesłuszne, bo nieuzasad- 

nione zarzuty przeciw niewiastom, prze- 
oczył Morstin ich cechę, która na dę 
ujemnie daje się we znaki w pracy nad 
kształtowaniem umysłowości polskiej: ko 
biety nie są zdolne do syntetycznego uj- 

mowania zjawisk. : 
Nasze młode pokolenie wychowuje 

się przez kobiety: w szkole średniej uczą 

przeważnie niewiasty, W literaturze rej 

wodzą niewiasty. Te często rzetelne i u- 
talentowane pracownice osłabiają jednak 

umysłowość męską, zacierając przed nią 
drogę do twórczej syntezy. 

W tem tkwi niebezpieczeństwo. Męż- 
czyźni zapomocą sportu przekazują 
współczesnej kobiecie swą sprawność fi- 
zyczną, — kobiety zapomocą wychowa- 

nia i literatury przyczyniają się do znie 
wieściałości mózgu męskiego. 

A więc walkę o uzdrowienie stosun- 
ków w literaturze współczesnej muszą 
porowadzić przedewszystkiem mężczyź- 
ni, obdarzeni talentem, odznaczający się 
odwagą cywilną i niezależni od istnie- 
jących klik... 

Tak jest z literaturą. W sztuce spra- 
wy przedstawiają się znacznie gorzej. 

Nieszczęściem dla nauki, dla artystów 
i społeczeństwa, jest najjaskrawszy w 
tej dziedzinie brak syntetyków. Dziś ma- 
larz chce wywierać sugestję nie siłą swe- 
go dzieła, lecz ilością wystawionych o- 
brazów. Dziś coraz rzadszem zjawiskiem 
jest tw ó rc a iw znaczeniu „kapłana 
sztuki”, natomiast najwybitniejsze nawet 
jednostki to są raczej malarze, u- 
miejący doskonale rysować i malować. 

Talenty są, nieraz ogromne, — po- 
wiewu genjusza brak. 

Jaka jest nieporadność naszych arty- 
stów w syntetyzowaniu, dowodzą niezli- 
czone obrazy na wystawach, — nieraz 
zdumiewające pod 'względem techniki, 
lecz nie posiadające żadnej wewnętrznej 
treści, — a przedewszystkiem — naj- 
bardziej syntetyczna dziedzina sztuki — 
rzeźba. jak żałosne były rezultaty dwu 
konkursów na pomnik Mickiewicza w 
Wilnie, pamiętamy dobrze. Bezsprzecznie 
najlepszym projektem był projekt Szu- 
kalskiego, zawierający w sobie tchnienie 
genjusza, ale i w nim ileż było „litera- 
tury: i tęcza, i krew serdeczna, i orzeł, 
i skrzydła... Kuna stworzył dzieło bar- 
dziej zwarte, ale musiał jednać dać swe- 
go rodzaju komentarz w postaci aż dwu- 
nastu płaskorzeźb!... Poza Lotnikiem 
Wittiga gdzież są obecnie wielkie dzieła 
rzeżbiarskie?... 

Brak wielkich syntetyków, nadają- 
cych się na przywódców, uzupełniają ar- 
tyści, tak, jak i literaci, wielką ilością 

związków... Związki plastyków są jed- 

nak zjawiskiem 0 wiele szkodliwszem, 
niż, niż związki literatów, — jeżeli zaczy- 
nają służyć interesom klik. Artyści prze- 
cież mają do czynienia z „towarem* w 

postaci swych dzieł, to też rywalizacje 

poszczególnych związków artystycznych. 
często przybiera formy konkurencyjnej 
walki dwu kupieckich firm; przyczem 
zwycięstwo zwykle odnosi firma mniej 
uczciwa i nie przebierająca w środkaci:. 
Jakie metody są stosowane w takiej wal- 
ce, o tem lepiej nie wspominać. 

Powaga sztuki, a niemal jej losy, w 

obecnej chwili w znacznym stopniu za- 

leżą już nie od artystów, którzy ałbo du- 

szą „konkurencyjny* ruch artystyczny, 

albo duszą się w zatrutej atmosterze nie- 

uczciwych walk, — lecz od naturalnych 

regulatorów i sędziów wysiłków twór- 

czych, — od krytyków.. 
I tu jeszcze raz można podkreślić, że 

sztuka znajduje się w gorszych warun- 
kach, niż literatura. W literaturze Są, 

choć nieliczni, niezależni i nieprzekupni 

krytycy, posiadający odpowiednie kwali-- 

fikacje do zabierania głosu w sprawach 

twórczości literackiej. W sztuce, 'w cha- 

rakterze krytyków występują prawie wy- 

łącznie członkowie, lub gorliwi przyja- 
ciele klik, albo też sami artyści, pod wła 
snem nazwiskiem ganiący „firmy konku- 
rencyjne* i pod pseudonimami chwalą- 
cy własne arcydziela!... 

Sztuka zawsze będzie pociągała jed- 
nostki utalentowane, praca dla sztuki w 

obecnych warunkach zawsze będzie wy- 

magała wielkiego poświęcenia się; — to 
też w tej dziedzinie należałoby zająć nie- 

co inne stanowisko, niż zajął L. Chwi- 

stek: nie od artystów żądać bohaterstwa, 

— lecz od krytyków — uczciwości i 
rzetelności!.. Coprawda, w pewnych wa- 
runkach być człowiekiem uczciwym, — 
to znaczy zdobyć się na bohaterstwo!.. 

Zamknijmy swe rozważania. 
Prof. Leon Chwistek trafnie stormu- 

łował to, co już jest w powietrzu, co la- 

da dzień musi przybrać kształty realne. 

Trzeba stworzyć zastępy „bohaterów 

twórczości *. 
Nie chodzi o tworzenie jakichś „związ 

ków zawodowych bohaterów nauki i 

sztuki”, — chodzi o mobilizację niezależ 

nych twórczych sił w Polsce, — o pew- 

ne duchowe braterstwo jednostek, do- 

tychczas osamotnionych, lub gubiących 

się gdzies na targowisku klik, walczą- 
cych o dostęp do koryta!.. 3 

Nad sprawnością fizyczną narodu 
roztoczono troskliwą opiekę. Już nie o 
państwową opiekę nad sprawnością inte- 
lektualną i duchową narodu chodzi obec 
nie, — lecz o samopomoc bojowników o 
nowe wartości kulturalne narodu. 

Połączyć się powinni i karne stwo- 
rzyć szeregi, nie ci, którzy domagają się 
dla siebie największych praw i przywi- 
lejów, — lecz ci, którzy poczuwają się 

do największych obowiązków!... 
W. Charkiewicz. 

ERASŁCW EAZA WZZRZEWE GOROOWACTOOROE 

OFICEROWIE POLSCY U OJCA ŚW. 
RZYM. PAT. Ojeiee św. przyjął na 

audjemcji oficerów i žolnienzy, mależących 
do ekipy polskiej. która brała udział w 
międzymarodowych zawodach hippieznych 
w Rzymie, 

POLSKI NIE MOŻNA PROWOKOWAĆ 

GENEWA PAT. — „La Suisse" za- 
mieszcza dzisiaj artykuł o rozmowie mię 
dzy kancierzem Hitlerem a posłem Rze- 
czypospolitej Polskiej w Berlinie drem 
Wysockim. 

Dziennik przypomina, że Polska oka- 
zała w związku z rewolucją hitlerowską 
i propozycją dyrektorjatu europejskiego 
zimmą krew i dała dowód, że nie boi 
się Rzeszy Niemieckiej. 

Świadome swej siły stanowisko Poi- 
ski zrobiło wrażenie w świecie, najlepiej 
zaś zostało zrozumiane w Niemczech. , 

Hitler zrozumiał, że jeżeli pragnie 
skonsolidować swe dzieło wewnętrznie, 
mie może prowokować Polski. Z chwilą, 
gdy kanclerz niemiecki oświadczył, go- 
towość utrzymania polityki Rzeszy w 
ramach traktatów, Polska nie ma powo- 
du odrzucać negocjacyj, tem bardziej, że 
w sprawach, które mają być dyskutowa- 
ne, jest ona stroną żądającą w szczegól- 
ności co się tyczy. mniejszości i spraw 
gospodarczych. Co się tyczy granic, sy- 
tuacja jest jasna. 

Skoro rozmowy mają być utrzymane 
w ramach traktatów, jedyną sprawą, któ 
raby mogła być dyskutowana jest spra- 
wa ułatwień tranzytowych. 

Q ile kanclerz Hifler— kończy dzien- 
nik — mówi o woli pokoju, Polska może 
odpowiedzieć, że oddawna dała jej dowo 
dy, posuwając się aż do zaproponowania 
Niemcom paktu o nieagresji, na co Niem- 
cy nawet nie odpowiedziały. 

„Jeżeli więc nawiązanie kontaktu, ja- 

kie miało miejsce we środę, nie jest ze 
strony Hitlera tylko demonstracją i na- 

stąpią po niem szczere rokowania, to ze 

strony polskiej nie będzie żadnych prze- 

szkód. 

„TYLKO POKOJOWA REWIZJA 
GRANIC“ 

BERLIN PAT. —  Półoficjalna „Deutsche 
i h - Politische Korrespondenz“ za- 

mieszcza dłuższy artykuł pod tytułem: „Niem- 

cy a rolska”, w którym wskazując m. in. na 

częste tarcia na granicy, zaznacza, że Niemcy 

są świadomie tego, że postanowienia terytorjal 
ne traktatów pokojowych również tam, gdzie 

prowadzą do ciężkich nieporozurnień, nie mogą 
być zmienione z dnia na dzień. 

Pokojowe osiągnięcie rewizji półoficjalny or 
gan nazywa uprawnionym i opartym na sta 

tucie Ligi Narodów postulatem, który jest ró- 
wnocześnie zadaniem, obliczonem na dalszą 
metę. Až do jego realizacji w interesie pokoju 
rówme nić zadaniem jest, możliwie 
znośne ukształtowanie się wzajemnych stosun- 
ków, co tylko daje się osiągnąć w ramach о- 
becnego status quo. 

uswiadczenie kanclerza miało na celu prze- 

Po przedłużeniu traktatu kerlińskiego 
GŁOSY PRASY NIEM 

BERLIN PAT. — Przedłużenie niemiecko - 
sowieckiego traktatu przyjaźni uważają koła po 
lityczne za manifestację wewnętrznej sily rzą- 
du Rzeszy, który mógł sobie pozwolić na u- 
trzymanie dobrych stosunków z Rosją Sowiet 
ką, nie krępując się żadnemi względami. 

Ten moment podkreśla również cała prasa 
nieiniecka, zaznączając, że rząd Hitlera mimo 
te<aie ustąpił ze swego -zasadniczego. stanowi:-. 
ska wobec komunistów. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.“ uwaža wymia- 
nę niemiecko - sowieckich dokumentów ratyti 
kacyjnych za dalszy krok do uspokojenia poli- 
tycznego w Europie. 

„Vossische Zeitung* wyraźnie oświadcza, 
że w związku z rozmowami polsko - niemiec- 
kiemi oraz przedłużeniem traktatu berlińskiego 
oczekiwać należy silniejszego odprężenia stosun 
ków między Niemcami a ich sąsiadami wschod 
nimi. 

MOSKWA PAT. — Spóźniona blisko o 2 
lata ratyfikacja umowy,  prolongującej traktat 
berliński, została przyjęta w Moskwie bez en- 
tuzjazmu, a nawet z pewną dozą sceptycyzmu. 
Większość dzienników ogranicza się do umie- 
szczenia ofięjalnego komunikatu. 

IECKIEJ I SOWIECKIEJ 

Jedynym komentarzem jest artykuł wstępny 
„łzwiestij*, podkreślający z naciskiem, że utmo- 
wa z Niemcami nie przeszkodziła rządowi so- 
wieckiemu dzięki uporczywym dążeniom ku po 
kojowi doprowadzić do zawarcia paktu nieagre 
sji z Polską i Francją. 

Dziennik otwarcie daje do zrozumienia, że 
antysowieckie tendencje polityki niemieckiej 
uie napotkały silniejszego oddźwięku, dopro- 
wadziły jednak Niemcy do kompletnej izolacji. 

Zewnętrznym przejawem owej polityki było 
uieprzedłużanie traktatu berlińskiego przez czas 
dostatecznie długi, by spowodować wrażenie 
likwidacji stosunków, które istniały zgórą 10 
lat z korzyścią dla Niemców, ZSRR i sprawy 
pokoju. Artykuł zaznącza, że masy ludowe, 
Związku Sowieckiego, nie bacząc na swój sto- 
sunek do faszyzmu, pragną żyć z Niemcami w 
spokoju i wierzą, że rozwój sowiecko - nie- 
mieckich stosunków gospodarczych jest obu- 
stronnie korzystny. 

Pismo wyraża nadzieję, że przedłużenie trak 
tatu berlińskiego wywrze nałeżyty wpływ na 
te koła niemieckie, które uważają politykę an- 
tysowiecką za korzystną dia Niemiec. 

Bygłoski o rekonstrukcji rządu 
WARSZAWA — (tel. własny). — W 

sierach politycznych krąży pogłoska, że 

po dokonaniu wyboru Prezydenta Rze- 
czypospolitej ma rzekomo nastąpić częś 

ciowa rekonstrukcja rządu. W chwili o- 

becnej trudno jest przewidzieć, w jakim 

kierunku rekonstrukcja ta będzie przepro 

wadzona, narazie mówi się o tem, że po 

jej dokonaniu premjer Prystor udać sie 

ma na dłuższy urlop wypoczynkowy. 

Chiopskie Sfr. Rolnicze 
poprze kandydaturę prof. Mościckiego 

WARSZAWA. PAT. Klub poselski 

Chłopskiego Stronnietwa Rolniczego wo- 

bec wysunięcia przez obecną większość — 

parlamemiarmą kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej 'w osobie prof. Ignacego 

Mościckiego oświadcza: 

Prezydentem Rzeczypospolitej  Pol- 

skiej wybrany został w roku 1926 obe- 

eny Prezydent lTgmacy Mościcki głosa- 

mi posłów i senatorów stronnietw: P.S.L. 

Piasta, Wyzwolenia, Stromnietwa  Chłop- 
skiego, PPS, Ch. D., N. P. R., i imnych, — 
jako człowiek godmy zaufania polskiej le- 

wicy, polskiej demokracji i majszerszych 
rzesz ludowych, na wniosek przywódców 

tychże ugrupowań politycznych.  Obda- 

rzomy majwyższą godnością mw państwie 

oraz pelnem zaufaniem społeczeństwa, 
Prezydent Ignacy Mościcki wszedł iw nie- 
zwykle ciężki! okres swego urzędowania, 

wśród nieprzyjaznych i niepomyślmych 

korjunktur, zarówno politycznych jak 

i społeczno-gospodarczych na całym. świe- 

cie. 
[Klub poselski Chłopskiego Stronnietwa 

Rolniczego zgodnie z poleceniem naczel- 

nego komitetu wykonawczego tego stron- 

nictwa z dnia 11 kwietnia 1933, weźmie 

udział mw Zgromadzeniu Narodowem i gło- 

sy swe odda na prof. Ignacego Moście- 

kiego, spełniając w tem sposób obo- 

wiązek wobec państwą i szerokich rzesz 

chłopskich, które osobę prof. Mościekie- 

go otaczają mależną czcią, szacunkiem i 

pełnem zaufaniem. (Wierzymy, że tenże 

sam obowiązek spelnią solidarnie także 

inni posłowie ludowi, kierując się wła- 

sną, niekrępowaną wolą i tem, że „naj- 

'wyższem prawem jest dobro Rzeczypo- 

spolitej Polskiej”. 

Fałszywe zawiadomienia pod adresem posłów 
WARSZAWA. PAT, — Biuro Sejmu 

Rzeczypospolitej (komunikuje, że pod ad- 
resem posłów i senatorów. rozsyłamy jest 
druk z fałszywym podpisem „Biuro Sej- 
mu Rzeczypospolitej” treści następującej: 

Zawiadamiam winiejszem Pana Posła 
(Senatora), že mobec wyznaczenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej przez p. Mar- 

szałka Piłsudskiego udział Pana w Zgro- 
madzeniu Narodowem w dniu 8 maja 
1933 roku jest zbędny. 

Biuro Sejmu Rzeczypospolitej 
Warszawa, 4 maja 1933 roku. 

Biuro Sejmu Rzeczypospolitej stwier- 
że że druk ten jest oczywiście falsyfi- 

_ Bawełna de Czechosłowacji przez Gdynię 
WARSZAWA (tel. własny). — Z Gdyni do 

noszą, że bawi tam wycieczka przemysłowców 
czeskosłowackich, — Wycieczka ta przybyła 
w związku z postanowieniem szeregu firm cze- 

skosłowackich, aby bawełnę importowaną do- 
tychczas przez Bremę, kierować na port Gdyń 
ski. 

ciwaziałanie niepokojącemu zaostrzeniu się sto 
sunków polsko - niemieckich. 

Autorytatywne zapewnienie kancłerza, że 
rząd Rzeszy zamierza obracać się ściśle w ra 
mach istniejących traktatów, zawiera, jak za- 
znacza, „Deutsche Diplomatisch - Politische Ko 
respondenz“, odrzucenie wszelkich płanów, któ 
re podniecona fantazja imputowała nowemu re 
gime'owi w Niemczech. 

Niemcy nie myślą o żadnych awanturach i 
widzą swój interes również na Wschodzie nie 
w zamachu i inwazji, lecz w pokojowej i 
przyjaznej współpracy. 

Temu też odpowiada życzenie, wyrażone 
przez kanclerza, w sprawie beznamiętnego tra 
ktowania obustronnych interesów, życzenie, któ 
re daje wyraz niemieckiej gotowości do рогс- 
zumienia. 

Bajki o niemieckim „Drang nach Osten" 
jako o wojennem dążeniu do ekspansji niemie 
ckiego nacjonalizmu nie mogą po tych doświad 
czeniach znaleźć wiary. 

Dalszy rozwój stosunkow pomiędzy Pol- 
ską a Niemcami zależeć będzie od tego pi 
sze „Deutsche Diplomatisch - Politische Korre- 
spondenz* — czy rząd polski z tą samą otwar 
tością przyczyni się do odprężenia. 

Wypowiedzenie się Niemiec ponownie za 
przestrzeganiem traktarów i dążeniem do re- 
wizji tylko na drodze pokojowej „Deutsche Di 
plomatisch - Politische Korrespondenz* , uwa- 

ża za rzecz samą przez Się zrozumiałą dla każ 
dego, kto śledzi bezstronnie rozwój niemieckiej 
polityki zagranicznej. 

Natomiast odnośne oświadczenie połskie sta 
nowi, zdaniem korespondencji, poważny postęp 
Taka normalizacja stosunków pomiędzy dwo- 
ma wielkiemi sąsiadującemi krajami byłaby w 
czasie, kiedy piętrzą się poważne troski i za- 
gadniena cennym czynnikiem bezpieczeństwa i 
zaufania. 

Dłuższe wywody w tym samym duchu wy 
raża również „Boersen Ztg.* w artykule pod 
tytułem: — „Sens rozmów niemiecko - pol- 
skich“. 

  

TELEGRAMY 
MOWA ROOSEVELTA W RADJO 

NOWY JORK. PAT. (Według donie- 
sień prasy, na Wallstreet panuje przeko- 
mamie, że prezydent Roosevelt w swem 
niedzielnem  wieczomiem _przmówieniu 

przez radjo poruszy s prawę dlugów! wo- 
jennych, ażeby uzyskać poparcie opinji 
publicznej, gdy zwróci się do Kongresu o 

upoważnienie do rozpoczęcia rokowań 
со do warunków ewentualnego morator- 
jum. 

KATASTROFA LOTNICZA 

BERLIN PAT. Na lotnisku berliń- 
skiem wydarzyła się dziś katastrofa lot- 
nicza. Jednoosobowy samolot Sportowy 
uderzył podezas lotu ćwiczebnego w ko- 
min wysokości 38 metrów i spadł przez 
otwór. wybity w dachu do hangaru. Pi- 
lot inż. Abraham poniósł śmierć nu =<tej- 
scu. Samilot uległ zupeinemu  zmiszee- 
niu. 

WYKRYCIE TAJNEJ DRUKARNI 
KOMUNISTYCZNEJ 

HAMBURG. PAT. W. Hamburgu 
wykryto 6-1ą z rzędu tajną drukarnię ko- 

munistyczną i zaaresztowamo: 27 pracowni 
ków. Liczba skonfiskowanych wi ostatnich 
dniach w Hambungu nielegalnych broszur 

przekracza 200. Wykryto tu też zakonispi- 
rowamy klub komunistyczny, który ope- 
rował własną stacją madawdzą. 

WYCIECZKA SOWIECKA 
W KATOWICACH 

KATDOWICE. PAT. W dniu 6 b, m. 
przybyła do Katowice delegacja sfer 
gospodarczych ZSRR. Wycieczka  so- 
wiedka przyjęta została przez wojewodę 
dr. Grażyńskiego, a o godzimie 10 odje- 
chała do zagłębia Dąbrowskiego, gdzie 
„zwiedziła szereg zakładów przemysłowych 
Wieczorem wycieczka powróciła do Ka- 
towice. 

KATASTROFA MOTOCYKLOWA 

KĘPNO. PAT. Donoszą z Sieradza, że 
ma szosie Szczerców — Łask wydarzyła 
się katastrofa motocykilowa, Miamowi- 
cie jadący motocyklem mieszkaniec Tar- 
nowskich (Gór, Zamtowski podczas mi- 
jamia. jednego wozu mie zwolnił biegu, 
wskutek czego konie przestraszyły się i 

gwałtownie skręciły s prawo. W tym mo- 
mencie motocyk! wipadł eałym rozpędem 
ma wóz. Zantowski wypadł z siedzenia na 
szosę i uderzywszy głową o kamień, ро- 
miósł Śmierć na miejscu. Jadący moto- 
cyklem pasażer Spadł do rowu i doznał 
ciężkich obrażeń ciała, 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. Przedgielda. 
Bamk Polski płacił rano za dolary 7,40, 
obecnie — 7,35. — Dolary prywatnie no- 
towane są również po 7,35 wm płaceniu — 
przy tendencji słabej. — Dolany złote — 
9,40, ruble złote 4,97 i pół — 4,98. 

NA OSTATNIEM MIEJSCU 
NICEA, PAT. — Ofmzymaliśmy defini- 

tywmą punktację zespołów. konnych, star- 
tujących miedawno w Nicei w, konkursie o 
puhar Narodów. Do konkursu stawały ze- 
społy ośmiu państw. Klasyfikacja brzmi 
następująco: 

1) Framcja 20, 2) iPortugalja 24, 3) Hisz 
panja 28, 4) Szwajcarja 63, 5) Włochy 66, 
a bg 71, T) Belgja 80, 8) (Polska 92
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SILVA RERUM 
MIEJMY LITOŚĆ NAD ZWIERZĘTAMI! 

Gazeta Polska (123) porusza sprawę 
naszego stosunku do zwierząt. Mamy To 
iwarzystwa opieki nad zwierzętami, ma- 
my odpowiednio zorganizowaną akcję 
propagandową, ale jednocześnie  stosu- 
nek szerszego ogółu do zwierząt jest 
wprost okrutny. 

W rozmowie z pewnym przedstawicielem 
branży białoskórniczej dowiedzieliśmy się cie- 
kawego szczegółu. Skóry z polskich koni nie- 
chętnie są przyjmowane na rynku zagranicz- 
nym. Skóra polskiego konia, zdarta z „przyja 
cieła człowieka* po pracowitym żywocie nie 
przedstawia żadnej wartości, jest cała poprze- 
cinana batem, jak sito. 

Jest to nieme, ałe najbardziej wymowne 
świadectwo, jakie po śmierci wystawia swemu 
właścicielowi koń, który przez całe życie mil- 
czał i nie uskarżał się na swój los. 

A bydło, przeznaczone na rzež?.. 
Smaczny jest befsztyk lub kotlet, ale do- 
prawdy można stracić apetyt, jeżeli tyl- 
ko pomyśleć, co się dzieje w rzeźni: 

Kto ma silne nerwy, niech zajrzy do rzeźni 
miejskiej. Nie zaniedbano tam niczego, żeby 
zadać maksimum zbędnych cierpień przeznaczo 
nemu na rzeź bydlęciu. Zwierzęta spychane są 
z, płatiormy na ziemię tak, aby mogły sobie 
łamać nogi. Wystarczy raz zobaczyć pogania- 

"czy, wpędzających woły do hali uboju, żeby 
przekonać się, że istnieje na świecie gatunek 
dwunogów, nie zasługujących na miano czło- 
wieka. 

Bydię przed zaszlachtowaniem musi być — 
w myśl przepisów rytualnych — obałone. W 
tym celu robotnicy pętają mu nogi i zmusza- 
ja do wywrócenia się przez wyłamywanie ogo 
na. Padając, zwierzę łamie sobie żebra, biod- 
ra, nogi, odtrąca rogi. Następuje dalszy proce- 
der hańbiącego w swoim barbarzyństwie „ry- 
tualnego* uboju. Świnie poddawane są oględzi 
nom przez „spatrywaczy“, którzy badają język 
wtłaczając drewniany kij do gardła. Dawniej 
trzoda chlewna poddawana była znaczeniu no- 
żem żywcem na ciele. Wskutek interwencji To 
warzystwa Opieki nad Zwierzętami sposób ten 
został zmieniony na bardziej „humanitarny*, 
-—— cyfra wybijana jest zapomocą stempla, spo 
rządzonego ze szpilek: każda cyira składa się 
z 40 szpilek. Znaczona sztuka otrzymuje tedy 
w żywe ciało nieraz po 120. albo więcej szpi- 
lek. Te wszystko odbywa się pod okiem leka- 
rzy... 

Trzeba jednak podkreślić, że opieka 
nad zwierzętami została ujęta w ramy 
przepisów  administracyjnych, ogólnie 
obowiązujących. 

Dnia 22 marca 1928 roku ukazało się rozpo 
rządzenie Prezydenta Rzeczypospoiitej, zakaz 1- 
jące dręczenia zwierząt i zadawania im cier- 
pień. iwa podstawie tego rozporządzenia, jako 
jego uzupełnienie, ukazał się okólnik Ministec- 
stwa Spraw Wewnętrznych w sprawie dręcze- 
nia tresowanych zwierząt. 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzęta- 
mi, korzystając z tego rozporządzenia, 
rozwija energiczną działalność, choć na 
każdym kroku spotyka się z wielkiemi 
trudnościami. Prezes Tow. w Warsza- 
wie tak mówi o ciężkiej pracy opieku- 
nów, kontrolujących stosunek do zwie- 
rząt: 

Rzecz niewiarogodna: wystąpienia opieku- 
nów na mieście wobec najbardziej jaskrawych 
wypadkow katowania zwierząt z reguły prawie 
spotykają się z nienawistnem niemal stanowis- 
kiem publiczności. Gdyby nie to, że organy po 
licji odnoszą się do nas z całą życzliwością i 
poparciem, bylibyśmy niemal bezsilni. Ordynar 
ne obelgi, to jeszcze najmniejsze, z czem spoty 
kamy Się w czasie interwencyj. Kilku z nas 0- 
trzymało nawet „wyroki Śmierci" od furmanów 
i rzeźników. To wszystko nie odstrasza na- 
szych łudzi od pracy. W r. ub. opiekuni T-wa 
odbyli 145 inspekcyj dziennych i nocnych, od 
wiedzając stajnie, krowiarnie, obory, chlewy, 
psiarnie, targowiska, obserwując miejsca wjaz- 
du wozów do miasta. W czasie tych inspekcyj 
przejrzano 8 i pół tys. koni, z czego ookoło 
śu0 chorych i okaleczonych zostało opieczęto- 
wanych. W jednym tysxo kwartale skierowano 
do lecznicy 130 koni. Na targowiskach oddojo 
no 150 krow. Sprzedawcy, chcąc nadać kro- 
wie wygląd młeczny, nie doją krowy przez pa 
rę dni, wskutek czego wymię puchnie, sprawia 
jąc zwierzęciu *"znośny ból. Wypuściliśmy na 
wolność 1000: dzikich ptaków. Z tych około 
20 proc. ze ziamanemi nóżkami, skrzydełkami 
musiało być przedtem poddanych leczeniu. -— 
Stojący na ulicy ptasznik z gilem, czy czyży- 
kiem w klatce, ma zazwyczaj drugą klatkę al 
bo skrzynię z „zapasem . Tam  stłoczonych 
jest po kilkadziesiąt, nieraz po 100 ptaszków. 

Jakże okrutny może być człowiek i 
jak potrzebny jest wysiłek ludzi szla- 
chetnych, otaczających miłością bezbron 
ne zwierzęta! Lector. 

| Dziś dru 
"_ GLICERYN 

Po konferencji waszyngtońskiej * 
HERRIOT O WYNIKACH OBRAD 

PARYŻ PAT. — W piątek wieczorem 
przybił do portu w Havrze parowiec „Ile 
de France“, na ktėrym powrócił do Fran 
cji ze Stanów Zjednoczonych Herriot, de 
legat rządu francuskiego na konierencję 
waszyngtońską. 

W czasie jazdy pociągiem między 
Havrem a Paryżem Herriot oświadczył 
przedstawicielowi agencji Havasa, że w 

czasie swej bytności w Waszyngtonie о- 
miówił z prezydentem Rooseveltem 4 za- 
sadnicze sprawy: sprawę światowej kon 
terencji gospodarczej, sprawę rozbroje- 
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nia i bezpieczeństwa, sprawę rozejmu 
celnego między 29 kwietnia a 12 czerw- 
ca, to jest terminem zwołania światowej 
konierencji ekonomicznej oraz kwestję 
długów. We wszystkich wymienionych 
sprawach — oświadczył Herriot — przy 

wożę rządowi możliwie najdokładniejsze 
iniormacje, które pozwolą mu powziąć 
odpowiednią decyzję. Mam swą opinię 
co do omawianych spraw, którą w każ- 
dej chwili lojalnie przedstawię zarówno 
rządowi, jak i komisjom  parlamentar- 
mytm, o ile tego zażądają. 

PARYŻ PAT. — W rozmowie z dziennika- 
rzami, którzy przybyli powitać go na pokła- 

Nota Mandżurii 
W SPRAWIE TABORU KOLEI 

<CHARBIN PAT. — Nowa nota rządu Man- 
dżuko do rządu ZSRR, domagająca się natych 
miastowego zwrotu wagonów i lokomotyw, 
należących do wschodnio - chińskiej kołeż. ii- 
nji kolejowej, oraz wyrażającą powatpiewanie 
co do prawa Sowietów, opierających się na 
układach z roku 1924, — uważana jest tu za 
oznakę zbliżających się „action directe* oraz 
za dowód zwiększającego się naprężenia miię- 
dzy obu krajami. Oddziały kawalerji japońskiej 
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WSCHODNIO - CHIŃSKIEJ 

w Haiłar zostały wzmocnione i liczą obecnie 
około 5000 ludzi, Na skutek niejasności tekstu 
układu z r. 1924 prawa, do których Sowiety 
roszczą sobie pretensję, wydają się wątpliwe. 
Uważają tutaj ,że anulowanie układów, opiera 
jacych się na umowach, zawartych jeszcze 
przy rządzie carskim, z innemi państwami, do 
wodzi, iż Związek Sowiecki jest nowem pań- 
stwem, nie mającem żadnego związku praw- 
nego z rządami dawnej Rosji carskiej. 

  

Paderewski przybył do Francji 
HAVRE. PAT. Nia pokładzie parowca 

„Ile de France" przybył do Franeji Ig- 
nacy Paderewski, który, przed wylądowa- 

miem ibardzo serdecznie żegna! się z Her- 
riotem. 

PARYŻ, PAT. Ignacy (Paderewski — 
po przybyciu do Havre'u w dniu wiczo- 
rajszym . udzielił przedstawicielowi „Ex- 
celsior" wywiadu w sprawie „korytarza 

polskiego. 

Może pan czytał w gazetach — mówił 
Paderewski, — że ziemie, które nazwane 
są „kcrytarzem polskim, zostały ode- 

brane od Niemiec. Jest to mieścisłe, — 

Polska — Holandja 
PORAŻKA POLSKI W 

HAGA. PAT. W sobotę rozegrano w 
Hadze grę podwójną Polska — Hiolandja 
w. penwisszej munidzie wozgrywek 0 pu- 

har Davisa A 
Mecz odbył się mw fatalnych warunkach 

atmosferycznych. Z pewiodłu deszczu ma- 
stąpiło godzinne opóźnienie w rozpoczęciu 
meczu. Gra toczyła się mą kortach całko- 
wicie mokrych. 

Polska reprezentowana była przez na- 
szą najulubieńszą parę  Tloczyński 
Hebda. Holandję reprezentowali Timmer 
i Koll. ` 

W pierwszym secie Polacy grają bar- 
dzo dobrze i wygrywają w stosunku 6:2. 
Hebda znacznie słabszy, tak iż Tłoczyń- 

Niemcy jalko talkie nie wzięły aktywnego 

udzialu i mie zmajdowały bezpośredniego 

interesu w: rozbiorze Polski. Ziemie te zo- 
aly odebrane przez Prusy i przez 90 lat 

żały do 'władców Prus. Dopiero w 
1871 zostały jako prowiacja prus- 

ika weielone do nowego cesarstwa mie- 

mieckiego. 
Z powodu 

  

   

  

spóźnionej pory Paderew- 

ski ograniczył swe wywody, wręczając 

przedstawicielo'wi _„JExcelsior" swą bro- 
Sszurę w: sprawie korytamza j Gdańska. — 
Opierając się ma tej pracy, „Excelsior“ za- 

mieszcza wywody na temat tych zagadnień 

w puharze Davisa 
GRZE PODWÓJNEJ 

ski pracuje często za 2 i jemu to zawidzię- 

cezamty zwycięstwo w tym secie. W drugim 
secie Hebda, złamany moralnie, gra 00- 

raz słabiej. Tłoczyński szybko opada' ma 
siłach, gdyż ma pracować za dwóch. Po 
wygraniu pierwszego gema oddajemy seta 
łatwo w stosunku 1:6. (W! dwóch następ- 
mych setach przebieg gny jest idenitycz- 
my. Hebda gra wciąż słabo. Oba sety 
przyncszą nam porażkę 2:6 i 3:6, 

Holendrzy wygrali zasłużenie, 

Po dwóch dniach turnieju  Holandja 
prowadzi 2:1. [W niedzielę ostatnie dwie 

gry pojedyńcze. (Prasa holenderska liczy 
na zwycięstwo swoich barw. 
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Narodowy bieg na przełzj 
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ubiegłą niedzielę na terenie lotniska Mokotowskiego w Warszawie odbył się VI Narodo 
Bieg Naprzełaj. W biegu startowało przeszło 600 uczestników. Pierwsze miejsce zdobył 

Janusz Kusociński. Na zdjęciu naszem widzimy otwarcie biegu. 

OWE ŁZY 
REKLAMA TO GRUNT. — SZUM KOŁO GWIAZD. — REKLAMA NA BRUDNO 

INA CZYSTO — DROBNE NIEDO KŁADNOŚCI. — CZY ŁATWO KRĘCIĆ? 

Maurycy Dekobra pisząc swoje re- 
portażowe impresje z Hollywoodu raz po 
raz podkreśla ogromną rolę reklamy w 
życiu amerykańskiej stolicy filmu. 

Wszystko tu żyje i rozwija się tylko 
dzięki reklamie. Wiełkość Hollywoodu 
jest wypompowana przez umięjętną i 
planową reklamę do rozmiarów niewia- 
rogodnych. 

Film jest to poważny i złotodajny 
bussines — aby mógł prosperować, trze- 
ba go stale podtrzymywać i zasilać. Dla 
tego przy każdej wytwórni istnieje biuro 
reklamy, gdzie preparuje się, fachowo i 
naukowo (psychologja tłumu!) obmyśla- 
ną reklamę. 

Tu specjalni urzędnicy załatwiają ko- 
respondencję gwiazd. Wielbiciele z róż - 
nych stron kuli ziemskiej otrzymują fe- 
tosy i autografy bohaterów ekranu. Sko 
ro klient pisze, zgłasza się sam — trzeba 

go trzymać, obsłużyć uprzejmie. Z takich 
kinomanjaków rekrutuje się przysięgła 
publiczność kinowa, która napełnia kasy 
i kieszenie producentów, wzamian za 
iluzje i cienie na ekranie. 

Klientów tracić nie wolno. — Odwrot 
nie, — należy zdobywać ich coraz wię- 
cej, ośmielać, wtajemniczać w szczegó- 
liki, zawiązywać z nimi znajomość ser-   

JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ FILM OWĄ. — ŁZY GLICERYNOWE. 

deczną, powierzać im intymne tajemnice 
prywatnego życia gwiazd. 

Kto naprzykład wie, że Ramon Nova- ‚ 
rro rozpoczą! swoją „karjerę“ žyciową įa 
ko... subjekt w sklepie kolonjalnym? Do 
wiadomošci. wielbicieli Ramona poda tę 
„rewelację“ szef reklamy Metro-Goldwyn 
—Mayer. ( 

Jak Ramonek od pieprzu, sardynek i 
kaszy, zrobił skok do „Poganina* i „Ben 
jhurą* — tak Joan Crawford stała się 
„Królową podziemi** również z panny skle 
powej w dziale konfekcji. 

Kto ciekaw, może się także dowie- 
dzieć, że platynowa blondynka, Jean 
Harlow myje swoje włosy farbką do pra- 
nia bielizny. Panie mogą spróbować. 

Co robi Norma Shearer podczas 
przerw między zdjęciami? Telefonuje do 
domu, wydając dyspozycje służbie i u- 
kładając jadłospis na proszone kolacje. 
Miłe zajęcie. z 

Clark Gable pali dużo — ale tylko na 
ekranie. W życiu prywatnem patrzeć nie 
może na tytoń. Pewnie nie zna jeszcze 
naszych wyrobów monopolowych. Bied- 
ny. 

Reklamę w. Hollywood robi «się ze 
wszystkiego. Nawet siły przyrody są му- 
zyskiwane. Parę tygodni temu, nadeszły 

żynowy bieg o 
Start i meta w cielętniku w rejenie Katedry — > 5 o godz. 
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alarmujące wieści o straszłiwem 
sieniu ziemi, które miało 
Hollywood. 

Na drugi dzień, okazało się, że trzę- 
sienie wcale nie było straszliwe, że wy- 
twórnie stoją jak stały. Odczuto parę 
wstrząsów, wyleciało kilka szyb. i spo- 
kój. Ale jak nie skorzystać z takiej oka- 
zjii nie przypomnieć o swem istnieniu? 

Co robiły gwiazdy, gdy ziemia drża- 
а2 

— Claudette Colbert (Popea z „Cie 
nia Krzyža“), wybiegta w negliżu na uli- 
cę, uprzednio sSprawdziwszy w lustrze, 
czy dobrze wygląda. 

Tom Mix popisał się jeszcze lepiej, 
bo wybiegł w stroju adamowym, gdyż a- 
kurat się kąpał. 

Mauryce Chevalier... był zdumiony. 
Marlena Dietrich podpisywała ioto- 

grafje. 
Pozatem skończyło się na strachu i 

wszystko wróciło do normy. 
— Swego rodzaju reklamą jest taje- 

mniczość Grety Garbo. Pisze się o niej, 
że niewiadomo co myśli, jak żyje, co je. 
Gdy chodzi na spacery, wkłada ciemne 

okulary, by jej nie poznano. Wszecho- 
becna plotka, snuje różne domysły, ota- 
czając każdy krok gwiazdy. 

— Plotki z posmakiem skandalu są 
szcególnie lubiane. Kto kogo, gdzie i 
za ile? Kto z kim, i «dlaczego? Rozwody 
gwiazd są ponętnym tematem. Ostatnią 
sensacją Hollywoodu jest rozwód kocha 
jącej się dotąd przykładnie "pary: Joan 
Crawford i "Douglasa Fairbanksa junjo- 
ra. 

trzę- 
zniszczyć całe 

dzie okrętu „Ile de Fi Herriot oświadczył 
że przywozi z sobą wiele materjału i 
najbardziej dokładne iniormacje. Herriot pod- 
kreślił, że doznał nader serdecznego przyjęcia 
ze strony prezydenta Roosevelta, i oświadczył 
że naród francuski powinien wiedzieć, że nikt 
nie jest mu bardziej przychylny niż Roosevelt 
który pracuje z niezwykłą jasnością umysłu i 
skupieniem nad rozwiązaniem ogromnych trud 
ności przed któremi stanęły Stany Zjednoczo 
ne. 

Zdaniem Herriota, podróż „ego do Ameryki 
przyniesie te wszystkie wyniki, jakich można 
było oczekiwać, zaś udział Ameryki w organi- 
zacji międzynarodowego bezpieczeństwa stano 
wić będzie ogromny krok na drodze do zape- 
wnienia pokoju. 

Prezydent Roosevelt — zakończył Herriot, 
— pozwalał mi we wszystkich okazjach prze- 
mawiać zupełnie swobodnie i wyrazić całą mą 
myśl. Broniłem też jak mogłem najlepiej inte- 
resów Francji. 

POSIEDZENIE GABINETU 
ANGIELSKIEGO 

LONDYN PAT. — „Times“ podaje, 
że gabinet brytyjski zebrał się wczoraj, 
aby wysłuchać sprawozdania premjera 

Mac Donalda o wizycie w Waszyngtonie. 
Sytuacja na konierencji rozbrojeniowej 
była również rozpatrywana. Podsekretarz 

„stanu spraw zagranicznych Eden powró- 

cił do Londynu z Genewy i udzielił 

członkom rządu ostatnich informacyj. — 

Aczkolwiek ministrowie zdają sobie spra 

wę z tego, że obecna sytuacja w Gene- 

wie jest niepewna, nie są oni jednak prze 

konani, że załamanie się konierencji jest 

nieuniknione. 
Gabinet na wczorajszem posiedzeniu 

nie powziął decyzji co do wyjazdu do 

Genewy premjera Mac Donalda. Wnio- 

sek delegata amerykańskiego Normana 

Davisa zdążał w kierunku skłonienia pre 

mjera Mac Donalda do wyjazdu do Ge- 

newy, dokąd przybyłby także i premier 

francuski Daladier. 
Mac Donald jednak, powróciwszy do 

piero z Waszyngtonu, obawia się zarzu- 

tu opinii angielskiej, że zbyt często prze 

bywa poza krajem i dlatego wysuwa 

projekt, aby tym razem zastąpił go w Ge 

newie Baldwin, gdyż premjer, zająć się 

musi przygotowaniami do światowej kon 

ferencji ekonomicznej, której jest przewo 

dniczącym. : ‹ 

Mac Donald dał do zrozumienia, że 

przed 16 maja nie mógłby wyjechać 

z Londynu. 
(ORAS EEE EILINIS ERRA RZA ZDZ 

Autorzy na indeksie 
BERLIN PAT. — W dniu 6 bm. rozpoczę- 

la się w Berlinie akcja oczyszczania bibljotek 

z dzieł autorów, umieszczonych na czarnej liš 

cie. 5 kolumn, rekrutującycn się ze studentów 

wyższych uczelni berlińskich, wyruszyło samo 

chodami ciężarowemi na miasto, przeprowadza 

jąc rewizję przedewszystkiem w publicznych 

czytelniach i ludowych wypożyczalniach ksią 

żek. Skonfiskowane książki we środę 10 bm. 

mają być spalone na placu przed operą. 

Indeks obejmuje dzieła Marxa, Bebla, Las- 

sale'a, Tomasza i Henryka Mannów, Foerste- 

rh, Upton Sinclaira, Tollera, Szalom Asza, Bar 

busse'a, Luawiga, Engelsa, Kautsky'ego Teuch 

wengera, Remarque'a, Aurtura Schnitzlera, Ar- 

tura i Stefana Zweigów, Lenina, Stalina, Zi- 

nowjewa, Rathenau'a i innych. Specjalną u- 

wagę zwrócono na instytut Magnusa Hirsch- 

felda, naukowych badań seksuologicznych, -— 

gdzie zabrano niemal cały księgozbiór. Instytut 

został zamknięty. 
  

256-1etni Chińczyk 

LONDYN. (PAT. Korespondent Reu- 

tera donosi z Chin, że w miejscowiości — 

Kiah-Sien zmarł Chińczyk nazwiskiem — 

Li-Czin-Jum, z zawodu rolnik, majstamszy 

człowiek 'w Chinach, a niewątpliwie i ma 

całym świecie, liczący 256 lat. Li-Czin 

urodził się w: roku 1677. Miał w swojem 

życiu 'wiele żon i pozostawił 75 wnuków i 
prawnuków, «z których majmłodszy liczy 
w obecnej chwili 70 lat. Li - Ozin zacho- 
wał do ostatniej chwili żywość umysłu i 
sprawność ciała i mie wyglądał ma więcej 
miż 70 lat. Zajmował się on wiele bada- 
niem leczniczych właściwości ziół i przy- 
pisywał swą długowieczność stałemu u- 
żywaniu pewnej bliżej mieokreślonej ro- 

ślimy. 
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Zawiadamiamy niuiej.2em, ża zastępstwo naszej fadryki na wojew6dziwa 
Wileńskie, Nowogródzkie i Białostockie powierzyliśmy firmie 

REPREZENTANT", 
Wilno, Miemiecka 35, tel. 809 

Prosimy uprzejmie Szsnowną Klijentelę o Zwracanie się we wszelkich sprawach do» 
tyczących naszej labryki bezpośrednio do naszych obecnych zasięptów. 
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radykalnie usuwa_piegi, wggry, 
plamy zmarszczki i inne wady cerq 
  

| Tenisowe rakiety 

27 Loterja Państwowa 
Zasadniczą cechą planu gry 27-ej Loterji 

Państwowej, której ciągnienie I-szej klasy roz- 
poczyna się 18 maja, jest to przedewszystkiem, 
że utrzymuje ona wysoką atrakcyjność gry w 
czterech pierwszych klasach. Szanse wygrania 
nie skupiają się— jak to dawniej bywało — 
prawie wyłącznie na V-ej klasie, lecz są roz- 
dzielone między wszystkie klasy. 

Na ogólną ilość 70.566 wygranych przypa- 
da 20.040 wygranych na cztery pierwsze kla- 
sy. Jest ich zatem bardzo dużo i są między 
niemi bardzo wielkie. Główna wygrana w |-szej 
klasie wynosi 100.000 zł., w ll-ej 150.000 zł. 
w IH-ej — 200.000 zł., w IV-ej — 250.000 zł. 
Ale oprócz tych głównych wygranych mamy 
w czterech pierwszych klasach trzy inne wygra 
ne po 100.000 zł., osiem wygranych po 50.000 
zł. dziesięć wygranych po 20.000, siedemnaście 
po 15.000, osiemnaście po 10.000 i wiele po 
5.000, po 2.000, po 1.000 itp. Naprzykład wy 
granych po 1000 zł. jest 150. — Trzeba tu 
jeszcze dodać, że ciągnienia w czterech pier- 
wszych klasach trwają po 5 dni, a w piątej 27 
dni. 

W V-ej klasie główna wygrana wynosi mi- 
ljon złotych. Gdyby sia jednak tak zdarzyło, że 
wygrana ta padła na los, który już w jednej z 
poprzednich kłas wygrał, to wygrywający о- 
trzyma nie miljon zł., lecz pełne dwa miljony. 
Otrzyma on wtedy i miljon głównej wygra- 
nej i 200 wygranych pocieszenia po 5000 
zł, czyli drugi miljon. 

W 27-ej loterji są mianowicie takie wygra- 
ne pocieszenia w l-szej i w V-ej klasie, pie 
mje w ll-ej illl-ej i 1Y-ej, a pozatem rzecz 
niezmiernie ważna, że w czterech  pierwszycii 
klasach niema już stawek, tylko są najniższe 
wygrane. Gdy ktoś z tych klas trafi w t. zw. 
stawkę, to otrzymuje efektywnie tyle pienie- 
dzy, ile kosztował go los do klasy, w której 
wygrał i cenę losu do klasy następnej. 

27-ma loterja daje zatem wielkie możliwc- 
ści grającemu. Nic zatem dziwnego, że niemie 
cki organ  „Lotterie - Post" pisze z zachwy- 
tem o naszej loterji, a ponieważ pruska loteria 
klasowa jest w upadku, nawołuje ją do wzoro- 
wania się na Polskiej Państwowej Loterji Kla- 
sowej. 

W tym wypadku nie szkodzi im , że to pol 
skie!. 
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Ile cała ta atmosiera reklamowo-plot 
karska ma wspólnego ze sztuką i filmem, 
nie trudno osądzić. Bądź co bądź dla in- 
teresu jest to potrzebne. 

Robi się to i owo dla interesu tak- 
że i u nas. Ściśle mówiąc robi się dużo 
więcej, bo właściwie wszystko, byle tyl- 
ko interes szedł. Po to wszak istnieje 
„branža“. 

jednakże reklama naszych kin, czy 
też wytwórni, rzadko je pomysłowa. Naj 
częściej ogranicza się do wyliczenia su- 
perlatywów i przymiotników, takich, 
jak: wspaniały, przebojowy, jedyny, re- 
kordowy. Każdy film jest najnowszy, ar- 
cydzielny i najlepszy w sezonie. Rekla- 
ma poza blagę w najtańszym gatunku, 
wyjść nie umie. 

Jeżeli chodzi o Wilno, najwięcej po- 
mysłów i trocków reklamowych, daje 
„Casino“. Ruchome słupy, wózki, rowery 
bezrobotne Beduiny, pochody z transpa- 
rentami — wszystko to trafia do publi- 
czności i narzuca się swą jaskrawością. 

Że reklama w kinie może stać na pe- 
'wnym poziomie, dowodzą filmy reklamo- 
we takie, jak krótkometrażówka  „Pol- 
skiego Fiata“ lub duży film francuski, 
nakręcony prze eksporterów win. W obu 
tych filmach, reklama nie przeszkadza 
istnieniu rzetelnych walorów  artystycz- 
nych, którychby się nie powstydził naj- 
lepszy nawet przebój, 

Skoro mowa 0 Wibrach artystycz- 
nych, to minimum wymagane od każde- 
go reżysera, powinno polegać na dokład- 
ności i logice drobiazgów. Ileż widzie- 
liśmy generałów rosyjskich z orderami, 

umieszczonemi na niewłaściwej stronie, 
ile wojen stoczono ze ślepym  odrzutni- 
kiem przy karabinie maszynowym, ile ra- 
zy w zacisznym saloniku wiatr (przecią- 

gi w atelier!) rozwiewał suknie bohate- 
rek, ile razy oglądaliśmy cień od lampy, 
padający w kierunku przeciwnym, bo 
reflektor przez pomyłkę ustawiono nie 
z tej strony, co trzeba. 

Reżyserzy wielkiej miary, tacy jak 
Sternberg , Mamoulian, Cecil de Mille, 
Renė Clair — obok rozmachu i skró- 
tów, zawsze mają w swoich filmach ide- 
alny porządek w drobiazgach. Na taki 
film patrzećsmiło, gdy na innym  klnąć 
trzeba co chwila na niechlujstwo z boże- 
go dopustu „reżysera. 

Już dawno powinno zniknąć  tałszy- 
we z gruntu przekonanie, że do kręcenia 
filmu może się brać każdy, kto już żad- 
nej innej pożyteczniejszej pracy jąć się 
nie może. 

Praca reżysera filmowego, 
gruntownego przygotowania, studjów, a 
przedewszystkiem talentu. Reżyser wi- 
dzi film, zanim ten jeszcze powstał. Two- 

rzy w przestrzeni i czasie realny odpo- 
wiednik swojej wizji. Prócz tego, mu- 
si wwzględnić, niezliczoną ilość czynni- 
ków, takich, jak charakteryzację, światło, 
wymiary ruchów, perspektywę objekty- 
wu -— a przy tem wszystkiem pamiętać 
powinien, by prawda psychologiczna nie 
zniekształciła się i nie wypaczyła. 

Nie wystarczy do nakręcenia filmu, 
mieć aparat, taśmę i dekorację — trze- 
ba myśleć, czuć i widzieć wszystko w 
płaszcyźnie praw kinowych. 

wymaga 

duży 
wybór 53 

Cenniki sportowe gratis. 
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nie zatyka por, 
nie psuje cery, 
nie zawiera metali   

  

W WARSZAWIE 
ZA 10 ZŁOTYCH 
pokoje dla turystów 

w Hotelu ROYAL, 
CHMIELNA 31 

wraz z bezpłstnem oprowadzeniem po 
mieście przez specjalnego p zewodnika, 

Prospekty wysyła się na żądanie.     й 

(8 ) ЛОВ ЭН (GK BEA лх О И T LI T CT) 
  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jałit przyjmnje ой 12 — 2 1 4 — 6 

Kulatowa 7, tel. 14-25. 

Z P. K. 0. 
— 

W związku z ogłoszonym w październiku 
ub. r. konkursem na „Najoszczędniejszą praco- 
wricę domową” P. K. O. podaje do wiadomo- 

ści, że specjalny Komitet przystępuje obecnie 

do oceny wyników za okres pierwszego półro- 
cza,, na książeczkach oszczędnościowych PKO. 

zgłoszonych do konkursu. Termin konkursu u- 

pływa 1 października b.r. i wówczas Komi- 

tet przyzna nagrody dlą  najoszczędniejszych 

pracownic. Nagród jest wyznaczonych na kwo- 

tę 14 tys. złotych. . 

uhar „SŁOWA” 
10-ej rano. 

PHILIPS 

Również i praca aktora filmowego 
wymaga specjalnej techniki. Zostać gwia 
zdą filmową, można przez * przypadek, 
przez protekcję (iw Polsce), przez „od- 
krycie“ (szczególnie chętnie są „odkry- 
wane'' kobiety) — rzadziej przez ukoń- 
czenie szkoły filmowej. Zresztą niema u- 
stalonych na to przepisów. 

Aktor filmowy musi umieć odczuwac 
myśl, ideę reżysera. Talent Grety Garbo 
polega na wielkiej subtelności i wyczu- 
ciu tego, co chce od niej reżyser. 

Sternberg dlatego zrobił tyle dobrych 
filmów z Marleną Dietrich, że znalazł w 
niej świetny materjał, który zrealizował 
jego inwencję artystyczną. . 

Praca aktora filmowego jest niesa- 
mowicie trudna. Grać trzeba przed obje- 
ktywem, według ścisłych wskazówek re- 
żysera. Wszystko jest przewidziane, obli- 
czone, odmierzone. Najdrobniejszy ruch, 
grymas twarzy, ułożony jest przez reży- 
sera. Z małych fragmentów. buduje się 
sceny. pełne napięcia, emocji. Talent re- 
żysera, uzupełniony jest talentem i inte- 
ligencją aktora. 

Wzruszamy się na filmach, bo reży- 
ser dobrze obliczył efekt, aktor zaś po- 
większył go urokiem osobistym. 

Nie myślimy jednak o tem, 
trzeba było zrobić i zbudować w naj- 
drobniejszych szczegółach, że uśmiech 
każdy jest obmyślony, że łzy najserdecz- 
niejsze są.... z gliceryny. 

Tad. C. 

że film.
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©» J Wschód słońca g, 332 

Dora) Zachód słońca g. 7,00 

Stanisława į 
| BOBYGAKAAJCEG со 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 6 MAJA 

Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura najwy 8 

Temperatura šrednia: 

Temperatura najniž 

Opad: 

Wiatr: poludniowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

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

Pogodnie. Ho chłodnej nocy, zwiaszcza w 

Wileńskiem, dniem ciepło. — Słabe wiatry miej 

эсоууе. 

  

   

  

  

MIEJSKA 

— Rada Miejska. — Na najbliższy czwar- 

tek zwołane będzie posiedzenie Rady Miejskiej 

w celit rozpatrzenia preliminarza budżetowego. 

chłeba i węgła. — W poniedzia- 

jek odbędzie się w Starostwie konierencja 

piekarzami w celu omówienia ewentualnej zni- 

żki cen pieczywa. Tendencja na rynku zbożo- 

wym jest osfatnio wyraźnie zniżkowa, więc ce 

ny wypieku winny być do tego odpowiednio 

dostosowane. 
Również w tych dniach Starostwo przepro- 

wadzi rozmowy z węglarzami i skalkuluje ce- 

ny na węgiel w detalu. : 

— RZEMIOSŁO WOBEC TARGÓW. — 

W związku z przygotowaniami do 3 Tar- 

gówi Półmocnyjch odbyło się onegdaj posie- 
dzenie luby Rzemieślmiczej,j na  którem 

omawiana byla sprawa udziału rzemio- 
sła wileńskiego w Targach. 

Zebrani ustalili że udział rzemiosła w 
jaknajszerszych ramach jest konieczne 
iw związku z tem, poszczególne branże 
rozpoczynają już przygotowania do wy- 

stawy swoich ekisponałtów. 

SKARBOWA 
— Umarzanie i rozkładanie zaległości po- 

datkowych. — W związku z ukazaniem się о- 
kólnika Min. Skarbu z 23 marca rb. rozszerza 
jacego kompetencję władz skarbowych w Wil- 
nie w zakresie umarzania i rozkładania na ra 
ty zaiegłości podatkowych, delegacja Izby w 
osobach p. p. prezesa i dyrektora lzby P. - H. 
odbyła konferencję z prezesem lzby Skarbowej 
w Wilnie. Mając na względzie, że najważniej- 
szym postulatem procedurałnym sfer gospodar- 
czych w sprawie zaległości podatkowych był 
współudział czynnika obywatelskiego przy decy 
dowaniu o umarzaniu i rozkładaniu zaległo- 
ści i że okólnik tego postulatu nie uwzględ- 
nił, pozostawiając tę kwestję wyłącznemu  u- 
znaniu władz skarbowych, przedstawiciele lzby 
prosili o powołanie przy Urzędach Skarbowych 
ciganów doradczych, składających się z przed- 
stawicieli Izby, których opinja byiaby brana 
pod uwagę przez władze skarbowe przy ustała- 
niu wypadków „zagrożenia egzystencji gospo- 
darczej płatników", uzasadniającego umorzenie 
zaległości podatkowych, tudzież przy rozkłada- 
niu zaległości tych na raty. 

. P. prezes lzby Skarbowej ustosunkował się 
ćo tej prośby przychylnie i według iniormacyj 
lzby P-H. tego rodzaju organy doradcze, do 
których Izba P. - H. delegowala swych przed- 
stawicieli zostaną utworzone na terenie całego 
okręgu Wileńskiej Izby Skarbowej. Analogicz- 
na akcja podjęta została również na terenie 

gi ostockiej Izby Skarbowej i według posia- 
ych przez lzbę P.- H. informacyj ma ona 

akże i tam wszelkie szanse powodzenie. 

AKADEMICKA 

— Sekcja Naukowo - Społeczna Koła Me- 
dyków powiadamia, że w poniedziałek dnia 8 
maja rb. odbędzie się w lokalu Koła odczyt 

oł. Piotra - Stanisława Czeladzina na temat 
„Słów parę o reformie studjów na wydziale 

lekarskim". Początek o godz. 20,30. 

‚ — Zarząd A. K. M. przy USB. podaje do 
wiadomości członków, iż dnia 7 maja r.b. o 
godz. 18 odbędzie się zebranie ogólne (Wielka 
64) z odczytem O. Macewicza T. ]. „Naj- 
nowsze fakty akcji unijnej obrządku wschod- 
niego”. 

SZKOLNA 
_ — Egzaminy wstępne do wszystkich klas 

£imnazjum i szkoły powszechnej Zgromadze- 
nią Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Wil- 
Nie, uł. Piaskowa 3, rozpoczną się w terminie 

1 ennym, dnia 29 maja r.b. o godz. $ rano i 
trwać będą do 3 czerwca r.b. 

Zapisy przyjmuje i informacyj w sprawie 
Przyjęć na rok szkolny 1933 — 34 w związku 
i zmianą ustroju szkolnego udziela kancela- 
Ja szkoły codziennie, w godzinach urzędowych 

0d godz. 9 rano do 13. po poł. 
— Dyrekcja Państwowego Żeńskiego Gi- 

inazjum im. Ks. Czartoryskiego w Wilnie. 
ae do wiadomości, że egzaminy wstępne 

ki. II i kl. V: odbędą się w połowie, czerw 
ca. Podania przyjmuje i udziela informacyj 
<odziennie od godz. 11 — 14 kancelarja gimna- 
<jum, ul. Góra Bouffałowa 1. 

„..|.7 Szkoła przy Ognisku Kolejowem. — Ko- 
itet Rodzicielski 6-oddziałowej  Koedukacyj- 

ej Szkoły Powszechnej T-wa Pracowników 
olejowych „Ognisko“ w Wilnie (ul. Kolejo- 

wa 21) podaje do wiadomości, że przyjmuje 
tapisy uczniów i uczenic na rok szkołny 1933 
34 do wszystkich 6 oddziałów do dnia 27% 
wietnia 1933 r. w godzinach od 12 rano do 
5, oraz od 14 sierpnia od godz. 12 do 15 P.p 

! od 17 do 18 p. p. w lokalu szkoły (ul. Kole- 
łówą nr 21). Opłata zniżona.   i Prywatna szkoła powszechna im. T. 
żackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 

mazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 

mne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 
1-go przyjmowane będą dzieci, urodzone w 
A enas) bez egzaminów. 

- nazjum i; ki Ž BRACJTAA GAT T. Czackiego bę 

Egzaminy wstępne do szkoły powszechnej 
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    RBECIOSA 

i gimnazjum rozpoczną się w pierwszym ter- 
minie dnia 16 maja o godz. 8 rano, w drugim 
terminie dnia 16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 
dziennie od 10 — 13 kancelarja przy ul. Wi- 

wulskiego 13, tel. 10—56, gmach własny, ob- 

szerne boisko ( w zimie ślizgawka), i ogród 

szkolny. 
— Szkoła „Dziecko Polskie* Stei. Świda— 

z Przedszkolem powiadamia, że w związku xe 

zmianą w szkolnictwie, rozszerza swój zakres 

programowy: i 
W nowootwartych I i Il kl. z progr. gimn. 

prowadzonych przez młode, wykwalifikowane 

siły, — szykować będzie dzieci do 3 kl. gimn. 

równie gruntownie, jak to czyniła ubiegłe lat 

szeregi, dając gimnazjum wil. stale element 

uczn. mocny, jak rozwojowo, tak też wycho- 

wawczo. Opłaty zniżone (od 15 zł. m.). — Za 

dwoje dzieci ustępstwo. Kancelarja czynna co- 

dziennie do godz. 2 po poł. (ul. Mickiewicza 
11—11. 

ZEBRANIA ? ODCZYTY 

  

— Odczyt dla inteligencji pracującej. Sta- 

raniem Wilenskiej Rady Okręgowej Unji Zw. 

Zaw. Pracowników Umysłowych, odbędą się 

w niedzielę, dnia 7 maja r.b. o godz. 12 w lo- 

kalu Rady przy ul. Mickiewicza 11, dwa odczy 

ty. Zaproszeni zostali prelegenci z Warszawy. 

Wiceprezes unii p. Włodzimierz Szczepański, 

wygłosi odczyt na temat „Umowa o pracę na 

tle projektu nowego kodeksu cywilnego”. De- 

legat Międzynarodowego Biura Pracy w Gene- 

wie p. Wiktor Kościński, będzie przemawiał na 

temat „Pracownik umysłowy, a chwiła obecna” 

Wstęp dla członków Unji i gości bezpłatny. 

—- Wileńskie Tow. Filozoficzne. Na zebra- 

niu naukowem dnia 8 maja r.b w poniedziałek, 

o godz. 8 wiecz. w Seminarjum Fik zoficznem 

Uniwersytetu, prof. dr. Józef Trzebiński, wy- 

głosi odczyt p.t. „Symbioza i walka o byt w 

rozwoju świata organicznego”. Wstęp dla człon 

ków Towarzystwa i wprowadzonych gości. | 

— Odczyt Niniejszem podaje się do ogólnej 

wiadomości, że w niedzielę dnia T maja o go- 

dzinie 17 (5 p. p.) w lokalu szkoły powszech- 

nej „Świt* nr 22 odbędzie się trzeci z cyklu 

odczytów przewidzianych. Odczyt na temat: — 

„Rodzina jako šrodowiskc wychowawcze*. — 

wygłosi p. dyrektorka Aniela Parnowska wice 

prezes T-wa Now. Wych. Wstęp wolny. Goš- 

cie mile widziani. 
— Zarząd wileńskiego oddziału Związka 

Kaniowczyków i Żeligowczyków zawiadamia, 

iż w dniu 11 maja rb. w 15 rocznicę bitwy pod 

Kaniowem odbędzie się uroczysty obchód urzą 

dzany przez Komitet obchodu, wyłoniony ze 

Związku Kaniowczyków i  Żeligowczyków. 
Na piugram obchodu złożą się: o godz. 10 

msza żałobne za poległych Kaniowczyków w 

kościele ćw. Ignacego (garnizonowym). — O 

godz. 19 m. 30 uroczysta akademja w małej 

sali Miejskiej przy ul. Końskiej 3. 
W programie akademii: zagajenie — pik. 

St. Biestek, d-ca 6 p.p. Leg.; prelekcja — płk. 

Kruk - Szuster, d-ca brygady KOP Wilno na 

temat „Znaczenie Kaniowa na tle wysiłku nie- 
podległościowego” oraz dział artystyczno - kon 

certowy, w którym biorą udział: p. p. Korsak- 

Targowska (śpiew), Jadwiga Braunówna, art. 

dram. (recytacja), chór pocztowców pod kie- 

junkiem dyr. Szczepańskiego i orkiestra 6 p.p. 
Leg., pod batutą kpt. B. Reszke. 

— Herbata Peowiaków. W niedzielę, dnia 
7 b.m. w lokalu własnym w ogrodzie po-Ber- 

nardyńskim, odbędzie się kołejna herbatka Pe- 

owiaków. Początek o godz. 18. 
Na porządku dziennym następujące refera- 

ty: 1) Prace W.F. i P.W. a Peowiacy wileń- 
scy — wygłoszą ob. kpt. Ostrowski i kpt. 
Kóenig. 2) Dotychczasowe projekty rozstrzyg- 
nięcie sprawy litewskiej, a przyszłość ziem b. 

W. Księstwa Litewskiego — wygłoszą ob. Gie- 

cewicz i ob. Nagórski. 
Wstęp dla członków i wprowadzonych go- 

ści. 
RÓŻNE 

— Wyjazd prez. Wyszyńskiego. — Prezes 
Sądu Apelacyjnego Wileńskiego p. Wacław 
Wyszyński wyjechał w dniu 6 bm. w sprawacii 
służbowych do Warszawy. 

— Nowy komendant policji wojewódzkiej. 
Na stanowisku komendanta policji wojewódz- 
kiej nastąpi z dniem 15 bm. zmiana. Inspek- 
tor Konopko odchodzi na równorzędne stano- 
wisko do Stanisławowa, zaś tamt. komendant 
insp. Buczowski przychodzi do Wilna. 

Insp. Konopko odjechał wczoraj do Stanisła- 
wowa w celu objęcia podłegłego mu urzędu i 
za parę dni wróci do Wilna, gdzie przekaże 
komendę wojewódzką swemu następcy. 

— W myśl uchwały zarządu Koła Pań przy 
Komitecie Ratowania Bazyliki skarbniczka Koła 
będzie przyjmowała ofiary składane w przed- 
miotach srebrnych i złotych, oraz w precjo- 
zach, raz na miesiąc w pierwszy poniedziałek 
po pierwszym każdego miesiąca od godz. 17 
do 18 w lokalu sekcji finansowej Koła, Metro- 
politalna 1. 

W tymże lokalu i o tej samej godzinie dwa 
razy na miesiąc, w pierwszy poniedziałek po 
pierwszym i każdy poniedziałek po 15 każde- 
go miesiąca, sekretarka Koła będzie przyjmo- 
wała zapisy osób, życzących sobie należeć do 
Koła. Składka miesięczna 25 gr. 

— FUNDACJA IM. S. į J. MONT- 
WIŁŁÓW. (W czwartek 11 maja o godz. 
1-ej wiecz. wi sali (posiedzeń Wileńskiego 
Banku Ziemskiego (Mickiewicza Nr.-8) — 

odbędzie się walne zebranie Kuratorów 
Fundacji im. S.i J. Montwiłłów. 

W razie mieprzybycia mw dostatecznej 
ilości Kuratorów, mastępne zebramie od- 
będzie się tegoż dnia o godz. T-ej i pół 
wiecz., bez względu na ilość przybyłych 
Kuratorów. ; 

— Obniżenie kar za zwłokę przez Wileń- 

ski Bank Ziemski. Większość kresowych go- 
spodarstw rolnych jak wiemy dobrze z publiko 

wanych od czasu do czasu obwieszczeń o licy- 

tacjach, jest zadłużona w Wileńskim Banku 

Ziemskim, czy to bezpośrednio, czy w spuści- 

źnie po byłych bankach rosyjskich. 

Trudności gospodarcze i płatnicze, pow- 

stale na skutek kryzysu nie pozwalają właści- 

ciełom gospodarstw na terminowe  spłacanie 

rat zadłużenia, wskutek czego, dług zwiększa 

      

się stale, zwłaszcza wobec doliczania kar za 

zwłokę. 

W związku z tem, Wojewódzki Komitet 

do spraw finansowo rolnych w Wilnie, zwró- 

cił się do czynników miarodajnych z prośbą э 

wyjednanie w Ministerstwie Skarbu, wydania 

rozporządzenia, regulującego kwestję  konwer- 
sji zaległości w Wileńskim Banku Ziemskim, 

oraz obniżenie wysokości kar za zwłokę. 

Aczkolwiek rozporządzenie takie  dotych- 

czas wydane nie zostało, to jednak Wileński 

ŻÓŁTE PLAMY. 
OPALENIZNE 

    

PERFECTION 

Bank Ziemski uwzględniając zabiegi Komitetu, 3 

ki 
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WILNO. — Wczoraj w na Zwierzyń- 
cu koło plaży wpadł do Wilj iwiący się nad 
brzegiem 6-letni Jan Kowalski. Leżący w po- 

O w о 

ies urątował 6 letnie dziecko 
tliżu pies Kowalskiego, widząc chłopca w nie- 
bezpieczeństwie, rzucił się do wody i urato- 
wał dzięcko od niechybnej Śmierci, 

Na tronie sprawców napadu nod Wilejką 
WILNO. — Notowaliśmy wczoraj o najściu 

bandytów na mieszkanie Zachara Nieszczero- 
wa w kolonji Jazno tejże gminy pow. wiłej- 
skiego. 

Dzięki energicznym  zarządzeniom władz 
śledczych, policja jest — jak się zdaje — ua 
tropie bandytów. 

Mieszczerow uchodził w całej okolicy za 

człowieka bardzo zamożnego i kursowały wie 
Śc., że otrzysuuje on od swych krewnych z A- 
ineryn: większe sumy w dolarach. 

Stan rannej Nieszczorowej uległ polepsze- 
niu, 

Jedno z dzieci Nieszczerowa z powodu prze 
rażenia, nabawiło się choroby nerwowej. 

Śmierć w studni 
WILNO. — We wsi Mała Rudnia w pow. 

święciańskim, podczas kopania studni osunęła 

się ziemia. 

Zasypanych zostało trzech robotników pra- 

cujących na głębokości 15 mtr. Dwóch z nich 
poniosło śmierć wskutek uduszenia, trzeciego 

zasypanego zdołano uratować. 

Sprawą przejechani a na ul. Kościuszki 
SZOFER „ARBONU* UNIEWINNIONY OD CIĘŻKIEGO ZARZUTU 

Późnym wieczorem 27 października » ub. 
ul. Kościuszki była miejscem  'tragicznego 
wypadku. Ulicą tą przejeżdżał autobus — 
T-wa „Ambon* kierowany pnzez szofera 

Antoniego Bielikiewicza. Na jeźdni ruch 
panował minimalny. Pomimo to, gdy au- 
tebus znalazł się w pobliżu koszar 6 p. p. 
leg. pojawiła się magle przed mim jakaś 
furmanka chłopska. Na zahamowanie wo- 

zu było już zapóźno. (Za chwilę też rozpę- 
dzony autobus uderzył w furmankę, skut 
kiem czego powożący nią, niejaki Szyma- 
niak spadł na jeźdnię. Upadek ów okazał 
się jednak tragicznym mw skutkach. 

Silne uderzenie głową o bruk spowo- 

dowało pęknięcie czaszki, wobec czego 

w drodze do szpitala Szymaniak zmarł. 

W wyniku wszczętego przeciwiko szo- 
ferowi śledztwa zasiądł on wczoraj na 
ławie oskarżcnych pnzed Sądem Okręgo- 
wym. Aczkolwiek zeznania większości — 
świadków. wypadły dla oskarżonego mie- 
zbyt przychylnie, przewód sądowy ustalił, 
okoliczność, iż przyczyną  mieszczęśliwe- 
go wypadku byla niecostrożmość zabitego, 
który jechał nieprawidłowo. 

Po krótkiej maradzie sąd oskarżonego 
Bielikiewicza calkowicie od inkryminowa- 
mego mu przestępstwa uniewinnił, 

=0-0-0=     

postanowił od 1 maja r.b. obniżyć kary za 

zwłokę do 10 proc. od wszystkich zaległości, 

powstałych do dnia wejścia w życie rozporzą- 

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 

października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecz 

nem i konwersji zaległości od pożyczek insty- 
tucyj, kredytu długoterminowego, t.j. do dnia 

29 października 1932 r. niezależnie od tego, 

kiedy zobowiązanie zostało zaciągnięte. 

— Z Koła Rolników. Od 17 do 20 maja 
odbędzie się w Poznaniu piąty Zjazd Kół Rol- 
niczych O.Z.A.K.N. 

Celem Zjazdu jest wykazanie właściwego 
kierunku działania na przyszłość, wzbudzenia 
czynności i zainteresowanie społeczeństwa wy 
padkami doby obecnej, Na zjeździe zostaną od- 
czytane i przedyskutowane referaty: 

1) Konieczność prowadzenia pracy przez 
inteligencję rolniczą, celem podniesienia  kul- 
tury moralnej i materjalnej na wsi polskiej, 
oraz 2) zagadnienie organizacji wytwórczości i 
handlu rołniczego. 

W czasie zjazdu odbędą się wycieczki ia- 
chowo-rolnicze. 

Pożądanem jest, by społeczeństwo rolnicze 
szerzej się tem zainteresowało i wzięło bezpo- 
średni udział w zjeździe. 

Ogólne koszta wycieczki wynoszą około 50 
złctych. łącznie z przejazdem koleją. 

Zgłoszenia, prźyjmyje Koło Rolników — Za- 
kretowa 23 m. 18, codziennie między godz. 10 
a 13-tą. Wyjazd dnia 15 b.m. wieczorem. 

— Odwołanie zjazdu Zw. Obrońców Ojczy 
zny. — Zapowiedziany na niedzielę 7 bm. wo- 
jewódzki zjazd Federacji PZOO został odwoła- 
ny. 

Zjazd odwołano z tego powodu, że prezes 
Federacji gen. Górecki, który miał przybyć w 
dniu tym do Wilna, bawi obecnie w Ameryce. 
Z drugiej strony wchodzą tu w grę względy 
oszczędnościowe. 

Natomiast posiedzenie zarządu wojewódz- 
kiego Federacji odbędzie się w pierwszej poło 
wie czerwca celem rozpatrzenia sprawozdania 
i wyboru nowych. władz. 

— Bezrobotni Bankowcy! Rejestrujcie się 
w Związku Bankowców, Arsenalska 6 m. 4 u 
członka Zarządu, dyżurującego we środy od 
godz. 4 do 8 po poł 

— Wileńskie Towarzystwo Organizacyj i 
Kółek Rolniczych oraz redakcję i administra- 
cja Tygodnika Rolniczego przeniosła się do 
nowego lokalu, przy ul. Ad. Mickiewicza 7 —4 
(tel. 9—50). L 

— Wystawa Przedszkoli  Wileńskich od- 
będzie się od 7-go do 10-go maja włącznie, 

ulica Zawalna 1—2 od godziny 12-ej do 6-ej 
po poł. 

Wejście bezpłatne. 

— EKSPORT OBUWIA DO SOWTE- 
"TÓW. W związku z pobytem w Polsce so- 
wieckiej delegacji handlowej Izba. Rze- 
mieślnicza wysłała onegdaj do Rady Izb 
Rzemieślniczych w Warszawie modele о- 
buwia wileńskiego, jakie w razie pomy- 
ślnej ekspertyzy rzeczoznawców  sowiec- 
kich będzie eksportowane z Wilna do Z. 
S. S. R. 

Obuwie to przedstawiciele handlowej 
misji sowiedkiej zbadają wi (Warszawie, 
poczem udzielą ewentualnych zamówień. 

— PRZED (WYSTAWĄ SPORTOWĄ. 
W związku z organizowaną w: okresie od 
26 maja do 10 czerwca wystawą sportową 
w ogrodzie Bernardyńskim onegdaj w. 
lokalu Izby Rzemieślniczej odbyło się 
zebramie przedstawicieli poszczególnych 
branż rzemieślniczych, poświęcone omó- 
'wieniu sprawy udziału rzemiosła wileń- 
skiego we wspomnianej wystawie. Na ze- 
braniu zapadła decyzja wnzięcia udziału 
'w wystawie. Na wystawie reprezentowane 

będą 'wiszystlkie działy rzemiosła, «wyra- 
biające sprzęty  spontowe. 

— Zachorowania zakaźne. — W tygodniu 
od 23 do 29 kwietnia rb. zanotowano na tere- 
nie województwa wileńskiego 8 wypadków du 
ru brzusznego, 33 wypadki duru płamistego, 17 
wypadków płonicy (w tem jeden śmiertelny), 
8 wypadków błonicy (jeden śmiertelny), 1 za- 
kończony Śmiercią wypadek nagminnego zapa- 
lenia opon mózg. - rdzeniowych, 3 wypadki 
odry, 2 róży, 23 gruźlicy otwartej (w tem 7 
zakończonych śmiercią), 51 jaglicy, i 17 in- 
nych chorób zakaźnych. 

Jeśli chodzi specjalnie o dur brzuszny i 
plamisty, to w tygodniu tym w mieście Wil- 
nie zanotowano 4 wypadki duru brzusznego, w 
powiecie brasławskim — 1 w. d. brzusznego, 

w powiecie mołodeczańskim 3 wypadki duru 
plamistego, w pow. powstawskim 1 wyp. duru 
brzusznego i 8 wypadków duru  plamistego, 
w pow. wilejskim — po jednym wypadku duru 
brzusznego i plamistego, wreszcie w powiecie 
wileńsko - trockim 21 wypadek duru qjpnste- 
go. 

. Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tra- 
wienia, niesmaku w ustach, bólu w skroniach, 
gorączce, zaparciu stolca, wymiotach, lub roz- 
wolnieniu, już jedna szklanka naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka - Józefa" zalecanej przez 
lekarzy działa pewnie, szybko i dodatnio. 

TEATR I MUZYKA 
— Teair Wielki na Pohulance. — „Czer- 

wony kapturek“ — bajka dla dzieci zapowie- 
dziana na dziś (niedziela 7 maja) o godz. 12-ej 
w poł. z powodu choroby jednego z czołowych 
artystów odwoiana. 

— „Morskie Oko* w Wilnie — na wczorai- 
szej premierze zdobyło ogromny sukces arty- 
styczny świetną, przebojową rewją „Pociąg 
Dancing" w której huragany braw zbierali: —- 
znakomita Loda Halama, świetny Stanisław 
Gruszczyński, Tadeusz Frenkel, Taisa Puchal- 
ska oraz Sterling - jazz. Piękne kostjumy i po 
mysłowe dekoracje uzupełniały wspaniałe pieš- 
ni, tańce okraszone werwą, humorem i gro- 
teską. Dziś w niedziełę 7 maja daje „Morskie 
Oko* dwa przedstawienia: I — o godz. 4 po 
poł. po cenach zniżonych; Il — o godz. 8,30 
wiecz. 

— Najbliższa premjera w teatrze na Pohu- 
łance. — Teatr na Pohulance w najbliższych 
dniach wystąpi z sensacyjną premierą p. t-— 
„Pokój na trzeciem piętrze nr 17“. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie — gra dziś 7 maja w Wołoży 
nie świetną komedję „Żegnaj młodości” (,„„Mło- 
dość szumi*) w doborowej obsadzie artystycz 
nej, z gościnnym występem gwiazdy tilmowej 
Jadwigi Smosarskiej i Stanisława Daczyńskie- 
go. 

Jutro 8. bm. „Żegnaj młodości”  w-Łidzie, 
9 bm. — w Nowogródku, 10, bm. — w Bara- 
nowiczach, 11 bm. — w Stołpcach, 12 bm. — 
w Nieświeżu, 13 bm — w łamińcu. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy M. 
Grabowskiej. — Ostatnie przedstawienie „Ma- 
ricy'. — Dziś o godz. 8,15 po cenach zniżo- 
nych przepiękna operetka Kalmana „Marica“ 7 
udziałem znakomitej śpiewaczki Meli Grabow- 
skiej w roli tytułowej. Wartościowa ta operet- 
ka schodzi niebawem z repertuaru, ustępując 

  

miejsca świetnej operetce Gilberta „Cnotliwa 
Zuzanna” cbfitującej w sceny pełne humoru i 
werwy. yserja”M. Tatrzańskiego. Na dzisiej 

  

sze przedstawienie ceny zniżone. Zniżki nowe- 
go typu ważne. я 

— „W pustyni i w puszczy”. w Lutni— 
Dziś o godz. 12.30 p.p. w wykonaniu teatru 
„Żagiew' odegrana zostanie dla dzieci i mło- 
dzieży „W pustyni i w puszczy” według 00- 
wieści H. Sienkiewicza. Ceny specjalnie zniżo- 
ne. 

— Rewja po cenach najniższych. — Ponie- 
działkówe przedstawienie wypełni wielka rewja 
w 20 obrazach „Pociąg wiosenny* w wykona 
niu całego zespołu artystycznego. Celem udo- 
stępnieria tego. widowiska szerszej publiczno- 
*ści ceny miejsc zostały wyznaczone minimal- 
ne od 30 gr. do 2.50. 

Początek o godz. 8,15. 

  

STANISŁAWA 

Za duszę 

Ч 
SAMOREWICZA 

  

zostanie odprawicne Nabożeństwo żałobne dnia 8 maja 1933 r. o godz. 9 rano 
w koś.iełe św. Trójcy w Wilaie 

BBAT 

—. Koncert choru „Echo“. — Dziś w nie- 

dzielę odbędzie się w sali gimnazjum im. Kr. 

Zygmunta Augusta (Mała Pohulanka 11) trze- 

ci wieiki koncert oratoryjny w wykonaniu do- 

skonałego wileńskiego zespołu Śpiewaczego 

„Echo“. 
Chór „Echo* pod kierownictwem p. Wł. Ka 

linowskiego wykona dwa wielkie oratorja: Bee- 

thovena „Chrystus* i Dworzaka „Stabat Ma- 

ter“. Oratorjum Beethovena (słowa polskie p. 

S. Kontera) zostanie wykonane po raz pierw- 

szy w Wilnie. Jako soliści wystąpią: p. p. Hen 

drychówna, Korsak - Targowska, Artimienko 

i Ludwig. 
Ceny biletów od 49 gr. do 2 zł. 50 gr. — 

Początek koncertu o godz. 19- m. 30. 
2 

Najlepszym środkiem regulującym trawie- 

nie Naturalna Sól Morszyńska. Gen. Repr. Dr. 

K. Wenda, Warszawa, Krak. Przedm. 45. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Wilk monski. 
HOLLYWOOD — Oohm i Kelly. 

CASINO — Wesoły karawaniarz. 
HELJOS — Jego Ekscelencja Subjekt 

PAN — Każdemu wolno kochać. 
ŚWIATOWID — 10 proc. dla mnie. 
LUX — Patrol. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— SAMOBÓJSTWO ŻOŁNIERZA I 

KOBIETY. — Wczoraj w wartowni 9 

p. p. Leg. (koszary antokolskie) popel- 

nił samobójstwo szeregowiec Markus Ja 
kób. 

Strzelił on sobie z karabinu w głowę, 

co spowodowało natychmiastowy zgon. 

Powód zamachu nie jest znany. Poli- 

cja i żandarmerja prowadzą śledztwo. 

W tym samym czasie w pobliżu Hal 

Targowych przy ul. Zawalnej zatruła się 

esencją octową dziewczyna o nieustalo- 

nem nazwisku. ! 

Zatrutą przewieziono do szpitala Sa- 

wicz. 
— Trzy podrzutki w magistracie. — W о- 

piece Społecznej magistratu podrzucono troje 

dzieci w wieku 8, 6 i 3 lat. narodowości ży. 

dowskiej. 
Dzieci ulokowano w przytułku przy ul. Po- 

łockiej. : 

— Alkohol — esencja octowa. — 27-letni 

robotnik Tatol Hipolit (Towarowa 6) wypił w 

celach samobójczych esencji octowej. Pogoto- 

wie odwiozło desperata do szpitala Żydowskie 

go. Stan Tatola jest ciężki. Co było przyczy- 
ną rozpaczliwego kroku — narazie nie wiado 

mo.ł Stwierdzono tylko, że w krytycznej chwili 

desperat był w stanie odurzenia alkoholem.. 

Z POGRANICZA 

— RUCH GRANICZNY. — Ruch granicz- 

ny na podstawie t. zw. p! granicznych 

rolnych na terenie pogranicza litewskiego w 

pierwszych dniach maja znacznie się ożywił. 

Granicę przekracza dziennie po 150 i więcej 
rolników z polskiej strony i niemalże tyle ze 
strony litewskiej. 

Rolnicy przekraczający granicę przeprowa- 

dzają ze sobą konie, żywy inwentarz i narzę 
dzia rolnicze. 

Również poważnie wzrósł ruch na wszyst- 

kich odcinkach pogranicza łotewskiego. 
Na odcinkach tych przekraczają nietylko rol 

nicy, lecz kupcy i osoby prywatne posiadają- 

ce przepustki starościńskie. 

Antymilitaryści uwage! 
Poborowy Mieczysław, Mickiewicz, — 

mieszkaniec zaścianka Brody gminy ger- 

wiackiej, postanowił nie służyć w wojsku. 

W itym celu obciął sobie wskazujący, palec 

m prawej ręki. Sprawa wydała się. Mic- 

kiewieza aresztowano. Odsiedzi swoje za 

uchylanie się od obowiązku służby, swoj 

skowej, a po odsiedzeniu pójdzie do woj- 
ska, mimo że nie ma palca u prawej ręki. 

Pójdzie dlatego, że brak wskazującego 
palca bymajmniej od wojska nie. zwalnia, 
zwalnia natomiast brak wielkiego palca. 

Wszyscy  amiłymilitarzyści powimmi 
fakt powyższy wziąć pod uwagę. Jeśli 
już okaleczać się na całe życie, to komie- 
cmie mcinać wielkie palce. Od wojska 
to ochroni. Od kryminału — wątpliwe. 

  

Dziś drużynowy bieg o puhar „Słowa” 
Start o 10-ej rano w Cielętniku 

Dziś już, o 10 rano, rozpocznie się 
doroczna impreza lekkoatletyczna — 0- 
grodowy bieg drużynowy o nagrodę prze 
chodnią — puhar „Słowa* oraz szereg 
nagród indywidualnych, a w ich liczbie 
trzy dyplomy ofiarowane przez dowódcę 
3 Baonu Saperów mjr. Czarneckiego. 

Do biegu zgłoszone zostały drużyny 
klubów wileńskich oraz zapowiedziany 
jest przyjazd dwóch zamiejscowych. 

Bieg zapowiada się jako impreza nie- 
zwykle emocjonująca, zarówno dla wta- 
jemniczonych, t. .j. sportowców, jak i 
dla publiczności. Sportowcy obserwo- 
wać będą z zainteresowaniem walkę dru 
żyny Sokoła (zwycięzcy z lat 1931 i 
1932), dla której wygranie biegu dzisiej 
szego równe byłoby zdobyciu puharu na 
własność — natomiast publiczność bę- 
dzie mogła obserwować zmagania się za 
wodników na przestrzeni całej trasy, bie 
gnącej alejami ogrodów. 

Inowacją będzie nieznaczna zmiana 
trasy biegu. 

Dotychczas start odbywał się w alei 
Syrokomli, w pobliżu mostku przez Wi - 
lenkę. W tym roku przeniesiono go do 
Cielętnika — w rejonie Katedry. Zmiana 
ta nie wpłynie na zmianę długości trasy, 
pozostanie ona bez zmiany — 2700 mtr. 

Organizację techniczną biegu wziął 
łaskawie na siebie WKS 3 Baon Sape- 
rów z kpt. Niepokulczyckim, jako kiero- 
wnikiem biegu na czele. Nie mamy naj- 
mniejszych wątpliwości, że znani ze swej 
sprawności organizacyjnej saperzy wy- 
wiążą się celująco z trudnego zadania, a 
przez to samo bieg wypełni należycie 
swoje zadanie, jakiem jest popularyzacja 
sportu lekkoatletycznego wśród  szero- 
kich mas. 

\ 

Przy okazji przypominamy, že zawo- 

dnicy powinni się zgłosić do szatni (świe 

tlica Baonu Saperów) już o godz. 9 ra- 

no. Tam też przyjmowane będą ostatnie 

spóźnione zgłoszenia. 

Kolarze „Qgniska” startują w Katowicach 
Zorganizowana niedawino sekcja. kolar- 

ska KPW — Olgnisko wysłała ma „Bieg 
dookoła Śląska* swych uajlepszych ko- 
larzy: Kalinowskiego i Jasińskiego. 

Bieg ten organizowany jest przez re- 
dakcję pisma sportowego „Raz — dwa 

UEI   

— trzy" iciesgy się dużem powodzeniem. 
Wyjazd maszych czołowych kolarzy 

jest doskonałem posunięciem propagan- 
dowem gdyż pokaże sponrtowemu światu 
Polski, że Wilno i wi tej dziedzinie ma 

coś do powiedzenia. 
  

Wielka Loterja na rzecz bezrobotnych dn. 14 bm. 

PIKIELISZKI 

W marszałkosskich Pikiliszkach pod 

Wilnem, staramiem kierownietwa oddziału 
miejscowego Związku Strzeleckiego zor- 
ganizowany został kurs gospodarstwa do- 
mowego dla dziewcząt wiejskich. Onegdaj 
odbyło się uroczyste zalkończemie kursu, 
na które przybył z Wilna p. stanosta Jerzy 
de Tramecourt. Z Pikiliszek p. starosta u- 
daž się do Rzeszy, Rukojń i Kieny, gdzie 
dokomał ilustracji miejscowych oddziałów 

Związku Strzeleckiego. P. staroście towa- 
rzyszył m! podmóży komendant Z. S. porucz 
nik Fiałkowski. 

RZESZA 

— UROCZYSTOŚCI 3 MAJA. Oddział 
Związku Strzeledkiego w Onzełówee, gm. 
rzeszańskiej, uczcił rocznicę Konstytucji 
Majowej uroczystym obchodem. W alka- 
demji strzeleckiej wzięła udział ludność 
całej wsi. (Pogadankkę © komstytucji i jej 
zmłaczeniu wygłosił p. Rybnik, referent wy 
chowania obywatelskiego, młodzież zaś po 
pisywała się śpiewem i deklamacjami. — 
Okrzykiem ma cześć Rzeczypospolitej i 
hymnem zakończomo alkademję. Resztę dnia 
wypełniła defilada strzeledka i zabawia w 
świetlicy. 

ŚWIĘCIANY 

— POŻAR. — We wsi Mile gm. święciań- 
skiej wybuchł groźny pożar, który zdołano zło 
kalizować. Spalił się jedynie dom mieszkalny 
Złotnikowa z budynkami mi, ko- 
niem, inwentarzem,. Straty wynoszą 1500 zł. 
Pożar powstał od porzuconego niedopałka pa- 
pierosa. 

    

  

LEKARZ - DENTYSTA 
Stanisław 

Gintułt - Gintyłło 
przeprowadził się 

na ul. Gdańską, Nr. 1 (róg Wileńskiej) 
tel. 15-16. 

nouogiddzka 
OZYWIENIE  DZIALALNOSCI 

OGNISKA 'W. NOWOGRODKU. — Przed 
kilku dniami odbyło się walne zebranie 
członków, Ogniska na którem postanowio- 
do ożywić działalność tej placówki. W tym 
eelu obniżono składki członkowskie, aby, 
umożliwić mależenie do Ogmiska szerszym 
warstwom inteligencji Nowogródka (obe- 
«nie składki wynoszą 1 zł. miesięcznie), 
następnie postanowiono ©o pewien czas, 
urządzać rozmaite imprezy kulturalno - 
artystyczne, jak wieczory! muzyczno - 
wokalne, odczyty, zabawy towarzyskie i 
t. p. Wi majbliższym czasie Zarząd Ogni- 
ska zamierza sprowadzić dla wygło- 
szenią odczytów prelegentów z Warszawy 
łub Wilma, a także sprowadzić jakiś do- 
bry zespół muzyczny, celem zorganizowa- 
mia ©o wyższym poziomie wieczoru mu- 
zycznego. Wstęp dla mieczlonków mna te 
imprezy będzie kosztować 2 złote. 

3-CI MAJ W NOWOGRÓDKU 

Wieczorem dnia 2 maja całe miasto zostało 
przybrane flagami państwowemi, rzęsiście ilu- 
minowane ulice, gmachy urzędów i mieszkań 
prywatnych, przybrano okna i witryny god- 
łami państwowemi, portretami Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Budowniczego Polski Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego, w wieńcach zieleni.— 
Gdy zapadł zmrok, odbył się capstrzyk przy 
dźwiękach orkiestry. 3 

W dniu 3 maja uroczystości rozpoczęły się 
od nabożeństw w świątyniach wszystkich wy 
znań. W kościele św. Michała, jako reprezen- 
tant rządu obecny był p. wojewoda Świderski 
w otoczeniu przedstawicieli miejscowych władz 
i urzędów, przedstawiciele organizacyj społe- 
cznych i samorządowych, poczty sztandaro- 
we związków i organizacyj społecznych, wre 
szcie oddziały Strzelca, PW, harcerzy. Kościół 
był przepełniony. 

Po nabożeństwie rozpoczęła się zbiórka na 
Dar Narodowy; zawody strzeleckie o mistrzo- 
stwo m. Nowogródka, urządzone przęz Powia- 
towy Związek L.rzelecki; zawody łuczne, o mi 
strzostwo Nowogródka, urządzone przez sekcję 
łuczną podokr. Z. $. 

Między godzinami -12 a 14 odbyła się aka- 
demja dla dzieci szkół powszechnych w sali ki 
na Miejskiego, urządzona staraniem kier. szko- 
ły powszechnej nr 10 O godz. 13-ej zabawa 
ludowa w sali Klubu Obywatelskiego przy ul. 
Bazyljańskiej, urozmaicona  loterją fantową, 
strzelaniem z łuku itp. 

Q godzinie 20 w sali teatru miejskiego odby 
ła się uroczysta akademia. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MOBY DiCK* — „Rewja* 

W pierwszej połowie 19-go wieku, w epo- 

ce żaglowców, i prymitywnych połowań na 

wiełoryby z łódeczki, w małej mieścinie porto- 

wej między dziarskim marynarzem Ahabem 

(John Barrymore) i piękną córką bogatego 

armatora (Jean Bennet) kwitnie miłość. Jak 

każda miłość — tak i ta nie obeszła się bez 

perypetyj.  Przybrały one jednak charakter 

wręcz tragiczny, gdy marynarz Ahab został 

skaleczony przez wieloryba, który zmiażdży: 

mu nogę (?). Z wesołego chłopca zmienia się 

teraz Ahab na manjaka, którego jedyną pasją 

jest zgładzenie bestji morskiej, zwanej Moby 
Dick. Udaje mu się to wreszcie. Wraca znów 
do swego rodzinnego portu, gdzie czeka nań 

stęskniona i zawsze kochająca dawna narze- 

czona. 

Film jest przeładowany diałogami. Gra ak- 
torów, szczególnie Johna Barrymore wyrazista, 

ale zbyt teatralna, Joan Bennet miła i dziew- 

częca — trochę jednax za wiełe scieniowana 

przez reżysera. 

Fabuła iilmu jest csnuta na powieści Mel 
ville'a, co uwydatnia się w ujęciu tematu przez 

reżysera. K:nowe wartości polegają na wyzy- 

skaniu morskiego pleneru, — traktowanego 
wszakże szabionowo. sę 

Kopja jest _ szara i niewyraźna  (kontra- 

typ). Na pieswszych seansach w sali jest Swiat- 
ło, gdyż skna hie"sa należycie zasłonięte. ° 

Tad. C.



grodźięhyka 
— DWA PROCESY PRASOWE „GROD- 

NER MOMENT". W dniu 11 b. m. Sąd 
Grodzki w: Grodnie rozpozna sprawę 2 os- 
karżemia redaktora „/Grodner Moment" p. 
Dawida  Berezowsikiego, oskarżonego O 
zamieszczenie w redagowamym przez niego 

dzienniku artykułu p. t. „na koniku ży- 

dowskim*' który został zajęty przez tut. 

Starostwo. 

W dmiu 18 b. m. tenże p. Berezowski 

odpowiadać będzie przed Sądem Okręgo- 

wym za umieszczenie artykułu p. t. — 
„Gdyby Chrystus powróieił obecnie na 

ziemię”. 
- USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. — 

W piątek około godziny 9 wieczór we re- 

stausacji „Buropa“ przy ul. Dominikań- 
skiej Nr. 24, usiłował popelnić  samo- 

bójs?so Karol Ro dnacki, b. student 

  

Umi'wersytetu Jagiellońskiego — zamiesz- 

ikaly obemie u swej rodziny w Grodnie. — 
Rosscchacki w stanie nietrzeźwym 
strzelił do siebie z rewolweru raniąc się 
w we płuco. Rannego w dość ciężki 
stanie przewieziono do Szpitala Miej- 

skiego w: Grodnie. Powód targnięcia się 

na życie bliżej jest mieznany. 

— RABUNEKR. W dniu 4 ib.m. 
czorem ma drodze między wsiami Koziejki 
gminy Łunna a Ostnowo gm. Gudziewicze 
na powracających z Łunny mieszkankę 

wsi Ostrowo Judę Marcinowską napadł 
miezaany osobnik przebramy za kobietę, 

uderzył pięścią w plecy, a gdy ta upadła 
zalbrał jej kosz z produktami żywnościo- 
wemi i 30 zł. gotówiką. 

Podejrzany w tej sprawie mieszkaniec 

wsi Koziejki Mikołaj Sidor, który został 
poznamy przez poszikodowamą został za- 

trzymamy. 

RARDDE AAA ADAAA LA DADA R AAKAŁAKIADIADRDNANZY NA 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWEJ 

POD TWOJA OBRONĘ 
W roł. gł. Bogda, Brodzisz, Walter, Sambor- 
ski, Lindorf i Trapszo. Pocz. seans. o godz. 

6, 8, i 10,15. 

Wsięp od 50 gr. 
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Aonikrka 
— BURZA NAD SLONIMSZCZYZNĄ. 

Onegdaj nad terenem powiatu słonim- 
skiego przeszła burza deszezowa, obfitują- 

ea " pioruny. 
Na terenie gminy Derewieńskiej była 

ona najsilniejsza. Tam w okolicy wsi De- 
rewna porażeni zostałi od pioruma Ko- 
roniec Aleksander i Włodzimierz - Lewa- 
szkiewiez oraz koń, 

— NIEZWYKŁY EPILOG SPORU 
BRACI. Na tle długotnwałego zatargu o 
ziemię w dnim dzisiejszym mieszkaniec 
wsi Zboczmo pow. Słonimskiego Stefan 
Dubowiez ciężko zranił strzałami re- 
wcłwerowemi brata swego Konstantego, 
po czem udał się do Prokuratora S. 0. w 
Słonimie, gdzie zameldował ow i 
oddał rewolwer. Konstamty Dubowicz w 
drodze do szpitala w Słonimie zmarł. 
Dochodzenie w: toku, 

  

    

    

  

  

Ża- 
binika gm. Honodyszcze Michał Łopuć pod 
czas pracy w: majątku Starzynki uległ wy 

padkowi przy odsuwaniu sieczki od będą- 
cej w ruchu Sieczkarni, został wciągnięty 
„przez tryby pomiędzy kosy i dotkliwie po- 

kaleczony. Ciężko rannego Łopucia odwie- 

W dniu 27 Ikwietnia mieszkaniec wsi 

ziamo do szpitala Mi 0. 
— OJCIEC ZABÓJCĄ WŁASNEGO 

DZIECKA. Z Ostrowia donoszą, że w 
tamtejszej gminie, we wsi Nowosady — 
mieszkaniec tej wsi Bazyl Kabik, pod- 
czas bójki z żoną ponwał gmuby kołek i 
zamierzając się na żonę, uderzył wi główikę 
jednoroczne swe dziecko, które trzymała 

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

na ręku, zabił je ma miejscu Kabika are- 

sztowano. Władze sądowo - lekarskie za- 

jęty się zwiiokami dziecka i prowadzą do- 

chodzenie. 
— PASIERB ZABIŁ MACOCHĘ. — 

Z Nawej Myszy donoszą, że we wsi Kiun- 
cewicze wywiązała się bójka między 
całenkami rodziny Chowańskich ma tle 
nieporczumień wodziminych. (Podczas bój- 
ki Teodor Chowański ugodził machochę 

swą nożem w brzuch. Cios był tak оК- 
торпу, iż mieszczęśliwej wypłynęły mna 
wierzch jelita. W stanie beznadziejnym — 

odiwieziono Chowańską Helenę do szpi- 
tala Miedzykomunailnego m Baranowi- 
czach. 

Dr. A. Wežyk 
powrócił, 

ul Sadowa 9 w Bz"anowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe, 
Przyjmnje w g 7—8 r. 1—3 pp. i 7-9 w. 

  

  

       „AB LORIENTOL PARIS 

(ZI NATURALNYCH ODCIENI, 

FARBOWANIE TRWATS MIRUT, 
WIECZNA ONDULACJA GWARANTOWANA) 

wyłączna sprzedaż na Polskę: 
JÓZEF ODESSER Warszawa, 

Senatorska 29 

(PSN ROSZYK ERRA 

Giełda warszawska 
DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124.46 — 124,77 — 124.15 
Holandja 358,65 — 359.55 — 357.75. 
Londyn 29.95 — 30.10 — 29.80. | 
N. York kabel 7.35 — 7.39 — 7,31. 
Paryż 35,11 — 35.20 — 35,02. 
Szwajcaria 17235 — 172,78 — 171,92. 
Berlin w obrotach prywatnych 210.70. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE 
Bank Polski 72.50. Tendencja 

slabsza. 
PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka budowłana 37,00 — 37,25. 
Inwestycyjna 99,50 — 101,00. 
Konwersyjna 43.25 — 43.50. 
5 proc. kolejowa 36.50. 
6 proe. dolarowa 50.50 — 51,00 — 50.50. 
4 proc. dolarówka 47,25 — 47,35. 
Stabilizacyjna 49,75 — 50.00 — 49.13. 
4.5 proc. ziemskie 33.00. 
8 proc. warszawskie 37,50 — 38.50 — 38,00 
Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla li- 

stów przeważnie mocniejsza. 
bDołar w obrotach prywatnych 7,30 
Rubel złoty 4.975 — 4.98. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU * 

Dolarowa 57.375. Dillonowska 68,5. Stabili- 
zacyjna 57,75. Warszawska 39. Śląska 45,125 

VOMALTINE 
ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE 

ODŻYWKA WITAMINOWA 

SIANIAŻA! 

  

  

    

cokolwiek 

  

    
    
     

  

MOŻNA NABYĆ | 
PUSZKĘ JUŻ į 

ZA ZŁ 
        

   

FABRYKA CHEM. FARM. 

Dr AWANDER sej 

  

| NASIONA | 
gwarantowanej jakości, o wysokiem kiełko- 

waniu i czystości 
SOJI wiłeńskiej, brunatnej, 
WARZYW, 
KONICZYN, tymotki, seradeli, peluszki, 

wyki słodkiej, 
TRAW ŁĄKOWYCH, 
ZBóż JARYCH: jęczmienia 2 rzęd. Ba- 

warja Ackermana, ję- 
czmienia 4 rzęd., Mar- 

chiskiego, pszenicy ja- 
rej Ostki Hildebranda, 
owsa Findłing, Sobie-* 
szyńskiego, Teodozja , 
Rychlik. 

NAWOZY SZTUCZNE: Superiosiat, 
'Tomasówka, sól potasowa, Nitrofos, saletra 
wapniowa i sodowa, wapno nawozowe-— 

poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Ralaiczy 

w Wiinie ul. Zawalna 9. 

AAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAA AA 1 

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na cgrodzenia 

Z. Kessler Wiluo, Zawalna 19 
tel. 18-09. 

Wysyłam także na zamówienia 
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Radje wiieńskie 
NIEDZIELA DNIA 7 MAJA 

10.00 Nabożeństwo; 11.57 Czas; 12.10 Ko- 
munikat meteorologiczny; 12.15 Poranek symto 
niczny; „Ogrody działkowe a bezrobocie“ -— 
odczyt wygłosi M. Chmieleńska; Dalszy ciąg 
poranku; 14.00 „Ustawa o rybołóstwie, jako 
przebudowa systemu gospodarczego na we- 
dach naturalnych* — odczyt wygłosi insp. inż. 
Karol Różycki; 14.20 Muzyka; 14.40 O lucernie 

  

Dziś w KiNIE 

ARE: 
WIELKI 

PODWÓJNY 
PROGRAM 

| 

Film odsłaniający zgniliznę obyczajów panującą w Ameryce p. t. 

MIŁOŚĆ ZŁOCZYŃCY 

OH BARRYMORE 
w filmie NOBY DICK 

JAKO 

BALKON 
35 cRoszy 
PARTER 

od SĄ GRoszY 
na wsrys''ie seanse Wilk Norsk 

  

Napwybitmejszy przeboj ostatnieį produkcji „Paramountu“, 

GDBYBY M 22 MILJON 
Režyserja E. LUBICZA. Gary Cooper, Wynne Gibson. Jutro w kinie 
  

  

Dziś 

„Jego Ekscencj 
Eug. Bodo, 4. Tom, Ina Benita, i 

BALION „iii 
cencja Subjekt“ 

in. Seanse 4, 6, 8, i 10.15. 

  

Dziś ostatni dzień! 

66 

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

WESOL 
VLASTA 

w swym najnowszym przeboju 

KARAWANIARE 
  

Krėi kcmik6w! Ulubieniec i wiadca iłumów! 

BURIAN 
Ceny za ŻOBO 

Parter 70 gr. 

  

  

Balkan 40.. 
Jutro premjera JENNY LIND „MIŁOŚĆ AKTORKI". 

  

  

  

siewnej — odczyt wygłosi inż. ]. Lenc; 15.00 -- 
Komunikat rolniczy meteorologiczny; 15.0. 
Audycja dla wszystkich: 1) Literatura ojczysta 
„Stefan Żeromski* — wygłosi Tadeusz Tur- 
kowski; 2) Muzyka ; 3) ,Organizujmy koope- 
ratywy rolne“ — pogadankę wygłosi Napołecr 
Siemaszko; 4) Muzyka; 5) Dobro Rzeczypos- 
politej — najwyższem prawem — pogadankę 
wygłosi jerzy Zapaśnik; 6) Muzyka. 16.00 — 
Program dla młodzieży; 16.25 Utwory skrzyp- 

Światowid 

  

Kto nie widział niech śpieszy — Dziś ustatni dzień! Najiepszego filmu polskiego Ceny na wszystkie 

K ( K h II 

t @ Następny program: to wzniosly posmat milošci czysteį i bszinteresownej Balkon gr. « 
e > й 

tel. 528 PIEŚN SERCA" 80 | 33 Parter gr. | 

: Ceny miejsr od 25 firoszy. 
Dziś! Rewelacja sezonu! Świetna polska mówiona i śpiewana komedja muzyczna p.t. 

„SO PROCENT BLA ARIE" 
Dwie godziny nieustannego śmiechu. Moc przezabawnych sytuacyj! W rol. gł. najulubieński artyści filmowi 
niezrównany LOPEK — KAZIMIERZ KRUKO WSKI, przezabawny W. WAŁTER, oraz najpiękniejsza para 

  

cowe w wykonaniu prof. Hermana Sołomono- 
wa; Przy fortepianie prof. T. Szeligowski; — 
16.45 Głosy przyrody w gorącym lesie jawaj- 
skim — odczyt wygłosi prof. M. Siedlecki; —- 
17.00 Koncert solistów; f7.55 Program na po- 
niedziałek; 18.00 Koncert w wykonaniu Źw. 
Pracowników Pocztowych; pod dyr. Wł. Szcze 
pańskiego; 19.00 Walka byków na „Polonji'* 
— feljeton wygłosi Witold Hulewicz. 19.15 — 
Rozmaitości; 19.25 Słuchowisko; 20.00 Audycja 
wćsoła; 21.00 Wiadomości sportowe; 21.00 -— 
Koncert; 22.25 Utwory fortepianowe; 22.35 — 

NASIONA 
Koniczyn, tymotk', s'radelli i różnych in- 

mych roślin pastewnych oraz łubinów 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalns 11-a. 
  

Komunikat meteorologiczny; 23.00 Muzyka ta- 
neczna; 

MALARZ 
ALEXANDER ADAMOWICZ 

Uniwersytecka 9 m. 7 i Witołdowa 10—2. 

Wykonuje malowanie, tapetowanie pokoi 

i malowanie szyldów 

    

  

NOWOOTWORZONY 
POLSKI SKLEP GALANTERY ĮNY 

„ŹRÓDŁO NOWOŚCI” 
WILNO, WIELKA 15. 
TANIO POLECA 

bieliznę, krawaty, pończochy oraz wszelkie 
nowości sezonowe. 
  

Po cenach najniższych!     

   
   

  

il ia iii a 

MONGOLE 5:5 NIOWE 
i gładkie, marokeny i żorżetty oraz faj- 
deszyny podszewkowe w największym wy- 
borze dostać można w sklepie bławatnymĘ | 

  

Ptzaktję MIESZKANIA (1-520}) 
ze wszelkiemi wygodami w rejonie Łuki- 
szek, Sierak., Zakr. Wolę z ogródkiem. — 
Można oddz. domek w ogródku.. Zgł. tel. 

18-41, Boufałłowa 19, m. 8. M. T. 
  p. f. „TKANINY TANIE" S. Ciszewskiego. 

Wilno, Wileńska 31. 

  

    

BIURO POŚREDNICTWA PRACY WILEŃ- 

SKO - NOWOGRÓDZKIEJ IZBY 
LEKARSKIEJ 

ogłasza KONKURS na posadę lekarza rejo- 
nowego w Turgielach powiatu Wileńsko - 
Trockiego. Bliższe informacje oraz składa- 

  

  

Mieszkanie 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 

Warunki: Zygmuntowska 6 — |, Zarząd 

Inter. Hr. J. Tyszkiewicza, godz. 9—3.   
nie podań w kancelarji Izby Lekarskiej (Wi- 

leńska 25 m. 3) do dnia 20 maja rb.     
  

M. CUKIER 
Wiino, Wieiką 76, tei. 

Podaję do łask, wiadomości klijenteli, iż z 

  

  

13) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Cegiełkiewicz odwrócił żywo ku pa- 

nience swój beczkowaty korpus, ale nim 
zdążył odpowiedzieć, Wołłowicz wpadł 
mu w słowo. 

— (Co tobie jest, dziecko? Dlaczego 
się tak przejmujesz? Żołądź wybrał się 
na inspekcję oddziału „Straży* do Za- 
horan... Przypuszczamy, że w tym od- 
dziale jest paru zakonspirowanych boł- 
szewików, ale jakież stąd mogłoby wy- 
niknąć niebezpieczeństwo dla komendan- 
ta? W biały dzień! Tam jest przecie po- 
sterunek policji! Czy wyobrażasz sobie, 
że członkowie oddziału, nawet rozagito- 
wani, w świetlicy „strażackiej*, rzucą się 
na swego komendanta? Ładnieby wyglą- 
dali... potem. Masz gorącą główkę i 
egzaltujesz się łatwo. Wróć do gry. 
Ksiądz Dziekan czeka... Niegrzecznie... 

Wołłowicz powiedział to wszystko 
tonem niezadowolonym, właściwie na- 
wet surowym. Zonia nie przywykła do ta 
kiego tonu u ojca. Zrobiło jej się bardzo 
przykro, jakieś niewidzialne kleszcze šci- 

snęły serce. Ojciec nie dosyć, że nego- 
wał niebezpieczeństwo, grożące Józkowi, 
jeszcze na nią się pogniewał za jej nie- 
pokój. Ojciec nie bierze wcale pod uwa- 
gę, że bolszewicy — to ludzie zdolni do 
wszystkiego, nawet do mordu w biały 
dzień i pod okiem policji. 

Ociągając się wróciła do karcianego 
stolika, gdzie Żozio przywitał ją uprzej- 
mie drwiącym żarcikiem: 

— Jakże kuzynka niepokoi się o swe- 
go rycerza. Gdybyż tylko potrafił, szczę- 

      
Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

śliwiec, ocenić zaszczyt... 
— Proszę cię, przestań... 
Głos Zoni zasyczał nieprzyjemnie. 

Stągowicki przyjrzał się jej i, nagle, 
twarz ścięła mu się, zamarzła, stwardnia- 
ła; była teraz zimna i zła nieubłaganą 
złobą ludzi spokojnych i zrównoważo- 
nych. Zonia grała z coraz większem roz- 
targnieniem, aż, do ostatka zniecierpliwio 
ny Dziekan zwolnił ją i zawezwał na 
pomoc Cegiełkiewicza. 

Zonia wyszła do saloniku i stanęła 
przy oknie. Zmierzch ustąpił już oddaw- 
na chmurnej i wietrznej nocy, ślepa 
czarność stała nieruchomo,  nieprzenik- 
niona, wroga. Zonię poczęła gnębić myś!, 
że Zahorańscy bolszewicy zaczaili się na 
wracającego Józka w lesie, że go napa- 
dli, zranili i porzucili samego, bez po- 
mocy. I oto leży sobie teraz w wilgot- 
nym, mrocznym borze, na jakiejś smudze 
sczerniałego śniegu, pod świerkiem.. mo- 
że jęczy i woła, a nikt go nie słyszy... 
l będzie leżał tak do samego rana... i 
zmarźnie.., lub umrze z upływu krwi, lub 
dostanie gangreny... Dziki lęk podniósł 
jej włosy na głowie. Dusiła się. Była pe- 
wna, że stało się to, co sobie wyobraziła, 
a nikt tego nie rozumiał i nikt nie chciał 
jej pomóc, nawet rodzony ojciec. W pew- 
nej chwili wydało jej się, że gdzieś w 
głębi nocy, majaczeje łuna dalekiego po- 
żaru. Omal nie krzyknęła głośno, ale spo- 
strzegła, że to tylko odblask ognia na 
kominku, cudacznie załamany w czarnej 
szybie. To ją uspokoiło. Odwróciła się 

Si SNS BYR х RYJA CZP DYŁAE 

SKŁAD NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH 

objął przedstawicielstwo na woj. wileńskie, nowogródzkie i białostockie 
Szwedzkiej Fabryki Instrumentów Chirurgicznyah . 

  

as NOCNE 

м A R 1841 

4-37 * <5Цб 
dniem 1 maja r.b.   J. STILLE“ za Sztokkolmu. 

i A) 

i siadła w rozłożystym fotelu w różo- 
wym kręgu światła. Bury kot, tuż obok, 
mruczał kocie pacierze. Zegar pod klo- 
szem cykotał głośno na gzymsie pieca. 
W staroświeckim kantorku pukał uparcie 
kołatek. Zonia przymknęła oczy i poczę- 
ła myśleć spokojniej, choć jeszcze bardzo 
żałośnie. 

  

  
  

ŽABAL CAS 
składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PARKA. 

  

jańskiej. 

  

  

FABRYKA 
I SKŁAD M EB LI 

H. WILENKIN | 5 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843, 

Jadslnie, sypialnie, zslon! 
Ee łóżka niklowane "i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krzesła dębowe 

i tp. Ceny znacznie zniżone,       

— Dlaczego Józek uparł się pojechać 
do Zahoran? Czy to było koniecznie po- 
trzebne? Powinien był myśleć o sobie te- 
raz, kiedy miał ją, kiedy już się oboje 
związali pocałunkiem... — W tej chwili 
doleciał z jadalni głos Żozia, zapówia- 
dający cztery trefle. Żozio! całe sąsiedz- 
two łączyło zgodnie jej nazwisko z nazwi 
skiem kuzyna... Może Józek dowiedział 
się także... wziął na serjo., rozżalił się,,, 
rozgniewał?... I z tego żalu, pojechał,,, 

P “ Kt i ›® 98 
narazić się,,, przez nią... z jej winy? I do 

tych Lachowicz, do Sorokówny także z 

żalu!! Nie ulega żadnej 'wątpliwości. Ona 

Zonia, jest sama wszystkiemu winna, 

więc słuszna, że się dręczy... 
Trzeba zło naprawić. Trzeba jasno, 

zdecydowanie postawić sprawę z Żo- 
ziem. Trzeba załatwić uczciwie swoje NIEBY WAŁ A Biskupiej 
długi, a wówczas los na dobre się obró- 
ci. 

W jadalni, na rogu stołu, rozpromienio tepi 
na, że znalazła nareszcie swoją ofiarę, 
panna Olimpjaj „stawiała kabałę Wołło- 

— Brunet przy bliskiej panu osobie.. 
a tuż za nim ciężka troska.. I strata w 
pieniądzach będzie, ale niewielka... | 
strach jakiś wielki, ale dobrze się skoń- 
czy. 

D. ©. N. 

  

      

0 + 

rym stawą na plac w cen- 5 - pokojowe z wygo 

stanie do sp is — trum Wilna składać do dami do wynajęcia. — 

uiedrogo spiesznie — administracji Słowa — W. Pohulanka 43 

Wielka 41 — 2. 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO 

NAJUPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
USUWA 

    

  

zz 

LOMBARD 
Kupno w LIKWIDACJI —dział 

i SPRZEDAŻ sprzedaży  tymczaso 
"PYDEPPOPYSYW i = = wej 

OKAZJA 

CEGŁY 

PIAN 
Szródera* 

gatunku i 

pod „Cegla“. 

  

przeniesiony z ul. : 
nr 4 na ul.z wygodami z kuchnią 

MOSTOWĄ 3 (garaż), Pańska 4 — 7. 
Sprzedaje się nowy for- Najtańsza okazja kup- -- 

an firmy Szredera— Na kasy pancenrn. sa- 

ostatni model. Mecha- mochodów, fortepianu - 
nizm — potrójna repe- phonoli i ubraiń itp. 
tycja. Pośrednictwo wy -- 

wiczowi. Stukała pulchnym palcem w da R ao 2 0 
óle i wieści ście: Si й 0° 5. — ysięcy kupię, za- 

my, walety, króle i wieściła uroczyście: Oa lis paai i r oi 

—0 dostarczeniu. — Z 
B i i ml aniem wytniarówa = no 

S NIL S KA 

  

kochanków ekranu TOLA MANKIEWICZÓWNA i WESOŁOWSKI. Nad program Najnowszy tygodnik FOX'a. 

KUPIĘ 
100 — 150 festmetrów 
budulca sosnowego — 
lub gotowy zrąb domu. 
ozczegółowe oferty z 
podaniem ceny do Re- 
akcji „Słowa' pod  li- 
terą „SV — 0 

SPRZEDAM 
WILLĘ wzorowo zago- 
spodarowaną w obrę- 
bie m. Wilna, ładnie po 
łożoną. Ziemi około 4 
na. Zabudowania drew- 
niane nowe: dom mie- 
szkalny, domek gospo- 
darczy, stajnia, wozow- 
nia, obora na 7 krów, 
stodoła, kurnik, łazien- 
ka, studnia, ogród owo- 

cowy, park, Niedaleko 
kąpiel, — komunikacja 
autobusowa, — blis - 
kość miasteczka, daje 
możność zamieszkiwa - 
nia na stale— Nieduży 
dług bankowy. Kalwa- 
ryjska 12 m. 6. 
— > —) — — — 

MAMAMA 

AFTFTWYVSWYTOTY POT 

"SKLEP 
z mieszkaniem odpowie 
dni na cukiernię, piekar 
nię. W. Pohulanka 41. 

POKÓJ 
słoneczny z niekrępują- 
cem wejściem, ze wszel 

ML kiemi wygodami, odre- 
staurowany jest do wy 
najęcia solidnej osobie 
przy rodzinie chrześci- 

Niemiecka nr 
3 m. 8. 

DO WYNAJĘCIA 
ładne 5 - pokojowe — 
MIESZKANIE 
z wygodami, 2 balko- 
nami. Oglądać codzien- 
nie. Informacje na miej- 
scu. Ul. Mała Pohuian- 
ka 10 m. 7. —0. 

MIESZKANIA 
31 2 - pokojowe z 

wygodami do wynaję- 
cia. Subocz 6. 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 
słoneczne 5 — 6 - po- 
kojowe ze wszelkiemi 
wygodami. — Zostanie 
gruntownie odremon - 
towane. Tartaki 19 róg 
Ciasnej tel. 3-52. 

6 - POKOJOWE 
MIESZKANIE 
ze wszystkiemi wygo- 
dami do wynajęcia. 
Zygmuntowska 20 - 5. 

POKÓJ] 
słoneczny z niekrępują- 
cem wejściem i wszel- 
kiemi nowoczesnemi 
wygodami do wynaję- 
cia. Wileńska 32 m. 5. 

3yPOKOJE 
‹ 

  

DO WYNAJĘCIA 
2 MIESZKANIA 

5 - pokojowe ze wszel 
„— kiemi wygodami. Zwie- Plaża, kajaki, tenis. 

rzyniec Witoldowa 5— — 
dom Zygmunta Rusz- 

—2 

NTE 

m. 1. 

O. tetu na Zakretowej — maj. Zacisze — poczta tancerki do baletu — 
—0 Soły. 

ciche i ustronne. Las, = е t 
jeziora, rybołóstwo — A „Sionas RE 3 
dla myśliwych polowa- P“ t A. K. — — — Emmamnamua 

—0 tów. 

  

  

00 wszystkich PP posiadaczy akamulatorów 
Jeśli chcecie by akumulatory Wasze dobrze działały mausicie 
zastosować do nich nowy elektrolit „Normalit*, który konser- 
wuje płyty ołowiane, podłuża okres ich życia, chroni przed 
Zasiarczeniem i odsiarcza ich przyczem akumulatory starterowe 
wprawia w ruch bez ładowania z sieci. „Normalit* powiększa 
pojemność i skraca opór wewnętrzuy akamulatorėw, umożliwia 
ich ładowanie podwójną siłą prądu bez uszkodzenia płyt, rege. 
ne'uje (odaswia) osłabione płyty i załadowuje akumulatory 
prawie tylko mechanicznie t. j. podczas pracy, Prawo ładowa- 
nia, odsiarczania i regeneracji naszym płynem na Wilno posiada 

lirma 

„ELEKTROFON“ ul. W. Pohulanka 2, tel. 14.20 

Wytwórnia 

elektrolitu „ormalit” w Polsce i 
WILN „ biuro ul, Wileńska 31 — 5 Tel 13-83. 

s wytwórnia ul, Ad. Mickiewicza 37 m. 30. 

Kto by szczupłą, szatynkę, ubraną w 

czarną suknię, bronzowy ko- 

żuszek na białych barankach, w kapeluszu z żałobą, 

proszony jest o powiadomienie 

Administracji „SŁOWA” 
osobiście, pisemnie lub telefonicznie (2.28). 

wileńskie Koncesjonowane 

Kursy samochodowe 

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

10 — 18 1 16 — 20 

  

    
  

  

spotkał panią w wieku Średnim, 

    

MA na m ADNE: Wodka ад аь 

DO WYNAJĘCIA LETNISKO 
"Žr rasai отота х офойее- Posady 
3 - pokojowe z elek- nem utrzymaniem, las, "*vvvwvvewvvvqo" е 

trycznością— ul. Nasza rzeka na miejscu. Ко- -- 

8, w pobliżu Uniwersy- 1ej, poczta — 3 km. —PO TRZEBNE 
  

£.głaszać się ul. Mickie- 
—— — — — — — wicza 48 m. 26 wejście 

Letnisko = ul Stomej od 16 — 
w mająiko, 6 kim, 0d 17. J. Wojciechowska. 

Wilna. 1, 2 lub 3 ро- _ —Ф 
0. koje, z kuchnią. Duža = — — — — 

į weranda, Obok rzeka iP O SZ UKU JĘ 
lss sosnowy. Miejsco- Służącej do wszystkie 

Letniska 
VTOTYYTYVYVYVOY Ter 

РОКО] 
umeblowany — osobne 
wejście Królewska 5 — 

wość malownicza. Ko В0 2 dobrem gotowa- 

munikacja entobusowa niem. Oferty s Admi- 

(co godzinę) Inb kolejų nistracji pod „Siužąca“. 

Może być z całodzier - —@ 

nem utrzymaniem, -- -- — 

Olerty skladać do Ad- RÓŻ. 

LETNISKO 
malownicze, zdrowe — 

  

ORARAKAMLANACAAŃ  STRZEBNA 
POSZUKUJE pożycza 500 z. — . па zz PRACY gwarancja pewna: za- WYWYYYVYYYYYYYYWWY* bezpieczenie kipotecz - 

=" ne na nieruchomości w 

nie. Odżywianie świeże 
zdrowe i obfite. Cał- 
kowite utrzymanie 100 
zł. od osoby w m. —— 
Zgłoszenia: poczta Tur 
monty, folw. Paukszte-* 
liszki A. Jodko. 

  

—0 OSOBA — posiadająca srėdmiešciu oraz 2-ch DANIUSZE Wchlubne świadectwa 1 dobrze prosperujących 
rekomendacje — POSZUW paydłach winno - 
kuje posady, wychowa- żywczych. — Oferty — 

sub „Pewne“ do Redak о a 

MAJĄTEK 
LETNISKO ; 

pensjonat — poczta — wczyni 
Daniuszew — Kiersnow gospodarstwa domo - 

ska stacja  Smorgonie. Keko Garbarska nr 5, 
m. 7. 

ZALESZCZYKI JAKĄKOLWIEK | 
pensjonad „Lada“ nad pracę przyjmie młoda 
Dniestrem — pokoje osoba przy bezdziet - 

słoneczne, kuchnia zna- nem małżeństwie lub u 
komita, na żądanie die- starszego samotnego -- 

tetyczna. Ceny niskie.. pana, — Zaofiarowanie 
Dla urzędników — Zni- pracy w Adm. „Słowa' 

żki. Żądajcie prospek- pod R. B. 

do dzieci lub 

cji. 

  

  
  

Redaktor w/z Witold Tatarzyńcki  


