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„Plotki oSynkowiczach* 
Zestawiając w nr 118 szereg „dziwnych iak 

tów”, dotyczących akcji unijnej, świadomie po 
munątem fakt najdziwniejszy: korzystanie z po 
mocy vezbożników w celu usprawiedliwienia 
nietaktownego postępowania jednego z kapła- 
nów. 

„Oriens* nietylko uznał za możliwe wydru- 
kować świadectwo bezbożników, którzy w swej 
wsi witają się słowami: — Boga niema! — na 
co trzeba odpowiedzieć: — Nie było i nie bę 
dzie! — ale na tej podstawie w sposób bru- 
talny zaatakował p. Jeśmana, znanego działa- 
czą społecznego, b. wojewodę brzeskiego, za- 
rzucając mu szerzenie... kłamiiwych .plotek!.. 

Udzielając ooecnie głosu p. W. Ješma 
chciałoby się wyrazić nadzieję, iż na przyszłość 
redakcja „Oriensu* nieco zmieni metody zwai- 
czania swych przeciwników. W. Ch. 

   

Tak jest zatytułowany redakcyjny ar- 
tykuł w wydawanym przez O.O. Jezui- 
tów w Krakowie dwumiesięczniku  „O- 
riens“, którego redakcja łaskawie przy- 
słała mi zeszyt za m. marzec i kwiecień. 

W artykule tym podane przeze mnie 
w „Słowie'* z dn. 15 sierpnia 14 listopa- 
da ub. r. wiadomości o działalności „pri- 
cztu* synkowickiego są zakwalifikowane 
jako plotki, na poparcie zaś słuszności 
tej kwalifikacji przytoczone są podpisy 
kilkunastu gospodarzy ze 'wsi Jarniewo i 
Dzieżkowicze pod ułożoną w Albertynie 
deklaracją, negującą bytność O. Wysokiń 
skiego w Jarniewie oraz rozmowę, jaką 
miał w sprawie stosowania polskiego ję 
zyka przy wykładzie religji prawosław- 
nym. 

Od pewnego czasu nietylko w sierach 
sejmowych, ale i szerokich społecznych 
zaczął ustalać się zwyczaj, według które 
go osoba, której zrobiono ten lub inny u- 
właczający zarzut zamiast uciekać się do 
sądu koronnego, lub prawidłowo zorgani 
zowanęgo sądu honorowego, zaprasza 
kilku swoich przyjaciół, przedstawia im 
sprawę w swojem oświetleniu i kiedy 
to zaproszone gremjum orzeka, że zarzut 
był niesłuszny, ogłasza ten „wyrok w 
prasie i uważa że jest w porządku. — 
Tak właśnie postąpił o. Wysokiński. 

Dla obalenia zrobionych mu zarzutów 
uprosił kilku przyjaciół z Jarniowa oraz 
zdrganizowanych bezbożników z Dzież- 
kowicz, wrogich wszystkiemu co polskie 
i dlatego sprzyjających rusyfikacyjnej 
działalności o. Wysokińskiego, żeby mu 
wydali zaświadczenie, że w Jarniewie nie 
był i o wykładzie religji w języku pol- 
skim nie rozmawiał. 

Tu z przykrością, (bo obserwując 
początki działalności 0. Wysokinskiego, 
miałem uznanie dla jego gorliwości i o- 
fiarności), muszę stwierdzić, że jak się 
przekonałem, o. Wysokińskiemu, zapew- 
ne wskutek wyznawanej zasady, że cel 
uświęca środki, zdarza się być w niezgo 
dzie z prawdą. 

W swoim czasie upewnił on Ś. p. 0. 
Piątkiewicza, że w osiedlu Pławskie zo- 
stała zniszczona „cała plika“ podpisów 
na petycji do Jego Eksc. arcyb. wileńskie 
go, narażając przez to nieboszczyka na 
przykry zarzut podawania nieprawdzi- 
wych wiadomości, żaden bowiem podpis 
nie mógł być zniszczony z tej prostej 
przyczyny, że żadnego podpisu nie było. 
Prawdą natomiast jest, że mieszkańcy te 
go osiedla, w ilości około 60 osób, wy- 
słuchawszy szkicu petycji o wykładzie re 
ligii w języku polskim, chętnie zgedzili 
się gotową petycję podpisać, ale po byt 
ności o. Wysokińskiego, który szlochając 
(o łzy o. Wysokińskiemu bardzo łatwo) 
prosił ich, aby nie podpisywali, wielu z 
nich zgodę swą cofnęło. 

Podobny wypadek rozminięcia się z 
prawdą zdarzył mu się i obecnie. : 

Przytoczona przeze mnie, w odpowie 
dzi ś. p. o. Piątkiewiczowi rozmowa 93 
wykładzie religji, miała miejsce i jest 
faktem niezbitym, który łatwo byłoby u- 
dowodnić przez świadków i oficjalne ra 
porty osób urzędowych, gdyby o. Wyso- 
kiński zwrócił się do sądu koronnego, a 
nie sprzyjających mu bezbożników. | 

To też uważając werdykty przyjaciół 
za niewłaściwe i niczego nie dowodzące 
— zaznaczam, że jedynym sposobem sku 
tecznego uchylenia od siebie zarzutów 
jest zwrócenie się do sądu koronnego lub 
prawidłowo zorganizowanego sądu hono 
rowego. > 

Koncząc 0 „plotkach“, muszę zazna- 
czyć, że na podobne wykrętne artykuły 
w przyszłości reagować nie będę, gdyż 
po pierwsze, jak to już miałem sposob- 
ność zaznaczyć, w tego rodzaju dialekty 

ce, dla której w Polsce utarła się nazwa 
„jezuickiej*, nie jestem wyćwiczony, po 

drugie, zaś wszelka dyskusja jest celową 
tylko wtedy, kiedy obie strony postępu- 

ją z dobrą wolą i lojalnie, w postępo- 
waniu zaś 0.0. Jezuitów tych cech dopa- 
trzeć się nie można. 

Dziesiątki bowiem razy, tak ja, jak i 
inne osoby, zabierające głos w sprawie 
propagandy unji na Kresach, najkatego- 
ryczniej stwierdzaliśmy, że nie jesteśmy 
wrogami unji jako takiej, że.nie zwalcza 
my idei unji. lecz jesteśmy przeciwni me 
todom propagandy, do których należą: 

używanie rosyjskiego języka w propagan 
dzie i nabożeństwach, przebieranie się 
za prawosławnych duchownych, konkuro 
wanie z prawosławnem i katolickiem du 
chowieństwem taniością ofert, przy upra 
wianiu radykalizmu, co wszystko razem 
wzięte z jednej strony ośmiesza kler wo 
góle i podrywa szacunek dla niego, z 
drugiej zaś strony wywołuje zamęt i za 
ostrzeżenie antagonizmów narodowościo 
«wych i religijnych, przeszkadzając kon 
solidacji państwa. 

Pomimo to 0.0. Jezuici, ignorując na- 
sze oświadczenia i trzymając się tych 
samych metod, stale nazywają nas wro- 
gami idei unji, ii co gorsze, fałszywie 
informują nietylko słabo uświadomiony 
ogół, lecz nawet i Stolicę Apostolską. 

Kończąc, nie mogę nie wspomnieć o 
pewnem rozczarowaniu, jakie zapanowa- 
ło wśród polskiej ludności kresowej z po 
«wodu stanowiska, zajętego względem me 
tod propagandy unji przez nasze sfery 
miarodajne. 

Pan Minister WR. i OP. na publicz- 
nem posiedzeniu Sejmu oświadczył kate- 
gorycznie, 2е propaganda obrządku 
wschodniego nie jest przewidziana w 
konkordacie. 

Oto słowa Pana Ministra: 
„.stwierdziłem po pierwsze: Konkor- 

dat nie przewiduje tego obrządku w 
swych paragrafach, po drugie: w spra- 
wie tego obrządku między rządem a 
Stolicą Apostolską żadne pertraktacje nie 
toczą się; z punktu widzenia interesów 
państwowych, ten obrządek pożądany 
nie jest. 

Po tem oświadczeniu wszyscyśmy о- 
czekiwali, że sprawa metod propagandy 
będzie w myśl tego oświadczenia w naj- 
krótszym czasie stanowczo rozstrzygnię- 
ta. 

Tymczasem nic z tego. Zespół zaśle- 
pionych doktrynerów działa dalej, bez- 
więdnie wykonywając testament Mura- 
wiewa i wprowadzając w błąd część 
społeczeństwa polskiego, a nawet Stoli- 
cę Apostolską zapomocą niešcistych in- 
formacyj o stanowisku i działalności kry 
tyków metody propagandy oraz o osią- 
ganych przez propagandę rezultatach. 

Władysław Jeśman. 

Amerykański 
PARYŻ PAT. — „Matin* pisze, że Herriot 

powrócił z Waszyngtonu jeszcze bardziej prze 
konany o konieczności wpłacenia przez Francję 

załegłej raty grudniowej. Delegat Francji uwa- 
ża, że z chwilą rozpoczęcia spłacania tej załe- 
głości, prezydent Roosevelt otrzyma od Kon- 
gresu pełnomocnictwa, pozwalające mu na ©- 

stateczne rozwiązanie zagadnienia długów w 

sposób korzystny dla zainteresowanych stron. 

Realizacja koncepcji Herriota zależna jest prze 

dewszystkiem od stanu skarbu państwa, a co 

ważniejsze od decyzji Izby Deputowanych, — 
gdzie dzisiaj pod naciskiem  opinji publicznej 

przeważają kierunki wrogie jakiemukolwiek 

spłacanu długów wojennych. 

PARYŻ PAT. — Prasa wieczorna donosi, 

że w kołach dobrze poiniormowanych rozesz- 

ła się pogłoska, jakoby w Białym Domu opra- 

cowano już po wyjeździe Herriota ogólny pro- 

jekt regulacji długów należnych Stanom Zjed- 
noczonym. 

Jak informują projekt ten przewidywałby je 

dnorazową roczną spłatę, której jedna trzecia 
część byłaby spłacona w złocie, jedna trzecia 
w obligacjach, które mogłyby być natychmiast 

zrealizowane, zaś reszta w świadectwach, któ- 

re byłyby sfinansowane przez Międzynarodowy 
Bank Wypłat. Ogólna wysokość długów wojen 

  

piata pocztowa misze: 

kcja ręsopiców niezamowionych mia zwraca. 

mie twwazgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Kaiogarnia F-wa „Ruch“. 

— Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 

—- Silep „Jeduošė“ 
#З& — "i. Suwalska 13 — S, Mateski, 

- Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

Kideimau 

Zagraniczae 50 prac. drożej. O. 
do miejsca. Terminy «ruta 

  

Za 300 miljonów rb. w złocie 

  

sowietysprzedajn Japonii 
kolej wschodnio-chińską 

TOKjO PAT. — Agencja Rengo ko- 

munikuje, że komisarz ludowy spraw za- 

granicznych ZSRR Litwinow poinformo- 

wał ambasadora japońskiego w Moskwie 

o gotowości Sowietów sprzedaży kolei 

wschodnio - chińskiej japonji i państwu 

mandżurskiemu. 

Z kół urzędowych podają, że rząd ja 

ROKOWANIA po 
RYGA PAT. — W czasie od dnia 4 

do 6 maja b. m. zostały przeprowadzone 

rozmowy między delegacją polską, na 

której czele stał poseł Rzeczypospolitej 

p. minister Beczkowicz, oraz delegacja 

łotewska z ministrem skarbu Annusem na 

czeie. W rozmowach tych poruszono kos 

kretne sprawy z zakresu wzajemnych о- 

brotów towarowych między Polską a 

Łotwą w związku z zapowiedzią catko- 

poński w zasadzie zgodzić się ma na pro 

pozycję Litwinowa i rozpocząć rokowa- 

nia z Moskwą w sprawie ceny i innych 

warunków sprzedaży. 

Sowiety żądają za kolej około 300 

miljonów rubli w złocie; Japonja goto- 

wa jest zaofiarować 80 miljonów jenów. 

cko-loteuskie 
witeį reglameniacji 

Łotwę, jak i uprzednio już przez Pol- 

skę. W tych rozmowach wysunięte zo- 

stały dalsze możliwości ożywienia sto- 
suńków gospodarczych polsko - łotew- 

skich. Sprawy te będą przedmiotem да!- 

szych rozważań ze strony czynników 
rządowych obu państw jakoteż i kół go 
spodarczych. 

  

Misja sowiecka w Krakowie 
KRAKÓW PAT. — W niedzielę bawiła tu 

sowiecka misja gospodarcza z przewodniczą- 

cym delegacji p. Bojewem, zasiępcą komisarza 

lud. handlu zagranicznego ZSRR na czele. 

Po odbyciu konferencji z przedstawicielatni 

przemysłu i handłu goście sowieccy zwiedzali 

zabytki Krakowa. 

Podczas śniadania w Izbie Przemystowo - 

Handlowej na toast gospodarczy odpowiadai 

p. Tamarin, członek delegacji, podkreśłając, że 

członkowie delegacji ZSRR sa głęboko przejęci 

serdeczuą gościną w Polsce, gdzie podziwiali 

niezwykle twórczy wysiłek narodu, przejawia- 

jacy się zwłaszcza w Gdyni i na terenie Gór- 
nego Śląska. Mówca wyraził nadzieję, że doj- 

dzie do nawiązania ściślejszych stosunków na 

połu gospodarczem między obu krajami. 

Po śniadaniu goście sowieccy odjechali do 

Katowic. 

Wezwanie związku rabinów polskich 
WARSZAWA PAT. — Związek rabinów 

Rzeczypospolitej wezwał w dniu jutrzejszym 

wszystkich żydów polskich do postu na znak 

protestu przeciwko prześladowaniu żydów w 

  

nych nie zostałaby zredukowana, uległaby tyl 

ko zmianie w tym kierunku, że zanulowanoby 
jedynie poprzednie i bieżące procenty. 

LONDYN PAT. — Dzienniki donoszą z Wa 

szyngtonu, że przywódcy demokratów w Izbie 
Reprezentantów zgodni są co do tego, że za- 

proponowane przez prezydenta Roosevelta Kon 
gresowi skreślenia kib redukcja długów wojen- 

projekt spłac 

Niemczech. W dniu tym odbędą się specjalne 

nabożeństwa we wszystkich bóżnicach i syna- 

gogach. 

A WOWANNNAGAGOC A GROYRORIENEE PAROROSAONII 

enia długów 
nych równoznaczne byłoby z samobójstwem 

politycznem. Grupa aemokratów, do której na 
leżą Rainey i Byrne, a która w najbliższym 
czasie ma odbyć konierencję z Rooseveltem,— 
jest przekonana, że tego rodzaju propozycja 

doprowadziłaby do rewolty Kongresu przeciw- 

    

ko prezydentowi. Trzy czwarte członków Izby | 

zobowiązać się miało do odrzucenia wniosków 
w tym kierunku. 

Rozmowy włosko--meryk>ńskie 
WASZYNGTON PAT. — W wyniku roz- 

mow prezydenta Roosevelta z delegatem wło- 
skim jungrem ogłoszony został wspólny komu 
nikat następującej treści: . _ 

Z głębokiem zadowoleniem  stwierdziłiśmy 
ścisłe podobieństwo naszych poglądów na spra 
wy, griębiące świat. Zadanie światowej konie- 
rencji jest tak skomplikowane i trudne, że 
wszystkie narody powinny przystąpić do niej 
z najszczerszem i a pragnieniem 
doprowadzenia do pomyślnych wyników. Kon- 
jerencja ta nie może skończyć się niepowodze- 
niem. Wszystkie narody winny współpracować 
ze sobą i starać się uniknąć drogi. Droga ta 
— to oczywiście zaostrzenie wojny gospodat- 
czej. jesteśmy zgodni w tem, że uspokojenie 
polityczne jest czynnikiem istotnym dła stało- 
ści stosuaków gospodarczych i že rozbroje- 
nie ekonomiczne nastąpić winno w Swiecie, w 
którym możliwe jest rozbrojenie militarne. 

Premier frańcuski przeciw hitleryzmowi 

  

Rozejm w dziedzinie celnej i przy stosowa 
niu innych przeszkód w handlu międzynaredo- 
wym jest rzeczą podstawową. jesteśmy zgod- 
ni w tem, że ustalona miara wartości winna 
być przywrócona i sądzimy, że miarą taką jest 
złoto. 

„. Szeptycidego — A. 

«l, Zamkowa 14 Ksizą. W. Wu 

NO — Księgarnia T-wa „Ruch 

Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiega. 
— Wiosk St. Michalskiego. 

JĄANY -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy oe : 
sadeslaue milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa 60 gr. W numerach šwigiecznych, oraz z prowincji o 25 proc 

jgioszenia cyirowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. 
mogą być przez Administacię ziuieniane dowo 

Łaszuk. 
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księgarnia T-wa „Rach“ 

stronie 2-ej ł i S-ej gr. 40. Za 
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czarnia Spółdz. Nzucz. 

mi. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

truia Polska —. St. Bednarski 

garnia Polskiej Macierzy Szkołs:eł 
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rnia ]. Rypoa ul, Micidewie: 

Stowarzyszenie Przyjack światy. 
M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 г 

zrman, łtiosk gazetowy 

-- Młosk Księg. Kol. „Ruch“. 

ВИУМЕСЕТТНЫВОДЫСЛОСОЕСМЕЗ УЕЛ ЧИ АЬО у BELOROOGWK 

tekstem 15 gr. Komuniksty 3 
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Administracja nie przyjmuje zastrzeże 
duestarczenie n-ru dowodowego 20 gr 

  

    
      

Wystawa prac wolsk. Instytutu Geogr=ficznego 

W Oficerskiem Kasynie Garnizonowem w War 
szawie odbyło się wczoraj otwarcie prac woj- 
skowego Instytutu Geograficznego Towarzyst- 

  

zwycięstwo Kusociń- 
skiega I Nurmiego 

MEDJOLAN PAT. — W  niedziełę odbyły 

się w Medjolanie zawody  lekkoatlelyczue © 

wielką nagrodę  Medjolanu, zorganizowane 

przez Federację Faszystowską. 

Główną atrakcją zawodów był bieg Kuso- г. 

cińskiego na 5 km. 

Bieg ten wywołał duże zainteresowanie;— 
mimo deszczu na stadjonie Arena zebrało się 

przeszło 5000 widzów. 

Bieg Kusocińskiego wypadł bardzo efektow 

nie. Wykazał on kołosalną supremację nad za 

wodnikami włoskimi. Kusociński prowadził ca- 

ły czas, mając za sobą kilku wybitnych wio- 

skich zawodników. Przez 3.5 kilometry trzyma 

li się za nim rekordziści włoscy Cerati i Fu- 
ria, jednak przed końcem 4.5 km., zmęczeni 

tempem Kusocińskiego, obaj odpadli i wyco- 

fali się z biegu. Ostatni kilometr Kusociński 
przebiegł sam, zajmując się tylko dubiowaniem 

pozostałych zawodników. 

Polak przeciął taśmę w czasie 15 m. 15,4 

sek. Drugi zkołei za Kusocińskin był Włoch 
de Fiorenti. 

Ze względu na deszcz i zły stan bieżni 

czas Kusocińskiego uważać należy za dobry. 

* w * 

HELSINGFORS PAT. — W biegu na 9,5 

kiłometra startował Nurmi i zwyciężył w cza- 

sie 39 min. 99,8 sek. W biegu leśnym na 5,5 

kilometra pierwszy był Lehtinen. 

S 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŽE Z GRUZLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 

Cel główny — usunięcie regime'u z r. 1918 
MOWA KANCLERZA HITLERA 

BERLIN PAT. — Na niedzielny zlot naro- 
dowo - socjalistycznych oddziałów  szturmo- 
wych w Kilonji przybyło około 45 tysięcy ucze 
stników. Wielkiemu przemarszowi i apełowi 
oddziałów przypatrywało się przeszło 100 ty- 

sięcy widzów. Defiiadę przed przybyłym z Ber 
lina Hitlerem przyjął szef sztabu hitlerowskiego 
Roehm. 

W wygłoszonej do zebranych mowie kanc- 
lerz Hitler stwierdził m. in., że liczba zorgani- 
zowanych brunatnych koszul wynosi 600 ty- 
sięcy. Celem ruchu narodowo - socjalistycz- 
nego — zaznaczył mówca — jest usunięcie re- 
gime'u z listopada 1918 roku. Tak jak armja 
jest uosobieniem siły zbrojnej narodu, tak ruch 
narodowo - socjalistyczny winien być uosobie- 
niem politycznem woli narodu niemieckiego. — 
Zadaniem: naszem jest duchowe zrewolucjoni- 
żowanie narodu jego. Świat musi się 
przekonać, że jedynie my, reprezentujemy wlaś 

ciwe Niemcy, z któremi trzeba się łiczyć. Nie 
chcemy wojny, ani przelewu krwi, domagamy 
się jednak prawa do życia i wolności, Naród 

niemiecki nie może być traktowany jako pa- 
rjas. 

BERLIN PAT. — Dwudniowe obrady na- 
czelnych władz stronnictwa centrowego zakoń- 

czyły się przyjęciem uchwały, w której stron- 
nictwo wyraża gotowość współpracy z inneini 

ugrupowaniami irontu narodowego, wysuwając 

jako cel wałkę o honor, wołność i równoupra- 

wnienie Niemiec ze wszystkiemi narodami. 

Według iniormacyj prasy, wybrany prze- 
wodniczącym  partji centrowej były kanclerz 

Bruening, otrzymał daleko idące pełnomocnic- 
twa, upoważniające go do zreorganizowania 
partji. 

Polityczne zagadnienia Austrii 
WIEDEŃ PAT.— W przemówieniu wygło- 

szonem na salzburskim zjeździe stronnictwa 

chrześcijańsko - społecznych kanclerz Doliuss 

poruszając kwestje polityki zagranicznej, stwier 

dził: 

Udało się osiągnąć stosunki przyjazne ze 
wszystkiemi narodami. Nieporozumienia zagra- 

niczne spowodowane były przez pewne koła au 

strjackie. Dlatego oświadczam: Kto dla celów 

partyjnych wzywa zagranicę do walki z konsty 

tucyjnym rządem Austrji, ten dopuszcza się 

zdrady stanu (oklaski). . Spodziewam się, że 

oświadczenie to przeczytają panowie Seitz i 

Premjer francuski p. Daladier wygłosił przedkilku dniami w miejscowości Orange wielką mo Bauer (ponownie oklaski i wołania: „Także i 
we polityczną, w której w sposób zdecydowany wystąpił przeciw b.tleryzmowi i antypoko narodowi socjaliści!*'), Kanclerz przemówienie 

„owym zamierzeniom. Na zdjęciu naszeri widz.ny p. Daladiera przemawiającego do mikrofonu swe zakończył wezwaniem do utworzenia fron- 

tu austrjackiego, którego celem jest obrona 

wolności i niezawisłości Austrii. 
Następnie przemawiał minister sprawiedli- 

wości Suschnig. Oświadczenie jego, że „Aust- 

rja nie stanie się nigdy koloniją. Nigdy-* —- 

przyjęte zostało burzliwemi oklaskami zebra- 

nych. 

Ze względu na doniosłość powyższych prze 

mówień zjazd postanowił nie wszczynać dysku- 

Sji nad poruszonemi sprawami. 
Minister Vaugoin w swem przemówieniu 

wyraził uznanie dla dziennika „Reichspost* za 

jego rewelacje w sprawie puczu narodowych 

socjalistów, planowanego nad granicą austrja- 

cko - bawarską, stwierdzając, że iniormacje te- 

go dziennika polegały na pewnych danych.   

э 
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wa Wiedzy "Wojskowej. Na zdjęciu naszem 
widzimy jedną z wież triangulacyjnych, usta- 
wionych na terenie wystawy. 

TELEGRAMY 
NOWY ZARZĄD SYNDYKATU 

DZIENNIKARZY WARSZAWSKICH 

WAJRSZAWIA. PAT. W! dniu 7. V. b. 
na wainem zebraniu Symdykatu Dzien- 

nikarzy Warszawskich „dokonano wyboru 

mowego zarządu. 

Na prezesa obrano ponownie red. — 

Mieczysława  Scieżyńskiego, ma :wiicepre- 
zesów — p. Romana Boskiego ip. Jama . 
Czempińskiego, obu pomownie, 

Na członków: zarządu pp.: Medarda Ko- 
złowskiego, Jerzego Nowakowskiego, Eu- 
geujusza Szrojta, Jacka Prylinga, Sta- 
nisława Zalewskiego, . Władysława  Be- 

stermana, Kazimierza Pollaka, Teofila 

Sygę, Stefana Stoka, i Stamisława 'Pia- 
seckiego. 

ZGON PROF. GUBRYNOWICZA 

LWÓW. PAT. W sobotę wieczorem — 
zmarł Ś. p. prof. dr. Bronisław: Taudwik 
Gubrynowiez, doktor _ filozofji, profesor 
literatury polskiej na Uniwersytecie Wiar- 
szawskim, członek [Polskiej Akademji U- 

miejętności w Krakowie, prezes wydzia- 
łu Filologicznego T-wa Naukowego w 
Wlarszawie i członek tego T-wa, prezes — 

"Twa Przyjaciół Ossolineum, członek — 
'T-wa Naukowego we Lwowie, założyciel 
T-wa Literackiego im. Adama Midkiewi- 
cza we Lwowie, załeżyciel & redaktor — 
„Ruchu Literackiego" i „Pamiętnika Li- 
terackiego“ i t. d. Zmarły liczył iat 63. 

EMIGRANCI NIE BĘDĄ ODCISKAĆ 
PALCÓW 

WASZYNGTON. PAT.  Rozporządze- 
nie byłego ministra pracy gabinetu Ho- 

overa Doalka, iż od 1 maja r. b. wszy- 
scy przybywający do Ameryki emigranci 
mają być poddawani procedurze odci- 

skania palców. została ma skutek licznych 
protestów. cofnięta. 

SCHRONISKO DŁA BEZDOMNYCH 

WARSZAWA. PAT. W dniu 7 b. m. w 
obecności p. premjerowej Prystorowej, 
przedstawicieli Ministerstwa Opieki Spo 
łecznej i Wojewody  Jamoszewicza odbylo 
się otwarcie i poświęcenie Ogniska dla 
opuszczonych i bezdomnych chłopeów. — 
Nowopowistała placówka ma ma celu mie- 
sienie pomiocy bezdomnym chłopcom; — 
zorgamizowama została: staraniem Komi- 
tetu Ognisk dla miodzieży, na którego 
czele stoi p. premjerowa Prystorowa, 
Bezpośrednio po otwarciu wyżej wymie- 
mionego  Ogmiska nastąpiło poświęcenie 
domu moelegowego dla: bezdommych męż- 
czyzn z imteligencji mai Woli, Dom ten — 
powstał z imicjatywy Związku Towarzy- 
stwia Przyjaciół Inwalidów. Na czele te- 
go Związku stoi rówinież p. premjerowa 
IPrystorowa. 

ŚWIATOWY ZAPAS ZŁOTA 

PARYZ. PAT. — Światowy zapas zło- 
ta wymosi obecnie 295 miljardów 700 mil- 
jomów. Stany Zjednoczone posiadają 99 

miijardów 800 miljonów, Francja 80 mil- 
ów 400 miljonów, Amgilja 18 miljar- 

dów 900 miljonów, Japonja 5 miljardów 
400 miljonów, Niemcy 4 miljarndy 900 mil- 
jonów, zaś inne kraje 77 miljardów 900 
miljonów franków. 

    

         

  

SAMOBÓJSTWO POSŁA 

DRA OBERFOHRENA 

BERLIN PAT. — Długoletni poseł do 
Reichstagu i przewodniczący — frakcji 
niemiecko - narodowej dr. Oberiohren 
popełnił dzisiaj samobójstwo, strzełając 
do siebie z rewolweru. Oberfohren, —- 
jak wiadomo — ustąpił ostatnio na sku- 
tek konfliktu, z Hugenbergiem. Dr. Ober- 
fohren liczył lat 52 i był członkiem par 
lamentu niemieckiego od roku 1920.  
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l.  Materjalizm dziejowy, jako kopalnia dla 
literatury, nie jest jeszcze wyeksploatowany, 
ale z głębokich szybów pod patronatem Karola 
Marksa, nie widać nieba. 

Materjalizm dziejowy (z empiryzmem i e- 
wolucjonizmem) spowodował w literaturze nie- 
wątpliwie poważne przemiany. 

Powieść tej doby, w której tendencja pozy 
tywistyczna szła w parze z naturąlizmem, wy 
czerpała się; ale rzeczy istotne mają zasiąg o 
wiele dalszy. 

Pozytywizm, zrodzony z materjalizmu dzie- 
jowego, po opadnięciu akcesorjów (maszynizm, 
inżynieryzm), daje postulat aktualny zawsze i 
coraz bardziej (prócz przejściowej chwili deka- 
dentyzmu), że jednostka musi być mocno i 
reałnie postawiona w rzeczywistem społeczeń- 
stwie, że jej stanowisko społeczne i praca to 
nie konwencjonalny sposób wytłumaczenia eg- 
zystencji, lecz—zasadnicza racja jej istnienia 

Dzięki temu pozostanie zrozumienie 
wartości dokumentarnej. — Formalne  prze- 
miany, które dziś dopiero odbywają się w dzie- 
dzinie powieści, jak np. uśwadomiene, że ciąg- 
łość przeżyć t. zw. bohaterów powieści nie 
jest rzeczą niezbędną (por. powieści Conrada 
np. „Lord Jim"), a w związku z tem możli- 
wość rozbijania całej konstrukcji („„Nostromo* 

Prawo większości 
Za miespełna dwa: miesiące egzaminy 

Opustoszały. uliee. Student zapommiał 0 

wiośnie i sprawadh tego Świata, 

A jednak groza strajku istnieje. 

M y, studenci U. S. B. nie konikretnego 

nie wiemy. Na wszelki wypadek, przeż 

tych, którym. chodzi o mormalny tok stu- 

djów, został zawiązany Komitet Anty 

strejkowy, talkże studenci niektórych iwy- 

działów złożyli ma ręce Dziekanów rezolu- 
cje antystrajkiowe. 

Większość mie chce strajku, boi się go, 

chce za wszelką cenę uchronić się przed 

nim, a jednak strajk możliwy. 
Kto go zainiejuje ? 
Grupka ludzi tylko z imienia zwią- 

zamych z Uniwersytetem. 

Przeciwstawiają się sobie: ogół sl 

<hających i pewien mały procónt iksów, 

Kto ma rację? Czy większość proszą- 

ca o spokój, czy mniejszość hałasująca. 

Taine twierdzi, że większość (60 proc.) 

to glupcy. 
Jeśli więc racji mieć nie może, — to 

przysługują jej (większości) pewne рга- 

wa. 
Cierpliwie  zmosi świadomość, że jest 

terenem doświadczalnym młodocianych 
publieystów, ekonomistów, polityków, de- 
magogów, społeczników; szkółką, gdzie 
się flancuje wantoście świeżo twykiełko- 
wanych prawił światozbawezych. Chętnie 
słucha — © socjalizmie, manodowo - demo- 
kmatyzmie, komunizmie, Polsce mocar- 
atwowej — jednak, nie (przejmując się 
tem zbytnio, zapatrzona w: swój,  iindy- 
„widualistycznie pojęty cel, mie pozwala 
aby któraś z mumtujących idei za- 
ważyła decydująco na. tok studjów. (Łatwo 
było ma rewolucję pod sztamidarami Dem- 
bińskiego a teraz Kapały — jednak: jakoś 
wszystko stoi w miejscu). Wilno więc 
mniejszości występować z hasłami ni 
komu nie przyczyniającymi zła; wolno się 

bawić 'w piatilelki, faszyzmy,  hitleryz 

«my... mie wolno jednak godzić w inter 
pragnących ciszy ii spokcju przed egzamina 
ani, większości, która miezorganizowana 

dzika, jest ma Uniwersytecie poto prze- 

dewszysikiem, aby się uczyć. Nie wolmo 

zwłaszcza w myśl dyrektywów, płynących 

z góry, o wytraźnych celach ikonjunktura)- 
mych, miecić płomień niespokojnego brum- 

tu wśród szerokich mas młodzieży aka- 

demickiej, buntu przeciwko mniej lub 

więcej prawowitej wiładzy, przeciwko za- 
ibwierdzonym przez Sejm ustawom raniej 
lub więcej słusznym. 

      

    

Większość ma swoje prawa, wobec 
jktórych nawet macja, mniejszości musi 
się odmosić z respektem. Inaczej cała ta 
„sStrajkheca“ będzie demagogją majbat- 
dziej omdymarną, będzie postępkiem mie- 
koleżeńskim, nieuczciwym, 

Leon Bortkiewicz 

  

Na wodach 

   

  

sięga genezą epoki pozytywistycznej, gdzie 
główną rolę odegrywa funkcja społeczno - go 
spodarcza, mogąca się obejść bez zachowania 
ciągłości świadomości przeżyć. 

„Zrozumieć życie i rozwój jakiejś formy 
artystycznej, czy też literackiej — pisze 
Brzozowski („Współczesna powieść polska” 
Warsz. 1906, str. 11) — znaczy to rozumieć 
wyrastanie jej z pewnych zagadnień życia”. 
Słowom tym zaprzeczyć nie można, tylko że za 
gadnienia życia nie muszą być zwężane do cia- 
snego kręgu zagadnień gospodarczych, które 
są zwykle doraźne, konjunkturalne. 

Uznaną (niewątpliwie zasiużone) szabłony 
powieściowe nie wyrastały już ze współczes- 
nych zagadnień życia i słusznie dał Brzozow- 
ski wyraz konieczności ich zrewidowania, któ 
ra już istniała. 

ll. Pozytywizm ustąpił przed modernizmem 
ale modernizm nie był tylko negacją. Musiał 
walcżyć z rygorem konieczności dziejowej i z 
demonem ewolucjonizmu, musiał wyzwalać 
sztukę ze  „służby”, lecz atmosfera wartości 
społecznych, rozszerzonych przez walkę, nasyci 
ła i ten prąd. I dlatego, choć modernizm „Ży 
cia" i „Chimery* skończył się bardzo prędko, 
ale modernizm Żeromskiego, Wyspiańskiego, 
Kasprowicza to najbardziej twórcze i dziś i 
jutro wartości. 

Wysiłki programów dzisiejszych są często 
zupelnie próżne, jeśli poprostu jednostronnie 
negują modernizm jako całość, powracając do 
nieistotnych akcesorjów pozytywizmu (robot- 
nik, inteligent — proletarjusz, jako powieścio- 
wa lalka). 

A dzięki modernizmowi właśnie zetknięte te 
ideały mieszczańskiego filisterstwa, wytosłe — 
o ironjo — z walki o prawo pracy, zostały w 
znacznej mierze odsłonięte, zdemaskowane i 
wyprostowane. > 

Niewspółmierna jesti olbrzymia, na szerokich 
podstawach oparta walka Żeromskiego, Kaspro 
wicza, Wyspiańskiego w stosunku do propagan 
dy dzisiejszej powieści proletarjackiej. 

Ш. Za fałsz uważamy negacyjne progra- 
my różnego rodzaju „awangardy* (nazwa w 
cudzysłowie dla odróżnienia od awangardy pra 
wdziwej, która w wielu dziedzinach się two- 
rzy). Za obskurantyzm uważamy czepianie się 
odgrzewanycn szablonów marksowskich. 

Łatwo wyśmiewać modernizm i „odkry- 
wać* racjonalne podstawy społeczne sztuki. 

Przemiana form jest dziś truizmem. Lecz wy 
magamy stosunku twórczego i w konstrukcji i 
w deformacji. Zbigniew Folejewski. 

Koła Naukowe 
REPORTAŻ DRUGI 

'Lechija Tow. Fanmaceutyczne. Kilka- 
set członkiń i kilku członków, zwycięska 

komkuremieja! w! stosunku do wydziału hu- 
manistycznego. Mioże dilatego ekspansja 
idzie głównie iw Ikienumiku taneczno - ar- 
tystycznym, a z sekcyj maukowych sekcja 
«dramatyczna wykazuje najwyższą dzia- 
łalmość: Riewja, sobótki, kabaret. Na ze- 
braniiach dyskusyjnych w! obszernych a- 
partamentach ma: Balkszcie idają herbatę. 
Są to „Śnody literackie" — dużo liiteratu- 
r yi mody (Lerbaty), mniej farmacji cu- 
knu. Tłustracją powyższych wrażeń ne- 
portera może być fialkt, iż w bibljotece 
Lechji ma 1350 tomów prawiiie tysiąc sta- 
mowii beletrystyka (tyle beletrystyki mie 

posiąda nawet Koło (Poloniistów)). Trzeba 
pnzyznać, że liechjaa skupia ogromną 
większość studentów farmacji daje (po- 

moc naukową, udziela pożyczek; obecnie 

przygotowuje skrypt (a! raczej, podręcz- 
mik) z farnmakognozji i rewię wiosenną. 

Podobnio ostatnia: wizytacja OZAKN po- 
leciła przestrzeganie _ „Odznaki (Wiydajnej 

Pracy" (OWIP) oczywiście w celu 'wzmo- 
żenia działalności maukowej. — Skutki 
mierne, Zefet, 

   

V! Zjazd Kół Farmaceutycznych 
Polskie] Młodzieży kademickiej 

Obradował w Wilnie w dn. 1, 2, 3 ma- 
ja, Udzial wtzięły: (Warszawa, Kraików, 
Poznań, Wilno. Zjazd miał charakter wiy- 
bitnie naukowy. Wiygtoszono i przedysku- 
towanio caly szereg ipowažnych referatówi 
maukowych. Na inauguracji referat wy- 

    

głosił prof. Muszyński p. t. „Djetyczna 
rola t. zw. ziół leczniczych! 

Na zakończenie byił banikiet. 
O bamkiecie nie piszę anii dobrze, ani 

źle, bo Kosztował 10 zł. Zetet, 

szerokich 
„ILE DE FRANCE“ — WIELKA ARMADA“ — „ALERTE“ 

Daleko od prowincjonalnego folwar- 
ku. Tam... gdzie życie wre. Wypływamy 
na szerokie wody. 

Dmie słaby nord-nord-west. Ocean 
iwzdyma i faluje. Pogoda piękna. Pły- 
wający luksus „Ie de France*  pruje 
wody w kierunku Ameryki. Świat cały z 
zapartym oddechem oczekuje wyników 
konierencji waszyngtońskiej. Na pokła- 
dzie przechadza się premjer francuski 
Herriot. Okręt na pełnem morzu. 

Jeden z korespondentów paryskiego 
„Journal'u“ golił się jeszcze w swej ka- 
jucie, gdy zastukano do drzwi: 

— Pan prosił o połączenie telefoni- 
czne z Paryżem? Redakcja  „Journal'u* 
przy aparacie. 

W ciągu kilku sekund specjalna win- 
da dostarcza korepsondenta do budki te- 
lefonicznej. Taka sama budka jak na lą- 
dzie. 

— Hallo, stenograt „Journal 
szę dyktować! 

Wielka kompanja transatlantycka u- 
stanowiła na okrętach swoich linij połą- 
czenia telefoniczne. Dziś można z pełne- 
go morza rozmawiać z każdem mieszka- 
niem, z jakimkolwiek abonentem konty- 
nentu europejskiego. Więc korespondent 
nadaje telefonogram do_gazety. 0) wszy- 
stkiem, co widzi, co słyszał, co przypu- 
szcza. Dziennikarstwo jest sztuką. Zwy- 
czajny śmiertelnik nie spostrzega nic go- 
dnego uwagi. Wokół otacza go przepych, 
statku: obiady, śniadania, miłe pogawęd- 
ki, w których temat pogody nie jest 
znów tak banalnym. Spacery, bridž. Co 
dnia to samo. O czem tu pisać, a tembar 
dziej... telefonować po przez ocean do 

p 
u“, pro- 

gazet? — Trzeba być dziennikarzem, 
trzeba posiadać sztukę wykrzesywania 
zainteresowań czytelników. Trzeba to u- 
jąc w odpowiednią formę. 

Dnia tego korespondent nadał szcze- 
gółową depeszę o pobycie na statku czte 
roletniego pasażera, który podróżuje zu- 
pełnie samodzielnie. Rodzice chłopca od 
bywają przejażdżkę dla rozrywki po Eu- 
ropie. Dziecko ich trochę krępowało. Od 
wieźli go do Hawru, wsadzili na okręt, 
połecając opiece administracji. W New - 
Yorku odbierze go z pokładu babunia. 
To takie proste w dzisiejszych czasach. 
Chłopczyk stał się ulubieńcem pasaże- 
rów. Właśnie Herriot lubi przebywać z 
malcem i zakarmia go formalnie cukier- 
kami. Prawda, że to ciekawe? Upłynie 
pół godziny i czytać sobie będą o tem 
w. Paryżu. 

Droga powrotna do Europy była je- 
szcze bardziej urozmaicona. Herriot wra 
ca do Paryża. Kabinę pierwszej klasy zaj 
muje w sąsiedztwie Ignacy Paderewski. 
O dwie następne dalej, znakomity kom- 
pozytor Toskanini. Jadą trzy gwiazdy e- 
kranu, król przemysłu serowniczego w 
Ameryce, prócz tego najwyższy wzro- 
stem oficer armji amerykańskiej. Kryzys 
i miljony bezrobotnych pozostały gdzieś 
daleko, daleko na lądzie. Olbrzymie fale 
Atlantyku kołyszą statkiem: Dmie siid - 
ost. Słońce olśniewa wypolerowany po- 
kład, przegląda się w nieskazitelnie bły- 
szczących klamkach, okuciach, głaszcze 
dywany, kryształy zastawy, lustra, żyran 
dole sal balowych, igra wśród różnoko- 
lorowych tualet damskich. 

Gwiazdy ekranu posiadają tualety ba 
jeczne. Dosłownie zmieniały suknie co go 
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Tydzien Akademicki 
POSTAWA WOBEC LITERATURY © konieczności stworzenia 

Teatru Akademickiego 
(ARTYKUŁ Il-gi AGITACYJNY) 

Brak możności znalezienia ujścia dla 
potrzeb kulturalno - artystycznych ma 

terenie Uniwensytetu, sprawi ato, że 
świeżo mpieczona „/wamtość społeczna о- 

puściwszy mury; Wszechnicy, zatraca 
ima zawsze tę resztę  mierozdmuchanego 

płomienia, jaki tlił się ry każdym mło- 
dym. 

Nie wystarczają studentowi szopki, 

chóry, żywe gazetki, czwartki akademic- 
Ikie. Także to, czem go prywatnie kar- 
mi starsze społeczeństwo, jest о wiele 

miewystarczającem.... — Chociażby dla 'te- 
go tylko, że młodość woli tworzyć sama 

nowe wartości. 
Zmalezienie więc jalkiejś nowej formy 

wtyżycia się kulturalno - artystycznego, 

jest kwestją palącą. (Komieczną, rwiobee 
doraz glębiej i szerzej matenjalizującego 

silę świata, gdzie wszelki „niestosowmany 
wyraz artystyczny” spotyka się z pogardą 

z uśmiechem politowamia, 
Proponuję teatr Alkademieki, 

T-man, 
—=00-05—— 

Kto zamordował Wiš- 
n'ewskiego 

WARSZAWA, (tel. wł.). М sprawie 

tajemniczego zabójstwa: pocztyljoma Wis- 
niewskiego dowiadujemy się, że policja 

ujęła sprawcę. Jest mim moejakij Ko- 
walski, który wypierał się (początkowo 
przestępstwa, w: końcu jednak zeznał, że 
uderzył Wiśniewskiego kamieniem w kiat- 
kę piersiową. Tło całego zajścia nadal 
nie jest jeszcze wyświetlone. Kowialski 

cieszy się bamdzo złą opinją. Podobno 
zajście miało mieć charakter osobisty, a 
Kowalski twierdzi, że stawał w obronie 
kobiety mapastowanej przez Wiśniew- 
skiego. 

    

0 pomoc di 

HOLANDJA — 
HAGA PAT. — Mecz Holandja — Polska. 

W ostatnim dniu meczu tenisowego Polska — 
Hołandja w Hadze miały być rozegrane dwie 

gry pojedyńcze. : 
W pierwszym meczu Tłoczyński spotkał się 

z pierwszą rakietą Holandji Timmerem. Pierw 
sze dwa gemy przymosły zwycięstwo świetnie 
grającemu urmmerowi 6:1, 6:3. W trzecim se 
cie Tłoczyński grający bardzo ambitnie uzy- 
skał przewagę nad słabnącym Holendrem i wy 
grał 6:4. Czwarty set przyniósł zwycięstwo do 
brze dysponowanemu Tłoczyńskiemu 6:3. — 
W ostatnim secie początkowo prowadzi Tło- 
czyński 2:0.. 

POLSKA 3:1 
W trzecim gemie sędzia niesłusznie przyzna 

je punkt Timumerowi. To wyprowadza z rów- 
nowagi napięte nerwy  Tłoczyńskiego., który 
załamuje się i oddaje kolejno 6 gemów. 

Przez cały czas meczu dął silny wiatr i 
tmżył deszcz. Timmmer grał nadzwyczaj regular- 
nie, Tłoczyński był zdenerwowany. 

Wynik ten zadecydował delinitywnie o na- 
szej porażce w meczu z Holandją w stosunku 
КЗ 

Z powodu deszczu ostatnie spotkanie Heb- 
da — Hughan nie odbyło się. 

Mecze tenisowe o puhar Davisa 
LONDYN. PAT. W Meksyku odbywa 

się mecz Stany Zjednoczone — Meksylk. 
IPo dwóch dm: Stany, Zjedn. prowadzą 

3:0, a tem samem mecz wygrały. 

  

* * 

FLORENCJA. PAT. Wiochy zdecydo- 
wianie pokonaty Jiugosławję 4:1. Włosi 
wygrali wszystkie single, a przegrali po 

Dwie porażki 
BIALOGROD. PAT. W pierwszym me- 

czu w Białogrodzie B. A. S.|K. pokonał 

drużymę (Warszawianki w stosunku 2:0. W 
drugim dniu, to jest w: niedzielę występ 
Warszawianki zakończył się również kilę- 

       

  

mordenczej trzygedzilnnej walce spotkanie 
mw doubleiu 

* * 

WIESBADEN. PAT. W dmgim dniu 
meczu Niemcy — Egipt para niemiecka — 

Cramm — Nourney pokonała parę egip- 
ską Wahidq — Shuksy 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. 
Niemcy prowadzą 3:0, mając więc zapew- 
nione zwycięstwo. 

Warszawianki 
ską W spotkaniu B.A, S. K. wygrał — 

4:0 (0:0). Warszawianka trzymała się 
bandzo dobrze w: pierwszej połowie, zała- 
mała się jednak po przerwie. 

Dzień Polskiego Związku Piłki Nożnej 
WARSZAWA. PAT. Na boisku Po- 

lomji mozegramy został z okazji dnia PZ 

PN doroczny mecz międzymiastowy Wan 

szawa — Lwów zakończony, wynikiem 

mienozstrzyjguiętym 1:1 (1:1). 

Drużyjca warsząwaka nie umiała wy- 

korzystać swej przewagi cyfrowo. 'Pienw- 

szą bramkę zdobywa: dla: Lwowa w 10 mi- 

nucie Drzymała. w 16 minucie Pirzeździec- 

kiemu udało się wyrównać 

a Polaków 

  

Z AFRYKAŃSKIEJ LEGJI CUDZOZIEMSKIEJ 

Po otrzymaniu wiadomości od zma- 
jomych, którzy 'w Wamszawie zonganizio- 

wali pomoce dla maszycdh rodaków «z Le- 
gji Cudzoziemskiej zwracam się z gorącą 
cą prośbą do czytelników „Słową' — o 
ofiarę iw! postaci (książek polskich i pism 
ilustrowanych, o które pnoszą. mast dobro- 
wolni wygjnańcy. Przesylką zajmę się o- 
sobiście, a łaskawych ofiarodawców! рго- 
57е i skierowanie darów swych pod mo- 
im. adresem: Wiilmo, Św. Jenski zaułek 
3 m. 4. Zofja Węcławowiczówna. Prosi- 
labym © zallączenie do książek — nazwis- 
ka ofianodawcy. 

Opiekę nad (Polakami z Legji Cudzo- 
ziemskiej w Afryce, zorganizowała dziel- 
na rodaczka masza p. Helena Filochow- 
ska — Vinicent St. Disier, żona dowódcy 

centrum mobilizacyjnego artylerji w Af- 
ryce wm Oranie, 

Przed pięciu laty, rozpoczęła ona 

swą pracę opiekuńczą, przy 'współudziate 

męża swego — pułkownika Vincent St. 
Dizier, którego popaucie ułatwiło og- 
romnie komunikowanie się «z krajem i 
przesyłanie paczek Polakom  rozrzuconym 

w poszczególnych oddziałach ma Sahamze. 

Pozwalam sobie mą umieszczenie prze- 
tumaczonego a pełnego skromności ustę- 
pu z u p. Vineent St. Dizier do jednej 
z pań opiekunek m (Warszawy: 

„Jestem tylko wygodnym łącznikiem 
do ułatwienia przesyłek usuwania trud- 
mości celnych a przedewszystkiem dla 
oszczędzenią skromności mej żony móie- 
znioszącej weklamy. Spełniam swe zadanie 
łącznika z radością, gdyż, przez siedem 
lata spędzonych wi Polsce  dowodzilem 
w ciągu 3-ch lat oddziałem artylerji — 
polskiej — prowadząc '» ogień dzielnych 
polskieh żołnierzy i wtenczas poznałem 
ich zalety”, 

Pani Filochowska — Viineent St. Dizier 
w swych listach 'opisuje stnaszne icierpie- 

  

   

dzina. Rój wytwornych mężczyzn otacza 
je oczywiście bez ustanku. Lil Damita 
flirtuje i bawi się wesoło — Bebe Da- 
niels przebywa wyłącznie w towarzyst- 
wie własnego męża. 

Herriot prowadzi długie rozmowy z 
Paderewskim. Mówią o muzyce. Kores- 
pondent podsłuchał, jak Paderewski coś 
prawił długo o Szopenie. Wogóle Pade- 
rewski wprawiał w zdumienie otaczają- 
cych nieskazitelną białością swych kami- 
zelek. Dziennikarz paryski jest przekona- 
ny, że są to najbielsze kamizelki na świe 
cie. W kajucie jego umieszczono piani- 
no. W godzinach rannych mistrz gra. 
Wieczorem zasiadał do bridża. Toscanini 
natomiast wcale nie wychodził z kabiny. 
Całemi dniami przebywał zamknięty u 
siebie. 

Wieczorami sala jadalna rozbrzmie- 
wała dźwiękami potrącanych kielichów. 
Szampan przelewał do wtóru fal oceani- 
cznych. Zabawa i rozmowy przeciągały 
się dopóźna w nocy. jednego z takich 
pięknych wieczorów, opowiadał oficer 
statku o „królu zapałczanym* Kreuge- 
rze. Powracał on z Ameryki do Europy. 
Przyjaciel Kreugera, w największej taje- 
mnicy, zwrócił uwagę administracji okrę 
tu, iż wielki finansista nosi się rzekomo 
z zamiarami samobójczemi. Prosił o ba- 
czenie i opiekę. Każdy krok Kreugera 
był śledzony. Ale nic nie znamionowało 
katastroiy. Kreuger był wesół, tańczył, 
pił, bawił się. Przeważnie jednak grał w 
karty. Karta szła mu piekielnie. Wygry- 
wał i wygrywał. Obok, na stoliku leżały 
już stosy banknotów. Statek przybył do 
portu. Gra szła jednak iw całej pełni. 
Większość pasażerów dawno opuściła 
gościnny pokład. Tylko w apartamentach 
Kreugera grano dalej. Kapitan pozwolił 
sobie wydelegować oficera, z uniżoną u- 
wagą, że — statek dawno już stoi w 
porcie. Kreuger grał jednak i wygrywał. 

mia moralne tych młodych chłopców sa- 
motnych i wylkolejonych. Pragną oni pnze- 
dewszystkiem łączności: z krajem, książek 
polskich i pism naszych — a przytem wie- 
lu z nich prosi o listy, by mieć to tak im 
„potrzebne dla podtrzymywania ducha u- 
czucie, — że ktoś o nich myśli i pamię- 
ta, Pani Vincent St. Dizier zorganizowała 
już przy pomocy ofiarodawców: z Polski: — 
kilka bibljotek ma placówikach najbardziej 
oddalonych. Oto kilika ustępów z jej listów: 
Niedawno (byłam mw Colomhb - Bechar na 
Saharze, gdzie „spleen* majezęściej dopnu 
wadza do ataków szału i rozpaczy: jednost- 
ki mniej odjpomne, nie mogące naginać się 
do żelaznej dyscypliny i do atmosfery Lie- 
gji. Tam też najczęściej rozgrywają się 
dramaty: serc samotnych i udręczonycch — 

z ich nieuniknionym finałem — Ikulą sa- 
mobójcy. 

I tam też postanowiłam stworzyć pol- 
ską bibljotekę — coś wi rodzaju morfiny 
na potworną afrykańską „chandrę, z 
którą tu musimy walczyć”. 

Dziękując za otrzymane już paczki i 
przesyłki pieniężne ma papierosy, pisze 

p. Vincent St. Dizier: „Wśród sierżamtów: 
pobierających 700 franków: miesięcznie 
jest wielu byłych polskich oficerów —- są 

i hrabiowie kolegujący z bandytami 1 
dziwaczny, straszny i. tajem 

niczy świat... „Legja, IPotępieńców". 
(Na zakończenie tej mieudolmej 1602 2 

głębi serca płynącej adezwy mojej, proszę 
osoby pragnące bliższych  imformacyj o 
skierowanie listów: pod moim wyżej wy- 
mienionym adresem, a z całą chęcią po- 
dzielę się posiadanemi wiadomościami. 
Wierzę że ta odezwa moja: wzbudzi od- 
dówięk w gorących  semeach ludzi kreso- 
wych, którzy sami przecienpieli miele — 

a więc tem głębiej odczują i zrozumieją 

ból i tęskmotę naszych rodaków z Legji. 
Zofja Węcławowiczówna 

  

     

  

Wygrał ogromną podobno sumę. Moto- 
rówka odwiozła go na moło. Nazajutrz 
zastrzelił się. 

Syrena okrętowa uprzedza o celu po- 
dróży. Wspaniały, luksusowy gmach pły 
wający, wzór kunsztu i nowoczesnej te- 
chniki zarzucił kotwicę. Opuszcza go te- 
raz wytworne towarzystwo wielkiego 
świata, wybrańcy losu. 

Ж * ® 

W końcu kwietnia opuściła port lon- 
dyński mała ekspedycja, składająca się z 
trzech statków i zaledwie 15 ludzi za- 
łogi. Statki skierowały się ku pewnej wy 
sepce Archipelagu  Hebrydzkiego. Tam, 
na dnie morza leżą miljony. Złoto, sreb- 
ro, drogie kamienie. W pobliżu wysepki 
zatonęła „Florencja”, statek „Wielkiej 
Armady“ w r. 1588. W przeciągu trzech 
i pół stuleci dokonywano prób i pona 
wiano wciąż nowe, ale bezskutecznie, 
Według współczesnych kronikarzy „Flo- 
rencja* wiozła pieniądze na utrzymanie 
całej iloty hiszpańskiej w przeciągu 
dwóch lat. Prócz tego dary króla hisz- 
pańskiego i złoto w sztabach. Skarb о- 
ceniany jest na sumę jednego miljarda 
iranków. Właśnie w celu wydobycia 
tych kosztowności wyruszyła ekspedycja 
as do Archipelagu wysp Hebrydz- 
kich. 

Dziwić się można, dlaczego przy dzi 
siejszym rozwoju techniki, nie wynalezio 
no dotychczas odpowiednich maszyn, nie 
potrafiono zastosować wynalazku, który- 
by ułatwił wydobywanie skarbów z dna 
morskiego. Nie jest to jednak rzeczą tak 
prostą, jak się może napozór zdaje. Ko- 
ło wysp Hebrydzkich panują wciąż bu- 
rze, przedmioty spoczywające od wieków 
na dnie oceanu pokryte są warstwą ти- 
łu grubości często kilku, lub likkunastu 
metrów. Należy więc operować materja- 
łami wybuchowemi, rozsadzać muł, co 
jest związane z  niebezpieczeństwem. 

* 

KRAKÓW. PIAT. Mecz piłkamski 

Śląsk — Krakóm przyniósł drużynie kra- 

kłowskiej zwycięstwo 3:1 (2:0). Drużyna 

śląska opieralla się mia szkielecie IFC z 

graczami wyłącznie A klasowymi, Kraków 

wystawił skład ligowy. Pienwsza połowa 

gry wykazała przewagę Krakowa, po przer 

wie natomiast zdobył prowadzenie Śląsk. 

     Ri В. 
WŁADYSŁAW SEMKOWICZ, prof. U. j. 

— Materjaly źródłowe do dziejów osadnictwa 
Górnej Orawy. Część I. — Dokumenty. Nakła 
dem Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. 
Zakopane, 1932, str. 199. 

Dzieje osadnictwa Górnej Orawy nie do- 
czekały się jeszcze nietylko  monograficznego 
opracowania, ale nawet zebrania i uporządko- 
wania źródeł. Dzieje te jednak są bardzo cie- 
kawe, bo na odcinku orawskim, jak na odcin- 
kach spiskim i czadeckim żywioł polski pize- 
kroczył granice polityczne. Prof. W. Semko- 
wicz wkroczył w dziedzinę przez historyków 
jeszcze właściwie nietkniętą, ogłaszają szereg 
niezmiernie ważnych i ciekawych dokumen- 
tów, dotyczących przeszłości Górnej Orawy. 

Zwracając uwagę naszych czytelników na 
to podstawowe dzieło, które ułatwi historykom 
i literatom dalsze oświetlanie dziejów Górnej 
Orawy, musimy wyrazić życzenie, aby jaknaj- 
piędzej się ukazał następny tom dzieła prof. 
„Semkowicza. 
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Ziemia nasza winna nas 
wyżywić i odziać 

Hasło, rzucone przez generała L. Že- 
ligowskiego: „Ziemia mąsza winna nas 

wyżywić i odziać'„, zniajduje coraz więcej 
zwolenników. Obecay kryzys tem bardziej 

zmusza. maród do samowystarczalności i 
popierania wlasnego przemysłu. 

W ieelu omówienia sposobów należytej 

propagandy hasła popierania wyrobów 
własjniych oraz zastanowienia się nad 

możliwościami zdobycia rynków  twe- 
minętrznych dla naszych wyrobów mier- 
skich, ruchliny i czujny na aktualne 

adnienia Społeczny Klub BBWR zor- 

miu 6 b. m. zebranie po- 
one propagandzie ln, 

И treściiwemi i ciekawemi  referatami 
wystąpili pamowie: dyr. Maculawicz, dyr. 

Tyma i dr. Jagmin. 

Pienwszy prelegent zarysowal stusun- 

ki panujące zagranieą i wskazał, żakiemi 
dregami idzie akcja propagandy wyrobów 

własnycli w Amglji, Niemczech (hasło: 
„Myśl po niemiecku, — kupuj wyroby nie- 
mieckie!“,) ma Węgrzeen („Małe Węg 
popierając przemysł  obey, zatrudn. 
199 tys. obcych rokbotn:ków. gdy w kra- 

ju panuje bezrobocie i głód!*; i w in. kra- 
jach. Następnie zaś zaznaczył, że zrezu- 

mienie znaczenia wyrobów własnych ecraz 
bamdziej się rozpowsza 

stkiem dzięki wielkiej inicjatywie 
Premjerowej Prystorowej, która gorąco 

popiera akcję. W ostatnim roku  insty- 
iucje państwowe, iowe oraz mo- 
niopole państw: zakupiły wyrobów 
Iniarskich za: 8 miiljonów złotych!... Wiel- 
ki przemysł polski niestety jeszcze nie 
może zrozumieć korzyści, jakie pociąsa 
za sobą popieranie polskieh wyrobów — 
włókienłiezych i konzysta z pozornie tań- 
szych wyrobów zagranicznych, kupując 
mp. zamiast (worków lnianych worki ju- 
tome. Nie mają należytego zrozumienia 
dla rozpoczętej akcji propagandy wyro- 
bów. polskiich Izby Handlowo - Przemy- 
słowe, — mie wyłączając i wileńskiej, 
która, zdawałoby się powinna byla po- 
pierać produkcję lnu! . 

Dyr. Tyma zarysował obraz organi- 
zacji handlu wyrobami włókienniczemi 
i podał szereg ciekawych danych o mo- 
żliwościach iw. tej dziedzinie. Ktoby przy- 
puszczał, mp., że w Polsce pracuje 1 mil- 
jomi dwieście tysięcy kołowrotków i sześć- 
set tysięcy Kknosien i że polska wieś wyra- 
bia rocznie 100 — 150 milijonów metrów 

płótna !... 

"Wreszcie dr. Jagmin w dłuższym refe- 
racie postarał się odpowiedzieć na py- 
tamie: czy kiwestja Imianska jest kwestją 

kryzysową, czy; też — nie, — czyli innemi 
słowy: czy jest to akcja doraźna, czy też 
my, a i cala Furopa musi przejść na рго- 
dukcję włókna. Odpowiedź uzasadniła og- 
rmomne i! mieprzemijające znaczenie  pro- 
dukcji włókna, 

Ciekawe referaty wywołały wymia- 
nę zdań i przyczyniły się do gruntownego 
oświetlenia sprawy. Przewodniczącym ze- 
bramiiaa był p. Jemsz. Zebranie zaszczyci- 
li swą obecnością p. gen. L, Żeligow- 
ski, wicewojewoda Jankowski, starosta 
Kowalski, oraz  liezmii | przedstawiciele 
sfer bankowych 'i przemysiewych. z, 

   

  

    

  

   
   

   

  

   

  

    
     

   
   

       

PERO OOE ZOZ PCA OKOPACH OOO ROOTA 

Pawilon polski na wystawie w Chicago 

  

Na zdjęciu naszem widzimy pawilon polski na Międzynarodawej Wystawie w Chicago, która 
otwarta będzie w roku bież., ufundowany staraniem i 

TRYS TS O O R k A i O OT LDSS SIS ISSN E IEROKIEC DA A A OST AINA 
Prócz tego ponura legenda broni dostępu 
do skarbów „Wielkiej Armady". Panuje 
mianowicie wśród nurków tradycja, że 
kto się dotknie tego złota, zginie straszli- 
«wą Śmiercią. O śmierć taką wcale nie - 
trudno tam, gdzie krążą rekiny i inne po 
twory morskie. 

W  ubiegłem stuleciu słynny nurek 
Archibald Miller, drwiąc z przesądów, 
zjechał na dół i znalazł w piasku wspa- 
niałą złotą tjarę. już ją miał w ręku. Na- 
gle został zaatakowany przez potwora 
morskiego. Rzucił zdobycz, dał sygnał 
i kazał się wyciągać czemprędzej.. —- 
Inny, znów znalazł na dnie i wydobył na 
powierzchnię: szpadę o złotej rękojeści, 
kilka monet, oraz maią armatę okrętową. 
Następnie udało się mu wydobyć dwa 
srebrne kandelabry. Towarzystwo finan- 
sujące ekspedycję, zadowolone z wyni- 
ków, zaproponowało nurkowi dokonania 
prac na wielką skalę pod jego kierun - 
kiem. Nurek jednak zrzekł się dalszej 
pracy. Powiedział tylko: 

— Nigdy tam nie wrócę. 

Dlaczego? — niepodobna było się o- 
deń dowiedzieć. Czyż to możliwe, by ja- 
kaś straszna tajemnica strzegła skarbów 
„Wielkiej Armady''? 

Obecna ekspedycja wyposażona zo0- 
stała w najbardziej doskonałe maszyny i 
aparaty techniczne. Angielska opinja pu- 
bliczna z zaciekawieniem oczekuje rezul- 
tatów poszukiwań. 

Narazie „Wielka Armada" spoczywa 
nadal na dnie wielkiej wody. 

* о* * 

Gdzie się podzieli ludzie z yachtu „A- 
lerte"? — Płynie sobie okręcik, długości 
13 metrów wzdłuż kanału La Manche. 
Yacht malowany na biało, czyściutki, 

schludny. Najwidoczniej należał do ludzi 
bogatych. Płynie popychany falą morską, 
rzucany z'boku na bok, jakby nim nikt 

kosztem Połonji amerykańskiej. 

nie kierował. Statek, który przepływał 
właśnie obok, zbliżył się do yachtu. Ży- 
wej duszy na pokładzie. Ludzie wsiedli 
w łodzie i popłynęli sprawdzić. Weszli 
na pokład: wszędzie porządek panuje 
wzorowy, a nikogo niema. Zeszli w dół 
do kabin, do maszyn, do kuchni. Okręt 
najwidoczniej niedawno opuszczony zo- 
stał przez załogę. Jaką? do kogo nale- 
żał? co się stało?- być może jakieś nie- 
szczęście? 

Przyholowano stateczek do portu an- 
gielskiego Tyne. Wdrożono natychmiast 
śledztwo. Jakież zdumienie ogarnęło an- 
gielskie władze śledcze gdy po pewnym 
czasie okazało się, że okręt tej nazwy 
wcale nie jest znany, że nie jest rejestro- 
warny w żadnym porcie. Nikt go nie wi- 
dział, nikt nie znał jego właściciela. 

Na pokładzie statku nie znaleziono 
żadnych papierów okrętowych, żadnego 
świstka papieru, bądź dokumentu. Nato- 

miast w kajucie kapitana był nakryty 
stół z wyszukanemi potrawami i napo- 
jami. Fakt, że „Alerte* pozbawiona była 
łodzi ratunkowych nasuwa przypuszcze- 
nie, że załoga opuściła statek umyślnie. 
Dlaczego jednak, co mogło być powo- 
dem tej dziwnej tajemnicy? 

Starzy marynarze przypominają sobie 
dawne czasy: w roku 1896, w pobliżu 
wysp Azorskich natrafiono na okręt „Ma- 
rie Celeste“. Na pokładzie nie było też 
ani pasażerów, ani załogi. Jakkolwiek 
wszystko było w porządku, papierów o- 
krętowych również nie odnaleziono. ,„Ma 
rie Celeste" podobnie nie była nigdzie 
rejestrowana, nikt nic nie wiedział o jej 
właścicielu, i jej raidach. Od tego czasu 
upłynęło 37 lat, a tajemnica „Marie Ce- 
leste“ nie została wyjaśniona. 

Takie to bywają zdarzenia na szero- 
kich wodach. aż. 

——2000=—
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Dr. Sidorowicz wygrał bieg Indywidualnie 
'W6ród ogromnego  zainiteresowamia się 

iłumuie zebranej publiczności, — wzdłuż 

2700 metrowej trasy, prowadzącej przez 

aleje parków miejskich, przy pięknej 

słonecznej pogodzie odbyt się "wczoraj 

drużynowy bieg © magrodę przestodnią 

puhar Redakcji „Słowa” oraz szereg 

nagród indywidualnych a w ich łiczbie — 

dyplomy dla zwycięzców indywidualnych, 

ufundowane przez Dowódcę 3 Baonu Sap. 

mjr. Ozarneckiego. 

Mimo: znacznie wcześniejszego, 

latadh ubiegłych startu ( o godz. 10), — 

mimo szeregu innych równie cizxawych 

iraprez. publiczność szczelnie obsadziła 

trasę oczekując chwili rozpoczę?:a się 

biegu, podkreślając tem celowość orga- 

nizowania tego rodzaju imprez populary- 

aujących sport. 

Na starcie, urządzonym w. jednej 

alei Cielętnika ustawiły się drużyny  klu- 

bówi: 3 B. Sap. Sokoła, KPW — Ogniska 

6 p. p. leg. i Stow. Mł. Polskiej. Uderza 

brak zawodników: 1 p. p. leg., Strzelca: o- 

raz klubów żydowskich. 

Po strzale startera rusza 

wa zawodmików. Dr.  Sidonowicz, 

jak go żartobliwie mazymamy — moto- 

ryczny zwycięzca wysuwa się odrazu ma 

czoło za nim tuż Żylewiez i Rudek, 

Tempo odrazu znaczne to też mniej 

užni w swoje Siły zawodnicy, jpozostają 

znacznie w tyle już po kilkuset metrach, 

— Publiczność zbiega się z całej Bermar- 

dynki ku alejom strzeżonym przez Sape- 

rów, fku trasie i z zainteresowaniem ob- 

serwuje biegnących. Niektórzy śpieszą 

ka mecie, aby miidzieć fimisz. 

Tu już tłok i gdyby mie zwarte szeregi 

saperów trudno byłoby 0 utrzymanie talk 

waonowego porządku. Sędziowie oczekują 

ze sztioperami iwi ręku. Wśród  publiczmo- 

ści, tuż sza metą przedstawiciele władz 

sportowych z prezesem iWil. OZLA! ppiłk. 

dypl. Z. Wendą, dowódcą 3 Baonu Sap. 

хойг. K. Czarneckim, prezesem  KiPW! — 

Ognisko ppłk. Sheybal'em, komendantem 
miasta ppłk. Błockim, dr. kpt. Gołyńskim 

Komend. Ośrodka [W. F. kpt. Ostrowskim 

oraz licznie zebnamy konpus oficerski 3 

B. Saperów z modzinami. 

„Słowio” reprezentują pp. dr. W. Char- 

kiewiez i W. Tatarzyński. 

Oczekiwamiia nie tnwają długo. Dają 

znać, że biegmie (pienwszy. Nikt z obee- 

niż w 

z 

zwarta ła- 

MASZ — 

nych a orjenbujących się w sytuacji mie, 

wątpi, że jest mim (dr. Sidonowiez. Za 

chwilę wybiega on z za zakrętu. — Bieg- 

sie swym równym pewnym krokiem. — 

Tuż, tuż za nim drobna postać Żylewłicza 

(Sokół) mieca dalej Rudek (Sap.) 

Po dluższej przerwie Wimgrys (SMP) 

(Sokół) saper Hornatkiewicz i Zajewski 

potem już kilku naraz. Niektórzy zawod- 

nicy! fimiszują zawzięcie. Nie umieli wi- 

dać celowo wozłożyć sił, mając 

szcze — po niewczasie — dużo, 

Wszyscy kofńiczą bieg. 

Publiczność okrąża zawodników. Bio- 

rąc pod uwagę kclejność przybywania na 

metę zawłodników widać odrazu, że zwy- 

ciężyła drużyna sapsrów! to też zmajomi 

i koledzy klubowi awansem  gratulują 

zwycięzcom sukcesu. 

Wszyscy oczekują na orzeczenie ko- 

misji sędziowskiej zajętej _ podliczaniem 

puzktów. Orkiestra seperska uprzyjem- 

nia oczekiwanie. 

Po obliczeniu punktów wiceprezes O 

ZILIA: red. J. Niieciecki ogłasza wyniki: — 

puhar na rok 1933 zdobyła drużyna 3 Ba- 

omu Saperów osiągając w składzie: 

Rudek, Hornatkiewice, Kochanowski, Ży- 

lewicz, Zajączkowski ; Burek 43 pkt, 

Drugie miejsce ma Sokół 85 pkt., trzecie 

6 p. p. leg — 144 pkt. 

Po raz trzeci puhar gościć będzie w 

lokal uklubowym saperów. Był już (tam 

w latach 1928 i 1930. 

Indywidualnie pierwsze sześć miejse 

zajęli: Dr. (W. Sidorowicz (Ognisko), Ży- 

lewiez (Sokół), Rudek (Sap.), Wingrys 

ich je- 

    

(Sokół), Hornatkiewiicz (3ap.) i Zajew- 

ski (Sokol). 

Redaktcr Charkiewlicz wręcza  zwy- 

cięzcom nagrody wygłaszając krótkie okio- 

licznościowie przemówienie poczem wyraża 

ęglkomwamie pod adresem  organizato- 

egu. Ceremomja rozdania, nagród 

skończona.  Foitogwat redakcyjny dokomty- 

wa zdjęć grupy zwycięzców. Publiczność 

rozchodzi się omawiając zawody. Sły- 

chać słowa całkowicie zasłużonego uznania 

dia orgamizatorów! biegu — 3 Baonu Sape- 

rów. 

Redakcja „Słowa” pozwala sobie tą 

drogą  zlożyć wyrazy podziękowania — 

wszystkim, kitto zechciał przyczymić się 

do przeprowadzenia biegu, a w pienw- 

szym rzędzie 3 Baon. Siaperówi z jego do- 

wódcą p. mjr. Karolem Czarnedkim ma 

czele, za łaskawe wyznaczenie kilku kom- 

panij do obsaldzenia: trasy i przysłamie or- 

kiestry, pp. kap. Franciszkowi Niepoknil- 

czyckiemu — głównemu  kierowniikowi 

biegu i por.  Bujnikiewiiczowi, na których 

barki spadł główiny ciężar prac organi 

zacyjnych, wszystkim panom członiko Ko- 

misji Sedziowskiej oraz wszystkim przy- 

jaciołom naszej Redakcji za łaskawe przy 

bycie na zawody. 

    

Zawody lekkoatletyczne na Próramoncie 
Oficjalne otwarcie sezonu Iekkoatletyczne- 

go odbyło się wczoraj na stadjonie Ośrodka 
WF na Pióromoncie, gdzie z tej okazji zorgani 

zowano zawody. | 
Władze Związku pragnąc raz na zawsze za 

kończyć z praktykowanym dotychczas syste- 
mem zgłaszania zawodników w ostatniej chwi- 
li zdecydowały się na stanowczy gest i nie do 
puściły do startu ani jednego z niezgłoszonych 
w oznaczonym terminie zawodników. Skutek 

tego zarządzenia był taki, że wielu zawodni- 

ków, a w ich liczbie i asy, musieli ograni- 

Kolarze i motocykliści rozpo- 
częli sezon 

Kolarze i motocykliści zrzeszeni w Wil. 

T-wie Cykl. i Motocyki, wezoraj uroczy- 

ście rozpoczęli! sezon. kia 

Po Mszy św. odprawionej w kośc. św. 

Kazimierza przez ks. (Kucharskiego od- 

była się defilada eyklistów i motocykli- sek. 
stów: przez uilice miasta. 

O godz, ll-tej wymuszono z przed — ю- 
kalu klubowego Zygmuntowska 4, do Trok 
'Przeszło 60 osób wyjechało samochoda- 
mi, motocyklami i rowerami. 

W Trokach w gościnnie udzielonych 
apartamentach KOP'u uprzejmi gospo- 

darze podejmowali gości obiadem. Z ra- 
miemia: T-wa powitał gości ikrótkiem 
przemówieniem kapitan eyklistów! p. Je- 
rzy Balul poczem dluższe przemówienie 
wygłosił red. J. Nieciedki. 

Bawiomo się ochoczo do zmroku, poczem 
Aiycieczkowieze syci wrażeń wrócili do 
Wilna, 

iPiękma pogoda była przepowiejdnią po- 

myślnego rozpoczęcia sezonu. Daj Boże! 

  

ZADANIE Nr. 23, 
1. Gross — (Jugosłaiwija) — Neua Leipz. 

Til. Zeit. — 1926 r. 
BIAŁE: K h5; H a5; W fil, 08; G 

S 65; f5; pion f3 (8). 
CZARNE: K f4; H e4; (W d3; G h7; S g5; 

pion g4 (6). 
Mat w trzech posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 22 
J. Scheel — (Nonwegja) — Froll. 
Sdhachklub Tunniu: — 1918 r. 

1. H a8—8, z groźbą 2. H c8xX «5 
i 8.IH еб—е3 — mat. 

b3; 

DOP K f4—f3; 2. G e6—c4; K f3Xe4; 
3. H c8—g4 — mat. 

1...... Gcó—a3; 2.6 e6—g4; K f3Xet 
3. H c8—c4 — mat, 

a G c5—af; 2. G e6—d5; K 14—4f3; 
3. H e8—g4 — mat, 

IPAIRTJA. Nir. 22, 
(Hiszpańska ) 

grana w: turnieju o mistrzostwo Wil. T-wa 
Szachowego w 1933 r. 

BIAŁE CZARNE 
W. J. BESK 

4. е2 — е4; 60 — e5; 2 Sgl — £3; 
S 686 — 6; 3. G fl—b5; S g8 — 66; 
4. d2—43; (dT —d6; 5. G: b5Xc6+-; b7Xe; 
6. G cl—g5; G 18—e7; 7. S bl—c3; 0—0; 

0—0; S £6—e8. 
Czamne moepotrzebnie dążą do wymia- 

ny gońca czarnego. (Pozycja skoczka ma 
e8 krępuje tylko muchy wieży. 

9. © s5XeT; H d8Xe7; 10. H dl—d2; 
hi—h6; 11. h2—h3 (W a8-—8; 12. Wal—bl 
G c8—6; 13. d3_ #7—#6; 14. 8 13 —14; 
Н е7—#7; 15. № £l—ė1: H ET ns; 
16. h4--£3; G e6Xh3; @П. & с8—ед 

Białe nie mogą bić gońca h3 ze wagilę- 
du na H h5X43. Również po zabiciu 
gońca pion h3 będzie b. słaby. Ruch w 
partji grozi 18, S e2—g3 z późniejszą 

groźbą wygrania gońca h3. 
17... .H h5—g4: 18, S e2—g3; (6—6 

" Należało grać 18.... Hg i 
po wymianie hetmanów cofać gońca h3 

Teraz białe mają możność wygrania z 
powrotem straconego w piętnastym  ru- 

chu pioma. 
19. e4X45; H gd—f4; 20. d4Xe5; H f4Xd2 
21. S f3Xd2; G h3X£5; 22. e5X-d6; «7—d6 
23. S g3X15; (W! 18X45; 24, [W el—-eT; 
W 15—a5. 

Niepoprawne! Należało grać 24. . . 
W 15—7, dążąc е wymienić się wieżami. 

Obecnie białe zajmują 'wieżę siódmą lin- 
ję, co decyduje o wyniku partji, 

25. a2—a3; d6—d5; 26. W bl—el K g—f8 
27. S d2—b3; W. a6—a4? 

Błąd, który natychmiast przegrywa 
partję 
Czarne poddały się, bo tracą wieżę b8. 

28. S b3—c4; W a4—e4; 29, W e7—e4; 
d5Xe4; 30. S co—df+-. 

WIL. T-WO. SZAOHOWE 

'W sobotę 6 maja b. r. rozpoczął się 
w lokalu Wil. T«wa Szachowego cieka- 
wy tumniej gry jednorazowej na kiliku- 
mastu szachownicach. Do tumieju zapi- 
sało się pięć osób ze znanych szachistów 
wileńskich na czele z mistrzem pp. Tir- 
sztejnem i Kowalskim. 

Turniej ten wzbiudził zrozumiałe za- 
interesowamie wśród. miłośników szachów. 
Co sobotę przez poszczególnych ucze- 
stników będą rozegrywane seansy, 
przyczem specjalna komisja sędziowska, 
po ukończeniu turnieju, rozstrzygnie— 
komu należy przyznać z uczestników tur- 
nieju pienwsze miejsce. 

я * * * 

Jak nas informują w dniach najblż- 
szych ma dojść do skutku match z sześ- 
ciu pantyj między mistrzem m. Wilna 
p. Tirsztejnem a p. H. Kimelsem, znanym 
graczem wileńskim. 

NADZWIYCZAJNE WALNE ZGROMA- 

DZENIE WIL. T-WA SZACHOWEGO. 

Dnia 18 maja b. r. © godz. 17.30 w 
pierwszym, zaś o godz, 18-tej wi drugim 
terminie odbędzie się Nadzwyczajne Wal- 

ne Zgromadzenie członków Wil. T-wa Sza- 
chowego w. lokalu własnym — Mickiewi- 
cza 11. Porządek dnia zawiera jeden punkt 
Sprawy wewinętrzne T_wa. Ze względu ma 

ważność spraw obecność członków jest 
konieczna, 

Z WARSZAWY 

Przed kilku dniami w Warszawie 20- 
stał zalegalizowany nowy klub szachowy 
pod nazwą „iWanszawski klub szachowy”. 
Ta nowa placówka, do której przystą- 
pienie zgłosili majwybitniejsi szachiści 
warszawscy ma czele z mistrzem p. D. 
Przepiórką, ma wszelkie dane do zaję- 
cia czołowej pozycji śród klubów: szacho- 
wych w całej Polsce. > 

czyć się do roli widzów. 
Startowało — z uwagi na wspomniane za- 

rządzenie — stosunkowo niewiele osób, nato- 
miašt z przyjemnością zaznaczyć musimy, że 
„panie ruszyły*. Widzieliśmy na starcie —-zwła 
szcza biegu — rekordową niemal ilość startu- 
jacych pań, a w ich liczbie p. Lewin-Szmukle- 
rową, która — jak wiemy — od dwóch lat nie 
startowała. 

Wczorajsze starty p. Szmukłerowej pozwa- 
lają przypuszczać, że nasza mistrzyni powróci 
do swej dawnej formy i zatriumiuje na bież- 
niach. 

Techniczne wyniki uzyskane w poszczegół- 
nych konkurencjach przedstawiają się następu- 

jaco, niestety, z braku miejsca podajemy tylko 
zwycięzców: 

Bieg 100 mtr. panów — Smorgoński 
(ŻAKS) czas 12, 2 sek. 

Bieg 100 mtr. pań — Sirotówna (Ż) 
9,2 sek. 

Bieg 400 mtr. — Słonimczyk (Ż). — 55 

Skok wdał — Bużymski (Sokół) — 5 m. 
35 cm. 

Skok wdal pań — Agrestówna (Ż) — 4 
m. 22 cm. 

Rzut kulą pań — Szmukłerowa — 10 m. 
82 cm. 
Rzut kulą — Molicki (Sokół) — 12 m. 03 

Rzut — Molicki — 47 m. 80 cm. 
Skok wzwyż — Molicki — 1 m. 60 cm. 

cm. 

  

s Mecz na rzecz P.Z.P.N'u 
Wczoraj mieliśmy dzień (PZIPN'u. 

Dorocznym zwyczajem w iWiilnie, jak zre- 
sztą i we wszystkich innych miastach — 
Polski. zorgamizowano ciekawe imprezy. 

Mieliśmy oglądać ligową  Warsza- 
wianikę, tymczasem skończyło się ma 
walee teamów: złożonych z graczy wileń- 
skich. 

Kapitan spontowy Zmiązku wpadł ma 
pomysł z wielu względów celowy natomiast 
mie idący po linji ambicyj i ambicyjek — 
działaczy klubowych i zagorzalszych ki- 
biców. 

Pomysł ten: polegał na tem, że team 

A to byla drużyną (WIKSu wzmocniona 
IBaloskiem z Ogmisika. Do teanu B weszli 
gracze wszystkich pozostałych klubów. 

Pam. Nilkołajew chciał zapewne wy- 
próbować w ten sposób dnużynę WiIKS, — 
jakiože będzie ona wkrótce (13 i: 14 b. m.) 
bronić dobrego imienia  piłkarstwa wileń- 
skiego w! wallce z 22 p. p. w: Siedlcach. — 
Walcząc z reprezentacją klubów wileńskich 
miał WKS zdać egzamin. Ozy zdał? Od- 
powiedzią może być wymik 9:0. Wpraw- 
dzie team B mie był. zespolem zgranym 
i po przenwie grającym bez zapału ale 
wiidzeliśmy przecież że nawet w począt- 
kach gry kiedy, wszyscy: B-timowey myśle- 
li o zwycięstwie (WIKS  przeważał mde- 
cydowanie. Kto wie czy Siedlczanie nie 
dostaną w skórę na swicim boisku. 

Ale wróćmy do wezoirajszego meczu. — 
Po żywej grze wi dziesiątej minucie (Pa- 
włowiski zdobywa prowadzenie wykorzy- 

stując sytuację — wypracowaną przez 
Zbroję. 

Wkrótee Hajdul strzela, a Miuśko pu- 
szcza  ipilikę poczem Zbroja stmzela  trge- 
cią biramikę, 

W międzyczasie sędzia p. Kostaniow= 
ski swemi decyzjami doprowadza galer- 
ję do punktu wrzenia. Giwizdano. 
Szsare opuszcza boisko kontuzjowany w 
nogę. Zastępuje go Tachowiicz, a 

Team B za wszelką cenę stara się zdo- 
być honorową bramkę. Wysiłki idą ma 
marne, a tymczasem  Lepialrski strzela 

swiojej drużynie samobójczą bramkę. — 
Wimę za: to ponosi w: równej mierze słabo 

grający Muśko. 
Solowa: akcja Zbroi przymosi piątą 

bramikę a przed końcem pienwszej połowy. 
Birnbach zdążył jeszcze strzelić sobie szó- 
stą bramikę. 

z przerwie następują zmiany.  Dru- 
Zymy zamieniają bramkarzy. Ponadto ma 
miejsce Birnbacha na cenitrze pomocy — 
gra Skowroński: z |WIKSu. 

Nie to nie pomaga. WKS je j 
cze trzy Tiramnikit AE 

Mecz był ciekawy tylko w pierwszej 
połowie gry. WKS pokazał świetne zgra- 
nie, kombinacyjną grę i ciąg ma bram- 
kę przy dobrej dyspozycji strzalowej. 

Celował Zbmoja i Chełmczyński. Pa- 
włowski ruszał się lepiej niż zawsze, — 
Balcsek spokojny, pewniy w! podaniach i 
dostatecznie szybki. Boczni pomocnicy 
bez zarzutu, Obrona i Rogowi też, 

W teamie B. panowato miezrozumie- 
mie i gdyby mie dobrze dysponowamy Kot- 
łowski moglło być jeszcze gorzej. Liepiar- 

Teatr na Pohulance 
WYSTĘPY „ZESPOŁU* MORSKIEGO 

OKA Z WARSZAWY 
Ktoś zaprosił liczne grono gości na 

ucztę: będzie bal, co się zowie!.. Trzeba 
użyć, aby na całe życie wspomnienia 
piękne zostały! Goście przyszli. Podano 
im ciepławą herbatę i po trzy ciastka: 
kremowe, czekoladowe i migdatowe. 
Wypili, zjedli. Czekają, co będzie dalej. 
Znów zjawiła się lurowata herbata i ta- 
kie samiuteńkie trzy ciastka: kremowe, 
czekoladowe i migdałowe. Zjedzono i 
to... I po raz trzeci podano herbatę z 
ciastkami, — i po raz czwarty... 

Grzeczni goście wyjątkowo serdecz- 
nie dziękowali uprzejmym gospodarzom 
za niebywałą ucztę i śpiesznie opusz- 
czali gościnne progi.. Co mówiło się pod 
adresem hojnych gospodarzy, wyobrazić 
sobie nie jest tak trudno, — pragnęli zaś 
wszyscy jednego: chociażby kawałka kieł 
basy i razowego chleba!.. 

Czworo utalentowanych i bardzo po 
mysłowych artystów, wypełniających 
szesnaście numerów programu i wystę- 
pujących pod nazwą „zespołu Morskie- 
go Oka“, — to są te ciastka, których 
nadmierne spożycie ostatecznie budzi 
niesmak, tem bardziej, że zapowiadane 
co innego. : 

Rozumiemy, że w obecnych ciężkich 
czasach każdy chce trochę zarobić, — 
rozumiemy też, że „reklama jest džwig- 
nią handlu', ale przecież i firmy kupie- 
ckie przestrzegają utrzymania reklamy na 
pewnym poziomie, — czyżby to nie obo 
wiązywało artystów? 

Olbrzymie afisze zapowiadały przy- 
jazd zespołu Morskiego Oka, — na sce- 
nie teatru na Pohulance zobaczyliśmy 
cztery osoby... Na afiszach figurowała re 
wja „Pociąg - dancing', na scenie poka- 
zano kilka solowych numerów z tej re- 
wji i szereg z rewij innych. W komuni- 
katach prasowych, podawanych przez ad 
ministrację teatru na Pohulance, czytali 
śmy najwyraźniej: „Na czełe świetnego 
zespołu Morskiego Oka przypomną się 
ulubieńcy stolicy i Wilna”... dalej nastę 
powały nazwiska czterech artystów 1 
akompanjatora. Później powtórzono: 
„Na czele doskonałego zespołu wystą - 
pią”... i znowu te same ńazwiska osób, 
stojących ,na czele zespołu, a jedno- 
cześnie będących tym „zespołem *... Wre 
szcie po premjerze ukazała się wzmianka 
o „pomysłowych dekoracjach '.... Te po 
mysłowe dekoracje" — to dobrze Wilnu 
znane granatowe kotary... I znowu zosta 
ła wymieniona — „rewja Pociąg - Dan- 
cing““. 

Czy rzeczywiście to, co pokazano 
nam na Pohulance, było warszawską re 

wją „Pociąg - Dancing", można słusznie 
wątpić, — natomiast nie ulega wątpliwo 

ści, że zamiast wyrazu „rewja* odpowie 

dniejszy byłby wyraz „nabieranie“, ewen 

tualnie — „nabijanie w butelkę“. 
Do administracji teatru na Pohulance 

można mieć uzasadniony żal, że przyło- 

żyła rękę do nieumiarkowanej reklamy A 

zapomocą bałamutnych komunikatów nie 

jedną osobę wprowadziła w błąd. 

W. Ch. 

  

Balet L. Sawinej-Doiskiej 
Sobotnie widowisko baletowe, ukazane 

publiczności jako popis uczenie (L. Sawi- 

mej - Dolskiej, odznaczało się wielkiemi za- 

letami. Wdzięk i zgrabność tancerek — od 

kilkuletnich brzdąców do. rozrośniętych 

(ddziewie — urozmaicony: program; znako- 

mita mimika, gest i ruch; kult piękna fi- 

zyeznego, widoczny w wystudjowaniu 

każdego poruszenia; dążenie do tej har- 

menji ciała, Która zapewnia radość Žy- 

cia; wynobiony zmysł estetyczny i muzy- 

kalny, wreszcie jpoczucie umiaru — oto 

wairtošei, jakiie dostrzega się (w zespole 

uczenie L. Sawinej - IDolskiej, wartości 

rozbudzone wi nich przez wiytrawną i uta- 
lentowaną mistrzynię. Wantości te zama- 
mifestowano 'w pięknej oprawie kostjumo- 

wej. 
Ale publika, publika. Ten krzyk, tem 

gwałt, pami sobie "wyobrażasz, Boże mój. 
J. w. 

Otwarcie sezenu wio- 
ślarskiego 

Wczoraj w. południe odbyło się  uro- 
czyste otwarcie sezonu wiioślarskiego. — 
Na inauguracji tego sezonowego sportu 
byli obecni p. wojewoda z małżoniką, p. 
starosta i szereg innych osób. Tłumy sym 
patyków i ciekawych oblegały brzegi w 
okolicach przystani! wioślarskich. 

Po podniesiemiu bamdery Wil. Komi- 
tetu T-w: Wioślanskich wraz z bamderami 
wszystkich zrzeszonych klubów, odbyło 
się poświęcenie nowych łodzii, 

Mimo trudne warunki,  wioślarze 
„dzięki solidarności i mocnym ramom or- 
ganizacyjmym, zdobywają się na dalsze 
inwestycje, ażeby. udostępnić wszystkim 
chętnym korzystanie z wiady, słońca, ru- 
chu i świeżego powietrza. 

Po chrzcie nowych jednostek: „bojo- 
wych“ odbyła się defilada, w której 
wzięły udział wszystkie kluby. 

Ładnie wyglądały rasowe czwórki, — 
wyścigowe jedytnikii i kajaki, | zwłaszcza 
szkolne ii saperów: (dzięki maleńkim chorą- 
giewkom przymocowanym: ma nosie, 

Pogoda też dopisała. Sezon zaczęży w 
takim nastroju wiróży pomyślne wyniki 
wioślarzom, byleby mie przezwyciężył przy 
słowiowły „słomiamy zapał”, 
| Ais ai i a a i ii 

skiemu nie chciało się grać. 
Amtokolce rozstawieni ma skrzydłach 

mie mogli się porozumieć z sąsiadami 
Zajdlowi brakowalo rozumiejących go 
łączników. 

IW pomocy dobrze wypadł Lachowicz. 
Publiczności b. dużo Sędzia p. Kosta- 

mowski, jak już podaiwaliśmy wyżej ро- 
pełmił szereg błędów. 

iPrzed; meczem prezes IWiil. OZPN płk. Z. 
Wenda wygłosił do drużyn okoliczno- 
ściowie przemówienie. 

— p   
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 7 MAJA 
Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: --19. 

Temperatura najwyższa: --23. 

Temperatura najniższa: +5 

Opad: 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: silny spadek. 

Uwagi: dość pogodnie. 

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

Po przejściowym wzroście zachmurzenia i 
miejscowych burzach pogoda słoneczna i dość 
ciepła, przy słabych wiatrach z kierunków po- 
łudniowych. 

  

  

MIEJSKA 
— PRACE BUDZETOWE. Poczyma- 

jąc od dnia dzisiejszego w magistracie — 
codziennie odbywać się będą posiedzenia 
radzieckiej Komisji Fimansowej poświę- 

conej rozpatrzeniu i zaopinjowaniu po- 
szczególnych pozycyj mowego prelimina- 
rza budżetowego, który w (dniu 11 b. m. 
wpływa pod! obrady Rady Miejskiej. 

— Redukcje w magistracie. — Władze miej 
skie liczą się z możliwością znacznych reduk- 
cyj personelu wydziału podatkowego magistra 
tu w związku z przejęciem wymiaru podatku 
lokalowego i od nieruchomości przez władze 
skarbowe. Przejęcie wymiaru ma nastąpić ofi- 
cjalnie z dniem 1 lipca. W związku z tem sa- 
morząd wileński rozpoczął starania o odrocze- 
nie tego terminu. Redukcją względnie zemery- 
towaniem w wydziale podatkowym  zagrożo- 
nych jest przeszło 50 osób. 

— EKSPORT DRZEWIA. Sfery prze- 
mysłu drzewnego otrzymały informacje, 
że drzewo rwiileńskie zdobyło sobie uz- 
manie ma rynku amgielskim, W: związku 
z tem oczekiwać należy; ożywienia się 
kontaktu w: eksporcie do Amgllji i zawarcia 
w: majbliższym czasie szeregu nowych tran 
zakcyj. 

— ie, — Stan bezrobocia na tere- 
nie Wilna w ciągu minionego tygodnia zmniej- 
Szył się o 29 osób. Obecnie Wilno liczy 6427 
bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych wyka- 
zują rubryki pracewników umysłowych i  nie- 
wykwalifikowanych robotników fizycznych. 

Liczba samochodów. — Podług ostatnich 
obliczeń na terenie Wileńszczyzny kursuje о- 
becnie 313 samochodów, w tem w samem Wil- 
nie 279. 

SKARBOWA 
— Podatek obrotowy. — Do dnia 15 bm. 

należy składać do władz skarbowych odwoła- 
nia od wymiaru podatku obrotowego. Po tym 
terminie dokonany wymiar uprawomocnia się. 

SZKOLNA 
— Reorganizacja szkolnictwa. — Z dniem 

6 maja rb. weszła w życie ustawa o przebudo- 
wie szkolnictwa średniego. Poczynając od no- 
wego roku szkolnego 3 klasa gimnazjalna prze 
kształcona zostanie na pierwszą nowego typu. 

— ZJAZD 8. M. |[P. Wczoraj odbył 'się 
w Wilnie 8 zjazd delegatów stowamzyszeń 
młodzieży polskiej żeńskiej z terenu ar- 

chidjecezji wileńskiej. Na zjazd przybyło 
przeszło 120 delegatów. W obradach zja- 
zdu wziął udział J. E. ks. Arcybiskup 
Jałbirzykowski. Po złożeniu sprawozdań 

uchwalono szereg winiosków  wzywają- 
cych młodzież do intensywnej pracy mad 
Ikrze siieniem oświaty — wśród ludności 
wiejskiej. 

WOJSKOWA 
— POBÓR. Jutro jako w czwantym 

dniu poboru rocznika 1912+g0 przed Ko- 
misją poborową winni stawić się wszy- 
scy mężczyźni: tego noczniika: z nazwiskami 
rozpoczynającemi się na literę C, zamiesz- 
kali na terenie 2, 4, 5 i 6 komisarjatów: P. 
P. oraz ma literę D zamieszkali w obrębie 
1, 2 i 3 komisarjatów. 

Komisja urzęduje od godz, 8-ej rano 
wr lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2, 

RÓŻNE 
„— Wystawa Przedszkoli Wileńskich odbę- 

dzie się od 7-g0 do 10-go maja włącznie. Ul. 
Zawalna 1—2. od godziny 12 do 6 p.p. 

Wejście bezpłatne. 

— _ Komitet litewski prowadzi pertraktacje 
z właścicielem posesji, położonej przy zbiegu 
ulic Słowackiego i W. Pohulanki w celu e- 
wentualnego "nabycia tego domu dła potrzeb 
komitetu. 

‚ — Tydzień Czerwonego Krzyża w całem 
państwie odbędzie się w czasie od 1 do 10 
czerwca. Okręg wileński czyni już przygotowa- 
nia, kładąc główny nacisk na propagandę idei 
Czerwonego Krzyża i uświadomienia ogółu — 
czem jest Czerwony Krzyż dla wojska i spo- 
łeczeństwa w czasie pokoju i w czasie woj- 
ny. 
— ta drożdżownia. — W Nowej 

Wilejce zamknięta została na 2 mies. tatnt. 
fabryka drożdży, w celu przeprowadzenia nie- 
zbędnego remontu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
SM Towarzystwa Eugenicznego (walki ze 

zwyrodnieniem rasy). 11 maja w lokalu porad- 
ni eugenicznej, (ul. Żeligowskiego 4) prof. Z. 
Hryniewicz wygłosi odczyt na temat: „Rola 
eugeniki, w zwalczaniu samobójstwa”. Począ- 
tek o godz. 5,30 wiecz. Wstęp wolny. 

— Plenarne zebranie Izby Przemysłowo - 
Handlowej. — 16-te plenarne zebranie Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Wilnie odbędzie 
się w gmachu Izby przy ulicy Mickiewicza dn. 
14 maja 1b. o godz. 17-ej. Po załatwieniu spra 
wozdań z działalności budżetu i zamknięć ra- 
chunkowych, nastąpią sprawozdania o sytuacji 
gospodarczej w okręgu Izby, wybory komisji 
rewizyjnej i sądu arbitrów na rok 1933, dalej 
wyłonione będą niestałe komisje: a) notowa- 
nia cen bydła; i b) do opinjowania podań o 
koncesje autobusowe. Odbędzie się zaprzysię- 
żenie rzeczoznawców różnych branż. 

Osobny punkt porządku obrad stanowią po 
stulaty w aktualnych sprawach gospodarczych, 
między innemi sprawa Funduszu Pracy w sto- 
sunku do potrzeb Ziem Północno - Wschod- 
nicht oraz doniosłą sprawa intensywniejszych 
stosunków handlowych z ZSRR i krajami bał- 
tyckiemi. 

— Nadzwyczajne wałne zebranie członków 
AOZS. — Zarząd Akademickiego Oddziału Zw. 

   

  

KA 
Strzeleckiego stud. USB w Wilnie podaje do 
wiadomości czołnków i kandydatów akademic 
ckiego oddziału Związku Strzeleckiego, że w 
dniu 20 maja rb. o godz. 19-ej w pierwszym 
i © godz. 19-ej min. 30 w drugim terminie 
odbędzie się nadzwyczajne wałna zebranie 
członków AOZS z następującym porządkiem 
dziennym: 1) sprawozdanie komisji rewizyjnej; 
2) udzielenie absolutorjum poprzedniemu zarzą 
dowi; 3) wolne wnioski. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Prezent 

„Morskiego Oka“ dla wilnian. — Dziś w ponie 
działek 8 maja o godz. 8,30 ostatni, požegnal- 
ny występ teatru  rewjowego „Mor - 
skie Oko“ z Lodą Halamą i St. Gruszczyń- 
skim na czele. s 

— „Pokój na trzeciem piętrze nr 17*. — 
(premjera jutro we wtorek 9 maja w teatrze 
na Pohulance) wzbudziła zainteresowanie  ni- 
czem proces Gorgonowej. 

Zagadnienie: „Kto zabił?* — ubrane w do- 
skonałą formę sceniczną, trzyma w napięciu 
przez cały ciąg sztuki. Obsada pierwszorzędna. 
Nowe dekoracje, nowe, wytworne tualety pań, 
Reżyserja Tomaszewskiego i dyr. Szpakiewi- 
cza. 

— Stały Teatr Objazdowy gra dziś (8 ma- 
ja) „Żegnaj młodości* ze Smosarską i Da- 
czyńskim w Lidzie, 9 maja — w Nowogródku, 
10 maja — w Baranowiczach, 11 maja — w 
Stołpcach, 12 maja — w Nieświeżu, 13 maja 
— w Łunińcu, 14 maja — w Pińsku. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Dzisiejsze 
przedstawienie rewji po cenach najniższych.— 
Dziś po cenach najniższych od 30 gr. ukaże 
się po raz ostatni w sezonie wielka rewja „Po 
ciąg wiosenny” składająca się z aktualnych pia 
senek, monologów, skeczów oraz tańców i e- 
wołucyj. Dla uprzystępnienia tego zewszech- 
miar miłego widowiska ceny miejsc zostały wy 
znaczone najniższe od 30 gr. 

— Ostatnie wienie „W pustyni i w 
puszczy* — Dziś odbędą się dwa ostatnie 
przedstawienia zespołu teatru „Žagiew“ o godz. 
12.30 i o 4-ej po poł. .Odegraną zostanie „W 
pustyni i w puszczy* według powieści H. 
Sienkiewicza. 

— Wtorkowe przedstawienie propagandowe 
„Wesołej wdówki*, — Jutro o godz. 8,15 przed 
stawienie z cykłu propagandowych. Wystawio- 
na zostanie po raz ostatni melodyjna operetka 
Lehara „Wesoła wdówka” z M. Grabowską w 
roli tytułowej. Ceny propagandowe. 

— „Parada gwiazd* w Lutni. — We środę 
nadchodzącą ujrzymy na scenie Lutni czołowe 
siły filmu polskiego: zaprezentują się po raz 
pierwszy w Wilnie: Bogda, Brodzisz, Cybulski 
Runowiecka i <nrzanowski — w wiełkiej re- 
wji w 16 obrazach „Parada gwiazd”. Zainte- 
resowanie się publiczności — olbrzymie. Bilety 
w kasie teatru Lutnia od 11—9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Wilk morski * 
HOLLYWOOD — Światła wielkiego 

miasta 
CASINO — Miłość aktorka 
HELJOS — Jego Ekscelencja Subjekt 
PAN — Pieśń serca. 
ŚWIATOWIB — 10 proc. dla mnie, 
LUX — Sienżant X. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

nan ; jo JAG Gli, Mao a a grasuj jąc się za 
właściciela ziemskiego dopuszcza się kradzie- 
ży i oszustw. 

rów 
nież szeregu oszustw i w innych miastach i 
powiatach. 

Policja rozesłała listy gończe. 
=. Pożar. — Wczoraj wieczorem wybuchł 

pożar w domu nr 3 przy ulicy Miodowej. — 
Po przybyciu straży na miejsce okazało się, że 
to zapaliła się sadza w kominie naskutek za- 
nieczyszczenia przewodów. Pożar szybko zlo- 
kalizowano. 9 

— Znęcanie się nad dzieckiem. — Policja 
sporządziła protokuł na Marję Żakową zamie- 
szkałą przy ulicy Tatarskiej 2 za znęcanie się 
nad znajdującym się u niej na wychowaniu nie 
ślubnem dzieckiem nieznanej matki. 

— Obława. — Ubiegłej nocy policja prze 
prowadziła obławę w melinach i spelunkach 
złodziejskich. Aresztowano kiłkunastu podejrza- 
nych. Podczas rewizyj znaleziono wiełe rzeczy. 

„— WYEKSMITOWANI. — Wczoraj w g0- 
dzinach porannych przy uncy Wielka Połmisn= 
ka na chodniku przed domem nr 31 przy wspo 
mnianeį ulicy ulokowała się wraz z rzeczami 

rodzina. wyeksmitowana 
Była to rodzina Józeia Wiłkowicza, składają 

ca się z 5 osu., którą wyeksmitowano. Na po 
lecenie władz administracyjnych ulokowano ją 
= a dia bezdomnych przy ulicy Dzieł 

— KOŃ ZRANIŁ WOŹNICĘ. — Tragiczny 
wypadek zdarzył się przy zaułku Szkolnym nr 

3. Zamieszkały tam dorożkarz Pejsach Besz- 
kier kopnięty został przez konia w głowę. 

. Pogotowie ratunkowe przewiozło go w sta 
= bardzo powažnym do szpitala Žydowskie- 

— OSKARŻA MĘŻA. — Onegdaj wie 
czorem do 5-go komisarjatu policji pań- 
stwowej zgłosiła się Janina za 

A przy ulicy Szkapłernej 37. — 
ra zeznała, że mąż jej i 

do domu w stanie sana 
taku furji rzucił się na nią i uderzył ją 
jakiemś tępem narzędziem w głowę, po- 
czem zarzucił jej na szyję pasek, chcąc 
udusić. 

Nieszczęśliwa ostatnim wysiłkiem 
zrzuciła pętlę i odepchnąwszy męża z 
krzykiem wybiegła na ulicę, udając się viro 40 denieGriki 

W związku z jej zameldowaniem mę 
ża jej Piotra Janika zatrzymano i osa- 
dzono w areszcie. 

Z POGRANICZA 
— Mosty graniczne. — Onegdaj otwarto w 

Dmitrówce i Przełajach 2 mosty dla ludności 
udającej się do Litwy na roboty rolne. Na 0- 
twarciu był obecny starosta powiatowy, dyrek 
tor robót publicznych, dowódca baonu KOP i 
inm. 

— BEZPIECZEŃSTWO NA GRANI- 
CY. — Na terenie pogranicza polsko - so- 
Wiieckiego za czas od 1 I do 31 III bn stan 
bezpieczeństwa. przedstawiał się następu- 
jaco: zatrzymano podejrzanych o szpiego- 
stwo 11, komumistów 38, bandytów, defrau 
dantów, włamywaczy, złodziei i włóczę- 
gów 187, zlikwidowano 4 jaczejkii komunis 
tyczne oraz gwupę kiomsomolską, liczącą 18 
osób, posttrzeleń granicznych zanotowano 
13, z czego 3 śmiertelne, przekroczeń (mie- 
legalnie) 197 wypadków: z Polski i 396 2 
ZSRIR, oraz szereg wypadków innych maiiej 
szej wagi. 

Charakterystycznem jest, iż w; I kwar- 
tale mie zanotowamo wypadków! zamachów 

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



  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

PRZEDWIOŚNIE NA TYSZKIEWI- 
CZOWSKIM RYNKU 

Maluczcy świata tego, do których oprócz 
prostaczków należy również i golizna  inteli- 
gencka, mają pewne swoje tradycje, pewne ka- 
nony na codzień! A więc gdy chodzi naprzy- 
kład o „opyłenie* starzyzny, lepsze sztuki zie- 
sie się zazwyczaj na Łukiszską „tolkuczkę“ 
zaś gorsze tranty sprzedaje się na miejscu han- 
dlarkom starzyzną, kiedy odwiedzą podwórze 
zainteresowanego w swej wiecznej wędrówce 
po domach... 

Tanie ubranie lub obuwie nabywa się naj- 
lepiej w straganach przy Halach Miejskich przy 
ul. Zawalnej, gdy zaś chodzi o tanie meble, a 
zwłaszcza łóżka, wówczas, jak w dym, trza 
niaszerować na Tyszkiewiczowski Rynek przy 
(l. Kijowskiei, położony między wylotami ulic 
Piłsudskiego i Słowackiego. 

Szeregi drewnianych szop przecinają od 
czasu do czasu obszerny teren rynku, dzieląc 
go na szereg pomniejszych placyków. Częścio- 
wc w szopach, częściowo na owych placykach 
skonsygnewane są niezliczone szafki, biurka, 
stoły, krzesła, kanapy i łóżka. Tak dobrze no- 
we jak używane. 

Gdyśmy przyszli tam pewnego słonecznc- 
go dnia wczesnej wiosny, ujrzeliśmy formalnie 
morze błękitnych żelaznych łóżek, rozłożonych 

  

   

  

   
   

i rozstawionych po całej przestrzeni poszcze- 
gólnych placyków. Garnir do nich stanowiły 
inne rodzaje mebli wystawione po bokach, 
wśród których nie brakło także i luster „tru- 
mów”, materaców sprężynowych i błękitnych 
umywalek! 

Jak się okazało, niezwykła ta ekspozycja 
miała na celu przewietrzenie mebli po „Śnie 
zcmiwym“ w składach, łóżka zaś ponadto mia- 
ły obeschnąć w słońcu, pociągnięto je bowiem 
ranowo farbą „dla šwiežošci“!.. 

A jak deszcz zaczyna padać, wówczas co? 
— pytam kupców”. „Wciongujem z powro- 
tem!“ — powiadają. — Sporo kłopotu z tem 
macie? — pytam jeszcze, patrząc na wąskie 
drzwi klitek i „gromozdkie* meble. „Nu, co 
robić, ot, tak menczymsie i z imi*! — biada- 
ją smętnie żydowiny, stanowiący notabene 95 
procent ogółu kupców tego rynku. 

Pytania o ruchu w handlu i zarobkach, 
przyjęto podejrzliwie: kto ich tam wie, może 
to jakiś „podesłany” od Izby Skarbowej, je- 
szcze jaki nowy podatek nałożą?! To też od- 
powiedzie brźmią nieszczerze, jak w owej aneg 
docie, gdzie to kupiec, zapytany jak mu się 
powodzi, odpowiada: „Panie ja dokładam do 
tego!" — Więc zamknij pan interes- — radzi 
życzliwe rozmówca. „Panie, a z czegożbym 

żył? 

  

Swoją drogą, w wyniku samodzielnych 
obserwacyj, miałem sposobność się przekonać, 
że nie jest znów tak źle, jak mi mówiono: i 
owszem, mebelki pomaleńku „odchodzą ”'.. 

„Przechodzeń* 

EBTT ASSR ITT KTS 

KRONIKA WILENSKA (Ciąg dalszy) 

na straże IKIOP, oraz żadnych wystąpień 

ze strony sawieckiej. [Ponadto mie było wy 
padku zniszczenia słupów granicznych. 

MW porównaniu z nolkiem* poprzednim, 

statystyka bieżąca wykazuje mniej wy- 
padków o 70 ртос., awłaszcza szpiegow- 
skich i sabotażowych. 

GIERWIATY 

— ŚWIĘTO NARODOWE. Dzień 3 

Maja uroczyście  święcony ibył sw Gier- 

wiatach dzięki iniejatywie podjętej przez 

Związek Strzelecki. W przeddzień  od- 

był się uroczysty capstrzyk przyj udziale 

strzelców, Straży ogniowej i młodzieży 

szkolnej. Miasto przybrało odświętny 

strój. Demy udekorowano chorągiewka- 

mi į iluminowano... Tak! W. oknach za- 

płonęły Świece, a wi uboższych chatach 

smolne łuczywio. 
W dzień święta odbyło się uroczyste 

nabożeństwo a następnie uroczysta aka- 

demja na placu przed szkołą, 'w której — 

wzięło udział okolo 650 dzieci szkolnych, 
strzelcy z Sokolojć, szereg innych omga- 

nizacyj i olbrzymi tłum ludności miej- 
seowej i okolicznej. Przemawiali p. L. 
Kamionko — kierowinik szkoły p. Roma- 
nowski — nauczyciel, i p. Bućko — ko- 
mendtanit Strzelca. Chór szkolny 'i popi- 
sy taneczne dzieci wypełmiły resztę pro- 
gramu. 

Defilada oddziału Zw. Stnz. z Soko- 
łojć i hufea szkolnego oraz inmych onga- 
uizacyj zakończyła uroczystości. 

i ZALESIE pow. Mołodecki. 

— 3 MAJ NA (WSI. Dzień 3 Maja z0- 
siawił miłe 'wrażenie wśród licznych u- 
czestników. W dniu tym staraniem miej- 
scowych organizacyj odbyły się nabożeń- 
stwa w kaplicy rzym. kat. oraz cerkwi. 
W mabożeństwie wzięły udział wszystkie 
organizacje z K. P. W. i Związkiem Strz. 
na czele onoz dziatwa szkolna. W świąty- 
niach zostały wygłoszone wzniosłe prze- 
mówienia wi związku z wiekopomną rocz- 
micą. 

Po zakończeniu ranmych  mroczystości 
uczestnicy rozeszli się do domów, by zno- 
wu wieczorem zebrać się w świetlicy K. 
P. W. dla wspólnego uświęcenia rocz- 

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

nicy. Program aikademji składał się z 
dtu części, jednej ofiajalnej i dmugiej za- 
bawy budowej. Na wykonanie części pierw 
szej złożyły się przemówienia, chór onaz 
deklamacje dziatwy szkolmej. 

Niesłychany podziw wzbudziła dekia- 
macja p. t. „Będę żołnierzem” ucznia I 
oddziału szkoły powsz. Genka Jacewicza, 
który prawidopodobnie z początkiem roku 
szkolnego mie umiał ani słowa po polsku 
a obecnie swą poprawną wymową, 

B zachowamiem się na scenie wy- 
welat burzę oklasków. 

Dia spopularyzowania Święta Маго- 
dowego wśród miejscowej ludności, odbył 
ła się bezpłatna zabawa taneczna, na któ- 
rej pozostali cztenkowie Komitetu Ob- 
chodu z modzinami. Dużo werwy i życia 
wniós! do zabarayy powszechnie znany i 

lubiany p. Macewicz sekmetarz  Ogmiska 
K. P. W. który sam prowadził tańce, — 
Na tem miejseu mależy podziękować pa- 
miom Kaczmarskiej, Macewiczowej, Le- 

wandowskiej i innym, które były. laska- 

we swą obecnością  przyczymić się do 
madania miłego i rodzinnego mastroju. 

Do tańca przygrywała kapela ludowa 
Program uroczystości został opracowany 
przez Komite4 miejscowych owgamizacyj 
duchowieństwo, szkolę i przedstawicieli 
społeczeństwa.  Zomganizowany staraniem 
BBWR i KIPW. 

  

— ZE ZWIĄZKU PODOFIOERÓW RE- 
ZERWY. Zarząd Koła Związku [Podo- 
ficerów Rezerwy, wi Nowogródku wwołuje 

ma dzień 20 maja b. r. w gmachu Urzę- 
dlu Wojewódzkiego zwyczajne  Walme 
zebramie członków. 

  

— ZBBRANIE KOMITETU F. B. W 

dniu 10 maja 0 godz, 19.30 w: magistra- 

cie odbędzie się zebranie Komitetu Fun- 

duszu Pomocy Bezrobotnym. 
— WYSTĘPY GRODZIEŃSKICH O- 

PRYSZKÓW. W. SOKÓŁCE. (W — @п 
wczorajszym przez tut. '*ydz. śledczy — 
zatrzymani zostali Rusakowie Broniisław 

i Stanisław, zam. przy ul. Orzeszkowej 29 
którzy w dniu 17 września ub. r. iw So- 
Ikółce u Kruglaka Salomona dokonali 
kradzieży roweru wamtości 250 zł. Ro- 
wer znaleziono u Kozłowskiego Jana we 
wsi Rusaki gm. Krynki i zwrócono 
poszkodowanemu. Rusakowie zostali prze 
słami do Sądu Grodzkiego. 
MAKA ARA BABA Biż ód KADADKAÓRA KLA BAAKAKIAKO KANI 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWEJ 

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

8, i 10,15. 
wstęp ad 50 gr. 
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— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W! dniu 4 maja o godz. 20 odbyło się po- 

siedzenie Rady Miejskiej. Do godziny 20 
m. 30 ezekano na quorum, gdyż było to po 
siedzenie budżetowe. O godz. 20,45 bur- 
mistnz rozpoczął posiedzenie, które razpo- 
częlo się od wyłewania żalów p. Woro- 
bjowskiego na lekceważenie Rady przez 
magistrat, a dotyczyło ito niezwolania Ra- 
dy w kwietniu. Po (takim wstępie radny 
Głąbik zaproponawał. zmienić 
dzienny w ten sposób, by: został 'tylko bud- 
żet j dotyczące uchwały budżetu, 

'Winiosek przeszedł, wobec czego przy- 
stąpiomo do uchwalenia zmiam w statutach 
podatkowiych, które przyjęto, następnie 
obniżono taksę za korzystanie z wagi miej 
skiej z 70 do 50 groszy, sprolongowamo po 
życzkę w: Polskim Banku Komunalnym. 

Następnie pnzystąpiomo do rozpatrzenia 
budżetu. Budżet ten z miewielkiemi zmia- 
mami uchwalono w! przedłożeniu komisji 
budżetowej. Z większych zmian wprowa- 
dzono ma doraźne i stałe zapomogi @о 18 
tysięcy zł., zamiast 10.0%, oraz powiększe- 
mie zapomogi ma LOPIP do 400 zł., kosztem 
innych organizacyżj. 
« Dodatek komunalny dla pracowników 

14) 

żwycięstwe Józefa Żełądzia 
Tego samego dnia, zrana, Michał Ku- 

nicki szedł skrajem zagajnika i zbierał 
sine kwiatuszki przelaszczek, wpół tyl- 
ko rozwinięte, kosmate, szaro-srebrne od 
spodu, a zgóry podobne  skraweczkom 
wiosennego nieba, spadłego przypadkieni 
na ziemię pomiędzy zbutwiałe zeszłorocz- 
ne liście i pręty olszyny. 

Te kwiateczki miały być dla Kazi 
Sorokówny, bo ona lubiła je bardzo, a 
trudno jej przecie wyskoczyć w las ze 
szkoły, od gromady piszczących dziecia- 
ków. 

Zagajnik olszynowy porastał zbocze, 
a łąka poniżej była prawie cała jeszcze 
pod wodą. Czajki śmigały nad tem rozle- 
wiskiem i fikały kozły w powietrzu, a 
z wysokiej brzozy, rosnącej pośrodku za- 
gajnika, spadał, dzwoniąc srebrzyście, 
szklaną kulką, toczył się na mokradła, 
śpiew dzwońca. Michaś Kunicki przysta- 
wał raz po raz, zadzierał głowę i pod- 
stawiał twarz słońcu. Słońce  całowało 
mu opalone czoło i ponsowe usta, a on 
wyobrażał sobie, że to panna Kazia tak 
go całuje i drżał z rozczulenia, oraz lę- 
ku przed własna Śmiałością. Jakże mógł 
marzyć o Kazi? wprawdzie gospodarski 

J ASK A EL ISK LRA TA aa JT ITA ESBK S Ša ACS ASS 

Wydawca: Stamisław Mackiewicz 

syn, jedynak u rodziców, ale zawsze tyl- 
ko prosty, wiejski, nieuczony chłopak. 
Była „panią nauczycielką, wyrażała się 
poprawnie i dużo czytała na książkach. 
Tylko że... uśmiechała się do Michasia 
serdecznie, wesoło, jak słonko na wyso- 
kiem niebie do pól się uśmiecha. Zwykle.. 
tak, ale od paru dni przestała uśmiechać 
się w ten sposób... Od ostatniej bytności 
komendanta, odmieniła się panna Kazia, 
jakby urzeczona. Chodziła zatroskana, a 
jeżeli i roześmiła się, to sama do siebie.. 
obco, niesamowicie. I od tamtego dnia 

nie zagrała w szachy z Michasiem, nie 
słuchała, kiedy on nastawiał radjo. 

Od zalanej łąki pociągnęło nagłym 
chłodem. Michaś Kunicki poruszył nie- 
spokojnie plecami. Daleko... na drodze, 
turkotało i chlapało po rzadkiem błocie. 
Jechała bryczka... znowu! jak tamtym ra- 
zem! Ta sama bryczka! Czego on tu 
wciąż szuka? Co trzy dni nikt nie jeździ 
z inspekcją. 

Michaś powoli, ostrożnie, począł skra 
dać się przezroczystą olszynką ku dro- 
dze. Nie chciał być widzianym; przepu- 
Ścił bryczkę mimo, a sam szedł za nią 
przydróżkiem i patrzył pilnie. 

pozostawiono w wysokości 10 proeent. 
Budżet uchwalono wi wysokości 541.802 

zł, tj. mniejszy; o 20 procent niż w roku 

ubiegłym. 

— ZEBRANIE. P. M. SZ. (Pod przewod- 
mietwem gen. Grzmot - Skotiniekiego, ja- 
ko prezesa — odbyło się tu doroczne wal- 
mie zgromadzenie Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej przy licznym udziale członków 
w obecności starosty Neugebauera. Z ob- 
szernego sprawozdania Zarządu wyni- 
ka, že Koto P. M. S. pracowało nader in- 
tensyw'nie. Budżet za rok 1932 i bilams 
calej gospodarki przy: ogólinej sumie 
108,835 zł. 65 gr. zamknięto madwyżką 

wpływów: w kwocie 2419 zł. 65 gr., pomi- 

mo ciężkiego moku kryzysowego. 
Preliminarz budżetowy ma rok 1933 

wyraża się po stronie wydatkow i docho- 
dów :'»' sumie 117,630 zł. 35 gr. przyczem 
w wydatkach wstawiono nowe pozycje na 
uruchomienie dwu szkół powszechnych 
ma teremie powiatu baranowickiego. 

Przy uzupełniających wyborach do  za- 
rządu Prezesem wybrany został pono- 
wnie p. gen. Grzmot - Skotnicki Stanisław 
który tenm andat piastuje już trzeci rok, 

— PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
ŚWIĘTA P. W. i W. F. i ŚWIĘTA PIE- 
ŚNI W BARANOWICZACH. Dnia 5 ma- 
ja b. r. w: sali magistratu odbyło się pod 

przewodniietwem p. starosty Neugebauera 
posiedzenie Komisji Organizacyjnej. 

W toku obrad z licznie zebranych przed- 
stawiciele różnych instytucyj i orgamizacyj 
wyłoniono podkomisje: 1) Kierownictwa 

zawodów, 2) Święta pieśnii, 3) Onganiza- 
cyjlną, i 4) Finansową. Każda m jpowsta- 

łych podkomisyj, ściśle według opraco- 
wiamych programów obu świiąt, przyjęja 

przydzielony jej zakires pracy i przystąpi 
o realizowania szeroko zakreślomych ram 
programu, który ina odbycie tych świąt 

przewiduje dzień 3 i 4 czenwica b. r. Szcze- 
góły programu zostaną podane w swto- 
im czasie do wiadomości, 

Święto P. W. i(W. F. śladem roku u- 
biegłego wykaże całoroczny wysiłek i 
dorobek 'w: dziedzinie wychowania  fizycz- 

nego młodego społeczeństwa nia zdrowych 
i silnych obywateli, zaś święto pieśni przy- 
«ładem innych dzielnie Polski wozkrzewi 
iwawtościcewą pieśń ludową, która pod 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza płynie 
z ust 2000 młodzieży. Zaznaczyć mależy, 
że tego rodzaju impreza onganizowana jest 
w Bar: wiczach poraz pierwszy, a ©е- 

lem jej jest propaganida pieśni, jako te- 
go czymmika, który w wychowaniu spo- 

łeeznem oddziaływa ma majczulsze stru- 
ny dusz naszych, które uszlachetnia i po- 
budza do wzniosłych czynów. 

Należy się spodziewać, że społeczeństwo 
baranowickie gremjalinie poprze” wspom- 
miame święta przez jaknajliczniejszy u- 
diział, którym zamamifestuje jak wielce 

zależy nam na zdrowej i silmej fizycznie 

młodzieży. oraz szlachetnych porywach 
jej uczuć. ВВ, 

Aolhėcka 
—UROCZYSTOŚĆ 3-g0 MAJA — W 

STOŁPCACH. Z okazji święta namroódo- 

wego przypadającego 8 dzień 3 maja -— 
zorganizował się w  Stołpcach Komitet 
tego święta, który ustalił program muro- 

czystości mader bogato i efektownie. 
Uraczystość rozpoczęła się już w 

przeddzień wieczorem t. j. w dniu 2 maja 
capstrzykiem oddz. KOP'u i Zw. Strzel. 
z orkiestrą, plutonu Koi. [P. W. i Och. Str. 
Ogniowej z orkiestrami po ulicach mia- 
sta. 

Pięknie  iluminowane i udekorowane 
koszary, urzędy, domy prywatne, nadały 
miastu uroczysty odświętny: w ygląd. Nie- 
które ulice tomęły w zieleni i kolorze bia- 

lo - czerwonym. 

Unoczystość w dniu 3 maja rozpoczę- 
la się od pobudki odegranej z wieży koś- 
cielnej a o godz. 10 mszy św. w kościele 
parafjalnym z kazamiem. 
emż,xlrąik — shrdluetaonishrdleutaoinshrdl 

  

  

   
  

Po mszy św. przemówił do zebranych 
ma Rymku p. Smoter, dyr. tut. gomo. 
poczem nastąpiła dekoracja „Krzyżem 
Zasługi kilku osób. 

Około godz. 12.45 odbyła się defilada 
baonu KOP'nu, policji, baonu  przysposo- 
bienia wojskowego i straży ogniowej, — 
iktórą odebrał Ikom. garm. p. ppłk Bezeg 
Zygmumi: i strosta pow. Kiulwieć Anitoni, 

Dziarską postawą zwwacały, uwagę na 
siebie masi kopiści a także „peowiacy” li- 
cznie zebrani, bo w sile bataljonu, któ- 
ry prowadził komendant powiatu P. W. 
por. Sowa. | 

Jako pierwsza kompanja maszeruje — 
Zw. Strzeledki pod: dowództwem ppor. 

Komendant był sam; nie pojechał do 
świetlicy; kazał zatrzymać przed szkołą. 

Michaś Kunicki ścisnął przelaszczki 
w garści tak mocno, że zduszone kwiat 
ki pochyliły omdlałe główki. A potem cie 
mna, twarda garść Michasia otworzyła 
się zwolna, skraweczki wiosennego nie- 
ba posypały się w błoto i zostały tam, 
smutne, sponiewierane. 

Oto Kazia Sorokówna szła przez 
szkolne podwórze, cała podobna promien 
nemu słońcu, w złotym blasku południa 
skąpana, jak młoda brzózka — prosta i 
śmigła, już bez burej chuściny na ramio- 
nach, a zato z wielką radością w jasnych 
oczach, taką 'wielką radością, że, od tej 
wielkiej radości Kazinej, Michasiowi Ku- 
nickiemu pociemniał cały świat. 

Nie omyliło go złe przeczucie: z brycz 
ki komendanta wyskoczyła bieda z krzy- 
wą gębą, na słomianych nóżkach, taka 
bieda, co to od niej już nie odczepisz się. 

Kazia nie śmiała wprost wierzyć wła- 
snym zmysłom; była olśniona. Tego so- 
bie nie mogła żadną miarą uprzytomnić, 
żeby komendant... dla niej.. raczył... oso- 

biście.. Upewniona, że tylko dla niej, i 
tylko jako gość prywatny, zatroskała się 
serdecznie, jak przyjmie swego gościa, 
dokąd go wprowadzi? Do izdebki za 
szkolnym pokojem? Ale tam łóżko nie 
było jeszcze zasłane, bo, właśnie, jak na 
złość, zaspała i nie zdążyła KE: 
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"Dxi$ w KINIE 

„REWJA“ 
Ostrobrams*» 5 

WIELKI PODWÓJNY 
PROGRAM 

| John Barrymore 
w filmie MOBY DICK isko 

Film odsłaniający zgniliznę obyczajów panującą w Ameryce p. t. 

„MIŁOŚĆ ZŁOCZYŃCY" 
мЫк МО КЕ 

Baikon 35 @Г. 
od 

Parter 54 gr. 
na wszystkie seanse 

  

Dziś premjera! Olśniewające arcydzieło śpiewno-dźwiękowe! 
Największy przebój świata! Wielki fllm osnuty na tle prawdzi- 

wego JE! z życia sły: "2 RE śpiewa:zki., 

IID" 99 
Miłość "aktorki 
W roli gł, słrana gwiazda Metropolitaia-Opera Hause w New 

rw GRACE МООТЕ 
Dramat romantycznej miłości, 

Początek o godz, 

  

[637 оЙЕ 
Parter 

70. 
Balkon 

40, 
  

Pan 
tei. 528 

Nowość sezonu 1933 r. 
już dziś długooczekiwana 

Film budzący najszlachetniejsze struny 

premjerai 
"syauialy poemai mMitašCi czystej i brzinieresownej 

„Pieśń serca" 
serca ludzkiego. 

W roli tytułowej słynny Alexsander Carr auielska dzieweczka Betty Grahzm orz 8 io latni Dickia Mosre. 
Nad program: 1) Koncert pieżni mnrzyńskich, 2) Komedja rysunkowa (ciekawe pomysły) i 3) P.A.T. 

Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 

  

„DLL | 
Dziś ostatni dzień! Przebój 

in. Seanse 4, 6, 8, 

polski 

„Jego Ekscencja Subiekt" 
Eug. Bodo, 4. Tom, Ina Benita, i i 10.15. 

  

Najwybitniejszy przebój ostatniej produkcji „Paramountu'. 

GDY 
Reżyserja E. LUBICZA. 

  

У № zza BRELIOM 
Gary Cooper, Wynne Gibson. Jutro w kinie „ol“ 

  

  

25:91. 
na wizystkie 

sesusė Mlyn: 
il miejsce parter 

Nas:potężaie'sza komedja wszy 

Tryumłalne a»rcydzieło za którem szaieje Cały s-iat. Genjalny 
CHARLIE CHAPLIN w swo m osiatałm dźwiękow cu 

„ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA" 
Scenarjusz, maryka i realizacja Chailie Chaplin. 

i reiejsce parter 

0 gr. 
na wszystkie 

stkich czasów Stanse 

  

  

Ceny miejsc na wszystkie seanse ou 25 ge 

(Człowiek 

erżan bez Nr oe pani WE: A __ przeszłości) 
RSA NTT S T 

rez. Cygamkiewicza Henryka, drugą -- 
Zw. Rez. prowadził p. Moszczyński Fe- 
tiks, trzecią — Kol. P. W. i Poczt. P W. 
p Kobus, czwartą — № harcerze z kara- 
binkami pod dowództwem p. Rutikow- 
skiego, wreszcie dwa plutony cyklistów, 

pod dowódzbwiem jp. Wiśniewskiego zamy- 

katy szykk. 
Że przysposobienie wojskowe  wstą- 

piło na prawdziwe tory Świadczy o tem 
sam fakt wystawienia już poraz drugi w 

tym roku bataljonu P. W. a zainitereso- 
wanie się ciągle wzrasta. 

Dzięki uprzejmości i troskliwej о- 
piece komendanta garnizonu p. pik. Bez 
zega i posła ma Sejm p. Gorzkowskiego — 
zdołano wystawić umumdumować i uzbro- 
ić bataljony p. w. 

Bezpośrednio po defiladzie odbyło się 
poświęcenie kajaków druż. harcerskiej. 

O godz. 17.30 odbyła się wieczornica 
harcerska 0 bardzo efektowmym i unoz- 

maiconym, programie, na który składały 
się: 

Przemówienie prez. Koła Przyj. Hare, 

p. Smofera, przyrzeczenie hare., 
śpiewy i monologi hare., które u zebra 
mych gości wywołały mily i wesoły na- 
stwój. 

Na zakończenie zorganizowano pochód 
z lampionami pod pomnik Marsz. Pił- 
sudskiego, gdzie uroczystość  zakończo- 
no. 

Radle wileńskie 
PONIEDZIAŁEK DNIA 8 MAJA 

11.00 Transmisja przebiegu posiedzenia 
Zgromadzenia Narodowego; Wybór Prezydenta 
Rzplitej. 

12.05 Audycja dla poborowych (muzyka). 
14.45 Muzyka operetkowa (płyty). 
15.15 Giełda rolnicza. 
15.25 Audycja dla dzieci ,(,Pod majowem 

słonkiem* — słuchowisko Cioci Hali. 
16.10 Pogadanka muzyczna — wygłosi prof. 

" Michał Józefowicz. 
16.25 Francuski. 
16.40 Obrót płatniczy Polski — odczyt. 
17.00 Koncert laureatów. 
18.40 Korytarz gdański — odczyt litewski. 
18.55 Rozmaitości. 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy. 
20.00 Koncert popularny. 
21.40 Recital śpiewaczy. 
22.25 Muzyka taneczna. 
23.00 Muzyka taneczna. 

Na oknie, 'w misce, stała duża ryba je- 
ziorna.. od Michasia. jadwiśka Dyrmian- 
ka obiecała rybę „sprawić, ale jeszcze 
po nią nie przyszła... I pończochy, prze- 
znaczone do cerowania, leżały pośrodku 
stołu, „ażeby nie zapomnieć", a podłoga 
koło stołka z pogiętą miednicą była nie- 
wytarta po myciu. Więc jak zrobić? Do 
klasy? 

— Nie sposób! Do sadu? W to bło- 
to! 

Józek Żołądź bawił się serdecznie jej 
zakłopotaniem.. Tak ładnie wyglądała: 
rumieniła się i bladła naprzemian, a jed- 
noczešnie jaśniała głębokiem  cichem 
szczęściem. Józkowi zrobiło się jakoś cie- 
pło i miło na sercu; miał szczerą ochotę 

ucałować Kazine oczy; uśmiechnął się do 

niej i sam nie spostrzegł nawet, ile w 
jego uśmiechu było mimowiednej tkliwo- 
ści. 

— ja tylko na chwileczkę panno Ka 
ziu, przejazdem. Mam ważną sprawę tu, 
niedaleko. Proszę się mną nie kłopotać. 
Chciałem bardzo zobaczyć panią... takem 
sobie umyślił, że mi to szczęście przynie- 
sie. Ale ja wiem, że pani jest teraz zaję- 
tą, i że nie wolno pani przeszkadzać. 

Radość Kazi rozgorzała jak płomień 
na wietrze, a ten płomień huczał jej w 

piersi, nie dawał oddychać, przeszkadza: 
mówić. żeby go przemóc, musiaia! zrobič 

dužy wysilek. 

Drukarnia Wydawnictwa „SLOWO“ 

AUOTEKĄ 

tańce, 

Bada 
Ministerstwo Komunikacji zawiadamia Oo 

przetargu ofertowym, który odbędzie się dnia 
30 maja 1933 roku o godz. 11-е] па sprzedaż 
starej miedzi. Szczegółowe ogłoszenia zamie- 
szczone są w „Monitorze Polskim* Nr. 104 z 
dnia 6 V. 1933 r. 

Maszyny do szycia 
oryginałne amerykańskie rekonstruowane 

poleca 

  

  

  

ZYGMUNT NAGRODZKI 

Chambzrd 
  

Dziś! SA mistrz ekrenu SWAN MOZŻUCHIN w pierwszem swem: arcydziele mówionem 

Režyserji twórcy filmu „Trojka* Wł Strzyżewski 
i A. Wołków Dramat miłosuy człowieka, który 
umarł dla świata lecz żył @1а siebie i dła swojej 

miłoś i. 

Mieszkanie 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 
Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd 

| Inter. Hr. J. Tyszkiewicza, godz. 9—3. 

  

  

    

  

DOKTOR RONGADSAKA ERA ŚR 

Janina КуРко 
PIOTROWICZ - i SPRZEDAŻ 

ordynator Szpit. Sawicz CEGLY 
cheroby skórne, wene- 170 tysięcy kupię, za- 
ryczne i moczopłciowe płacę niezwłocznie po“ 

przeprowadziła stę dostarczeniu. — Qferty 
wiieńska 34 T podaniem wymiarów , 

gatunku i ceny z do- 
Ё piętre stawą na plac w cen- 
przyjmsje irum Wilna składać do 

od 5 — 7 wiecz. administracji Słowa — 
"-pod „Cegła”.       

Wilno, Zawalna 11-a. 
Żądajcie cenników 

| Najlepszy środsk przeciw 

Żądzć orygin. Francuski. 

sę 
a 

Ktoby szczupłą, szaty 

czarną suknię, 

The— zatwardzeniu 

żuszek na białych barankach, w kap: 

proszony jest o powiadomienie 

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

  

Spotkał psnią w wieku Średnim, 

  

sań. 

ZZ Letniska 
пЯА 

nkę, vbraną w Letnisko 
w majątku, 6 klm. od 
Wiine. 1, 2 Inb 3 po- 
koje, z kachnią. Duža 
werands, Obok rzeks I 
las sosnowy, Miejsco- 
wość malownicza. Ko- 
munikacja autobusowa 
(co godzinę) lub koleją 

. Może być z całodzien- 
nem ntr; aniem, — 
Oferty skladać do Ad- 

ministracji „Słowe”, 
pod A. K, 

bronzowy ko. 

eluszu z żałobą, 

  

wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocyklo 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

  

POWAŻNA 
«ntel. wdowa życzy pre 
wadzić dom u solidne- 
go pana. Znam dobrze 
kulinarję. Oferty do ad- 
min. SŁOWA dła |. M. 

we 

    

— O, ja dzieciom zadam pisanie... u- 
wolnię się na całą godzinę... na pół go- 
dziny... — poprawiła się, przerażona wła 
sną zachłannością. — Tylko ja muszę u 
siebie uporządkować... Ja zaraz... Może 
pan tymczasem., 

Żołądź potrząsnął głową. 
— Nie trzeba, panno Kaziu. Niech pa 

ni nie traci na porządkowanie swego po- 
koiku tych paru chwil, jakie mamy przed 
sobą... Ja nie mogę pozostać długo... 
Pójdźmy w pole. tą Ścieżką... Chce pa- 
ni? 

Kazia przeraziła się trochę. — W to 
błoto? — spuściła oczy na swoje przy- 
deptane, ale czyste półbuciki. 

— To nie błoto. To wiosenna rozmię- 

kła ziemia. Czuje pani, jak pachnie? 
Przez większe kałuże przeniosę panią na 

rękach, jak dziecko. 
Więc poszli w pole i szli z trudem, 

ale bardzo wesoło, z suchszej kępy na 
suchszą kępę. Ręce ich spotykały się cią- 
gle, a słońce rozpalało im w oczach go- 
rące, jaskrawsze iskierki. Wysokie niebo 
wygładzone i wymyte po wczorajszej 
słocie, zalewało im głowy modrym bla- 
skiem. Olchowe bazie ostro i wyraźnie 

rysowały się na tem niebie, a każdy lep- 
ki pączek topolowy miał dookoluteńko 

świetlistą aureolę. Skowronki  zanosiły 

się od śpiewu, dźwońce wtórowały im z 

drzew przydrożnych i lały się nieustan- 

  

nie dwa kryształowe strumienie, przety- 
kane od dołu nieśmiałem brzęczeniem 
budzących się owadów. 

— Strasznie wczesna wiosna w tym 
roku, aż dziwnie, — mówiła Kazia za- 
dzierając ku słońcu jasną głowinę. 

— Taką sama. była w 1916 r., na 
ironcie... kiedy szliśmy na Wołyń... 
odpowiedział Józek i zaraz zaczął opo- 
wiadać Kazi różne kawały z frontu, we- 
sołe i groźne, przygody mrożące krew 
w żyłach, a świadczące niezbicie o jego, 
Jožkowem, bohaterstwie 

Potem rozrzewnił się na wspomnienie, 
jak to z szóstej gimnazjalnej uciekł na 
iront, do legjonów i jak rozsrożony ©]- 
ciec, z Podhalańskiej mieściny, słał za 
nim listy gończe nad Nidę.. Mówił, o nę- 
dzy frontowej, i poniewierce kilkunasto- 
letniego żołnierzyka... 0 ranie odniesio- 
nej w boju z Moskalami... mówił coraz 
szczerzej, więc coraz prościej, a Kazia 
słuchała całą sobą, wchłaniała każde sło 
wo... rozrzewniała się, martwiła i cieszy 
ła w miarę opowiadania, a, czasem, aż 
przystawała z oczyma rozszerzonemi od 
zgrozy. Więc Józek, widząc, że się tak 
przejmuje, pokazał jej bliżnę pod włosa- . 
mi, niedaleko skroni. Zdjął czapkę i roz 
garnął czarne sypkie włosy, a ona doty- 
kała blizny końcem paluszka, z nieśmia- 
łością i nabożeństwem. 

(C. d. n.) 

„ 
see iais a a EA AZEARSOAK 4 = 7 —————————————-+:- 

Redaktor w/z Witold Tatarzyūski 

00%


