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Nie mam najmniejszej pretensji pisa- 

nia o wewnętrznych stosunkach w Niem- 

czech z tą swobodą, z którą pisałem o 

Rosji. W Rosji, jak to był łaskaw napisać 

p. Grzymała-Siedlecki, nie czułem się cał- 

kowitym cudzoziemcem. Sądy moje o we- 

wnętrznych stosunkach w Niemczech mt- 

szą być bardzo ostrożne. Toteż będę sta- 

rał się trzymać cyfr, i jak najmniej odda- 

lać się od terenu cyfrowego, jak najmniej 

polegać na własnych wrażeniach, którym 

oczywiście bardzo łatwo każdy może za- 
rzucić powierzchowność. Tembardziej, 

że nie będę mógł stanąć do konkurencji 

w  sensacjach reportažowych, ani we 

wstrząsających rewelacjach, przeciwnie 

ośmielę się twierdzić, że w tem, co pisza 

o prześladowaniach żydów w Niemczech 

prasa żyd. w Polsce, jest dużo jeśli nie 

wprost przesady, to przynajmniej patosu 

płynącego ze zrozumiałego współczucia 

i oburzenia, dużo jest zrozumiałego ze 

względu na istotę sprawy i istotę ludzi 

hyperboli literackiej. Ostatecznie w Ber- 

linie na każdym kroku widuje się żydów; 

ostatecznie nie spotkałem w Niemczech 

ani jednego człowieka, któryby na wła- 

sne oczy widział sceny gwałtu (nie mó- 

wię, że ich nie było, jak to oficjalnie 

twierdzi rząd hitlerowski, ale dowodzi to 

jednak, że nie były tak częste), ostatecz- 

nie na  Tauenzienstrasse, Kuriūrsten- 

damm, to jest na ulicach rzucających się 

każdemu w oczy pełno jest sklepów ży- 

dowskich i zdaje się, że nie brak ani je- 

dnego. Słyszałem, że ktoś stosunki nie- 

mieckie zestawił z bolszewickiemi, Oczy- 

wiście, że stawiać na jedną płaszczyznę 

z antysemityzmem niemieckim, to co bol- 

szewicy wyrakiali ze szlachtą zaścianko- 

wą na Białejrusi, z duchowieństwem 

wszelkich wyznań (w tej liczbie i moj- 

żeszowem), wreszcie ze wszystkiemi li- 

szeńcami, może tylko wierutny kłamca lub 

idjota. Natomiast należy rozumieć, że 

godność narodową Żydów obrażać mogą 

więcej wypadki w Niemczech. Wypadki 

te są oczywiście mniej dotkliwe, ale do- 

tyczą tylko żydów. Rozumiem, że to 0- 

braża i całkowicie pojmuję żydów i to 

ich montowanie oburzenia na Niemców, 

które we wszystkich krajach jest obecnie 

w toku. 

Trzymajmy się jednak cyfr. W okrę- 

gu konsularnym berlińskim mamy 30 ty- 

sięcy żydów obywateli polskich. W sa- 

mym Berlinie ta cyfra wynosi ponad 20 

tysięcy. W całych Niemczech żydów pol- 

skich jest wiele więcej niż 100 tys., cy- 

Ara ta nie dosięga jednak 200 tys. Później 

wyjaśnię przyczyny, dlaczego trudno to 

ustalić. 

Konsulat polski występował w obro- 

nie żydów nader energicznie. To mu się 
chwali, to był jego obowiązek, to korzyst 

nie odbijało od konsulatu czechosłowac- 

kiego, który nic nie robił. Przez całą dja- 

sporę Europy przechodzi podobno szmer 

uznania dla polskiego poselstwa i pol- 

skich konsulatów w Niemczech. Żydzi an 

gielscy zwłaszcza są pełni uznania. 

Pogromy. Oto są cyfry wzięte z akt. 
Pomiędzy 4-tym a 24-tym marca br., tj. 
w okresie największych ekscesów, konsu- 
lat polski w Berlinie był powiadomiony 

0.36 napadach. Przez wyraz napad ozna- 

cza się nie pobicie jednej osoby, lecz cza- 
sami kilku, np. całej rodziny. Zresztą kon 

sulat nie miał ani jednej wiadomości o 

pobiciu kobiety. Jeden z dziennikarzy a- 
merykańskich 'w Berlinie twierdzi, że zna 

wypadek pobicia żydówki p. Jankowskiej, 
lecz nie mogłem tego sprawdzić, bo nie 

była to obywatelka polska i konsulat ża- 

dnych danych o niej nie miał. Wśród 
tych wypadków pobicia nie było też żad- 
nych okaleczeń, natomiast stwierdzić na- 

leży, że bicie było okrutne, brutalne, że 
sceny pastwienia się przypominały naj- 
obrzydliwszą kapralskość z czasów woj- 
ny. Brano np. żyda do koszar hitlerow- 

skich $. A. Kazano mu czynić różne zwro- 
ty wojskowe, a za prawdziwe czy nie- 

prawdziwe niedokładności darzono por- 

cjami kułaków, czy razów kijami. Żydzi, 

którzy przychodzili, czy też których do- 

starczano do konsulatu, byli posinia- 

czeni, a w niektórych wypadkach cia- 

ło ich stanowiło jedną posiniaczoną ma- 
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sę. Wreszcie mamy do czynienia z jed- 

nym wypadkiem zaginięcia bez wieści. 

Oczywiście w świetle kursujących pogło- 

sek co do takiego zaginięcia można mieć 

jaknajgorsze przypuszczenia. 

Takich więc wypadków było 36 w 

samym Berlinie od 4-tego powtarzam do 

24-tego marca. W dniu 21 marca ogło- 

szono amnestję dla sprawców ekscesów, 

lecz jednocześnie zaczęto wpływać na u- 

spokojenie i zaniechanie gwałtów. Po- 

między 24-tym marca a 1 kwietnia nie 

mamy żadnego wypadku, ale w samym 

dniu 1 kwietnia odrazu 10 wypadków, w 

tej liczbie napad na synagogę. Ten ostat- 

ni wypadek, aczkolwiek przedstawiony 

był w konsulacie w sposób bardzo wia- 

rogodny, to jednak tak, że konsulat in- 

terwenjować nie mógł. Świadkowie zaj- 

ścia w obawie przed dalszemi represjami, 

nie chcieli podać swoich nazwisk. Napad 

na synagogę był zresztą wypadkiem od- 

osobnionym; hitlerowcy naogół nie zacze 

piają uczuć religijnych żydowskich. Wiel- 

ka ilość zajść w dniu 1 kwietnia tłuma- 

czy się tem, że w tym dniu hitlerowcy 

nakazali bojkot sklepów żydowskich, a 

wielu żydów polskich uważało, że ich ten 

bojkot nie dotyczy, co dawało powody 

do awantur. 

W kwietniu i maju mamy w konsula- 

cie zanotowane 4 wypadki napadów. Fa- 

la więc obrzydliwych gwałtów minęła i 

należy przypuszczać, że się już nie poja- 

wi, ustępując zresztą miejsca innym rów- 

nież z chrześcijańskiego i humanitarne- 

go punktu widzenia nagannym wypad- 

kom, zarządzeniom i prześladowaniom. 

Ekscesy wywołane były niewątpliwi= 

brutalnemi nastrojami wśród hitlerow- 

ców, ale poszczególne wypadki dadzą się 

wytłómaczyć także względami czysto o- 

sobistemi. Jakiś hitlerowiec poszczuł swo- 

ich kolegów na żyda, któremu był winien 

dług pożyczony, inny skierował kamratów 

na właściciela swej kamienicy, który go 

usunął za niezapłacenie komornego. Hit- 

lerowcy rekrutują swoje oddziały wsród 

proletarjatu, a ta „„rewolucja narodowa”, 

zamiast „bicia burżujów*, głosiła hasło 

„bicia żydów*. Tłem czysto osobistem 

należy tłómaczyć pobicie żyda p. Saphi- 

ra, uwolnionego z koszar hitlerowskich 

staraniem konsulatu polskiego i który 

zresztą w Berlinie pozostał. 

Obecnie jak wiadomo ekscesy ustały, 

a zaczęło się quasi-legalne prześladowa- 

nie żydów. Usuwa się lekarzy z Kas Cho-- 
rych, urzędników z posad, adwokatom о- 

debrało się prawo występowania w są- 

dach. W Berlinie było 3.000 adwokatów, 

na tę liczbę 2.000 żydów. Hitlerowska 

teorja głosi, że żydzi opanowują elitę, że 

należy obecność pierwiastka żydowskie- 

go wśród kół najlepiej zarobkujących zre- 
dukować do ogólnej ilości żydów w kraju 
to jest od 1 do 1/596. Jak wiemy, tę sa- 

mą teorję wyznają w Polsce endecy. Wy- 

nikałoby z tego, że adwokatów żydow- 

skich powinno być w Berlinie nie 2.000, 

lecz 30 osób. Słyszałem jednak, że przy- 

znano prawo nie 30, lecz 1.400 adwoka- 

tom żydowskiego pochodzenia. Według 

zasad bowiem hitlerowskich służba na 
ironcie w wojsku niemieckiem, lub sprzy- 

mierzonem, daje tytuł do równouprawnie- 
nia. Konsulat polski jest zasypywany proś 
bami o wystaranie się dowodów, że da- 
ny człowiek służył w wojsku austrjac- 
kiem. Według tych samych zasad postę- 
puje się z żydami urzędnikami, lekarzami 

etc. 

Ekscesy a Polska. Uznanie, które jak 

się zdaje żydzi całego Świata żywią dla 
polskich władz w Niemczech, jest niewąt- 

pliwie nam przyjemne i może dać rezul- 
taty korzystne. Zwłaszcza w Anglji obu- 

rzenie na hitlerowców jest olbrzymie i 

mają być najpoważniej dyskontowane na 
terenie politycznym. Ale materjalne, jeśli 

można się tak wyrazić „korzyści*, są ra- 
czej wątpliwe. Żydzi, którzy zgłaszali się 
do konsulatu o interwencpę, w 75% wy- 

padków nie umieli nawet rozmówić się 

po polsku. Są to ludzie zupełnie kulturze 

polskiej obcy. Prawo niemieckie wyma- 

ga, aby każdy cudzoziemiec zaopatrzony 

był w ważny paszport. Jednak żydzi pol- 

scy uchylali się od tego rozporządzenia 
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i naogół nie odnawiali sobie paszportów, 

dopiero teraz konsulat jest w literalnem 

oblężeniu. Ścisk przed konsulatem jest 

olbrzymi i to od dwóch miesięcy. Wśród 

bogatych żydów berlińskich teraz dopiero 

okazało się, że wielu jest obywatelami 

polskimi. Ale bogaci wyjadą zagranicę, 

(nie do Polski, lecz państw zachodu i 

południa), bo państwa cudzoziemskie da- 

dzą im chętnie wizy, jeśli wykażą się 

posiadanym groszem na podróż chociaż- 

by długotrwałą. Toteż ci bogaci żydzi 

naogół nie likwidują swoich przedsię- 

biorstw w Niemczech, postanawiają „od- 

czekać'*, jak mówią Poznańczycy i to 

„odczekanie* spędzają na zajadaniu po- 

marańcz zagranicą, podczas gdy ich 

przedsiębiorstwo prowadzi kwalifikowa-= 

пу aryjczyk, niczem jak u nas inwalida 

prowadzi tytoniowy czy inny interes 

współobywatela żyda. Natomiast żydzi 

biedni Pozostają w Niemczech, poprze- 

stając na uregulowaniu paszportu pol- 

skiego. Kiedy ewentualny bojkot, czy in- 

ne pomysły wycisną im pieniądze z sa- 

kiewki, jak sok z cytryny, kiedy obedrą 

ich tam ze skóry — przyjadą do Polski. 

Dzisiaj bojkotu handlu w skali państwo- 

wej jeszcze niema. Ale istnieje już spora- 

dyczny bojkot, uprawiany przez gminy, 

stowarzyszenia społeczne i publiczność. 

Nałeży się więc liczyć z quasi-reemigra- 

cją quasi-obywateli polskich po polsku 

nie umiejących, należy się liczyć z tą 

powrotną falą spauperyzowanych ży- 
dów. Cat. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
6 RANUWICZE ... ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO -- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
MORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność” 
UDA — ui, Suwalska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MIORY — Ejdelmac 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia |Jażwińskiege. 
NQOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
M.-6WIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

OSZMIANA — 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. + 

— ul. Wilenska 15 T. Gurwicz ' 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 3 

SŁONIM — Księgarnia |]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 1 

PODBRODZIE 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewis — Biuro gazetowe ul. 3 Мар 4, 
| WGLOZYN — Liberman, Kłosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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WARSZAWA. PAT. — P. Prezydent 

Rzeczypospolitej powierzył misję utormo- 

wania nowego rządu p. ministrowi WR 

i OP Januszowi jędrzejewiczowi, który 

misję tę przyjął. Utworzenia rządu nale- 

ży oczekiwać w ciągu dnia dzisiejszego. 

WARSZAWA. PAT. — P. Prezydent 

Rzeczypospolitej mianował w dniu wczo- 

rajszym posła do Sejmu, Janusza Jędrze- 

jewicza prezesem Rady Ministrów i mi- 

nistrem Wyznań Relig, i Oświecenia Pu- 

blicznego. 

jednocześnie na wniosek p. prezesa 

Rady Ministrów p. Prezydent Rzeczypo- 

spolitej mianował: 

posła do Sejmu Bronisława Pierac- 

kiego ministrem spraw wewnętrznych; 

Józefa Becka ministrem spraw zagra- 

nicznych; 

Marszałka Poiski Józefa Piłsudskiego 

ministrem spraw wojskowych; 

prof. Władysława Marjana Zawadz- 

kiego ministrem skarbu; 

Czesława Michałowskiego ministrem 

sprawiedliwości; 

dra Bronisława Nakoniecznikoff-Klu- 

kowskiego, podsekretarza stanu w Prezy- 

djum Rady Ministrów — ministrem rol- 
nictwa i reform rolnych; 

dra Ferdynanda Zarzyckiego, genera- 

ła brygady, ministrem przemysłu i han- 

dlu; . 

inż. Michała Butkiewicza, dyrektora 

Kolei Państw. w Radorniu, ministrem ko- 

munikacji; 

dra Stefana Hubickiego ministrem 0- 

pieki społecznej; ; 

inž. Emila Kaliūskiego, podpulkowni- 

ka, ministrem poczt i telegraiow. 

WARSZAWA. PAT. — O godz. 17 

członkowie nowo mianowanego rządu z 

p. prezesem Rady Ministrów Januszem 

lędrzejewiczem przybyli na Zamek, 

gdzie na ręce p. Prezydenta Rzeczypospo 

litej złożyli przysięgę. 
* * * 

WARSZAWA (tel. wł.) W kołach po 
litycznych liczą się z możliwością nomina 
cji w najbliższym czasie nowego podse- 
kretarza stanu w prezydjum Rady Minis- 
trów na miejsce p. Nakoniecznikoff-Klu- 
kewśkiego. Jako kandydatów wymieniają 
nazwiska sekretarza generalnego Bloku 
Bezpartyjnego posła Krzysztofa Siedlec- 
kiego i obecnego  vice-ministra spraw 
wewnętrznych p. Mikołaja Dolanow- 
skiego. 

  

Kardynał Kakowski u Prezydenta 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął 10 bm. o godzinie 13 

ks kardynała Kakowskiego, który złożył p. Pre- 

zydentowi życzenia z powodu ponownego wy- 

boru. 

  

Nowy rekord kpt. Skarżyńskiego 
Brawurowy lot do Rio de Janeiro 

LONDYN. PAT. Około godziny 
11 przed południem według czasu brazy- 
lijskiego, a więc około g. 5 po poł. we- 
dług czasu Środkowo - europejskiego, 
kpt. Skarżyński okrążył miasto Bachia i 
nie lądując, poleciał dalej. 

Z Caravellas donoszą, że Skarżyński 
tam nie wylądował, wobec czego należy 
przypuszczać, że leci wprost do Rio de. 
Janeiro bez zatrzymywania się po dro- 
dze. W takim razie oczekiwać należy wy- 
lądowania jego w Rio de Janeiro o go- 
dzinie 19 według czasu brazylijskiego, 
czyli około godziny 1 nad ranem czasu 
środkowo - europejskiego. Ten wyczyn 
byłby równie brawurowym rekordem, bo 
wiem Mollison nie leciał z portu Natal 
wprost do Rio de Janeiro, lecz wylądował 
i nocował po drodze w Caravellas. Od- 
ległość z Maceio wynosi 1.500 mil angiel 
skich, czyli 2,400 km. 

Poseł polski w Waszyngtonie wysto- 
sował do prezydenta Brazylji Varga pi- 
smo, zawiadamiające oficjalnie o przylo- 
cie polskiego lotnika i dziękujące za ser- 
deczne przyjęcie i gościnność, jaką naród 
i rząd brazylijski okazują kpt. Skarżyń- 
skiemu. 
EGERZIZOWYI TE TIALIS EEST NEESS IKI 

Proces inž. Ruszczewskiego 
WARSZAWA, (tel. wił.). (Wczoraj po 

dłuższej przerwie Sąd Okręgowy. przy- 
stąpił do rozpatrywania sprawy; imż. Ru- 
szczewsikiego pnzesłuchując po raz drugi 
posła Miedzińskiego. Na zapytanie obroń- 
cy czy p. Miedziński miał jakąś rozmowę 
ma temat kosztów (budowy eentrali tele- 
fonicznej z ówczesnym premjerem prof. 
Bartlem świadek odpowiedział twierdzą- 
co zaznaczając, że wysunął wówczas ko- 
nieczność powołania rzeczoznawców. 

Na pytanie czy premjer Bartel jeśli 
chodzi o plamy Tołwińskiego, oświadczył 
wówkezas, że koszta planów są horenidal- 
miie wysokie poseł Miedziński odpowie- 
dział, że talkim. powiedzeniem się nie 
spotkał. Na dalsze pytamie świadek о$- 
wiadcza, że mozmowa jego z premjerem 
Bartlem nie dotyczyła żadnych gma- 
chów pocztowych lecz jedynie premjer 
mówił ogólnie, że (koszty budowy: są zbyt 
wysokie. ; х 

Na pytamie czy świadek! wie o bezpo- 
średniej byitmości oskarżonego "u prem- 
jera Bartla, świadek wyjaśnia, że pro- 
sił premjera aby pnzyjjął Ruszczewskiego 
i przyjrzał się planom. Na zakończenie — 
świadek stwierdził, że gmach poczty w 
Gdyni winien! był posiadać cehamalkter re- 

Nowy lot asów lotniczych 
WARSZAWA. (tel. wł.). W) dniach 

najbliższych wystartują z Wamszawy — 
dwaj zmakomiei lotnicy kpt. Bajan i 
kpt. Dudziński. Lotnicy| polscy polecą do 
Wiednia linją łamaną i trasa ich będzie 
prowadziła przez Rosję Sowiecką a miano- 
wicie przez Minsk, Kijów. 

WARSZAWA. PAT. — W związku z do- 
konaniem przez kpt. Skarżyńskiego  przełota 
przez Atlantyk, p, minister spraw zagranicz- 
nych Józef Beck wystosował pod adresem Ae- 
rokłubu Rzeczypospolitej następującą depesze: 

Przesyłam Aeroklūbowi i kpt. Skarżyńskie- 
mu rnajserdeczniejsze życzenia z okazji wspa- 
niałego lotu przez Atlantyk, będącego nowym 
świetnym triumfem lotnictwa polskiego. 

(— ) Minister Beck. 
  

Kapitan pilot Skarżyński Stanisław 

lądował w Maceio na wschodniem wybrzeżu 

  

wystarto wał dnia 7 b.m. o godz. 23 z St. Louis w Se- 
negalu do lotu ponad Atlantykiem do Brazylji. Dnia 8 m.b. o godz. 18,30 kpt. Skarżyński wy 

Brazylji, przeleciawszy w czasie 19 godzin 30 
minut dystans 1950 mil angielskich. Na zdjęciu naszem podajemy podobiznę bohaterskiego 

lotnika polskiego. 
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Wojska japońskie zbliżają się do Pekinu 
LONDYN. PAT. Wojska japoń- 

skie, postępujące szybkim marszem na 
południe od Wielkiego Muru Chińskiego, 
przeszły rzekę Luan, pod Luan - Czan i 
zajęły kilka miast, które już były podczas 
poprzedniej ofenzywy w posiadaniu Ja- 

pończyków, ale następnie zostały ewa- 
kuowane. Eskadry japońskie bombardo- 
wały Miyun, położony w odległości 45 
mil na północny wschód od Pekinu. Chiń- 
czycy stawiają bardzo silny opór pod An- 
Szan, w pobliżu finji kolejowej. 

Anschluss — postulatem hitlerowców 
_ WIEDEŃ. PAT, — Wczoraj odbyła 

się w Domu Brunatnym konferencja pra- 
sowa, na której przywódca narodowych 
socjalistów Brauenfeld oświadczył: 

Anschluss jest naszym postulatem pro 
gramowym, jednakże jesteśmy polityka- 
mi realnymi i wiemy, że urzeczywistnie- 
nie tego zadania nie zależy tylko od nas. 
Jesteśmy poinformowani, że Heimwehra 

Paragwai wypowiedział wejnę Boliwii 

ma zamiar nas sprowokować, aby umoż- 
liwić rządowi wystąpienie przeciw naro- 
dowym socjalistom. Jesteśmy jednak zde 
cydowani trzymać się drogi legalnej. — 
Gdyby nas chciano prowokować lub szy- 
kanować, to oświadczam, że nie ponie- 
siemy odpowiedzialnošci za to, co stać 
się może. 

graniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożeł. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ta 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie u-ru dowodowego 20 groszy. 
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edrzejewicz na czele nowegoRządu 
ŽYCIORYS PREMJERA JĘDRZEJE- 

WICZA. 
Pan premjer Janusz jędrzejewicz urodził 

się 21 czerwca 1885 roku na Ukrainie. Nauki 
średnie pobierał w państwowem gimnazjum w 
Żytomierzu, gdzie uzyskał maturę w 1904 roku. 
W tymże roku wstępuje na uniwersytet war- 
szawski, z którego został wydalony za udział 
mw strajku szkolnym. W roku 1905 w związku 
z wrzeniem rewolucyjnem w Rosji wyjechał do 
Krakowa, gdzie na wydziale filozoficznym U- 
niwersytetu Jagiellońskiego studjował matema- 
tykę i fizykę, następnie zaś udał się do Pary- 
ża, gdzie w Ecole des' Sciences Politiques stu- 
djował ekonomię i nauki społeczne. Szkołę tę 
ukończył w 1909 roku, poczem, po złożeniu e- 
gzaminu na nauczyciela domowego, poświęcił 
się pracy pedagogicznej w polskiem szkolnic- 
twie prywatnem byłego zaboru rosyjskiego, 
biorąc jednocześnie czynny udział w pracy nie- 
podległościowej. Od chwili wybuchu wojny 
brał czynny udział w pracach POW. 

Po zajęciu Warszawy przez Niemców od- 
szędł z bataljonem warszawskim do Legjonów 
i brał udział w wałkach legjonowych na fron- 
cie do jesieni 1916 roku. Następnie zo: zno- 
wu odkomenderowany do POW. W 1917 roku 
pełnił funkcje sekretarza Komisji Wojskowej I 
Rady Stanu. Następnie został dyrektorem Wyz- 
szej Szkoły Realnej Nawrockiego, pracując ie- 
dnocześnie w POW jako oficer komendy na- 
czelnej POW. W roku 1918 sprawował kiero- 
wnictwo Państwowego Seminarjum Nauczyciel 
skiego w Łowiczu. Ze stanowiska tego zgłosił 
się w dniu 11 listopada 1913 roku z powrotem 
do wojska. Uczestniczył w wyprawie wile j. 

Następnie objął kierownictwo sekcji 
ty i kultury Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Po dokonanej reorganizacji Ministerstwa został 
mianowany szefem wydziału oświaty i kuliury 
oddziału Ill Sztabu Głównego, na którem to 
stanowisku pozostaje bez przerwy do 1 wrze- 
śnia 1923 roku, poczem na własną prośbę prze- 
szedł do rezerwy w stopniu majora i objął sta- 
nowisko kierownika Uniwersytetu Powszechne 
go na Kursach dla Dorosłych m. s. Warszawy. 
Obowiązki te pełnił przez cały rok szkolny 
1923/24. W roku 1924 zostaje dyrektorem Рай- 
stwowego Seminarjum Nauczycielskiego im. 
Konarskiego w Warszawie. Na stanowisku tem 
pozostaje do sierpnia 1926 roku, poczem prze- 
chodzi na służbę do Prezydjum Rady Ministrów 
W kwietniu 1927 roku zostaje powołany na wi- 
zytatora szkół przy Ministerstwie WR i OP. 

Przy wyborach 1928 roku wchodzi do Sej- 
mu jako poseł. W Sejmie zostaje wiceprezesem 
klubu BB. 12 sierpnia 1931 roku objął tekę mi- 
nistra WR i OP. Jest jednym z twórców Insty- 
tutu Naukowego Badań Europy Wschodniej w 
Wilnie, Do czasu nominacji na ministra był dy- 
rektorem tej instytucji. Jako wybitny publicysta 
był za czasów*okupacji współredaktorem „Rzą- 
du 1 wojska” oraz „Gazety Nowej”, później 
„Gazety Polskiej'. Ponadto był redaktorem 
„Wiedzy i Życia”, „Zrębu* oraz dyrektorem 
Powszechnego Uniwersytetu Korespondencyj- 
nego. Ё 

Pan premjer Jędrzejewicz jest odznaczony 
orderem Virtuti Militari V-tej klasy, krzyżem 
niepodległości z mieczami oraz 4-krotnie krzy- 
żem walecznych. 3 

    

   

    

ŻYCIORYS MINISTRA NAKONIECZNI- 
KOFF - KLUKOWSKIEGO. 

Dr. Bronisław Nakoniecznikoff - Kilu- 
kowski: urodził się w. Warszawie w 1888 r. 
i tu uczęszczał do szkół średnich. W 1904 
— 1905 roku brał udział w strajku szkol- 
nym w warszawskiem VI gimnazjum. — 
Po ukończeniu wyższych studjów medycz- 
nych z tytułem doktora medycyny brał u- 
dział jako lekarz w wojnie światowej w 
armji mosyjskiej, W tejże armji od 1917 
roku jest orgamizatorem pracy POW. 
Po przewrocie w Rosji był prezesem Zw. 
Wojskowych Polaków VI armji, a mastęp- 
nie członikiem Naczelnej Rady I Korpusu 
W. P. na MWisdhodzie. iPo przejściu do 
służby, w' anmji polskiej był dr. Nako- 
niecznikoff - Klukowski oficerem sztabo- 
mym. do zleceń przy Naczelmiku Państwa, 
a mastępnie zastępcą szefa sanitarnego 
armji gen. Hallera. Przez dłuższy czas 
pelmił dr.  Nakoniecznikoff-Klukowski — 
fumkcje zastępcy, szefa korpusu kontrole- 
rów. wojskowiyich, poczem mw listopadzie — 
1928 roku objął stanowisko wojewody 
stanisławowskiego, skąd! we wrześniu 1930 
roku powołamy został na stanowisko 
wojewody lwowskiego. 8 lipca: 1931 roku 
został mianowany podsekretarzem stanu 
w Prezydjum Rady Ministrów, 17  listo- 
pada 1931 roku ,podsekretarzem stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Z 
dn. 2 listopada: 1932 roku powrócił do 
Prezydjum Rady Ministrów w charakte- 
rze podsekretarza: stanu. Odznaczony jest 
krzyżem Virtuti Militari V klasy, krzyżem 
walecznych i: orderem komandorskim Po- 
lonia Restituta, 

——B00207—- 

Dolar znowu zniżkuje 
WARSZAWA. PAT. — Trwająca od paru 

dni zwyżkowa tendencja dla dolara i funta szter 
linga uległa wczoraj załamaniu i zarówno wa- 
wę geje jak i kształtowa- 
Się w ciągu dnia zniżkowo. Dewiza ® kańska zniżkowała na giełdzie w Zurychu z 4,50 

na 4,415, w Paryżu z 22,03 na 21,60; dewiza 
angielska spadła w Zurychu z 17,60 na 17,47, 
w Paryżu z 86,20 na 85,62. 

Na giełdzie warszawskiej czeki na Nowy 
York notowano 7,60 (we wtorek 7,75), a ka- 
bel 7,58 (kurs wtorkowy 7,70), przekazy zaś 
na Londyn 30,14—36,15 (we wtorek 30,30 — 

jaa dd spa samym niej za stopniu funt 
terling zniżkował na giełdzie londyńskiej, a 

dolar z nowojorskiej. 
"WARSZAWA. PAT. Przedgiełda. — 

Bank Polski płacił za dolary 7.50. Na 
rynku prywatnym dolary 7,52 w płaceniu 
dolary złote 9,32 i pół 9,34, ruble złote — 

ASSUNCION. PAT. — Rząd paragwajski liwji. Decyzja wypowiedzenia wojny nastąpiła 1.92. 
wypowiedział w dniu wczorajszym wojnę Bo- w związku z rozwojem zatargu o Gran Chaco.  
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SILVA RERUM 
W WALCE O KAWAŁEK CHLEBA. 

O, tak: życie nie jest wesołą rozryw- 
ką!.. Przysłowiowy „kawałek chleba 
jakże wielkim jest skarbem!... 

Kurjer Poranny (115) zarysowuje 
niezmiernie ciężkie warunki pracy robot- 
ników młodocianych: 

Najpierw pracuje jako uczeń. Jeżeli iabry- 
ka jest związana umową zbiorową — zarabia 
po... 10 groszy za godzinę. W tabrykach, umo- 
wą nieobjetych, dostaje trzy grosze za godzi- 
nę, ale bardzo często pracuje bezptatnie..  W 
niektórych fabrykach znajdują się spryciarze 
specjaliści od uczniów. Przepracuje taki mło- 
dociany kilka miesięcy bezpłatnie i — precz. 
Na jego miejsce przychodzi inny młodociany 
bezpłatny. Tak jest w wielu fabrykach, tak jest 
w rzemiośle, jeszcze częściej — w chałupni- 
ctwie... 

Wpasowany w ciężkie tryby pracy fizycz- 
mej — młodociany z twardem brzemieniem 
wchodzi w życie. Od siódmej rano już pracuje 
w warsztacie, potem — musi się dokształcać, 
do godziny dziesiątej wieczorem. Nierzadko w 
ciągu całego dnia niema ani czasu, ani pienię- 
dzy na gorący posiłek. Więc skutki niedobre 
dla organizmu nie dają na siebie czekać, choć 
żyjemy przecież w okresie renesansu sportów, 
kultury fizycznej, zdrowia. — jestem wycień- 
czony, jestem anemiczny, mam początki gru- 
žlicy - stan stałego przygnębienia moralnego — 
oto jest smutny tenor zwierzeń, jakie notuje 
lekarz, badający organizmy młodocianych го- 
botników. To nie są, naturalnie, żywe słowa 
badanych. Tak przemawiają ich płuca, ich ser- 
ca, mięśnie i przygnębienie. у 

Uciążliwa praca zawodowa nie jest 
jednak wszystkiem: młodociany  robot- 
nik musi się dokształcać, używając na 
naukę w szkole dokształcającej przecięt- 
nie trzy godziny dziennie. Czy mogą na- 
leżycie korzystać z nauki „jeżeli warunki 
pracy są nieraz wprost potworne? 

Są zawody, w» których życie młodociane- 
go »jest piekłem. Piekarstwo. Praca zaczyna 
się o godzinie 12-tej a nawet drugiej w nocy, 
a. kończy się dopiero około godziny drugiej po 
południu... Młodociani z warsztatów szewckich 
i krawieckich pracują w zimie do godziny siód- 
mej rano do szóstej po południu... W sklepach 
kolonjalnyc. wciąż jest niemal regułą praca 
dłuższa nad dziesięć godzin dziennie. 

Wyczerpująca praca, wielki wysiłek 
lizyczny i materjalny (nauka przecież 
kosztuje!) w celu zdobycia potrzebnej 
wiedzy i uzyskania kwaliiikacyj no i... 
suchoty.. Jakież jest wyjście? 

Zmniejszenie godzin pracy i opieka 
nad zdrowiem, — ale to nie jest tak ła- 
twe do zorganizowania i wykonania! 

Tenże dziennik w Nr. 127 mówi o 
skutkach bezrobocia dla warstw  robot- 
niczych. Zarobki zmniejszyły się wprost 
katastrofalnie: : 

Podług danych Głównego Urzędu Staty- 
stycznego, które będą ogłoszone, wskaźnik re- 
alnej wartości wypłat robotniczych w przemy- 
śle uległ w latach kryzysowych następującym 
wahaniom, gdy przyjmiemy, że w r. 1929 wy- 
nosił 100: r. 1930 — 86,9, r. 1931 — 74,7, rok 
1932 — 58,0, — XII r. 1932 — 53,9. jest to 
wielki spadek blisko do połowy, a dane te do- 
tyczą tylko zakładów średnich i większych; 
cóż dopiero może się dziać w małych- 

Jak dalece niski jest poziom zarobków ro- 
botniczych w przemyśle, widzimy również z 
zestawień Głównego Urzędu Statystycznego, 
dotyczących maja ubiegłego roku. Niecała 
ćwierć ogółu robotników (24 proc.), zarabia 
tygodniowo 20 — 30 złotych, tylko 15 proc. 
30 — 40 zł., 8 proc. 40 — 50 zł., 4 proc, 50 — 
60 zł., Zproc. wyżej 80 zi. Przeszło czwarta 
część ogółu (27 proc.) zarabia 10 — 20 zł. w 
tygodniu, 11 proc. — niżej 10 zł. 

W najcięższej sytuacji 'znalazły się 
kobiety i dziewczęta. 

Kobiety w przemyśle na kresach zarabia- 
ją: w Wołyńskiem 20 gr. na godzinę, w Nowo- 
gródzkiem — 22 gr.; w Małopolsce — w Sta- 
nisławowskiem — 29 gr:, w Tarnopolskiem — 
28 gr.; dziewczęta młodociane w Wileńskiem 
— 18 gr. w Tarnopolskiem — 15 gr., w No- 
wogródzkiem — 17 groszy. 

Jak widzimy, Wileńszczyzna 
smutny rekord!... Ale, niestety, nawet i 
ten stan nie jest trwały, gdyż oprócz 
ogólnych warunków ekonomicznych dzia- 
ła nieraz zła wola właścicieli różnych 
przedsiębiorstw: 

Obniżanie poziomu zarobków — wraz ze 
zmniejszaniem się wogóle sumy wypłat w 
związku z redukcją dni pracy w tygodniu —- 

pobiła ; 

PARADA GWIAZD 
Wczoraj mogłem wybierać: Šioda lite- 

racka, albo „Parada gwiazd w Lutni, 
Pomyślałem, że Środy literackie mam co 
tydzień, a żywych igwiatad ekranu polskie- 
go nie wiidzialem migdy. Obym ich nigdy 
już nie zobaczył. 

(W: konstelacji Bogda — Brodzisz — Cy- 

bulski pęta się jakiś K. Chrzanowski, któ- 
ry jest! i comifórensierem i alktorem i aluto- 
wem czegoś co nazywa się (piosenką. Asy- 
stuje również gwiazdom Hanka Runowiec- 
ika. 

Oto wząry doweipu ;: humoru K. Chrza- 
nowskiego: 1) fragmenit piosenki: 

Pij, bracie, pij, 

A potem ziemię ryj, 
Aż wreszcie trafi cię szlag! 

   
  

2) zakończenie części pierwszej wido- 

wiska: „panie pójdą teraz na papierosa, 
panowie ma! czekoladki, a lteściowe mogą 

zostać na sali“. 3) Kawał: „Wyszło talkie 
zarządzenie, żeby  unzędnik  państwiowy 
ważył tylko 45 kg.* 4) Amegdota: „Sie- 
działem na ławce. |Przy; mnie Śliczna mam- 

ka z dzieckiem, Dziecko zaczyna płakać. 
Mamka rozpina swój (tylko że ja się wsty- 

dzę powiedzieć), wozpima swój... no tego.., 
stanik, wyjmuje swój (kiedy się wstydzę) 
swój... no tego.., gruczoł mleczny i zaczy- 
ma karmić. Ale dziedko mie chce, 'Wówiczas 
mamika: „jak nie zechcesz gruazołu, to 

dam panu Chrzanowskiemu'. Alle państwo 
rozumiecie, że ona powiedziała to: tylko na 

żart, bo naprawdę to by mi mie dała”. 

A oto wzory dowcipu, humoru ż elegan- 

cji niedościgłego Mieczysława Cylbulskie- 
go, bożyszeza kobiet: 1) Jedziemy pocią- 

giem. Pasażer naprzeciwiko nie ma biletu. 
Konduktor buch go w mordę. Każe mu 

wysiąść. Pasażer zostaje. Przytdhodzi nad 
Ikonduktor, Gdzie bilet? Niema. Buch w 
mordę. Każe wysiąść. Pasażer zostaje. 
Przychodzi kontroler. Gdzie bilet? — №е- 
ma. Buch w mordę. „Pamie — pyta: pa- 
sażera Cybulski, król ekranu i bożyszcze: 
kobiet: — a daleko pan jedzie?* — „Jeżeli 

monda wytnzyma, to do (Knrakewa'', — Ha, : 
ha, ha. 2) Jedziemy raz pociągiem z Uhrza- 

iniowskim. Wchodzi dama z koszylkiem, 
OChnzamowiski — om! już jest taki dżenitel- 
men od urodzenia — pomaga damie, stawia 
koszyk. Z kcszyczka kapie. Koniak?—my- 
śli Ohrzanowski, — Nie, foksterjer — od- 

powiada dama. Ha, ha, ha.. 

Takimi byli dwaj panowie confórensje- 
rzy. „sComifórensjerka* jest probierzem 

knltury całego widowiska. Miła i sympa- 
tyczna Marja Bogda musiała zgoła niefo- 

nogenicznym głosikiem śpiewać bzdury w 
rodzaju: 

„Nie wiem co robić mamę, 

„Boję się i: szlus... 

A Hanka Runcwiedka odgrzewała od- 
mvieczne „pioseniki”* ю Kabarecie (słowa 
Szmaragda, muzyka! Białostockego) i Gar- 
somierę, imitując nieudolnie a wulgarnie 

Ordenówmę. Brodzisz zaś, drewniany, ikan- 
ciasty Brodzisz miał taką fomogeniczną 
chrypkę, że Cybulski musiał, ratując isytu- 
aeję, (powiedzieć na ten! temat dowcip: 

„Brodzisz ma taką straszną chrypkę, że 
pewnie wikrótce calkiem zaniemówi”, — 

„Dałby Bóg* — mruknął ma to pan, 
dzący za mną. Zresztą miarą - wrażenia, 
jakie wywarł. Bmadzisz, miech będzie о- 

cena (dwóch sztubalków, którzy opuszczając 
iteatr powiedzieli: krótko. 

— Ale ten Brodzisz do chrzanu. 

  

  

  

  

   

Zdaje się, że opinja sztubaków w za- 
gadnieniach gwiazd - jest majbardziej mia- 

rodajna. 

Miałem z gwiazdami zrobić eoś iw ro- 
dzaju wywiadłu. Ale idh  impresario p. 
Blachmam jest niepmzystępny. Poza tem © 
co miałbym pytać? 

Chyba wszystkim gwiazdom dać jedną 
radę: wartość gwiazd polega ma tem, że 
trzyma ją się wysoko i mocno świecą. 

a 3. w. 
UTENA KSS TKO T OWCE 

jest jednym z najdotkliwszych skutków kryzy- 
su i bezrobocia dla warstw pracujących. 

Sytuacja robotników jest ciężka, bar 
dzo ciężka, ale, kto wie, czy tak zwani 
pracownicy umysłowi, nie znajdują się w 
jeszcze gorszej ? Lector. 

* | 

Co sie dzieje w Wilnie 
Tytuł niniejszego feljetonu jest pla- 

gjatem. Tytuł ten wymyślił prof. Lima-, 
nowski dla swoich radjokomunikatów o 
wydarzeniach wileńskiego życia kultural- 
nego. Zapożyczam go, aby napisać o 
trzech sprawach, z których jedna jest no- 

- wością, dwie zaś stare, ale wymagające 
odświeżenia i zwrócenia na nie uwagi 
„intelektualistów. 

Pierwsza — to powstanie Spółdzielni 
Artystycznej. 

Przy ulicy Mickiewicza 11, pod „Po- 
lonją* a naprzeciwko Sztralla, „w naj- 
ruchliwszym punkcie naszego miasta“, 
nastąpi w najbliższą niedzielę otwarcie 
tej instytucji. Czem ona będzie — zoba- 
czymy. Tymczasem wiemy, czem ma być, 

co pragną z niej uczynić jej inicjatorzy i 

twórcy. 

— Zastanawiając się nad układem współ- 
czesnego życia — powiadają oni w swej odez- 
wie do społeczeństwa — można stwierdzić, że 

sztuka została zepchnięta na szary koniec, 

straciła bezpośredni związek z życiem  bieżą- 
cem i stała się czemś dziwnie niepotrzebnem 
dla szerokich mas. W poszukiwaniu dróg wy|- 
Ścia, gronc artystów szczerze oddanych sztuce, 
zapoczątkowało utworzenie takiego zespolu, 
któryby czynnie wystąpił między szersze war- 
stwy S eństwa w celu propagandy i sze- 
rzenia zego zrozumienia sztuk plastycz- 
nych, bez jakichkolwiek uprzedzeń względem 
pewnych ugrupowań, haseł, czy też kierunków, 

przyjmując, że każdy poważny wysiłek arty- 
styczny winien zasługiwać na uznanie, zrozu- 
mienie i szacunek. Praca tego zespołu będzie 
nie dorywcza, lecz ciągła, zespół zaś dążąc do 
znalezienia trwałych podstaw materjalnych, 0- 

swą działalność na podstawach spółdzieł- 
lorując drogę własnemi siłami i środ- 

społdz'einia będzie miała następujące za- 

    

     

   
1. prowadzenie na szeroką skalę propagan- 

dy sztuki wśród szerszych warstw  społeczeń- 
stwa, szczegóinie na prowincji; 

  

Wilnie, urynaizowanie ruchomych wystaw w 
miastach i miasteczkach na kresach wschod- 
nich, łącząc wystawy z odczytami o sztuce; 

3. pośredniczenie dla swych członków w 
pcszukiwaniu pracy z dziedziny architektury, 
malarstwa, rzeźby, zdobnictwa, grafiki i foto- 
grafji; 

4. ułatw'anie swym członkom wystawiania 
lub sprzedazy swych prac; ь 

3. dostarczanie swym cztonkom potrzebne- 
go materjalu malarskiego, krešlarskiego i  piš- 
.niennega: 

Takie cele wytknęła sobie Spółdziel- 
nia Artystyczna. Urzeczywistnia je przez 
zorganizowanie biura pośrednictwa pra- 
cy, uruchomienie sklepu z materjałem 
malarskim i otwarcie kawiarni artystycz 
nej, w której można będzie dostać kawy, prżekonań i 
i ciastek taniej, niż gdzieindziej, prócz tem zespoleniu 
tego spędzić czas w towarzystwie arty- 
stów. Spółdzielnia, jak widzimy, poczyna 
sobie praktycznie od konkurencji z Polo- 
nją, która znajduje się nad nią, ze Sztral- 
lem, który jest naprzeciwko i z Borkow- 
skim, którego sklep materjałów ma- 
larskich leży wpobliżu. 
Ścić, aby te trzy zakłady były zadowolo- 
ne: zacznie się walka, oparta na czysto 
handlowych zasadach. Czeka również 
Spółdzielnię walka innego rodzaju — ide 
owa. Przypuszczam, że będzie to walka 
ze Smorgonją. Ten klub artystyczny ma 
także swój lokal w Celi Konrada, ma bu- 
fet, stoliki do bridża i tym podobne roz- 
rywki artystyczne, ściągające członków 
kilku zrzeszeń artystycznych, wchodzą- 
cych w skład Smorgonji. Kto w tej walce 
zwycięży? Spółdzielnia czy Smorgonja? 
Trudno prorokować, jeśli jednak zabawić 
się w przepowiadacza, myślę, że zwycię- 
ży Spółdzielnia. Po pierwsze dlatego, że 
grupuje ludzi młodych, przeważnie stu- 
dentów sztuk pięknych; że jednym z jej 

. urządzanie perjodycznych wystaw wmotorów jest młody, utalentowany .rzeź- jak Burlington 

sie- 

S.5Ł „O w O 

Gratulacje dla Prezydenta Rzplitej 

  

Dnia 9 maja w południe odbyło się drugie posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, na któ- 
rem nastąpiło zaprzysiężenie wybranego ponownie w dniu wczorajszym Prezydentem Rzeczy 
pospolitej prof. Ignacego Mościckiego. Posiedzenie to odbyło się na Zamku. Na zdjęciu naszem 
widzimy fragment z posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 

Mościckiego. przez Pana Prezydenta R. P. prof. I. 
w czasie składania przysięgi 

List posła 
WARSZAWA. (tel. wł). (Poseł Fran- 

ciszek Chyb który w dniu 8 maja wystą- 
pił ze stromnicbwa Ludowego  opubliłko- 
wał w swoim okręgu wyborczym list ot- 
warty w którym wyjaśnia swoje stanowi- 
sko i motywy swego knoku 

W liście tym ezytamy: „zbliża się dzień 
'wylborów Prezydenta Rzeczypospolitej. — 
Klub Stronnietwa Ludowego zabronił po- 
słom wziąć udział w: Zgromadzeniu, Na 

posiedzeniu  kiliubu przemawiałem i głoso-- 
wałem za wzięciem udziału, Nie to mie po- 
mogło. Dlatego w dniu 8 maja wysłałem 

pismo do marszałka Sejmu z zawiadomie- 

WARSZAWA (tel. wł.) W ciągu dnia 
wczorajszego w procesie rfjr. Stawińskiego ze- 
znawali świadkowie, przeważnie wojskowi z 
Komendy miasta oraz koledzy oskarżonego. — 
Wszyscy oni stwierdzili prawie jednogłośnie, 
że mjr. Stawiński jest człowiekiem bardzo im- 
pulsywnym i porywczym. Drugą grupę šwiad- 
kow stanowił personel dancingu. Świadkowie 
ci wyjaśnili, że mjr. Stawiński był częstym goś- 
ciem ich zakładu, ale że pijał bardzo nie wiele. 
Zeznania kelnerów i służby były naogół przy- 
chylne dla oskarżonego, jedynie zeznania dyry- 
genta orkiestry Jana Wrońskiego przedstawia- 
ły zajście w świetle ujemnem. Wroński zeznał, 
że oskarżony podbiegł do śp. inż. Jankowskie- 
go, kiedy ten był odwrócony tyłem i uderzył 
go zewnętrzną stroną dłoni tak, że muzyk gra- 
jąc, słyszał odgłos uderzenia. Dalej świaaek о- 
świadczył, że widział jak Jankowski pisał bilet, 
który położył na stoliku mjr. Stawińskiego, któ- 
ry ten ostatni odsunął ręką i powiedział: 

— Pan tutaj jeszcze? 
Następnie świadek Jankowski końcem pal- 

Fr. Chyba 
miem o wystąpieniu z klubu stronnictwa 
ludowegc. . 

Zaciežkie jest položenie Ikraju — oś- 

wiadcza dalej pos. Chyb, Na świecie noz- 
grywają się ważne wypadki, Polska ma 
wielu wrogów, (posłowi polskiemu mie 
wolno być wmogiem własnego państwa. — 
Dobro Ojczyzny, i Wasze losy więcej 

droższe mi są aniżeli osobiste ambieje 

(lub raałoduszny upór ikitórego skutki mo- 
gą być dla wsi najgroźniejsze i; majcięż- 
sze. Na! zakończenie poseł Ohyb stwier- 
«dza iż pozostał madal wiermy ideji ludo- 

wej i z dmogi tej nie zejdzie. 

Preces mjr. Stawińskiego 
ców uderzył w twarz mjr. Stawińskiego. Oskar- 
żony wyrwał wówczas mutkę z rąk swojej to- 
warzyszki p. JakubowSniej, wyciągnął rewol- 
wer, zarepetował i zbliżywszy luię do twarzy, 
strzelił. 

Po zeznaniach Wrońskiego przewodniczący 
zarządził przerwę do dnia dzisiejszego. 

Wyrok śmierci w Łodzi 
ŁÓDŹ. PAT. — Wczoraj Sąd Okręgowy 

w trybie doraźnym rozpatrywał sprawę Stani- 
sława Dziewierskiego, który przy współudziale 
żony w sposób skrytobójczy i okrutny zamor- 
dował w celach rabunkowych w nocy z 22 na 
23 marca br. na szosie między Poddębiem a A- 
leksandrowem woźnicę Franciszka Zawadzkie- 
go. — Sąd skazał Dziewierskiego na karę śmier 
ci. Oskarżony nie prosił © ułaskawienie, Mimo 
to obrońca we własnem imieniu odwołał się do 
łaski Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

; ZDROJOWISKO 
PAŃSTWOWY ZA 
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biarz Stanisław Horno-Popławski, o któ- 
rym jego uczniowie studenci powiadają, 
że „umie budzić ich dusze"; a po drugie 
dlatego, że Spółdzielnia nie chce stano- 
nić zamkniętego klanu wybrańców i wta- 
jemniczonych, którzy odprawiają swoje 
nabożeństwa wzajemnej adoracji 
przeciwnie, Spółdzielnia szuka związków 
najszerszych i najliczniejszych. Nazwi- 
ska ludzi, którzy weszli do zarządu jej i 
do rady nadzorczej, świadczą, że nie 
chce ona służyć „,kaście jednej”. Michał 
'Rouba, Jan Pekszo, Krystyna Wróblew- 
ska, Aleksander Szturman, Marjan Ku- 
lesza, Janina Oświecimska, Kazimierz 
Kwiatkowski, Lew Dobrzyński, Broni- 
sław Iwańczyk, Edward Machnačz (dwaj 
ostatni — to prezydjum zarządu), nazwi- 
ska te są dowodem, że Spółdzielnia zdo- 
łała zjednoczyć artystów bez różnicy 

poglądów. Jeżeli nawet o 
zadecydowały punkty: 

trzeci, czwarty i piąty programu Spół- 
dzielni — niema w tem nic złego. Lepiej 
szczerze oprzeć swój statut ,„na zdrowych 
zasadach materjalnych*, niż okadzać się 
pięknie brzmiącą ideologją. 

+ k 
Trudno przypu-- 

A przedewszystkiem trzeba z żywymi 
naprzód iść. Odgradzanie się od życia, 
zamykanie w ciasnem kole magów, ka- 
płanów i wybrańców, zemści się prę- 
dzej czy później. Ilustracją tej starej 
prawdy niech będą owe dwie inne spra- 
wy, o których powiedziałem na wstępie, 
że wymagają odświeżenia. 

Jedną jest żałosna historja czytelni, 
utworzonej przez Radę Wileńskich Zrze- 
szeń Artystycznych czy Smorgońję. Czy- 
telnia mieści się w Celi Konrada, otwar- 
ta jest codzień od 6 do 9 wieczorem. Na 
pięknych, specjalnie w tym celu wykona- 
nych półkach, leży tam kilkadziesiąt 
pism polskich i obcych. Sześćdziesiąt 
pięć pism w sześciu językach! Są takie, 

Magazine, Conoisseur, 

— Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. Inha- 
iatorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. 
zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. Jedyne w Polsce 

kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 
Ordynują profesorowie U. S. B. i lekarze specjaliści. 
Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. 
15.V1. i 1—30.IX 15% zniżka na wszystkie zabiegi. 

  

USUWA KREM NASIĄSIECYA 

KŁAD ZDROJOWY 
SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

— Zabiegi specjalne. Słynny 

ŻÓŁTE PLAMY. 
OPALENIZNĘ 
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L'art et dćcoration, L'art et les artistes, 
Das neue Europa, Moderne Bautormen i 
wiele innych, których w Wilnie, poza Ce- 
lą Konrada nigdzie nie znajdziemy. A je- 
dnak od godziny 6 do 9 w czytelni pust- 
ki. Kierowniczka czytelni p. Helena Ły- 
sakowska siedzi przygnębiona za swym 
stolikiem. Martwi się, spoglądając na 
wspaniałe czasopisma: nietknięte, nieroz- 
cięte. spoczywają na swych półkach, pra- 
gnąc oddania się czytelnikowi. Zastępca 

  

St. Horno-Popławski. Kompozycja. 

p. Łysakowskiej, pełen zapału student 
Zdzisław lllinicz, więdnie trzy godziny 
dziennie w celi. Wolałby w majowy 
dzień zagrać w tenisa, a musi 
— nieszczęsny pracownik ideowy Smor- 
gonji. Czytelników niema. Dlaczego? 
Właśnie dlatego, że chcieliście, o pano- 
wie ze Smorgonji, zrobić z czytelni miej- 

skład R.W.Z.A., 

siedzieć 

WARSZAWA. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej proi. Ignacy Mościcki otrzy- 
mał z racji swego ponownego obioru depesze 
gratulacyjne od prezydenta Czechosłowacji Ma- 
ssaryka, od szacha perskiego, od regenta króle- 
stwa Węgier, od prezydenta Finlandji i naczel- 
nika państwa estońskiego. 

WARSZAWA. PAT. — W związku z po- 
nownym wyborem prezydenta Rzeczypospolitej 
Mościckiego, nadeszła następująca depesza: 

Jego Ekscelencja Pan Ignacy Mościcki Pre- 
zydent Rzeczypospolitej Połskiej w Warszawie. 

_.W imieniu narodu chińskiego wyrażam ra- 
dość, przesyłając Waszej Ekscelencji serdeczne 
powinszowania z okazji ponownego wyboru na 
pierwszy urząd Rzeczypospolitej, 

(— ) Lin-San, przewodniczący rządu naro- 
dowego Chin. 

Akcja eszczędnościowo- 
ubezpieczeniowa 

FEDERACJI Z. O. O. 

Byli Obrońcy Ojczyzny, połączeni w Zwią 
zek Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny, zdając sobie sprawę z tego, że w 0- 
becnych czasach kryzysu światowego dla Oj- 
czyzny odrodzonej jest koniecznie potrzebny 
własny kapitał wewnętrzny: kapitał, z którego 
mogłoby Państwo czerpać kredyt diugotermi- 
nowy i kredytem tym zasilać życie gospodar- 

cze, zapoczątkowali i rozwijają energicznie 

akcję oszczędnościowo-ubezpieczeniową. 

Akcja polega na propagowaniu wśród sze- 
rokich warstw społeczeństwa idei oszczędno- 
Ści racjonalnej, oszczędności na dłuższą metę, 
zagwarantowanej złotym w złocie. 

Gwarancję taką może dać ubezpieczenie ży 

cia w P.K.O., — instytucji, która zdobyła zau- 
fanie nietylko w naszym kraju, lecz i zagra- 

nicą. 

Jak w latach 1914 — 1920 byli nasi kom- 

batanci przyczynili się z bronią w ręku do od- 

rodzenia Ojczyzny, tak dziś swoją działalnością 

dążą do wewnętrznego wzmocnienia finanso- 

wego Państwa i stwarzają tak bardzo potrze- 

bne podstawy kredytu długoterminowego, po- 

tęgi ekonomicznej. : 

Drobne ludowe ubezpieczenie życiowe, pro 

wadzone przez Federację na szerszą skalę, do- 

stępne są dla wszystkich i przynoszą korzy- 

Ści indywidualne dla każdego. 

Umowa, jaką zawarła Federacja z Poczto- 

wą Kasą Oszczędności dla swego grupowego 

ubezpieczenia, daje warunki bardzo dogodne, 

ubezpieczenia bowiem te nie są obliczone na 

zyski, a mają przedewszystkiem dobro ogółu 

na celu. 

Na konierencji sprawozdawczej z akcji u- 

bezpieczeniowo-oszczędnościowej, która odbyła 

się w salach Rady Nadzorczej Banku Gospodar 
stwa Krajowego w Warszawie, dnia 13-IV 33 

roku w obecności przedstawicieli prasy stołe- 

cznej, prezes B.G.K. gen. Górecki i prezes 
P. K. O. dr.“Gruber, podkreślili znaczenie spo- 

łeczno-wychowawcze i  podniesienie potęgi 

gospodarczej, płynącej z tego rodzaju ubezpie- 

czeń zbiorowych. 

Prezes Gruber zakończył swe przemówie- 

nie życzeniem, aby dwa najbliższe lata przy- 

niosły podwójną ilość polis ubezpieczeniowych; 

obecnie wydano ich przeszło 44 tysiące. Gen. 

Górecki, zamykając konferencję, stwierdził też 

że Federacja P.Z.O.O. uwaža akcję za niezmier 

nie ważkie działanie ideowe. ` 
Płk. Jerzy Kosacki. 

ZGON POSŁA SOWIECKIEGO 
W RYDZE. 

RYGA. PAT.  W| godzinach rannych 
zmarł wskułtek' ataku sercowego poseł Ro- 
sji Sowieckiej Aleksamder Świderski. 

ra 
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"W WIRZE STOLICY 
REWANŻ HOLANDJI 

Pesymistyczne przypuszczenia, którym da- 

waliśmy wyraz przed meczem, okazały się nie- 

stety słuszne. Timmer w dobrej, normałnej for- 

mie dał sobie lekko radę z Hebdą, z trudem — 

pržeciež uporał się i z Tłoczyńskim. Nasi mi- 

strzowie nie potrafią wygrać z klasowym, ma- 

jacym markę zagranicą — zawodnikiem. Re- 

prezentujemy taki poziom: chwila słabości, 

złej formy i światowej sławy rakiety mogą 

przegrać z naszemi; ale w zwykłej formie, te 

klasyfikowane rakiety zawsze rozłożą nasze. 

Menzel, Timmer, Lee, gdy się nieco upu- 

ścili, byłi bici przez nas, lecz temniemniej 

jeszcze lepsi i klęski te to przypadki. 

Najprzykrzejszem jest, iż Holendrzy w dru- 

giej rundzie napewno przegrają z Niemcami. 

Hughan przegra oba single, Timmer prawdopo- 

dobnie przegra z Crammem. Daubla też pew- 

nie wygrają Niemcy. Zwycięstwo Niemców 4:ł 

jest więcej niż prawdopodobne, a 3:2 niemal 

murowane. Będzie to pośrednio druga nasza 

klęska. 

Kleinschrota uważaliśmy za słabego trene- 

ra — dziwny zbieg okoliczności: w zeszłym ro- 

ku trenował on naszą ekipę — wygraliśmy z 

Holandją 4:1; obecnie Kleinschrot przygotowy- 

wał Holendrów i oni wygrali. Naturałnie, wy- 

niki nie są wyłączną zasługą Kleinschrota, ale 

świadczą, że jest to dobry trener chociaż gracz 

przeciętny. 

Już dawno nie byliśmy wyeliminowani w 

pierwszej rundzie. Władze związkowe były 0- 

becnie pewne zwycięstwa: uregulowały z Niem 

cami, iż miejscem spotkania będzie Warszawa, 

przydzielono ten intratny mecz Legji. 

Tak rzadko władze sportowe są przezornę 

i przewidujące — raz niemi były i — tylko 

na wstyd się naraziły. Zdawało się, iż nasi re- 

prezentanci nie będą mieli na nic czasu, bo 

Davis Cup ich strasznie zaabsorbuje, tymcza- 

sem już są wolni i nie wiadomo co będą 

przez cały maj robić. 2 Karol. 

ZGON ARCYKSIĘŻNEJ MARJI TERESY 
ŻYWIEKC. IPAT. Dziś ramo zmarła w 

szpitalu areyksiężna Marja Teresa Hab- 
sburg, wdowa po niedawno zmarłym ar- 

cyksięciu Karolu Stefanie Habsburgu. 

NOWY SUKCES JĘDRZEJOWSKIEJ. 

We Wiedniu rozpoczęły się międzyna- 
redowe mistrzostiwa tenisowe Austrji. — 
W. turnieju biorą udział m. in. Jędrzejow- 
ska i Ameryikanka Ellen Jacobs. W pienw- 
szej rumidzie Jędrzejowska pokonała Au- 
strjaczkę Saal 6:2, 6:0. Jędrzejowska i 

Jacobs uważane są za faworytki turnieju. 

SPECJALNE POCIĄGI NA ZAWODY 
POLSKA — BELGJA. 

W dniu 4 czerwca b. r. odbędzie się w 
Wanszawie międzypaństwowe spotkanie 
piłkarskie (Polska — Belgja, a w dniu ma- 
stępnym mozpoczną się zawody leklkoatle- 
tyezme reprezentantów obu państw. 

W! związku z meczem tym „Orbis* w 
porozumieniu z zainteresowanymi związ- 

(kami sportowemi uruchomi specjalne po- 

ciągi populamne. Zmiżka kolejowa wymo- 
sić będzie okolo 70 proc. nommalnego prze 

jazdu. W cenie biletu kolejowego mieścić 
się będzie bilet! wejścia ma zawody. 

Specjalne pociągi popularne wyruszą 
ze Lwowa, Lublina, Radomia, Kielc, Wil- 

ma i Łodzi, 

KRÓL KOKAINY. 

PARYŻ. PAT, Polieja framcuska are- 
sztowała ubiegłej nocy niejakiego Ritona, 
przezwanego „królem kokainy*. W związ- 
ku z jego aresztowaniem dokonano na- 

stępnie dalszych aresztowań i zlikwidowa- 
mo majniebezpieczniejszą bamdę handlarzy 
kokainy, która grasowała w nocnych loka- 
lach nia Montmartre. 
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książeczka dla dzieci STANISŁAWY STUDNICKIEJ 
z rysunkami KRYSTYNY WRÓBLEWSKIEJ 

do nabycia we wszystkich księgarniach 

wtajemniczonych członków sce zebrań 
swego klubu. W miękkich fotelikach, od- 
cięci od ulicy grubym murem celi, sie- 
dzieć i nerwowemi palcami intelektuali- 
stów odwracać welinowe karty rozmai- 
tych Beaux arts'ów. Nie chcieliście, za- 
kładając czytelnię, dopuścić tych „szer- 
szych warstw*. Stawialiście warunki: 
„nieograniczony wstęp do czytelni naszej 
— napisaliście — mają członkowie  to- 
warzystw wchodzących w skład R. W. 
Z.A.“. Trzeba było zapisać się do was, 
aby uzyskać wstęp. Ale okazało się, że 
wydatki na czytelnię są wielkie: paręset 
złotych miesięcznie wynosi prenumerata. 

osiem towarzystw, wchodzących w 
zawiodło: w czytelni 

pustki. Więc oznajmiliście: Wystarczy, 
aby ktoś został członkiem Tow. Krajo- 
znawczego, by miał prawo korzystania z 
czytelni. Ustąpiliście troszkę. Ale i tego 
zamało: w czytelni pustki. Więc teraz 
mówicie: jednorazowy wstęp 20 groszy, 
karta czytelniana 1 zł. miesięcznie. Za- 
praszamy, zapraszamy wszystkich! Trze- 
ba było od tego zacząć: paręset złotych 
miesięcznie, wydane na prenumeratę, 
wróciłoby się odrazu. Prawdę bowiem 
mówiąc, czytelnia jest wspaniała. Niema 
takiej drugiej w Wilnie. Chodzi tylko 0 

to, by oprzeć ją „na zdrowych zasa- 

dach“. J 
* * * 

Ekskluzywność tedy nie popłaca. 
Prócz czytelni RWZA doświadczyły tego 
na sobie wykłady muzyczne Tadeusza 
Szeligowskiego. Zorganizowała je rów- 
nież Smorgonja, otoczyła je delikatnie 
tajemnicą i uwięziła w tej części lokalu 
Smorgonji, na „której widnieje napis: 

Wstęp tylko dla członków klubu. A po- 
tem narzeka, że nie cieszą się frekwencją, 

że brak zainteresowania ze strony szer- 
szej publiczności. We wtorek 9 maja 
(wykłady odbywają się we wtorki o go - 

  

„siódmy z kolei odczyt. 

dzinie 18.30) byłem na jednym z nich. 
Szeligowski mówił o Wiedniu i Mann- 
heimie w walce o nową sztukę. Był to 

Poprzednie tra- 
ktowały o dziejach muzyki jednogłoso- 
wej i wielogłosowej, o szkole Notre Da- 
me, o Niderlandach w muzyce wieku XV 
i XVI, o muzyce instrumentalnej od X 
do XVII wieków, wreszcie o rozwoju ope 
ryi oratorjum. Z zagadnień powyższych 
widać, iż Tadeusz Szeligowski zamierza 
w kilkunastu odczytach wyłożyć historję 
muzyki, acz krótko, lecz możliwie wszech 
stronnie. Wczoraj tłumaczył, jak 
Manheim przygotował rewolucję w or- 
kiestrze, a Wiedeń w muzyce instrumen- 
talnej i w operze. Wyjaśniał znaczenie 
historyczne Haydna, Mozarta, Beethove- 
nai Glucka. Uwydatnił genjusz rewolu- 
cyjny Beethovena, zestawiając go etek- 
townie z Dantonem. Wykazał, że w nim 

są źródła subjektywizmu i romantyz- 

mu w muzyce. Odczyt Szeligowskiego 
był piękną syntezą pewnej epoki w dzie- 

jach muzyki. Słuchaczów nie miał wielu, 
za to kilku z nich pilnie notowało. 

       

Jakiż jest cel tych kilkunastu odczy- 
tów Tadeusza Szeligowskiego? Mają one 
jak chce ZWZA, zastąpić absolutny i 
niczem nieuzasadniony brak wykładów z 
dziedziny muzyki na USB. Myślę, że po- 
za tem mogłyby się bardzo przysłużyć 
„szerszym masom*, których kultura mu- 

zyczna kształtuje się dzisiaj na dźwię- 

kowcach (Każdemu wolno kochać) i 

płytach. Szersze masy powinny uczę- 
szczać na interesujące, przenikliwe i po- 
żyteczne wykłady Szeligowskiego. Ale 
jak tam wejść, skoro odbywają się one 
w sali klubowej, a na drzwiach tej sali 

is: wstęp tylko dla członków Smor- : 
gonji? 

. Usuńcie ten napis, panowie. Albo nie 

narzekajcie na pustki. Wysz. 

   

——



      

A 
Oszczędzasz 

na właściwem miejscu, 
jeśli chronisz swoje obuwie i 
nosisz tani, prawdziwy obcas 

gumowy 

BERSON. 
Będziesz na nim chodził 
przyjemnie i elastycznie, o. 
szczędzisz swoje nerwy, a bu- 
ciki Nie tracą należytej formy 
Ceny znacznie zniżone! 

      

  

Z rozwoju prac Archidiecezjal- 

nego Instytutu Akcji Katolickiej 

Dnia 8 maja r..b. w Pałacu J. E. Ks, 
Areybiskupa Romualda Jailbrzykowskiego 

Metropolity Wileńskiego odbyło się ple- 
manne posiedzenie Archidiecezjalnej Ra- 
dy: Akcji Katolickiej. Na zebranie przybyło 

22 osoby, reprezentujące centrale w 
sikich  omganizacyj społecznych w: skła 
Akcji Katolickiej mwehodzących oraz — 

wybitni przedstawiciele katolickiego spo- 
łecze! a. Posiedzenie zagaił J. E. Ks, 

Arcybiskup Metropolita, Wiileński. Obra- 

dom przewodniczył Prezes Archidiecezjal 

mego Instytutu Akcji Katolickiej w Wiill- 
mie p. Dr. Kazimierz Niżyński. Na wstę- 
pie Przewodniczący złożył hołd: zasługom 

pierwszego (Prezesa  Arcidiecezjalnego 
Instytutu Akeji Katolickiej ś. p. Dy- 
rektora Stanisława Białasa, którego pa- 

mięć zebrami uczcili: przez powstanie. Z 
kolei Prezes Archidiecezjalnego Instytu- 
tu Akcji Katolickiej w Wilnie zreferował 
zgromadzonym stan ideowy organizacyj- 
my i rozwojowy! Alkeji Katolickiej w Ar- 

chidiecezji Wileńskiej, uwypuklając sta- 
mowisko Akcji Katolickiej wi stosunku do 

religijnych zrzeszeń i bracbw, omawiając 
stam faktyczny istniejących  organizacyj 

Akcji Katolickiej oraz 'wysuwając  sze- 

reg postulatów  programiowyich w dziedzi- 
mie ideowego i ongamizacyjnego ujęcia 
najpilniejszych zagadnień. Szczególny na- 
«isk referent położył ma stosunek Akcji 
Katolickiej do partyj i polityki  podikre- 
ślając jej całkowitą apartyjność, iIPo wy- 

eczerpującym -i] wiszechstronnym referacie 

odbyła. się . miezwykle ożywiona dyskusja, 
w której ma temat: ogólnych zagadnień — 
Akeji! Katolickiej, jej stosumków do obja- 
wów Życia bieżącego, postulatów progra- 
mowych ji organizacyjnych — zabierało 
głos 21 mówców. Obrady nacechowane 
byly bardzo wysokim poziomem rzeczowe- 
go podejścia do aktualnych zagadnień 
życia katolikikiego. Jako wynik prakt; 
czny obrad postanowiono powołać do ży- 
cia stale urzędujące sekcje, odpowiadają- 
te poszczególnym potrzebom życia katoli 
ckiego w ardhidiecezji. 

      

        
    

    

Obsenwiując prace Alkcji Katolickiej 
w Archidiecezji Wileńskiej — możemy. 
śmiało stwierdzić, że wdhodzą one w: dal- 
szy etap rozwoju zarówno pod względem 
ideowym, jak też orgamiizacyjnym, „obej- 

mującym coraz więcej potrzeb, ludzi i 
miejsca iw terenie, 

"TEATR na POHULANCE 
: „POKÓJ NR. 17 NA TRZECIEM PIĘ 
TRZE* — SZTUKA W 3-ch AKTACH 

5-ciu OBRAZACH LUDWIKA ZILANY. 
Tytuł intrygujący, jakby żywcem 

przeniesiony na scenę ze szpalt „Tajnego 
Detektywa*. Treść — proszę przekonać 
się! — niezwykła. Naturalnie — zabój- 
stwo, nieoczekiwane, tajemnicze, — na- 
turalnie — kobieta!.. Ale która?.. 

To pytanie intryguje swoją zagadko- 
wością. Wszelkie poszlaki wskazują na 

   

Przejściowa powódź w 
Z POWODU WEZBRANIA WÓD 

WILNO. Przedwczoraj wieczorem nad 
powiatem mołodeczańskim przeszła więk 
czych rozmiarów burze, poiączona Z U- 
lewą, która szczególnie dała się we znaki 
mieszkańcom gmin  bienickiej i lebie- 
dziewskiej. 

Wskutek znacznego przyboru wody, 
wystąpiły z brzegów okoliczne rzeczki i 
ruczaje, zalewając pobliskie pola i łąki. 

W niektórych miejscowościach woda 
zmyła przybrzeżne zasiewy polne. 

5 

pow. mołodeczańskim 
W LOKALNYCH RZECZKACH. 

Uległy również uszkodzeniu mosty 
na drogach pomiędzy Bienicą, Jakowi- 
czami i Sawicą, oraz koło wsi Redźki i 
Ponizie. 

Przerwana została ponadto z tych sa 
myc powodów komunikacja Lebiedziewo 
— Bienica. 

W miasteczku Lebiedziewo « woda 
zniszczyła zabrukowanie wzdłuż ul. Wi- 
leńskiej, co spowodowało przerwę w ru- 
chu i komunikacja odbywa się przez rzekę 

Werbunek polskich robotników rolnych «Łotwy 
WILNO. (W. tych dniach odjechała do 

Łobwy następna partja robotników, zwer- 
bowanych na: terenie powiatów brasław- 

skiego, i święciańskiego województwa Wi- 
leńskiego. Od 21 kwietnia do dnia dzi- 
siejszego wyjechało ma roboty rolne do 
Łotwy. około 2000 osób wiyłącznie kobiet. 

W związku: z werbowaniiem robotników: 

rolnych do Łotwy przybył do Wilna prof. 
Stamts, prezes Łotewskiego Towarzystwa 

Rolniczego w: Rydze, który pertraktuje z 
Państwowym Urzędem Pośrednistwa Pra- 
cy o werbunek następnej partji w ilości 3 

  

tys. robotnie rolnych. 
Obecnie przeprowadza się werbunek na 

terenie powiatów: dziśnieńskiego i postaw- 
skiego PUPIP robi staramia, ażeby poza 
kcbietami wysłać do Łoltiwy, odpowiedmią 

ilość mężczyzn. : 

(Wysłane z Wileńszczyzny; robotniece — 
pracować będą w: gospodarstwach wolnych 

w okręgach ryskim i mitawskim. W:yma- 
grodzenie każdej robotnicy rcymosi 18 

łatów miesięcznie, oraz całkowite, utrzy- 

mamie. Kontrakt umowy: najmu będzie 

trwał do grudnia T. b. włącznie, 

   

   

Ponoszące konie stratowały 5 kobiet 
WILNO. Wczoraj na drodze grodzieńskiej, 

koło Puszkaryszek wystraszone trąbką samo- 
chodową konie, zaprzężone do dwu furmanek, 
wpadły w grupę idących do miasta mleczarek. 

  

Pięć kobiet zostało ciężko pokaleczonych. 
Właściciel jednego konia, ]. Kozłowski, wy 

rzticony z w0zu na drogę, uderzył głową o ka- 
mień i doznał wstrząsu mózgu. 

KRONIK 

wide 
Czwartek 

Dziś 1 1 

Maksyma' 
Jatro 

Pankracego 
| RYEORZBZ TA > 

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

z dnia 10 maja 1933 r. 

Ciśnienie średnie 757. 

Temperatura średnia: + 16. 

Temperatura najwyższa: --20. 

Temperatura najniższa: --5. 

Opad w mm.: 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: chmurno. 

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

W całym kraju po przejściowych 102- 

pogodzeniach ponowny wzrost zachmu- 

rzenia i deszcze. "Temperatura: bez zmiam. 

Najpierw jeszcze słalbe, potem umiarko- 

wane wiatry zmienne. 

Wschód słońca g. 3,23 

Zachód słońca g. 7,07 

  

MIEJSKA 

—KOMIPRESJA. BUDŻETU MIEJ- 

SKIEGO. Magistrat został powiadomiony 

że władze centralne postanowiły zarządzić 

dalszą kompresję budżetu samorządu wi- 
leńskiego wi bieżącym roku. Wobec tego 
nowy preliminarz budżetowy ma być — 
zmniejszony o blisko 10 proc. Na dzisiej- 
Sze pos; enie Rady Miejskiej magistrat 

erowiuje budżet wi ramach już ustalo- 

dh z poprawkami poczynioaemi przez 

omisję  Fimansową. Budżet zostanie 
zredukowany przez władze madzorcze do- 
piero po uchwaleniu go przez Radę 

— OBOHODY ROCZNIC. W związku 
z przypadającemi rocznieami jakie w roku 
bieżącym obchodzić będzie -Wilmo ( Lwa 

    

  

panią Szpakiewiczową, choć przecież: Sapiehy, króla Stefana Batorego i t. p.), 
trudno przypuścić, żeby osoba tak poważ 
na i szanowana zapomniała się tak da- 
iece, że odwiedziłaby w nocy pana Szpa- 
kiewicza!.. 

Ale wyobraźmy nawet sobie, iż te no- 
cne wizyty naprawdę miały miejsce, — 
pocóż właściwie było mordować pana 
Szpakiewicza?.. 

Trudno zrozumieć, A' jednak pan Gro- 
licki temu wierzy, — więcej: domaga się 
sprawiedliwości i ukarania winnej!... 

Gdyby nie rozwaga pana Łodzińskie- 
go, nie wiadomo, jakby się skończyła ca- 
ła ta awantura!.. 

_ Więc która z pań zamordowała pana 
Szpakiewicza: jeżeli nie pani Szpakiewi- 
czowa, to może pani Rychłowska? —- a 
może pani Zielińska? — czy też pani Ja- 
siūska, lub p. Paszkowska? a może wre- 
szcie panna Trapszówna?.. 

Teį tajemnicy zanic nie zdradzę!.. 
W. Ch. 

Przy dolegliwościach żołądkowo-kiszko- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdęciach; 
zgadze, odbijaniach, ogólnem podrażnieniu, bó- 
łach głowy migrenowych, zastosowanie I — 2 
szklanek naturalnej wody gorzkiej „Francisz- 
ka-Józela* wywołuje doskonałe opróżnienie 
przewodu pokarmowego. Żądać w aptekach i 
drogerjach. : 

    

  

   WŁOSY 
ROZJASNIA 
SŁONECZNY 
PŁYN 

    

w: dniu wczorajszym pod przewodnictwem 
p. prezydenta: Maleszewskiego odbyła się 
w magistracie konferencja, na której — 

sprawy te szeroko były omawiane. Po- 

mieważ w związkiu z temi uroczystościami 
spodziewiany jest do (Wilma duży napływ 
wycieczek postanowiono wyłonić specjalny 
komitet organizacyjniy przyjęć. ё 

— КТО BEDZIE KOMIENDANTEM 
STRAŻY OGNIOWEJ. W tych dniach ma 
zajpaść decyzja! co do kandydatur na sta- 
mowisko komendanta straży ogniowej. — 
Zmwłoka wi rozstrzygnięciu (konkursu na- 
stąpiła wskutek powstałej konieczności 
zasiągnięcia dodatkowych  imfommacyj o 
niektórych oferentach. s 

— SPŁATA POŻYCZKI ANGIEL- 
SKIEJ. Onegdaj magistrat przekazał — 
kolejną ratę 'w wysokości przeszło 170000 
złotych na poczet likwidowanej pożyczki 
angielskiej, Taką samą sumę jednocześnie 
zapłacił skarb państwa. 

— DODATKOWIE OBLIGACJE AN- 
GIELSKIEJ 'POŻYCZKI. W związku z przy 

jazdem 'do Wilna delegata ministerstwa 
skarbu adbyła się «w magistracie narada 
w której udział wzięli poza delegatem 
ministerjalnym  człońkowie radzieckiej 
komisji. do spraw pożyczki angielskie: oraz 

kolegjum magistratu. Omawiano sprawę 
roszczeń wierzycieli zagranicznych, któ- 

mzy do ogólnej sumy zadłużenia miasta z 
tytułu pożyczki angielskiej domagają się 
dolączenia nowych obligacyj na sumę — 
przeszło 120000 złotych. \ 

Zebrani na: konferencji postanowili — 

    

    

  

Miodoc any samobójca pad pociągiem 
_ WILNO. W dniu wczorajszym na szlaku 

żu Czarnej Wsi, rzucił się pod przejeżdżający 
śmierć na miejscu. 

: Tożsamości młodocianego samobójcy do- 

kolejowym, 
pociąg jakiś 

prowadzącym do Grodna, w pobli- 
chłopak łat 15—16, który poniósł 

tychczas nie ustałono. 

uznać część obligacyj za ważme, część zaś 
obligacyj została odrzucona, Naskutek po- 
wyższego zadlużenie miasta wzrośnie o 
blisko 80000 złotych. 

Delegat mimisterjalny: wezoraj udał się 
do Warszawy. 

— SPRAWA TEATRÓW. Magistrat. 

w majbliższym czasie zamienza definityw- 
nie rozstrzygnąć sprawę teatrów miej- 
skich. Dotychczas ZASP mie wysunął 

jeszcze swego kamdydajta. Jak wiadomo, 
mimo rezygnacji z. dalszego prowadzenia 
teatrów, ZASIP , zapowiedział wysunięcie 

    

swego (kandydata mia stanowisko: dyrekto- 
ra. Całokształt spraw. teatralinych omówio- 
my będzie na specjalnem posiedzeniu w 
magistracie z udziałem przedstawicieli 
włądz wojewódzkich. R 

— PLAN ROBÓT MIEJSKICH. Na 
polecenie władz nadzorczych magistrat 
opracował plam wobót publicznych, jakie 
miasto zamierzą prowadzić z kredytów 
funduszu pracy. Plan wraz z kosztorysami 
przesłany został do władz madzorczych w 
eelu przedłożenia: go odpowiednim czyn- 
nikom w . Warszawie, 

Projekty majistiratu wyrażają się 
- sumą kilku miljonów złotych. 

— CHODNIKI NA UL. NIEMIECKIEJ 
Wczoraj rozpoczęto: roboty przy układaniu 
nowych chodników! ma ul. Niiemieckiej. — 
Nieco potem mają być mozpoczęte (tam 
roboty nad budową nowej! jeźdmi z kostki: 
kamiennej, 

KOLEJOWA 
— ROBOTY KOLEJOWE, Na terenie 

Dyrekcji Kolejowej rozpoczęły się roboty 
przy naprawie linij i układaniu mowych 
podkładów: kolejowych ma szeregu odein- 
kach. Przy robotach tych jest zatnudnio- 
mych okcło 150 robotników sezonowych. 
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nabycia we wszystkich aptekach. 

  

AKADEMICKA 
— Lektorat wychowania fizycznego poda- 

je do wiadomości, że studenci (tki) USB poza 
uczestnikami lektoratu i członków AZS, mogą 
uzyskać Państwową Odznakę Sportową. W 
tym celu zainteresowani mogą się porozumieć 
z kierownikiem ćw. wych. fizycz. w piątek dn. 
12 maja w sali gimnastycznej Gm. Głównego 
USB w godz. 20—22 i ewentualnie przystąpić 
mogą tegoż dnia do próby gimnastycznej. Pa- 
nie w godz. 20—21, panowie 21—22. 

— uw. Akademicki. Na dzień 12 maja 
(piątek) zwołane jest Nadzwyczajne Zebranie 
Walne Chóru Akademickiego, które odbędzie 
się w „Ognisku* (ul. Wielka 24) o godz. 20. 

Ze względu na szereg doniosłych spraw, 
które będą poruszane na zebraniu, obecność 
wszystkich członków konieczna. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Reierat Koła Rolników USB przed mi- 

krofonem. Dnia 13 bm. o godz. 16-tej w ra- 
mach „Kwadransa Akademickiego", przed mi- 
krofonem Rozgłośni Polskiego Radja w Wilnie, 
zabierze głos Koło Rolników studentów USB. 
Zostanie wygłoszony referat o praktykach wa- 
kacyjnych, po referacie — krótki djalog, w któ 
rym będą poruszone kwestje sposobu wykorzy- 
stywania praktyk przez poszczególnych stu- 
dentów-rolników. Prowadzą kol. Wysocki i Ko- 
zakiewicz. Słuchajcie!-! 

— Koło Medyków. Staraniem Sekcji Nau- | 
kowo-Społecznej K. M. odbędzie się we czwar- 
tek dnia 11 bm. o godz. 19-tej w Sali Śniadec- 
kich odczyt p. prof. dr. Kornela Michejdy pt.: 
„Najważniejsze etapy w rozwoju chirurgji“. — 
Wstęp na odczyt zł. 0,50 i 0,30. 

'— Z Klubu Włóczęgów. W piątek dnia 12 
maja w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 122 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek 
o godz. 19 m. 30. Na porządku dziennym refe- 
rat p. dyrektora Aleksandra Herca p.t. „Do- 
świadczenie Niemiec”. Wstęp dla członków bez 
płatny, dla gości 50 gr., dla gości — akademi- 
ków 20 gr. łnformacyj w sprawie zaproszeń u- 
dziela codziennie w godz. między 18—20 p. St. 
Hermanowicz w lokalu przy ul. Biskupia 4 m. 7 
(tel. 99). Wstęp tylko za zaproszeniami imien- 
nemi, okazywanemi przy wejściu. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 
11 maja w sali Towarzystwa Kredytowego (Ja- 
giellońska 14) o godz. 17.30 p. Wanda Ładzi- 
na, z Warszawy wygłosi odczyt p.t. „Co nam 
daje Związek Pań Domu". 

Po odczycie odbędzie się pokaz robót apli- 
kowanych. 

ВОМО 

RÓŻNE 
— POLSKI CZERWONY KRZYŻ  prowa- 

dzi kurs ratownictwa przeciwgazowego dla 

sióstr, pracujących w klinikach U.S.B. Na kurs 

uczęszczają 34 słuchaczki. Kurs obejmuje 10 

godzin wykładowych i 6 godzin ćwiczeń i po- 

kazów. 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. W 
ostatnich tygodniąch (daje się zauważyć 
ma 'terenie Wilna wyraźna poprawa stanu 
zdrowotnego. 

Zamotowane ostatnio nasilenie tyfusu 

brzusznego, dzięki. zastosowanym środkom 
zapobiegawczym zmniejszyło się do mini- 
mum, Obecnie notowano zaledwie kilka 
wypadków w tygodniu. Ogółem jw: minio- 
nym tygodniu na terenie Wilna na cho- 
roby zakaźne zapadło 37 osób, co w sto- 
sunku do tygodni poprzednich stanowi 
dość znaczną procentową zmiżkę. 

— Wyjaśnienie w sprawie napadu na p. 
M. Szapiro. W związku z notatką „Ząb za ząb” 

zamieszczoną w numerze z dnia 6 maja r.b. 

w Sprawie napadu na dentystę p. M. Szapiro, 

dowiadujemy się, że motywy napadu wymie- 

nione w powyższej notatce nie odpowiadają 

rzeczywistości, ponieważ sprawcy pobicia p. 

Szapiry dotychczas nie zostali ujęci i przeto 

wyjaśnienie motywów napadu narazie jest nie- 

możliwe. Istnieje jedynie przypuszczenie, że 

p. Szapiro padł ofiarą pomyłki, że napad był 

przygotowany na kogoś innego. Jeżeli chodzi 

o szczegóły pobicia, to informacje wspomnia- 
nej notatki są również nieścisłe gdyż p. Szapiro 

ma rozbitą głowę, natomiast nie postradał zę- 

bów. Pod tym względem jak i w odniesieniu 

do motywów napadu, redakcja została wpro- 

wadzona w błąd przez niesumiennego informa- 

tora. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułance. „Pokój na 

trzeciem piętrze — Nr. 17* — fascynująca sztu 
ka na tle zagadkowego morderstwa, grana bę- 
dzie dziś, we czwartek 11 maja i jutro piątek 
12 o godz. 8 wiecz.. W rolach głównych: M. 
Szpakiewiczowa, F. Trapszówna, Grolicki, Szpa 
kiewicz, i Łodziński na czele świetnie zgrane- 
go zespołu tworzącego kapitalne typy. Reżyse- 
rja Tomaszewski. Dekoracjej Makojnika. 

— „Królewicz Feniks“ — przepiękny balet- 
pantomina pod tym tytułem ukaże się w nie- 
dzielę 14-V o godz. 4 pe poł. — Będzie to po- 
pis szkoły baletowej artystów baletu N. Mura- 
szowej i С. Januszkowskiego, który wystą- 
pi w roli królewicza Feniksa. 

Piękne dekoracje Makojnika przedstawiać 
będą 1) Królestwo podziemne, 2) Brzeg morza, 
3) dno morskie, i 4) u czarodzieja Beb-Mag- 
Ferlana. Przy fortepianie Z. Trocka. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie — gra dziś, il b.m. 
świetną komedję „Żegnaj młodości" (z gościn- 
nym występem  j. Smosarskiej i St. Daczyń- 
skiego) — w Stołpcach, 12 maja — w Nieświe- 
żu, 13 — w Łunińcu 14 — w Pińsku 15 — w 
Kobryniu, 16 — w Grodnie 17 — w Białym- 
stoku. 2 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“.  Dziš, we 
czwartek z powodu próby generalnej — przed- 
stawienie zawieszone. 

— jutrzejsza premjera. Jutro ujrzymy po 
raz pierwszy  tryskającą humorem i werwą 
przeplataną pięknemi melodjami doskonałą ope 
retkę Gilberta „Cnotliwa Zuzanna” w wykona- 
niu: najwybitniejszych sił zespołu pod reżyserją 
M. Tatrzańskiego z występem gościnnym świe 
tnej śpiewaczki Meli Grabowskiej. Pozatem w 
rolach główniejszych wystąpią: Gabrjelli, Dem 
bowski, Szczawiński, Tatrzański, Wyrwicz-Wi- 
chfowski + inni. Nową oprawę dekoracyjną 
przygotował art. mal. ]. Hawryłkiewicz. Ceny 
zniżone. Zniżki ważne. 

— „Marica“ — na przedstawieniu popo- 
łudniowem w „Lutni*. W niedzielę nadchodzą- 
cą przedstawienie popołudniowe po cenach 
propagandowych wypełni wartościowa operet- 
ka Kalmana „Marica* z udziałem M. Grabow- 
skiej. Ceny propagandowe. 

— „Kościuszko pod Racławicami". Stara- 
niem Związku Legjonistów Polskich w Wilnie, 
w dniu 14 maja br. w niedzielę o godz. 4 pp. 
na boisku 6 pp. Leg. (na Antokokolu) odbędzie 
się wspaniałe widowisko batalistyczne ze współ 
udziałem artylerji, kawalerji, piechoty, chórów 
mieszanych, .a nadewszystko doskonałego zespo 
łu artystów Iwowskich, którzy zbierali zasłużo- 
ne uznanie we wszystkich większych miastach 
Rzeczypospofitej, dając gwarancję, że będzie to 
jeden z najwspanialszych pokazów pod otwar- 
tem niebem. krektowne obrazy „Przysięgi Koś 
ciuszki* „Rzezi z Kozubowic”, z pożarem za- 
budowań i bitwy racławickiej ze wspaniałą 
szarżą kawałerji, pozostawiając niezatarte wra- 
żenie. 

Zapowiedziane widowisko będzie niewąt- 
pliwie dla Wilna i okolic frapującą sensacją 
dnia; w trakcie widowiska, jak i w przerwach 
przygrywać będzie orkiestra. 

— Mikołaj Orłow w Wilnie, Na zaprosze- 
nie Wileńskiego Towarzystwa Filharmoniczne- 
go w nadchodzącą niedzielę 14 bm. w sali Kon 
serwatorjum (Wielka 47), światowej sławy pia 
nista da jedyny recital w przejeździe do krajów 
bałtyckich. Szczegóły w afiszach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Postrach Arizony 

HOLLYWOOD — Światła, 
miasta 

CASINO — Miłość aktorka 
HELIOS — Gdybym miał miljon 

PAN — Pieśń serca, 
ŚWIATOWID — 10 proc. dla mnie, 
LUX — Sierżant X.. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Systematycznie okradany. Z mieszkania 

Kamniewa Adama (Sosnowa 2) systematycznie 
ginęła garderoba, bielizna i nakrycia stołowe, 
oraz drobne sumy pieniędzy. Łącznie p. Kam- 
niew poniósł 100 złotych strat. W wyniku prze- 
prowadzonych dochodzeń ustalono, że kradzie- 
ży tych dokonywały 3 kobiety, zamieszkałe w 
tym samym co poszkodowany domu. Narazie 
pozostawiono je na wolnej stopie. 

— Zginęły dołary. 13 dolarów wyciągnięto 
z kieszeni marynarki Aleksandrowi Stuczyńskie 
mu, mieszkańcowi wsi Apanowo gm. zabłoc- 
kiej, gdy Stuczyński bawił w 24 przy ul. 

z 

wielkiego 

3 Maja. 

— Uciekający motocyklista. Na ul. Sko- 
pówka motocyklista przejechał wartościowego 
psa i widząc, że służąca właściciela psa usi- 
łuje go zatrzymać, począł uciekać. 

Za pędzącym pełnym gazem sprawca wy- 

padku rzuciło się w pogoń 2 policjantów i pa- 
trol wojskowy. Na ulicy Zamkowej uciekający 
omal nie przejechał policjanta, pełniącego służ- 
bę na rogu ul. Królewskiej i skręciwszy w bok, 
umknął w kierunku ul. św. Anny. Po pewnym 
jednak czasie Ścigany sam zgłosił się do komi- 
sarjatu. Z tego powodu nie podajemy jego na- 
zwiska. 

— FAŁSZERZ PIENIĘDZY. — Na targu w 
N. Pohoście u Stefana Pućko, mieszkańca za- 
ścianka Lipowo I-sze, gminy szarkowskiej, po- 
wiatu dziśnieńskiego ujawniono następujące ia! 
szywe monety: 12 sztuk monet 1-złotowych i 
cztery sztuki 50-groszowe. Pućko wyjaśnił, że 
monety: 12 sztuk monet 1-złotowych i cztery 
nety te otrzymał od nieznanych osobników za 

skradzione zboże. Władze prowadzą dochodze- 
nia. 

  

długoletni Członek Związku Ziemian 

dniu 8-go maja 1933 roku, 

o czem zawiadamiamy wszystkich naszych Członków. 

ISIN 
Były Prezes Wil. Twa 

IW TOYA 

zmarł dhia 8. maja 1933 r. 

Zarząd Wil. Twa Org. i Kółek Rolniczych. 

Т 

    
i b. Czlonek Rady Związku zmarł w 

Związek Ziemian Ziemi Wileńskiej.    

  

Rolniczego 

Cześć Jego Pamięci 

BRONISŁAW UMIASTOWSKI 
długoletni członek Komisji Rewizyjnej Wileńskiego Banku Ziemskiego 

zmarł dnia 8 maja 1933 r. 
Nabożeństwo żałobne w kościele Św. Jakóba odbędzie się we 

czwartek 11 bm. o godzinie 10, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

cmentarz po-Bernardyński. 

* O tej ciężkiej stracie zawiadamia , 
Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

ESRT SVA LOST 

Bronistūd imistowsii 
urodzony 12 grudnia 1854 r., opatrzony SS. Sakramentami zmarł dnia 8 maja 
1933 r. Nabożeństwo żałobne edbędzie się w kościele św. Jakóba we czwartek 
dnia 11 bm. o godz. 10, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim. 

  

RODZINA. 

   

Posiedzenie Wileńskiej Grupy Recjonalnej 
'W dniu 10 b. m. o godzinie 11 rano od 

było się w lokalu Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego BBWR posiedzenie Wileńskiej Gru 
py Regjonalnej Pesłów i Senatorów, ma 
którem wygłosili referaty informacyjne z 
zakresu działalności reprezentowanych u- 
rzędów prezes Wiłeńskiej Izby Skarbowej 
p. Edward Ratyński, prezes Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego inż. Stanisław Łą- 
czyński oraz „dymektos Wileńskiego Ode 
działu Państwowego Banku Rolnego p. 
Tmdwik Maculewicz. W obradach tych 
uczesfniczył również p. wojewoda _wileń- 
ski Władysław: Jaszezolt. 

W dnugiej części obrad iw mieobecności 
p. wojewody i (prelegentów, grupa obrado- 
wała nad alktiualnemi sprawami organi- 

zacyjnemi. Między innemi: zdecydowano 
w dniu d4 b. m, odbyć we wszystkich po- 
wiatach (Wileńszczyzniyy poselskie zebra- 
nia informacyjne o przebiegu Zgromadze 
nia Narodowego w Warszawie, tudzież о- 
pracowano calendarium zebrań poselskich 
mających się odbyć w czasie od 15 maja 
do 15 lipca r. b. m związku z realizacją 

przyjętego w: swoim czasie programu dzia- 
łamia. 

Obradom przewodniczył prezes Wileń- 
skiej Grupy  Regjomalnej sen. Abramo- 
wicz. W charakterze gościa obecny był 
ma obradach p. sen. Ehrenkreutz, prezes 
Lubelskiej Gnupy, Regjonalnej. 

Wszystkim, którzy waięli udział w od- 
daniu ostatniej usługi 

š T 

Władysławowi Sadowskiemu 
aw szczególności ks. ks, Mieczysła” 
wowi KMICIE i Bolesławowi GRAŹMIE, 
p. pułkown. WENDZIE, Filistrom i 
Konwentowi K! Cresovia, Akadem. 
Oddziałowi Zw. Strzel. oraz Kolegom 
i Współpracownikom Izby Skarbowej 
w Wilnie i Urzędu Skarbowego w 
Głębokiem składa tą drogą najserdecz- 

iejsze Bóg zspłać 
A RODZINA 

— POSTRZELONY ŻOŁNIERZ W 
ZAKRECIE. Wczoraj w nocy* wśród nie- 
wyjaśnionych narazie okoliczności uległ 
postrzeleniu szeregowiec 5 pp. Leg., peł- 
niący służbę koło objektów wojskowych 
w Zakrecie. 

Na wszczęty alarm przez strzały, wy- 
biegła cała warta, znajdująca się na te- 
renie składów i zorjentowawszy się w 
sytuacji, urządziła obławę w okolicy. — 
Nie dała ona jednak żadnego wyniku. 

Do rannego sprowadzono natych- 
miast karetkę wojskową i po ustaleniu, 
że został on ugodzony w nogę, odwiezio- 
no poszwankowanego do szpitala wojsko 
wego na Antokolu. 

Ranny utrzymuje, że strzał w jego 
stronę oddany został z zewnątrz przez 
nieznanych sprawców lub sprawcę, któ- 
rych z powodu ciemności nie zdołał na 
czas zauważyć. 

— Podrzutek. — Podrzutka płci żeńskiej, 
zaledwie jednodniowego, znaleziono w klatce 
schodowej domu przy ul. Mickiewicza 43. 
Matkę rychło odnaleziono, jest to Marja Szmie 
chówna z ul. Sołolej 14, lat 192 Zabrała ona 
dziecko z powrotem. 

— Przemyt. Na ulicy Stefańskiej zatrzyma 
no Łusera Izraela, zam. przy ul. Ponarskiej 35, 
z jednym kg. sacharyny, pochodzącej z prze- 
mytu. Przemyt skonfiskowano. 

—PRZECHODZIEŃ POD SAMOCHODEM. 
Wczoraj około godziny 8 rano na ul. Wileńskiej 
koło zaułka Dobroczynnego, wpadł pod prze- 
jeżdżający samochód Michał Sobolewski, za- 
mieszkały przy ul. Strycharskiej 26. 

Odniósł on dość poważne obrażenia całe- 
go ciała i został przewieziony do Szpitala. 

— PRZEJECHANI PRZEZ POCIĄGI. 
(W miesiącu kwietniu r. b. na terenie wi- 
leńskiej dyrekcji kolejowej zanotowa- 
mio 37 wypadków przejechania przez po- 
ciągi bądź to 'wsikutek mieszezęśliwego wy- 
padku, bądź to z powodu  mieostrożności 
podróżnych (przeważmie na gapę) lub też 
w eelach samobójczych. Z wypadków tych 
18 było śmiertelnych, 11 ciężko pokale- 
czonych. 

WIRÓWKI 
oraz 

wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie 

poleca. 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

  

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 

Z Wileńskiego Ogrodu 
Zoologicznego 

Od połowy kwietnia r. b. otwarto dia 
publiczności Wileński. Ogród Zoologiczny, 
Ogród ten, nad którego rozwojem czuwa 
powstałe przed pół rokiem Towarzystwo 
Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego w Wil- 
mnie mieści się na terenie Szkolnej Pra- 
cowmi IPrzyrodniczej, przy zbiegu ulic Za- 
walnej i M. Pohulanki, 

Pomimo szezupłego terenu i ciężkich 
waruników materjalnych Towarzystwa, — 
rozwój zwierzyńca staje się coraz bardziej 

widoczny. Ostatnio wybudowany został 
śliczny basen dla ptactwa błotnego i wod- 
nego, po którym pływają dzikie kaczki i 
gęsi oraz majestatyczna para łabędzi. — 
Ponadto wiidzimy tam bąka, parę bocia- 
nów: czarnyłch i białych, . oraz parę żórąaw!. 

Skromny do niedawna: zwierzyniec li- 
ezy już dziś około, stu zwierząt, i ptaków, a 
liczba ich ustawicznie się zwiększa, zy- 
Skując cenne i rzadkie okazy, obejrzenie 
których gorąco polecamy. wileńskiej pu- 
bliczności, (a wiszczególnośći . młodzieży: 
szkolnej i dziatwie. Dla publiczności 
zwierzyniec otwamty jest codziennie ой @. 
9-tej do 19-tej. Ceny: biletów wstępu dla 
dorosłych 30 groszy dla młodzieży 10 
gr. Człomikowie Tow. Przyjaciół Ogrodu 
Zool. w: Wilnie mają wstęp do zwierzyń- 
ca wolny. 

Radje wileńskie 
CZWARTEK DNIA 11 MAJA 

12.35 Poranek muzyczny szkołny; 14.40 Pro- 
gram dzienny; 14.45 Muzykd egzotyczna (pły- 
ty); 15.15 Giełda rolnicza; 16.25 Komunikat 
Towarzystwa „Sokół*; 15.35 „Kultura spoko- 
ju“ — odczyt wygłosi W. Pomian - Pomiańnow 
ska; 15,30 Koncert dla młodzieży (płyty); — 
Ignacy Paderewski — jako kompozytor i wy- 
konawca; Objaśnia Zofja Ławęska; 16.25 Lek- 
cja francuskiego; 16.40 „Szata roślinna a czło- 
wiek* — wygłosi dr ]. Kołodziejczyk; 17.00— 
Beethoven — Koncert skrzypcowy d-dur (pły- 
ty; 17.40 Odczyt aktualny; 17.55 Program dla 
piątek; 18.00 „W 15-tą rocznicę bitwy kaniow 
skiej” — pogadanka; 18.10 Muzyka taneczna 
(płyty); 18.40 Komunikat litewski; 18.45 Roz- 
maitości; 19.00 Codzienny odcinek powieścio- 
wy; 19.10 „Skrzynka pocztowa nr 243* — fi- 
sty radjosłuchaczy omówi Witold Hulewicz, — 
dyrektor programowy R. W;; 19.30 Recytacje 
w wykonaniu Tadeusza Byrskiego; — Utwory 
Teodora Bujnickiego ze zbiorku „Poomacku“. 
19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Godzi- 
na życzeń (płyty); 20.55 Wiadomości sporto- 
we; Dodatek do prasowego dziennika radjowe 
go; 21.05 Dalszy ciąg koncertu; 21.30 Słucho- 
wisko; 22.15 Muzyka taneczna; 22.55 Komuni- 
kat meteorologiczny; 23.00 Retransmisje ze sta 
cyj zagranicznych.



  

  

Grupa zawodników biorących ucziai w biegu z indywiduałnym zwycięz- 
cą dr. W. Sidorowiczem (siedzi w 
prezes Wil. OZLA ppłk. dypi. Z. Wenda, redaktor dr 

środku). Wśród zawodników stoją: 
W. Charkiewicz 

i dowódca 3 Baonu Sap. mjr. K. Czarnecki. 

W dzień sztafet i płotków 
W myśl kalendarzyka, Wileński Okręgowy 

Związek Lekko - Atletyczny organizuje dnia 
14 maja 1933 roku dzień sztafet i płotków we 
dług następującego programu: 

Bieg 110 m. prze płotki panów; Bieg 110 
m. przez płotki młodzieży szkolnej; Sztafeta 
4X200 m. panów; Sztaf. 475 m. pań. Sztafe- 
ta 4 X 75 m. dla młodzieży do lat 17 w kon- 
kurencji klubowej; Sztafeta 4%X100 m. dla mło 
dzieży szkolnej; Bieg 400 m. przez płotki pa- 
nów; Sztafeta olimpijska 100 — 200 — 400 
— 800 m. panów; Sztafeta 100 — 200 — 300 
— 400 m. dla młodzieży szkolnej; Sztafeta 
3X1000 m. panów; Sztafeta 3X800 m. pań. 

Zgłoszenia imienne z zaznaczeniem konku- 

rencji, do której zawodnik staje, wraz z wpi- 
sowem należy nadsyłać do dnia 13 bm. do go- 
dziny 12. na ręce p. Kudukisa, (Metropolitalna 
1). Wpisowe 50 gr. od zawodnika w konkuren 
cji klubowej, oraz 25 gr. od zawodnika w kon 
kurencji szkolnej; 

Wwyżej wymienionych zawodach mogą 
brać udział jedynie zawodnicy stowarzyszeń, 
oraz w konkurencjach szkolnych _ młodzież 
szkolna. 

Wymienione zawody odbędą się na stadjo- 
nie Okręgowego Ośrodka WF na Pióromoncie 
o godz. 16. 

Zbiórka zawodników o godz. 15.15. 

w kilku wierszach 
Ruchliwa sekcja tenisowa AZS'u mozZ- 

poczęła już pracę na dobre. (Wiezoraj roz- 
peczęto kurs dla zaawansowanych tenisis- 
tów, w dniach  majbliższych rozpocznie 

się drugi, dla poeząjtkujących, 
Kursy te prowadzi czołowy 

Wiilna imż. J. Grabowiecki. 
(Przy okazji dowiadujemy się, że tur- 

miej ctwancia rozpocznie się w dniu 25 b. 

m „i trwać będzie do 28-g0 włącznie, 
Informacje i zapisy na kursy i do tur- 

nieju na korcie — Zakretowa Nir. 2. 

tenisista 

* k * 

Amerykański Związek Tenisowy made- 
słał na ręce (Polskiego. Kionsułatu w New 
Jorku pisemne zaproszenie dla. Jędrzejow- 
skiej na międzynarodowy turniej iteniso- 

wy o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, 
który rozegrany zostamie w sierpniu b. r. 
w Foresthills pod New: Jorkiem. 

= m ‹ 

W sobotę i niedzielę piłkarska druży- 
ma WKS — Wilno grać będze w Siedlcach 
z ligową dmiżyną 22 p. p. 

Ро porażkach odniesionych w Wil- 
nie ligowiey pragnią zrehabilitować się w 

oczach świata sportowego Polski. 
Jeżeli drużyna WKS'u zagra tak jak 

w ub. niedzielę to kito wie... 
* * * 

W dniu 28 b, m. odbędą się pierwsze 
zawody pływackie. 

Będzie to bieg od mostu strategiczne- 
go na Antokolu ido przystani Wil. Т. IW. 

Przedtem jeszcze, (bo w! dniiach 16—19 

włącznie cdbędzie się kiurs dla kamdydatów 
na sędziów: pływackich, 
„Kurs ten prowadzi doskonały zawod- 

mik Policyjnego Klubu Sport. Kukliński. 
* * + 

W drodze powroinej Kusociūski star- 
tować będzie w Pradze iw: idniach 16—17 
maja na! zawodach lekikoatletycznych z o- 
kazji jubileuszu 40 lecia Slavii, natomiast 
PZLA odpowiedział odmownie ma zapro- 
szenie Kusocińskiego na 1 lipca: do Chica- 
go, gdyż w tym czasie Kusociński ma już 
zakontraktowane inne zawody. 

* * * 

W niedzielę o 11 rano у sali gimna- 
stycznej gimn. J. (Lelewela odbędzie się 
eliminacyjnyj mecz szermierczy. Do za- 
mwodów (tych stają uczniowie wileńskich 
szikół srednich. 

(Wyeliminowany zespół walczyć bę- 

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 4 

„ski, Lindori i 

    icją szkół warszawskich. 

Spotkanie ta przewidziane jest w ra- 

mach 'tygod propagainidy: Miejskiego 
Kom, W. P. i P. W. 

    

dzie 7 weprez 

* * 

Najbliższe spdilkanie międzynarodowe 

maszych tenisistów odbędzie sięsw. dniu 12 
i 14 maja b. r. w! Warszawie na kortach 

Legji. 
Będzie to mecz Warszawa — iPraga. — 

Warszawę reprezentują: Tłoczyński, Wit- 
tman i Stolarow. Pragę — Siba i Hecht. 

Następne spotkanie odbędzie się w dn. 
23 — 25 b. m. wi Katowicach, mecz Pol- 

ska — Momaco. (W! dniach: 10 — 12 jczerw- 
ca w Krakowie — iPolska — Austrja. W 
dniach 16 — 18 czenwica w (Warszawie — 
Polska — Włochy. 

      

  o ko X 

W. Polskim Komitecie Olimpijskim 
wykryto, nadnżyłeiai kasowe. popełnione 
przez wieloletniego płatnego sekretarza 
centralnych onganizacyj sportowych, p. 
"Teofila Czyża. Nadużycia sięgają 5.000 
zi, Czyż został aresztowany. 

  

  

  

ALMA MATER VILNENSIS Nr. 11 ukaže 
się w czerwcu br. pod redakcją Witolda No- 
wodworskiego. Komitet redakcyjny prosi wszy 
stkie organizacje akademickie, który zależy na 
uwzględnieniu ich w dziale sprawozdawczym 
„A. M. V.*, o nadsyłanie sprawozdań z dzia- 
łalności za ostatni rok pod adresem „Koło Pra- 
wników, Zamkowa 11, dla „A.M.V.", albo „W. 
Dąbrowski, Sierakowskiego 23, m. 2". Sprawo- 
zdania nałeży nadsyłać w terminie do dnia 18 
maja r.b. 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO 
Dominikańska 26. 

  

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWEJ 

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

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

Wstęp od 50 gr. 
YYYYYYYYYYYVYY*YYYYYYY 

  

  

17) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Komendant Żołądź siedział pod ścia- 

ną, na ławie, a przed nim, na stołku, Aloj 
zy Rupejko, sekretarz oddziału, zastępu- 
jący od dłuższego czasu chorego preze- 
sa. Alojzy Rupejko, Dymitrowy przeci- 
wnik, ten, sam, co mu najgorzej nie ufał 
i krzyżował jego zamiary, a czuł pismo 
nosem, chociaż nie mówił nic. O czem 
zdążyli porozmawiać z komendantem? 
Komendant wyglądał inaczej niż zwykle. 
Miał obcy, twardy grymas dokoła ust i 
głęboką brózdę na czole, między ściąg- 
niętemi brwiami. Ale meldunku wysłu- 
chał spokojnie i przywitał się zwyczaj- 
nie, za rękę. Mimo to Dymitr Pawluk, 

jak przez mgłę widział twarz komendan- 
ta, machinalnie odpowiadał na pytania; 
wyraźnie rozróżnił słowa: — zarządzić 
zbiórkę — i wyszedł znowu. Na podwó- 
rzu gromadzili się już strażacy. Dymitr 
pchnął paru po spóźnionych, sam pod- 
szedł do studni, wyciągnął sobie wiadro 
wody i pił, zachłystując się. Nie mógł 
tego przemóc na sobie, by wrócić do 
świetlicowej izby, choć ziemia na podwó- 
rzu paliła mu podeszwy. Krążył jak wilk 
pod ścianami, zaglądał w okna... A tam- 

ci rozmawiali.,, Żołądź nie chciał wy- 

pytywać Rupejkę; lecz on sam zaczął mó 

wić, choć przychodziło mu to ciężko. 
Widocznie przyszedł do wniosku, že mil 
czeć dłużej nie wolno, ale i teraz jeszcze 
ważył słowa, zacinał się, chrypiał... z tru- 
dem, zwolna, to, co miał do powiedzenia 
wyrywał sobie z wnętrzności. 

— My z Korolonkiem nijakiej spra- 
wy nie mieli. Do świetlicy on tu nie przy- 
chodził. Ale oddziałowy Pawluk z nim 
znalazł się... i inne z oddziału znali się.. W 
karczmie schodzili się, albo u Pawlu- 
ków... Ja to widział i chłopcom, które 
lepsze, starał się przetłomaczyć. 

Żołądź spojrzał bystro na Rupejkę. 
— Z kim chłopcy chętniej gadają? Z 

Pawlukiem, czy z wami? 
— Z nim, — mruknął 

pejko. 
— Na zbiórkach bywaliście? 
— Ostatnie czasy już nie. Pawluk nie 

dawał. 
— |]akże mógł? 
— Mnie nie było wiadomo, kiedy zbiór 

ka. 
— Tak, — powiedział Żołądź i uciął 

rozmowę. Wstał, podszedł do okienka, 
wyjrzał na strażaków, zbierających się 
między opłotkami. Mieli twarze ponure i 
zacięte. Żołądź pomyślał z przykrem u- 

posępnie Ru- 

GIERWIATY 
— święto narodowe. Tegoroczny obchód 

Święta Narodowego 3 Maja wypadł szczególnie 
czystości wskutek energji organizatorów Nt 
czystości, którzy potrafili poruszyć szersze ma- 
sy i nadać obchodowi niebanalną formę. 

W obchodzie m. in. wzięło udział 13 szkół 
o ogólnej ilości 700 dzieci. Dziatwa otrzymała 
śniadanie, składające się z mleka (ofiarowanego 
przez p. M. Domeykową, właścicielkę majątku 
Gierwiaty) i bułek, zakupiońych ze składek. 
Z organizacyj wyróżnił się oddział Przysposo- 
bienia Wojskowego szkoły w Gierwiatach, pro- 
wadzony przez młodego komendanta, p. Ka- 
sandrowicza, ucznia szkoły. 

W pochodzie brały udział następujące or- 
ganizacje: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
w Gierwiatach, oddziały straży ogniowej z Gier 
wiat, Sukołojć, Ryndziun i Bobrownik, oraz 
ŹZw. Strzelecki ze wsi Sukołojcie. Wymienić na 
leży dobrze i sprawnie prezentującą się ban- 
derję krakusów, dowodzoną przez p. Kazimie- 
rza Guślińskiego na koniach, udzielonych z 
maj. Gierwiaty. W pochodzie przygrywał ze- 
spół orkiestry dętej miejscowego oddziału stra- 
ży ogniowej. Po uroczystej mszy św. były wy- 
głoszone okolicznościowe przemówienia. 

Święto obchodu zamknęły zawody sporto- 
we młodzieży szkolnej i związków strzeleckich. 
Udatną całość , pozostawiającą niezatarte wra- 
żenie zawdzięczać należy przedewszystkiem ła- 
skawej ofiarności zasłużonej działaczki społecz- 
nej p. Marji Domeykowej, właścicielki majątku 
Gierwiaty, opromienionych świetną tradycją 
Ignacego Domeyki wielkiego pioniera kultury 
polskiej i / organizatorom p. Kiełbowskiej i 
p. kierow. Kamionce, których działalność w 
propagowaniu polskości należy podkreślić z ca- 
iem uznaniem. 

  

= WORONCZA 

— „GWIAZDA SYBERJI* W WOROŃ- 
CZY. Zespół druhów z S. M. P., — przy 
wspóludziale i pomocy pana Stamislawa 
Kowalczyka, nauczyciela z Horbotowicz, 
wystawił piękną i poważną sztukę p. 't.— 
„Gwiazda Syberji* wi Wonończy, 

Wobec artystycznie wykonanych  de- 

koracji przez p. Kowalczyka, oraz sva- 
ranmie opracowanej całości, — akcja roz- 
winęła się ciekawie, przenosząc widza w 
lata niedoli, gdy nieszczęśni wygnańcy 
w głębi Sybiru mieraz do końca życia 
tęskniąe za krajem pracowali, snując ma 
rzenia o wolności, przeżywając tyle mwe- 
wwętrznych i zeznętrznych tragedji, 

„Ponad falę mewa leci — leci 
wesoła, 

A (tu wieńzień tłumiąc żale — łzy tę- 

sknoty Toni“. : 
Oto pieśń wygnańca  tulacza, która 

budząc w sereu Smutne wispomnienia — 
przepelnia jednocześnie radością i trium- 
fem, że przecie: 

   

  

w dal 

  

       
  

„Sztandar Zmariwychwstańia oddał 
mam już Bóg, — 

mszyliśmy więzy nasze -— zabły- 
snęły znów pałasze, 

zleciał wolny biały ptak! 

Jak to dobrze, że nasza młodzież nie 

żałuje trudu, by dostarczyć sobie ń dmu- 
gim pożytecznej rozrywki.. Szkoda tyl- 
ko, że publiczność mie dopisała tym ra- 
zem, bo właśnie podobne sztuki wante 
są mwiidzenia i dają (wiele więcej dla u- 
mysłów i serce niż tańce i zabawa. 

AL. Cz. 

  

gro ‘ 
— ZEBRANTE SPRAWOZDAIWCZE. 

Rada Powiałtowia| Bezpartyjnego  Biokiu 
Współpracy z Rządem w! Grodnie munzadiza 
w miedzielę dnia 14 b. m. o godz. 1-szej 
po poł. mw Teatrze Miejskim zebranie 
sprawozdawcze Senatorsko - Poselskie, na 
Kktórem omówiome będą najaktualniejsze 
sprawy, z polityki wewnętnznej i zewnętirz- 
nej kraju. 

(Przemawiać będą pp. senator Józef 
Wielowieyski z Warszawy i poseł Kom- 
stamty Terlikowski z Grodna, 

— IKONIFISKATA FAŁSZYWYCH 
MONET. Tutejsze władze bezpieczeństwa 
skonfiskowały u Kostedkiej Stanisławy — 
zamieszkałej przy ul. Artyleryjskiej 12, 
fałszywe monety 2 i 5 złotowe miewiado- 
mego pochodzenia. Dochodzenie prowadzi 
odmośna władza. 

—0HŁOPIEC POD KOŁAMI AUTA. 
W dniu 9 b. m. na moście kołowym został 
przejechamy; przez auto prowadzone (pnzez 
szofera III okręgowego szpitala — chło- 
piec nazwiskiem Jodkowski Stanisław — 
zam, przy, ul. Prawo - Nadbrzeżnej 58. — 

— ŁADNY LOKATOR, Szochet Jalkób 
zam. przy ul. Brygidzkiej 19 zameldował 
o kradzieży ma jego szkodę przez swego b. 
lokatora Hellera Wlolfa, 7 klamek  mie- 
idziamych, oraz Że w czasie wyprowadza- 
nia się tenże Haller zniszczył piec i wybił 

6 dużych i 5 małych szyb co łącznie obli- 
cza Szochet na 150 zł straty. 

czuciem osamotnienia, że Baranowski 
gdzieś się zawieruszył, ale właśnie Bara- 
nowski wchodził przez wrota i przepy- 
chał się między strażakami ku drzwiom. 
Jakże leniwie ustępowali mu z drogi, rzad 
ko który wyprostował się powitalnie i 
burknął jakieś pozdrowienie. Drzwi poczę- 
ły stukać raz po raz. W sieni liczne buty 
obcierały się hałaśliwie z błota. Żołądź 
objął szybkiem spojrzeniem cały oddział 
Zahorański. Wyekwipowany był świetnie: 
prawie wszyscy stawili się w mundurach. 
Jakże sprawnie i szybko zebrali się! Żo- 
łądź stanął przed nimi w należytej po- 
stawie, by odebrać raport Dymitra Pa- 
wluka i starał się nie przyglądać im 
zbyt wyraźnie. Zato czuł na sobie dwa- 
dzieścia trzy pary bacznych oczu i za- 
uważył, że ustawili się od drzwi do sie- 
ni, zagrodzili zwartym  dwuszeregiem 
wyjście ze świetlicy: To spostrzeżenie 
zdenerwowało  Żołądzia. Zagryzł usta, 
by się opanować i wbił mocne spojrze- 
nie w oczy Dymitra Pawluka. 

Oddziałowy Zahorański znakomicie 
wytrzymywał jego wzrok. Instynkt za- 
chowawczy nadał siwym oczom Dymitra 
jakąś dziwną jasność, naiwną dobrodusz- 
ną przejrzystość. Patrzył na komendan- 
ta bez drgnienia powieki, jak żołnierz na 
kochanego wodza. Żołądź miał uczucie, 
że się pomylił i on,i starosta, i wszy- 
scy. Że przed nim stoi najwierniejszy syn 
Rzeczypospolitej. 

  

Dziš premjera! 

„Reuja“ 
  

TEMPO, ŽYCIE I WIECZNE 
IGRANIE ZE ŚMIERCIĄ 

TO TEMAT NAJNOWSZEGO 
FILMU „FOX'A* DZIKIEGO ZACHODU p. t. 

W rol. gł. George O'Brie i 

Postraci Arizony 
Balkon 25 gr. 

Parter od 54 gr. 

na wszystkie seznse! 

Cecylja Parker. Reż. Dawid Howard. 

  

Każdy mus! wiedzieć, co robi 
prostytntka, złoczyńca, żołajerz pechowy, morderca i bezdomua matka 

66 | kiedy otrzymeją nagle 

„II 
MILJOK DOLARÓW 

Ujrzycie w rewelacyjnym filmie reż E. LUBICZA 

GDYBYĄ 2 MILION 
GARY COOPER i 15 najwybitniejszych gwiazd. — Na 1-szy seans ceny Zniżone, Sranse 4 6,8 i 10.15 

  

Dziś! Olśniewające arcydzieło śpiewno-dźwiękowe Dramat romautycznej miłości 

„Lb z uroczą 

JEŃNY LIND 
6 R A c E M G 0 R B Przepiękny śpiew. — Początek o godz. 4-tej. 
  

  

gwiazdą 

Dziś! 

Jed = r W arcydzieło manes 
podziwu Ca struny serca 
godne ludzkiego 

Ciekawe pieśni murzyńskie, komedja rysunkowa i P.A.T. uzupełniają miłą całość programu. 

  

25 gr. 
ua wszystkie 

seanse 

GIEŁDA 4BOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Według urzędowej ceduły Gieldy: Zbo- 
żowo - Towarowej i Lniarskiej w Wilnie 

motowano w dniu 10 maja za 1 4 (100 kg.) 
parytet Wiilino: złotiyich. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto zbierame 669 

g. 1 — 20,15 do 20,25 — temd. mocniejsza. 
Mąka pszenna 0000 A. luks. 57,50 tend. sp. 
żytnia 55 proc. 32 zł.żytnia 65 proc. — 27 
zł., razowa 22 zł., sitlkowa — 22, otręby żyt- 
nie 10,50, pszenne 11.— 

Ceny orjentacyjne: Pszeniea zbierana 
32,00 — słabsza, owies zbierany 13,50 tend, 

słaba, kasza gryczana 1/1 palona 40.00), 
1/2 palomaą 38 zł., 1-1 biała 38 do 40 zł. 
ikasza perłowa Nr. 2 — 29 zł, Nr. 3 — 36 
zł., kasza owsiana 54 zł, 

   

  

— PAN WOJEWODA W BARANOWI- 

CZACB. Jaki się dowiadujemy w dńiu 14 

maja r. b. w związku z rozpoczęciem Ty- 

godnia Lotniczego i zjazdu  "Włojewódz- 

kiej Federacji Baranowicze będą gościły 

w swych murach pania wojewodę Šwiider- 

skiego. 

— OPIEKA NAD BIEDNYMI. Komi- 
tet do Spraw: Bezrobocia otrzymał 30 tonn 

mąki dla dokammiania majbiedniejszych w 

czasie przednówku. 
Jeżeli, pnzyjmiemy! pod uwagę udzie- 

loną uprzednio zapomogę na  zatrudnie- 

mie, musimy: skonstatowač, że rząd dba | 

w miarę możności o powiat, który bądź 

co bądź bardzo ucierpiał, i który już obe- 
cnie przeżywa w znacznej części głód, 

Nawet ruchliwość pana: starosty Neu- 

gebauera, który zmiusił gminy do praey w 
kieruniku pomocy: biedocie, nie może opa- 
mować «calkowicie nędzy. 

Przydział mąki jest więc znaczną po- 

mocą. 

— ZABÓJSTWO. W! dniu 6 maja we 

wsi Bogusze gm. Jastrzębskiej pomiędzy, 

mieszkańcami tejże wsi Zapruckim Stefa- 
nem a Knezurą Janem wynikła bójka, w 
czasie której Kiuczur uderzył Zapruckiego 
kamieniem w głowę, zadając mu bamdzo 
ciężkie uszkodzemie ciała, 

Nieprzytomnėgo Zaprudkiego  odwie- 
ziono do szpitalla Miedzykkomunalnego, — 
gdzie w dniu 7 maja o godz. 13 zmarł. 

— IPOŻAR. W dniilu 7 maja o godz. 21 
we wsi Boniniki w! stodole Budokji Kar- 
czewskiej wyniki! pożar, Spaliło się zabu- 
dowania 9 gospodarzy. 

Dr. A. Wężyk 
owrócił:; 

uł Sadowa 9 w Baranowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe. 
Przyjmuje w g. 7—8 r.'1—3 pp. i 7-9 w. 

  

    

Ii miejsce parter 

  

| NASIONA 
gwarantowanej jakości, o wysokiem kiełko- 

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

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

warja Ackermana, ję- 
czmienia 4 rzęd., Mar- 
chiskiego, pszenicy ja- 
rej Ostki Hiidebranda, 
owsa Findłing, Sobie-* 
szyńskiego, Teodozja , 
Rychlik. 

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

P.O 165C a 

Wileński Spółdzielczy 
| Syndykat Rolniczy 

w Wilnie ul. Zawalna 9. 

| Mieszkanie 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

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

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

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A.PAKA, B 
MONGOLE DESENIOWE 

i gładkie, marokeny i żorżetty oraz faj- 
deszyny podszewkowe w największym wy- 
borze dostać można w sklepie bławatnym 
р. & „TKANINY TANIE" S. Ciszewskiego. 

Wilno, Wileńska 31. 

  

  

    

    

    

    

     

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 

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

10 — 18 116 — 20 

Tryumfalue arcydzieło za którem szaleje cały świat, Genjalny 
CHARLIE CHAPLIN w swoim ostatnim dźwiękowcn 

„ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA" 
Scensrjusz, mzzyka i realizacia Charlie Chaplins, 
Naipotężniejsza komedja wszystkich czasów 

  

i miejsce parter 

50 gr. 
aw. 

  

BUBAŻALARARA NI abe 10 MAAAAAAAAAAAAAA AAS 

Kupuo Letniska 
1 SPRZEDAŻ 7" — 

SVVVYPVYVYVVIVINA — DO WYNAJĘCIA 
LETNISKO 

z 2 pokoi i kuchni — 
rad jeziorem, obok du- 

SPRZEDAM 
WILLĘ wzorowo zago- 
spodarowaną w obrę- ży las sosnowy. Przy- 
Die m. Wiłna, ładnie po stanek Sżklary (koło 
łożoną. Ziemi około 4 Rudziszek) -— Wiado- 
na. Zabudowania drew- mość Rossa  Święciań- 
niane nowe: dom mie- ska nr 10. 
szkalny, domek gospc 
darczy, stajnia, wozc Letnisko 
nia, obora na 7 krów, w majątku, 6 klm. od 
stodoła, kurnik, łazien- Wilna, 1, 2 lub 3 po- 
ka, studnia, ogród OwO- koje, z kuchnią, Duża 

cowy, park. Niedaleko weranda. Obok rzeka i 
kąpiel, — komunikacja les sosnowy. Miejsco- 
autobusowa, — blis - wość msiownicze. Ko- 
kość miasteczka, daje munikacja antobusowa 
możność zamieszkiwa - (co godzinę) lub koleją 
nia na stałe — Nieduży Może być z całodzieu- 
dług bankowy. Kalwa- nem utrzymaniem. 
ryjska 12 m. 6. Olerty skladać da Ad- 

   

   

   

  

  

    

i  J ministracji „Słowa*, 
2 „- Pod A. K, 

TASOR "CZT RADE 
składający się z 3 koni | MAAAKAAAAMAMMLAL S 
z uprzężą, 3 platform POSZUKUJĄ 
resorowych, 5 cin sań, 
iurządzenia stajennego PRACY 
do sprzedania od zarar. 
Dowiedzieć się u p. - —— =- 
Chmielewskiego, ulica 
Stełańska 29. pali rekia 
"TB z m en 2" | rrznająca jężyki: —angiel- 

Buldog-pies ski, francuski i niemie- 
do sprzedania. Bonitra: 
terska Ne 6 — 2. 

cki wyjedzie na kondy- 
cję w charakterze nau- 
czycielki- względnie wy 
chowawczyni. — Skie-* 
rowania do administra- 
cj. „Słowa* pod „Nau- 
czycielka'. 

POSZUKUJĘ 
poszdy do dzieci z szy- 
ciem w Wilnie lab na 
wyjszd — Adres w 
Redakcji. 

  

„DO WYNAJĘCIA 
2 MIESZKANIA 

5 - pokojowe ze wszel 
kiemi wygodami. Zwie- 
rzyniec Witoldowa 5— — — — — == 
dom Zygmunta Rusz- Młody, uczciwy 
czyca. + chtopiec 
———22 1 7 (skończone 5 oddz. szk. 

Pokój powsz.) prosi o faką- 
z niektępującem wejś- 
ciem poszukoję. Zwra- 
cać się do binra ogłosz. 
KARLINA, Niemiecka 
Ne 35 

kolwiek pracę. — Adres 
117. 

Opiekę 
nad mieszkaniem pod- 
czas lata,  bezpłaćnie 
przyjmę, mam referencje 
Zgłoszenia w Admini- 
stracji „Słowa* — dla 
Kozłowskiej, 

  

ZAGUBIONĄ 
kolejową legitymację 
Auny Masłowskiej — 
unieważnia się.     — 

  

Zbiórka szła swoim trybem: zwy- 
kły inspekcyjny egzamin. Tylko pytania 
i odpowiedzi padały ciężko w naelektry- 
zowaną dziwnie atmosterę. Zresztą wy- 
nik był zadawalniający, nic dawał naj- 
mniejszego punktu wyjścia dla tej innej 
inspekcji, bolesnej a koniecznej... której 
wszyscy właściwie oczekiwali, a którą 
jakoś trzeba było zacząć. 

Żołądź przesunąt wzrok po wszyst- 
kich twarzach kolejno, potem po całem 
urządzeniu świetlicy. Tak błądząc, natra- 
fił na szafkę bibljoteczną i zapytał Pa- 
wluka. 

— Skąd biljoteczka? 
+ — Z okręgu Wędrowna. 

— Proszę o klucz. 

  

  

Pawluk skinął na jednego ze straża- 
ków, który wystąpił naprzód i podał ma- 
ły kluczyk, uwiązany na drewnianym ko- 
łeczku. 

Żołądź spojrzał groźnie. Stwierdził 
nieporządek. Klucz powinien był mieć 
przy sobie Rupejko, jako sekretarz i bi- 
bljotekarz oddziału. Dymitr zrozumiał to 
spojrzenie. 

— Panie komendancie, — zameldo- 
wał, — ja zabrał klucz od Rupejki... u 
jego nie było czasu, a strażaki ksionżek 
chcieli. Nie było jak ciągiem na Rupej- 
'ki czekać. ! 

Rupejko na ten zarzut drgnął i postąpił 
krok naprzód, jakby chciał zaprotesto- 

  

świeżej tarby. Wziął 

wać, ale nie powiedział nic i znowu znie- 

ruchomiał. 
Żołądź bez słowa, wziął klucz i otwo 

rzył szafkę. Książki były te właśnie, .któ- 

rych oczekiwał: podróże i opowiadania 
historyczne; Prus, Orzeszkowa i Trylo- 

gia Sienkiewicza, Cooper i Verne, a, 
obok tego, nieco pożytecznych broszur z 
zakresu rolnictwa, mleczarstwa, pszcze- 

larstwa, spółdzielczości i tym podob- 
nych, koniecznych na wsi, mądrości. Szat 
ka mała, ciasna, mieściła z trudem kilka- 

dziesiąt tomików na dwu wąskich półecz- 
kach; na trzeciej, niskiej, u góry, leżał 
katalog i spis czytelników w zeszycie. 
Znać było, że bibljoteczka prowadzona 
wzorowo. 

Pomimo tej wzorowości, komendant 

Żołądź czuł mętnie, że tu, w tej niewinnej 

szafce, znajdzie odpowiedź na, męczące 

go, pytanie. Szperał, przerzucał broszur 

ki, aż znalazł w jednej, traktującej o ho- 

dowli świń, małą karteczkę, ulotkę pro- 

pagandową, drukowaną niewątpliwie „do 
mowym sposobem*, jeszcze mokrą od 

ja i przeczytał. 
Treść także nie podlegała żadnej wąt- 
pliwości. Obejrzał się na Pawluka. I na- 
raz, przez jeden krótki ułamek sekundy, 

pochwycił wzrok jego, utkwiony w drew- 

nianej skrzyni, pod biljoteczką stojącej. 

Wzrok natężony do bólu, pełen jakiegoś 

niesamowitego lęku, jakiejś obłędnej gro- 

zy. Poprostu dwie smugi elektryczne bi- 

  

ły z obojga Pawlukowych źrenic ku tej 
skrzyni, przez całą izbę. 

Jeden ułamek sekundy... i wizja tych 
oczu przerażonych znikła. Pawluk stai 
znowu spokojnie i uśmiechał się do ko- 
mendanta z pogodną ufnością przywią- 
zanego żołnierza 

Wtedy Żołądź 
skrzynię: 

— Otworzyć mi to. 
Twarz Pawluka skurczyła się i zbła- 

dła. 
— Tam pusto panie komendancie, — 

powiedział schrypniętym głosem. 
— Otworzyć. 
Pawluk z wyraźną rozpaczą obejrzał 

się na swoich. Strażacy stałi martwe, obe 
jętnie, z oczami wbitemi w przeciwiegłą 
ścianę. Nie sposób było odgadnąć, co im 
się rusza pod czaszkami. 3 

Prawa ręka Pawluka w oddziale, Fie- 
dot Łojko, udawał pilnie, że szuka klucza 
od skrzyni. Trwało to długo, tak długo, 
że wyglądało na obstrukcję. Wściekły, a 
pewny już swego, Żołądź, wyjął z kie- 
szeni wycieczkowy nóż składany i po- 
dał Baranowskiemu. 

Zamek był mocny, skrzynia nowa. 
Baranowski mozolił się dłuższą chwilę. 
Nagle, Alojzy Rupejko, z miną tak ponu- 
rą, jakby szedł na śmierć, zbliżył się, tar- 
gnął wieko mocną, chłopską garścią, że 
odskoczyło z trzaskiem, 

D. C. N. 

rozkazał, wskazując 
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