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Według urzędowej statystyki niemie- 

ckiej Polaków na terytorjum Rzeszy za- 

mieszkuje 803,405. Jest to liczba bardzo 

pokaźna. Wprawdzie Niemcy utrzymują, 

że duża część tych tysięcy składa się z 

tak zwanych dwujęzycznych, t. j. takich, 

którzy aczkolwiek nie zapomnieli swego 

języka ojczystego, to jednak władają do- 

brze niemieckim i są zasymilowani przez 

niemiecką kulturę narodową. Ale bądź 

co bądż sami Niemcy naliczyli ludzi, mó- 

wiących po polsku około miljona. Pola- 

cy zamieszkali w Niemczech twierdzą, 

że ta cyfra jest zbyt niska i že wlašci- 

wie Polaków zamieszkuje w Niemczech: 
na Górnym Śląsku * 500 tys. 
na Pograniczu i Kaszubach 90 tys. 

w Ziemi Malborskiej 12 tys. 
na Warmji 30 tys. 

Mazurów 300 tys. 
w Westialji 100 tys. 
rozproszonych w Niemczech 100 tys. 

Dowodem _ politycznej . żywotności 

tych mas polskich są organizacje polity- 

czne, udział w wyborach do Sejmu Rze- 

szy i Prus, wreszcie prasa. Wychodzi 

na niemieckiem terytorjum 5 dzienników 

polskich i 3 tygodników. Cała ta prasa 

nikomu nie jest wysyłana zadarmo, (jak 

np. u nas prasa białoruska), przeciwnie, 

opiera się na prenumeracie, co wskazu- 

je na świadomość narodową. Z drugiej 

strony gorzej świadczy o poziomie šwia- 

domości narodowej ilość naszych szkół 

powszechnych w Niemczech, a zwłaszcza 

ilość uczęszczających do nich dzieci. Oto 

są cyfry z 1932 r.: 

  

Szkół: Dzieci: Nauczycieli: 

Pogranicze 20 1303 43 
Powiśle 9 188 10 

Warmja 14 196 14 
Kaszuby .4 65 4 

šlask 10 135 10 

66 1887 81 

Niecałe dwa tysiące dzieci w polskich 

szkołach na przeszło miljon Polaków, to 

cyfra karzełkowata. W Westialji mamy 

62 kursy dokształcające, na których lud- 

ność polska otrzymuje znajomość mowy 

ojczystej. Wśród Mazurów założona by- 

ła także szkoła polska, lecz chodziło do 

niej tylko dwoje dzieci. Wogóle Mazurzy 

jest to lud, mówiący po polsku, lecz mo- 
dlący się z książek pisanych alfabetem 

gotyckim, a co najważniejsze, lud ewan- 

gelicki. Zdaje się, że dzisiaj nie można 

o nich mówić, jako 0 ludzie rozbudzo- 

nym pod względem narodowym. Niewie- 

le mając pojęcia o tamtych stosunkach, 

oczywiście powstrzymuję się od zdania, 

czy i kiedy będzie można świadomość 
narodową wśród nich zbudzić. Małą ilość 

dzieci można także tłumaczyć psychicz- 
ną presją otaczającego, lub współżyjące- 

go społeczeństwa niemieckiego, ale 

spróbujcie założyć jawne i prawnie do- 

zwolone, debrze uposażone szkoły kato- 

licko - polskie w Bolszewji. W samym 
chyba Petersburgu będziecie mieli lepszy 

rezultat niż 1887 dzieci! 

Jeszcze bardziej znikoma ilość inteli- 
gencji reprezentuje tę miljonową rzeszę 

Polaków. Na niemieckim Górnym 'Śląsku 
mamy 2 księży Polaków, w Westfalji 1 

księdza, na Pograniczu 4 księży. Poza- 

tem setka nauczycieli, częściowo z Rze- 

czypospolitej sprowadzonych — oto i 

wszystko. Na wyższych uczelniach 

kształci się obecnie 56 akademików Po- 

laków, obywateli niemieckich. Nie! — 

stanowczo Niemcy nie mogą się obawiać, 

aby polska mniejszość opanowała ich 

najlepiej zarobkujące elity, który to za- 

rzut stawiają swoim żydom. . 

Oficjalnym reprezentantem interesów 

ludności polskiej jest Związek Polaków, 

mający swą centralę w Berlinie na Do- 

rotheenstrasse. Byłem tam i nie mogłem 

się oprzeć sentymentalnemu wzruszeniu. 

Pracują tam ludzie tak głęboko ideowi, 

a przedewszystkiem robi to taki „przed- 

wojenny** nastrój, tak wszystko przypo- 

mina te czasy, kiedy wszyscy byliśmy w 

tem samem położeniu w niewoli, bez 

prawa do używania swego języka, bez 

państwa, w państwie cudzem. Te remini- 

scencje przeżytych ciężkich czasów zbyt 

są silne, aby nie odżyły, aby zrozumie- 

nie, współczucie nie budziło się na widok 

Polaków, którzy państwa nie mają, aby- 

śmy nie rozumieli dokładnie ich położe- 

nia. Przy wydawaniu mi jakichś danych 

statystycznych jeden z reprezentantów 

Związku pochyla się nad cyframi. Sumu- 

je je sobie: „Ein und zwanzig, fiinf und 

dreissig' — słyszę, jak liczy pocichu.— 

„Pod rosyjskim mundurem polskie biło 

зегсе“ — przemyka się przez głowę. 

Znam to dobrze. Ten patrjotyzm gorący, 

najgorętszy, właśnie dlatego, że niewo- 

lą zewsząd otoczony. | 

Związek Polaków odegrał zresztą du- 

żą rolę w europejskim ruchu mniejszości 

narodowych. W  Stresemannowskich i 

po-Stresemannowskich czasach Niemcy 

montowały wszędzie ruch mniejszościo- 

wy, starając się przez to podważyć trak- 

tat Wersalski, nie wychodząc poza trak- 

tatu tego ramy. Związek Polaków stanął 

na czele innych mniejszości w  Niem- 

czech i przeciwstawił się planom  nie- 

mieckim. Ale to do zakresu artykułu ni- 

niejszego nie należy. 

Teraz chodzi nam o co innego. O pa- 

rę sprostowań informacji o Niemczech, 

sprostowań, które musimy poczynić, aby 

obraz położenia Polski w polityce mię- 

dzynarodowej mieć czystszy, zgodniejszy 

z prawdą, no i korzystniejszy dla nasze- 

go państwa. 
Czytelnik gazet polskich od chwili 

podpalenia Reichstagu przekonany jest, 

że reakcja hitlerowska zwróciła się za- 

równo w stronę żydów, jak i Polaków. 

Gwałty niemieckie wydają się nam być 

jednakowo intensywnie popełniane nad 

mniejszością żydowską 'w Niemczech, 

jak polską. 
Otóż całe takie nastawienie, wszystkie 

sugestje, które inspiruje polskiemu czy- 

telnikowi pewna część prasy polskiej z 

majpoczytniejszem i najpopularniejszem 

pismem w Polsce, t. j. LLK.C. na czele — 
wszystko to nie posiada za grosz praw- 

dy. 

Wprost przeciwnie: 

Prasa polska w Niemczech jest dziś 

jedyną prasą anty-hitlerowską, piszącą 

śmiało i swobodnie. Gazety komunisty- 

czne, socjalistyczne, lewicowe zostały 

pozawieszane. Wszystko inne poddało 

się hitleryzmowi, wydawnictwa Mossego, 

wydawnictwa Ulsteina zajmują się prze- 

ważnie drukowaniem portretów Hitlera. 

Prasa niemiecko - narodowych jest hit- 

lerowska, prasa centrum ledwie tolero- 

wana. Prasa polska. była pozawieszana 

podczas wyborów od dwóch do trzech 

tygodni, lecz teraz działa, funkcjonuje, 

krytykuje hitleryzm w sposób odróżnia- 

jący jej odwagę cywilną od rezygnacji i 

psychicznego załamania się gazet opozy- 

cji niemieckiej i, co najważniejsza, wy- 

chodzi regularnie. Pięć dzienników uka-, 

zuje się codzień — jako omal że jedyna 

w Niemczech prasa anty-hitlerowska. 

Związek Polaków, mający rozgałę- 

zioną i sprężyście działającą organiza- 

cję na wszystkich terenach w Niem- 

czech, nie miał ani jednego meldunku 

(poza znanym napadem we Wrocławiu), 

aby gdzieś Polaka pobito, aby gdzieś u- 

rządzono pogrom ludności polskiej, ca 

przecież w stosunku do żydów zdarzyło 

się w dużej ilości wypadków. 

Nawiasem trzeba zauważyć, że zaj- 
ście ze studentami we Wrocławiu miało 

miejsce w jakiejś knajpie o godz. 4-ej 

nad ranem. O tej godzinie i w takim 

lokalu często-gęsto awanturę polityczną 

można iwziąć za niepolityczną. Ale choc- 

by ten wypadek świadczy, jak dałece 

różny jest stosunek hitlerowców do ży- 

dów, a do Polaków. Oto Niemcy wydali 
w tej sprawie specjalny komunikat prze- 

praszający, czego w stosunku do żadnej 
awantury żydowskiej nie uczynili. 

Teraz porozummy się: 
Nie chcę, abym na kimkolwiek robił 

wrażenie, że jestem dumny z tego, że 

oto Niemcy żydów biją, a nas nie. Poza- 

tem wiem chociażby z tej prasy polskiej, 

że aczkolwiek nie akty pobicia, czy are- 

sztowania w koszarach S.A., lecz pogró- 
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często. Ale ja chcę tę sprawę poruszyć 

ze względu na wykrycie intencji Niemiec 

w stosunku do Polski w dziedzinie połityki 

międzynarodowej. Otóż zarówno  Zwią- 

zek Polaków, jak i wszyscy inni, znają- 

cy stosunki w Niemczech, zgadzają się, 

że pogróżki, presje, szykany, których 0- 

fiarą padają od chwili przewrotu hitle- 

rowskiego Polacy w Niemczech wypły- 

wają ze spontanicznych, brutałnych od- 

ruchów społeczeństwa niemieckiego, tak 

bardzo podnieconego  proklamowaniein 

„rewolucji narodowej* i swastykami na 

każdym kroku. Jednak centrala hitlerow- 

ska, jednak polityka hitlerowska do od- 

ruchów tych nie zachęca, przeciwnie, 

przed niemi przestrzega, Jeśli ci sami hit- 

lerowcy rozpętali burzę i ekscesy przeci- 

wko obcym rasom, to objektywizm na- , 

kazuje wspomnieć, że polityka hitlerow- 

ska chciała w czasie od 4 marca, t. j. w 

czasie burzy największej, Polaków od 

jej działania wyłączyć. 

Rozumiem dobrze, że Polakowi w 

Niemczech jest dosyć obojętne, czy pada 

on ofiarą przemyślanej polityki hitlerow- 

ców, czy nieprzemyślanego odruchu  10- 

kalnej grupy hitlerowskiej. Rozumiem 

dobrze, że to, na co się prasa polska w 

Niemczech skarży, zasługuje na współ- 

czucie i powinno wywoływać oburzenie 

z naszej strony. Ale zrozumieć także na- 

leży, że w polityce międzynarodowej 

trzeba mieć oczy szeroko otwarte i wi- 

dzieć, dokąd przeciwnik dąży, i jakie 

ma zamiary. Otóż wbrew informacjom 

prasy polskiej, wbrew  odmalowywaniu 

sytuacji przez Kurjerka krakowskiego, 

należy sobie zauważyć i mieć jake pod- 

stawę do wnioskowania o zamiarach nie- 

mieckich, że hitlerowcy bynajmniej ni= 

utożsamiali żydów z Polakami i bynaj- 

mniej nie chcieli wywoływać gwałtów 

antypolskich, przeciwnie, znać było, że 

im te gwałty są nie na rękę, że pomimo 

ogólnych tak podnieconych rewanżowo- 

anty-wersalskich haseł, gwałty takie w 

czemś krzyżowały się z ich polityką. 

Gdyby opinja polska była należycie o 

tem poinformowana, toby akt Hitlera 

wobec Polski z dnia 2 maja („Ściśle w 

ramach traktatów') nie zaskoczyłby jej 

może, jako tak wielka niespodzianka. 

; Cat. 

  

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

КНЕСК — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski, 
ŁUNINIEC —- Księgarnia Kol, „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MAORY — Ejdelmau 
NIESWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jJaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.NWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

    

STAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. haucz. : 
PODBRODZIE — ul. \\Пейзка 15 Т. Сигайе: 

PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 
POSTAWY — 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

- 
ak

 

Mickiewicza 16. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Mixis % 

i Н 

| SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa tl. 

| 

| 
WOŁOŻYN — Libermian, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

DRE REAKTORZE ZDROWI AGARZE DICICCODAPOC. WDEOTWWOCZAIZONIAOSEDE 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy sa stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Graz 

h Polski lot do Australį 

aadesłane milimetr 50 gr. Kronika r 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 
do miejsca. Terminy druku mog: 

MJR. KARPIŃSKI POLECI Z WARSZAWY DO PORTU DARWINĄ 

WARSZAWA (tel. własny). — W cią 

gu dwóch najbliższych tygodni mjr. pi- 

lot Karpiński rozpocząć ma lot z War- 

szawy do Australji. Mjr. Karpiński pole- 

ci przez Londyn — Konstantynopol — 

Bagdad do Kalkuty w Indjach Brytyj- 

skich. Z Kalkuty do Singapoore na wy- 
spę Sumatrę — poczem przez jawę do 
portu Darwina w północnej Australfi. 

Ogółem trasa lotu mjr. Karpińskiego 
wyniesie 25 tysięcy kilometrów. 

- Wielki kongres gospodarczo-samorządowy 
WARSZAWA. (tel. wł.). Jak wiadomo 

BBWR zwołał na dzień 18-go maja zjazd 

dziialaczy gospodarczych i samorządowych 

Wielki ten zjazd zgromadzi z górą 700 o- 

sób. 
Prace zjazdu odbywać się będą nia. po- 

siedzeniach płenarnych В w pięciu komi- 

    

   

  

ao, przemysłowo - handlo- 
„vodmictwem posła Mie4- 

iego, finansowej — pod przewodni- 

wiceprezesa BGK Stefana, Star- 
jego, samorządowej — pod  prze- 

min. Jaroszyńskiego i pracy 
pod prezesurą posła Miadejskiego. 

citwern 

  

W plierwiszym dniu obrad przewidziany 

jest szereg referatów m. in.: b. minister 
Matuszewski „o gospodarce Polskiej ma 

tle sytuacji światowej* oraz p. Stefan 
Starzyński „o zagadnieniach gospodar- 
czych m terenie". 

Obradom kongresu przewodniczyć bę- 
dzie prezes BBWR pos. Walery Sławek 
Zjazd potrwa trzy dni i zamknięty zosta- 

nie syntetyczym sprawozdaniem b. min. 

    
  

Ig. Matuszewskiego w którem ujęte bę- 
dą wyniki prace kongresu.    

. Program i cele kongresu wzbudziły 
miielikie zadnteresowaniie. 

——=0-0-05—- 

Kiwawa walka z pandytami w Sokaln 
ZAMORDOWANIE WYWIADOWCY. — JEDEN POLICJANT CIĘŻKO RANNY.— 

BANDYTA ZASTRZELONY. — TRZ YGODZINNE OBLĘŻENIE KRYJÓWKI 

SOKAL PAT. — Wczoraj około godziny 

22 minut 30 posterunkowy służby śledczej jan 

Solarz spotkał koło mostu nad Bugiem 2 zna- 

nych policji przestępców: Albina Waklaka i 
Wiadysława Woźniaka, których usiłował za - 

trzymać. Bandyci dali kilka strzałów rewolwe- 

rowych, kładąc Solarza trupem na miejscu, po- 

kłówszy następnie zwłoki nożami zabrali broń 

i zbiegli. 
Policja, zawiadomiona o wypadku, udała 51е 

natychmiast na miejsce i przy pomocy psa 

policyjnego wpadła na trop bandytów, którzy 

schronili się do baraku miejskiego przy moście 
kolejowym. W chwili wkraczania policji do ba 

raku, mordercy ukryci na strychu, poczęli strze 

lać, wskutek czego ranny został poważnie w 

brzuch st. posterunkowy Chłastawa. — Ban- 

dyci w ciągu trzech godzin stawiali zacięty o- 
pór policji, a na wezwanie o poddanie się, odpo 

wiadali w dalszym ciągu strzałami, W końcu 

policja celem wypłoszenia bandytów z kryjów- 
ki podpaliła małą szopę, przylegającą do bara- 

ku. Po pewnym czasie poddał się Woźniak, — 

natomiast tawarzysz jego Waklak, który usiło- 
wał zbiec, został przez policję zastrzelony. — 

Przy bandytach znaleziono dwa rewolwery, z 

których jeden był własnością zabitego poste- 

runkowego Solarza.— Stan zdrowia st. post. 

Chłastawy jest bardzo poważny. 

Olbrzymi pożar wsi 
WARSZAWA (tel. własny). — Z Łucka do 

noszą, że we wsi Husze w powiecie kowelskim 
wybuchł wielki pożar. Ofiarą ognia padło 90 
zabudowań gospodarczych. W pożarze zginęło 
8 ludzi, a kilkunastu odniosło silne poparzenia. 
Ponieważ cała wieś spłonęła, bez dachu nad 

P. Prystorowa 
WARSZAWA. (tel. wł.). P. Janina 

Prystorowa zawiadomiła, wczoraj zarząd 
Stowarzyszenia Rodzina Urzędniicza, iż 
składa urząd przewodniczącej tego sto- 
miarzyszemia, uważając iż urząd ten wi- 

głową znałazło się 400 osób. 
Ratunek był utrudniony częstemi wybucha- 

mi amunicji karabinowej, stąd przypuszczenie, 
że wieś była kryjówką jakiejś bandy rabun- 
kowej lub wywrotowej. - 

złożyła urząd 
nien być ściśle związany z osobą małżon- 
kii urzędującego premjera. P. Prysto- 
rowa zgodziłą się jednak pozostać w za- 
rządzie „Rodziny Urzędniczej”. 

  

Niepokojące wydarzenia w Gdańsku 
STRAJK ROBOTNIKÓW W GDAŃSKU 

GDAŃSK PAT. — W związku z wczoraj- 
szem obsadzeniem przez bojówki hitlerowskie 
siedziby t. zw. wolnych związków  zawodo- 
wych wybuchł dziś w Gdańsku strajk. Robot- 
nicy w składach drzewnych zaprzestali pracy. 
Również i w porcie praca po większej części 
została zawieszona. Strajkują drukarze pism 
gdańskich. Jedynie zecerzy centrowej „Danzi- 
ger Landesztg:* i „Zoppoter Ztg.* pracują— 
Jak się dowiadujemy, warsztaty kolejowe na 
Troylu oraz stocznia gdańska zostały unieru- 
chomione. Pozatem nie pracuje kilka większyci 
iabryk. Spodziewany jest wybuch strajku na 
kolejach. 

INTERWENCJA WYSOKIEGO 
KOMISARZA 

GDAŃSK PAT. — Na interwencję wysokie 
go komisarza Ligi Narodów Rostinga hitlerow- 
cy usunęli zawieszoną wczoraj.na zajętym 
przez nich gmachu socjalistycznych związków 

zawodowych wielką ilagę ze znakiem swasty- 
ki. 

GDAŃSK PAT. — Aresztowani wczoraj 
podczas obsadzania gmachu wolnych związ - 
ków zawodowych poseł socjalistyczny  Bruel, 
sekretarz związku zawodowego Keyser oraz 
współredaktor „Danziger Volkstimme“ Thomat 
zostałi zwolnieni. 

MOBILIZACJA STRAŻY 

OBYWATELSKIEJ 
GDAŃSK PAT. — Częściowo zmobilizowa- 

na została straż obywatelska (Einwohnerwehr) 
Posterunki jej stoją przed gmachem Senatu i 
przed prywatną rezydencją komisarza gen. 
Rzeczypospolitej. Wzmocnione posterunki poli- 
cji stoją przed pocztą i przed gmachem wol- 
nych związków zawodowych. Naogół w mieś- 
cie panuje spokój. 

Gromadzące się w godzinach popołudnio- 
wych większe grupy demonstrujących robotni- 
ków rozproszyła policja przy użyciu pałek gu- 
mowych. 

PaderewskilHerrlot na pokładzie „ile deFrance" 

  SNY SE 7 е Na zdjęciu naszem widzimy Ignacego Paderewskiego i Herriota w jednym z salonów trans- 
żkii bojkoty spadają na ludność polską b. atlantyckiego parowca „lle de France* złączonych serdecznym uściskiem dłoni. 

ECHA W PRASIE ANGIELSKIEJ 

" LONDYN PAT. — Prasa angielska bardzo 
obszernie komentuje wypadki w Gdańsku, na- 
dając im wielkie znaczenie międzynarodowe. 

„Manchester Guardian* zwraca uwagę na 
fakt, że policja gdańska Schupo połączyła się 
z oddziałami szturmowemi hitlerowców gdań- 
skich, okupując gmach związków zawodowych 
i dokonywując aresztowań wśród socjalistów. 
Oznacza to, że Schupo odbiera rozkazy z Ber- 
lina. Wysokiemu komisarzowi Ligi Narodów 
nie pozcstaje nic innego, jak donieść Lidze, że 
Schupo obecnie działa na mocy rozkazów z 
zewnątrz. W tych warunkach Liga Narodów 
winna zwrócić się do Polski o zapewnienie i 
utrzymanie ładu i porządku. Sytuacja wywoiu 
je przeto obawę międzynarodowych. komplika- 
cyj, tem bardziej, że do Gdańska napływają w 
dalszym ciągu oddziały szturmowe Hitlera, — 
przybywające z Niemiec autami i na motocyk 
lach. 

PWpodobnym duchu wypowiada się także 
„Evering Standard“. 

ALARM GAZET NIEMIECKICH 

BERLIN PAT. — Prasa niemiecka uderza 
na alarm z powodu ostatnich wydarzeń w 

Gdańsku, zarzucając socjał - demokratom zdra- 

o ich kraju przez popieranie stanowiska Pol- 
Ski. 

„Boersen Ztg:* oskarża 

demokratów i polskich dziennikarzy o rozpo- 

wszechnianie  kłamliwych i  podburzających 

wiadomości w prasie zagranicznej. — Dziennik 
wyraża nadzieję, że rząd polski bez względu 

na swoje zasadnicze stanowisko wobec Gdań- 

ska nie będzie się mieszał do tej gry, zarówno 

przytem socjal - 

"ze względów prestiżowych, jak prawnych. 

000: 

Skazanie szuiera 

WIEDEŃ. PAT. — Wezoraj sąd wie- 

deński skazał na 15 miesięcy ciężkiego wię 

zienią za fałszywa grę w kanty hir. Jenze- 

go Berzeviczy. Hr. Berzeviczy przyznał się 

do fałszywej gny, nie chciał jednak wy- 

mienić swych wspólników. 

  
  

eklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. dreżej. 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

ą być przez Administację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 28 groszy. 
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TELEGRAMY 
DEPESZE OD KRÓLA RUMUŃSKIEGO 

i PREZYDENTA AUSTRII 

WARSZAWA. PAT. (Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej prof. Mościcki otrzy- 

mał w dniu dzisiejszym następującą de- 

peszę od króla rumuńskiego Karola: 

J.E. [Pan! Prezydent Rzeczypospolitej 

Mościcki, Warszawa. Dziękuję Panu, Pa- 

nie Prezydencie, za gorące życzenia, ja — 

kie Pam mi! przesłał z okazji rumuńskiego 
świięta narodowego. Zarazem  komzystam 

z okazjii by złożyć Pamu gratulację z po- 

«odu ponownego wyboru jego na Prezy- 

dentta _ Rzeczypospolitej Polskiej. 

(— Karol rumuński 
Od prezydenta Republiki Austrjackiej: 

J. E. Prezydent Rzeczypospolitej Mo- 
ścieki, Warszawa. Dowiedziawszy: się 2 
„najwyższą raidością o ponownym wyborze 
Waszej Ekscelencji na Prezydenta Rze- 
czypospolitej, pośpieszam  wywazić mu 
swe najlepsze życzenia, t 

(—) Miklas, prezydent związkowy 

WYCIECZKA PASTORÓW 

SKANDYNAWSKICH 

WARSZAWA. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął wi dniu 13 b. m. 

uczestników wycieczki pastorów! skandy- 
mawskich, którym towarzyszył superin- 

tendent kościoła ewangelicko: - augsbur- 
skiego w Polsce biskup Bursche. W skład 

wycieczki wchodzą: dr. teologji Jorgensen 
(Danja),  wiiceprezes  wszechświatowego 

związku luterskiego, przyjaciel Polski, — 
odznaczony orderem Polonia Restituta, 
brat jego Sekretarz wycieczki, który stu 

djował teologję w Wairszawie, a obecnie 

pisze pracę doktorską ma temat stosun- 
ków: polsko - szwiedzkich w; dziedzinie re- 
ligijnej, dr.  teologji: 'Wililimer (Szwecja), 

członek _ egzekutywy:  wszechświatowego 
związku luterskiegio, ks. Stabel i ks, Chri- 
stie z Nonwegji, iks. Rech z Danji i doktor 

    

   

medycyny Niorgaard, szef duńskiej mi- 

sji lekarskiej w, Połsce wi latach 1920 — 
1921. ' 

Wycieczka zwiedzi Warszawę, Poznań, 
Łódź, wów, Stanisławów Kraków i 
Cieszyn. 

PREZES SYNDYKATU DZIENNIKARZY 
WARSZAWSKICH U P. PREMJERA 

WARSZAWA. (tel. wil.). *Wezoraj —- 
premjer Jędrzejewicz przyjął ma dłuższej 
audjencji prezesa Syndykatu Dzienniika- 
zy Warszawskich p. Mieczysława Ście- 

nzyńskiego. 

PRZEDGIEŁDA W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. Przedgiełda: 
Dolary papierowe 7,53 — 7,538 i pół, dolar 

zloty 9,28 — 9,24. Banik (Polski płaci za 
dolary 1,45. Ruble złoie 4,90 — 4,91: — 

złoto słabsze, dolary papienowe  cokol- 
wiek mocniejsze, Na rynku prywatnym 
przeprowadzono kilka: tranzakcyj funtami 
po 30,30. 

ZGON AMBASADORA POLSKI 
W TURCJI 

ANKARA. PAT. Agencja Amatolijska 
doniosi, że wczoraj zmarł ambasador — 

Rzeczypospolitej Kazimierz Olszowski. 

BójKI W PARLAMENCIE BELGIJSKIM. 

BRUKSELA. PAT. Po 30-godzinnem 
burzliwem posiedzeniu parlamentu 66 
głosami pnzeciwko 82 udzielił rządowi 
pelnomocnietw, N aposiedzeniu tem stron 
mietwa opozycyjne stosowały silną ob- 
strukcję. Kilkakrotnie dochodziło do bó- 
jek. Kilka posłów zasłabło tak, że mu- 
siano odwieźć ich do szpitalu.+ 

—-000. 

Pegrzeb arcyksiężnej 
ŻYWIEC. PAT. — Wczoraj odbył się po- 

grzeb š. p. arcyksiężny Marji Teresy Habs- 
burg. w pogrzebie wzięli udział: książę Filip 
Koburski z Węgier, książę Reiner Koburski z 
Węgier, D. i H. Radziwiłłowie z Babic, O. i 
K. Czartoryscy z córką, baronowie Kłossowie 
z Wiednia, Adam Sapieha, Potoccy, Seweryn 
Pusłowski, prof. Kostanecki oraz szereg innych 
osób. Kondukt y prowadził ks. pra- 
łat Jan Satke z żywca. 

Przypisek redakcji. — W Niemczech zwró- 

ciło moją uwagę, że w wydawnictwach Związ- 

ku Polaków, wydawanych po niemiecku, Pola- 

cy podpisują się w ten sposób: „Stanisław 

Graf von Sierakowski, Ritter von Ofenkowski”. 
Na moje pytanie wytłumaczono mi, że musimy 

walczyć z szerzonym przez Niemców pogląde'n 

że jesteśmy małym, lichym narodem, bez Ки!- 

tury i przeszłości. Dlatego na każdym kroku 

demonstrujemy, że jesteśmy narodem o wiel- 

kich historycznych tradycjach. Między innemi 
ku temu służy niewyrzekanie się nazwisko- 
wych odróżnień szlacheckich. 

Nazwiska Radziwiłł, Czartoryski znane są 

historji Europy, jako nazwiska książęce. Tytul 

książęcy nikomu dziś w Polsce zaszkodzić nie 

może, stanowi tylko historyczną pamiątkę, ist- 

niejącą wśród narodu, który nie urodzii się 
wczoraj, lecz ma swoją przeszłość. Zarówno 

Marszałek Piłsudski, jak Prezydent Mościcki 
tytułów używają. Tymczasem zobaczcie, jak 

logicznie i rozumnie, z jakim demokratyzmem_ 
poziomu wstępnej gimnazjalnej, czy najwyż- 

szej klasy chederu — wyraża się nasz PAT. 
Dla niego istnieje „baron** Kloss z Austrji, cho- 
ciaż konstytucyjnie w Austrji tytuły również są 

zniesione, istnieje Arcyksiężna Marja Teresa, 

a natomiast są najdokładniej opuszczone tytu- 

ły przy wszystkich historycznych nazwiskach 

polskich. 
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SILVA RERUM 
Stefan Jaracz zabrał głos w sprawie 

teatru. Nie wytrzymał. No i rzeczywi- 
ście, jak tu wytrzymać, jeżeli się pracuje 
w warunkach zgoła nienormalnych, pu- 
bliczność jest wprost niepoczytalna pod 
względem swych upodobań i zaintere- 
sowań, sfery zaś „„miarodajne* (czytaj: 
magistraty) nie zawsze są konsekwent- 
ne? Z ironją przemawia znakomity arty- 
sta na łamach Kurjera Porannego (131): 

Jestem zachwycony ciekawością Warsza- 
wian zobaczenia niezwykłego fenomenu  divy 
rewjowej paryskiej, która podobno, jak żadna 
kobieta na świecie potrafiła zachować młode 
kształty leciwego ciała. W dobie rekordów jest 
to naturałne, że z tego powodu osławiony „Te- 
atr artystow“ na Karowej, zapełnia się mimo 
kryzysu, aż dwa razy dziennie do ostatniego 
miejsca... 

Jestem oczarowany uprzejmością władz ko 
munalnych m. Warszawy, które do imprezy za- 
granicznej rewji zastosowały zniżony wymiar 
podatku widowiskowego. Serce mi rośnie, kie- 
dy widzę w pismach iotograije wiecznie mło- 
dej Mistinguett, zwiedzającej Warszawę i wy- 
rażającej ze znaną irancuską uprzejmością za- 
chwyty nad stolicą Polski, choć boję się trochę, 
aby nie wyszło z tego powodu jakieś między- 
narodowe zamieszanie, jak było z tą biedną 
Amy Johnson? 

Ta nasza nadzwyczajna uprzejmość 
w stosunku do cudzoziemców |... Ile kło- 
potu ostatecznie sprawiła nam!... Ile wy- 
wołała nieporozumień!... Jesteśmy prze- 
sadnie uprzejmi, ale... bez wzajemności! 
St. Jaracz odwołuje się do własnych prze 
żyć: 

Ale... — darujcie fatalnie wychowanemu 
— śmiem jednakże nieśmiało zapytać, dlacze- 
go to kiedy wyjeżdżałem do Paryża, aby tam 
w zachwycie wydać wszystkie złote polskie, 
jakie miałem do rozporządzenia — musiałem 
zataić w personaljach paszportowych mój nę- 
dzny zawód aktora i paradować po Paryżu, ja- 
ko urzędnik magistratu m. Warszawy, nie 
bez słuszności zresztą, bo byłem jeszcze akto- 
rem Teatru Narodowego Wierzę, że warszaw 
skiemu skrybie magistrackiemu ciężko było 
znajomością swojego fachu odebrać swe- 
mu koledze paryskiemu posadę, ale trudno mi 
także uwierzyć, aby mój pobyt we Francji był 
groźny dla zarobków najgorszego paryskiego 
aktora, a nie przypuszczam, aby sam zawód 
aktora był dla władz francuskich tak niemiły, 
że nie można go tolerować w paszporcie? 

Znane to są rzeczy: cudzoziemszczyz 
na ma dla nas jakiś specjalny urok; bo- 
imy się śmiertelnie, aby nas nie posądzo- 
no o brak kurtuazji wobec zagranicznych 
gości i przesadzamy w uprzejmości, któ- 
rej sami nie zaznajemy zagranicą. 

Jesteśmy przesadnie uprzejmi nawet 
z krzywdą dla własnych instytucyj: 

Dlaczego to biedny teatr na Powiślu, któ- 
ry bądź-co bądź grał Wyspiańskiego, Fredrę, 
Bałuckiego, Korczaka, Zapolską, płacił ostatnio 
najwyższy wymiar komunalnego podatku wi- 
dowiskowego? Czyżby magistrat uważał, że 
to jest najlepszy sposób 'wyrównania strat, 
wynikających z uprzejmości wobec zagranicz- 
nej rewji 

Pytania, rzucone pod adresem war- 
szawskiego magistratu, zarysowują na- 
prawdę dziwny stosunek władz komunal- 
nych do imprezy zagranizcnej. 

Ale i nasza publiczność... 
Dlaczego patrzy się spokojnie na fakt, że 

w dniu 10 maja, jak sprawdziłem, suma kas 
wszystkich teatrów warszawskich nie dobiegła 
połowy kasy na rewji p. Mistinguett. Ach, 
przepraszam! Byłbym niesprawiedliwy! Bylo 
jeszcze jedno przedsiębiorstwo widowiskowe, 
coprawda też zagraniczne, którego kasa pobiła 
ła rekord p. Mistinguett. To było w cyrku na 
konkursie wytrzymałości w tańcu. Tam obłęd 
gapiostwa publiczności dochodzi codzień do iu- 
tji. Tam ciuła się, przez całą coprawda dobę, 
kilkanaście tysięcy złotych, gdy rewja musi 
się zadowolić niecałemi dziesięcioma. | 

Dziesiątki tysięcy złotych i to w 
okresie kryzysu ekonomicznego, — czy 
można narzekać na brak gotówki?.. 

Ale taki użytek z gotówki mogą zro- 
bić tylko ludzie... nie — już lepiej nie 
kończyć! — Lector. 

ŚWIĘTO PUŁKOWE 1 P. S. K. 

  

I pułk Strzelców Konnych, stacjonowany w 
Garwolinie, obchodził przed kilku dniami swe 

doroczne Święto pułkowe. Na zdjęciu naszem 
uchwyciliśmy moment wręczania przez genera 

ła dywizji Osińskiego buńczuka dowódcy puł- 
ku Zakrzewskiemu. 

SPŁRO WSO 

Manifestacja na cześć 
P. Prezydenta Rzplitej 

Wdniu 13 b. m, odbyło się w lokalu 
Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR ze- 
branie członków Rady Gradzkiej przy 

udziale zgówą 250 osób. 
iZebramiu przewodniczył 
A. Hirschberg. 

Odczyt na temat „Zgromadzenia Naro- 

dowie wi dnilu 8 maja na tle sytuacji о- 

wiceprezes 

dr. 

gólnej Państwa” (wygłosił posel dr. Ste- 
fam Brokowski. Poszczególme momenty 

podniosłego przemówienia zgromadzeni 
przy jmowali! bunzliwemi oklaskami. 

Przewodniczący zebrania dał wyraz * 
gorącym uczuciom zgremadzonych dla 

czcigodnego Elekta i zakończył przemó- 
wienie okrzykiem ma: Jego cześć, którzy 
wszyscy podjęli entuzjastycznie. 

Uehwłalono wysłać telegram hołdow- 

niezy poniższej treści: 

„Prezydent Rzeczypospolitej Profesor 
Dr. Ignacy Mościcki, (Wiarszawia Zamek, 

Uczestnicy zebrania  odbytego w Wilnie, 
przy ul. św. Anny 2, w dniu 13 V 1933 r. 
wyważają głęboką madość z powłodu pono- 
wmego wyboru, na stanowisko (Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Ciebie, Czcigodny Panie, 

Przesyłamy wyrazy, czci, hołdu i 

"łdzięczności za dotychczasowy Twój trud 
związany z godnością piastowania Naj- 
wiyższego  stamowiiska w Państwie. 

  

Proces © krwawe zajście w Genewie 
GENEWA PAT. — W poniedziałek rozpo- 

cznie się w Genewie wielki proces polityczny 
przeciw szefowi miejscowej partji socjalistycz- 
nej Nicole i 17 towarzyszom, oskarżonym 0 
sprowokowanie i udział w krwawych zajściach 
9 listopada ub. roku, kiedy wojsko, zaatakowa 
ne przez tłum zrobiło użytek z broni pałnej, 
czego rezultatem było 13 zabitych i kilkudzie 
sięcia rannych. Proces, odbywający się w ie- 

deralnym sądzie przysięgłych, będzie miał miej 
sce w specjalnie wyznaczonej sali. — Wobec 
wielkiej ilości świadków, których ma być prze 
szło 400, proces potrwa około 3 tygodni. 

Budzi on wielkie zainteresowanie w całej 
Szwajcarji i krajacn sąsiednich, czego dowo- 
dem jest zapowiedziany udział przeszło 100 
dziennikarzy szwajcarskich i zagranicznych. 

W oczekiwaniu deklaracji Hitlera 

   
""ETAMORPHOSA- 

                      
      

radykalnie usuwa piegi, wagru, 
plamy zmarszczki i inne wady cery 
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POLECAMY 

OCYNKOWANĄ 
DO KRYCIA DACHÓW 

Polskich Zakład. Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

znanej marki 

  

BERLIN PAT. — Oificjałnie zapowiadają, 

że kanclerz Hitler w deklaracji, którą ma zło- 

skiego ministra spraw zagranicznych Paul - 

Boncoura.Wystąpienia obu tych mężów stanu 

)-( CENY FABRYCZNE. )—( 
Prosimy zwrócić baczną uwagę na znak 
fabryczny „C.K.H. KRÓLEWSKA HUTA" 

żyć w Reichstagu, omółwi całokształt sprawy 

rozbrojeniowej, nie ograniczając się do konie- 

rencji genewskiej. Rząd niemiecki wychodzi z 

założenia, że wyjaśnienie sytuacji zewnętrzno- 

politycznej nastąpić musi bezwzględnie jeszcze 

przed światową konierencją ekonomiczną. Na- 

stępnie kanclerz odpowie na przemówienie an- 

gielskiego ministra wojny Hailshama i irancu 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jalit przyjmuje ой 12 — 214—6 
Kwiatowa 7, tal. 14-25, 

.—————————— R 

PENSJOKAT w ANORZEJKOWIE 
nad 

ŚWITEZIĄ | 
WANDY KULWIEĆ - FRYDRYCHOWEJ n 
otwarty będzie od 15 czerwca, — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 

8 teka, pianiac, kuchnia wiejska, posilek 4 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, auto. 
Dojazd z Barauowicz lab Nowogródka 1 

ś autobusem Ceny 350, 4— i 4,50 w ze- a 
łeżności od pokoju. — Poczta Walówka 

koło Nowogródka, Andrzejkowo + ų 

` а д ių tų i i ių tų у у ча ча Й 

| ARID | 
PUDER 
nie zatyka por, 
nie psuje cery, 
nie zawiara metali 
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ZDROJOWISKO 

KĄPIEL 
  

  

Ceny 

DRUSKIENIEGI 
PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY | 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLYWE 

menų = BOROWINOWE 
Saie hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. Inha- 
latorjum. — 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. 

1y za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 
SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. 

W okresach 15.V.—15.VI. i 1—30.IX 15% zniżka na wszystkie zabiegi. 

® 
® 
® 

NAD NIEMNEM 8 

— Zabiegi specjalne. Słynny 

i 
  

Więcej entuzjazmu: 
Od paru tygodni jesteśmy świadkami 

wspaniałych sukcesów polskiego lotni- 
ctwa. Lot afrykański płk. Kwiecińskiego 
i kpt. Hirszbandta, meeting lotniczy w 
Sofji i wreszcie najbardziej imponujący 
przelot RWD 5 kpt. Skarżyńskiego przez 
Atlantyk z afrykańskiego Dakaru do Ma- 
ceio w Brazylji. Zbanalizowane powie- 
dzenie „serce rośnie'* nabiera prawdzi- 
wego waloru na wieści z szerokiego Świa 
ta o zwycięstwach naszych dzielnych 
lotników. Polscy piloci i polskie maszy- 
ny — triumfują. Ale niemal jednocześnie 
z temi wspaniałemi wyczynami panuje u 
nas w kraju jakaś dziwna obojętność. 
Nie umiemy entuzjazmować się lub entu- 
zjazmujemy się rzeczami, których istotna 
wartość nie zasługuje na zachwyt i uzna 
nie. 

Ponury proces Gorgonowej więcej 
interesował społeczeństwo aniżeli lot a- 
irykański ria polskiej maszynie płk. Kwie 
cińskiego i Hirszbandta a o przyjeździe 
do Wilna „gwiazd* filmowych więcej 
mówiono niż o zdobyciu Atlantyku przez 
kpt. Skarżyńskiego. Pod tym względem 
nasze społeczeństwo od góry do dołu 
stanowi jaskrawy kontrast z narodami 
Zachodu. Dość przypomnieć zachowanie 

się Niemców podczas pienwszego lotu 
Zeppelina, lub Stany Zjednoczone w mo- 
mencie zwycięstwa Lindbergha czy Wło- 
chy w czasie lotu de Pineda, lub eska- 
dry hydroplanów z gen. Balbo na czele 
do Ameryki Południowej. Społeczeństwa 
tych państw wspólnie przeżywały z lot- 
nikami każdy kilometr lotu, a później 
gdy triumi uwieńczył skronie zwycięz- 
ców, nie było granic radości i wesela, 
nie było ważniejszych spraw nad sukces 
Zeppelina, lub de Pineda. Społeczeństwa 
żyły temi wydarzeniami, szlachetne uczu- 
cia dumy i ambicji były motorem do dal 
szych wysiłków, stanowiąc piękne przy- 
kłady dla dorastającego pokolenia. Wszy 
scy pragnęli znać nietylko szczegóły io“ 
tu, ale i osoby ich uczestników. W pań- 
stwach Zachodu w wysokim stopniu ist- 
nieje kult bohaterstwa, u nas, niestety, 
tego niema. O pancerz obojętności odbi 
jają się najwspanialsze sukcesy naszych 
bohaterów, słaby wywołują oddźwięk. 
Nawet młodzież, do której wyobraźni naj 
siłniej powinny przemawiać te czyny, nie 
umie się zdobyć na entuzjazm. To jest, 
niestety, smutne zjawisko. 

A Gie 
Kpt. Skarżyński już przed dwoma la- 

komentowane są w tutejszych kołach miarodaj 
nych jako próba nacisku na Niemcy. 

Kanclerz Hitler podkreślił, że tego rodzaju 

metody muszą doprowadzić do rozbicia konie- 
rencji i że Niemcy nie ugną się przed żadnem 
tego rodzaju ultimatum. O ile Paul - Boncour 

sądzi, że dane przez niego przytoczone stano- 
wią rewelację, to się myli — głosi komentarz 

biura Conti. — To, co zawarte jest w „taj- 

nych aktach“ Paul - Boncoura, jest powszech- 

nie znane, a wszystko inne jest fałszywe. Nikt 

nie jest w stanie dostarczyć dowodów, że Nie- 

mcy zakłócają pokój i prą do wojny. Zada- 
niem kanclerza będzie przeciwstawić się meto- 
dom, stosowanym w Genewie. 

Kanclerz założy protest przeciwko nieroz- 
brajaniu się innych państw i wystąpi w obro- 

nie niemieckich organizacyj wojskowych. Tyl- 

ko wówczas, gdy zmienione zostaną metody 
genewskie, konierencja rozbrojeniowa może li- 

czyć na powodzenie. W przeciwnym wypadku 

dziś już uważać ją należy za rozbitą. 

KONFISKATA MAJĄTKU ORGANI- 
ZACYj SOCJALISTYCZNYCH 

BERLIN PAT. — Na polecenie pruskiego 
ministerstwa sprawiedliwości, po konfiskacie 
majątku niemieckiej partji socjal - demokratycz 
nej i organizacyj republikańskich Reichsban- 
neru zarządzona została konfiskata całego ma- 
jatku t. zw. niezależnych związków zawodo- 
wych i zbliżonych do nich organizacyj na ca- 
łym obszarze Rzeszy. Akcją kierował przewod 
niczący organizacji „niemieckiego frontu pra- 
cy” dr Ley. Zarządzenie to motywowane jest 
chęcią zabezpieczenia „uporządkowanego”  Zu- 
życia majątku robotników. й 

W ogłoszonym komunikacie dr Ley wzywa 
wszystkie osoby, na których konta prywatne, 
krajowe lub zagraniczne, przepisana miała z0s- 
tać część majątku związków zawodowych, a- 
by zgłosiły się do 1 czerwca. zapowiadając za 
stosowanie wobec opornych ostrych kar. 
Część kont prywatnych, na które dokonane 
miało być przepisanie takich sum, została już 
zasekwestrowana. 

EKSCESY ANTYŻYDOWSKIE 

W RABACIE 

TANGER. PAT. — W Rabacie doszło 

do ekscesów antyżydowskich w dzielnicy 

tubylczej. Aresztowamo 150 osób. Jeden 
Arab jest zabity. Liczba rannych znaczna. 

W! Tanjgerze panuje również sytuacja na- 

prężona. 

POPIERAJCIE L.O.P.P.I 

ty zdobył sobie imię w świecie lotniczym 
brawurowym lotem dookoła Afryki. Po 
powrocie z tego raidu, dokonanego jak i 
obecny na polskiej maszynie, napisał kpt. 
Skarżyński krótką, zwięzłą, żołnierską re 
lację. Z tego skromnego sprawozdania 
bez silenia się na efekt frazesów, dopie- 
ro możemy poznać człowieka. Wszech- 
stronnie wyćwiczony pilot, odważny, nie 
cofający się przed niebezpieczeństwem, 
ale daleki od bezmyślnego ryzykanctwa. 
Na długo przed rozpoczęciem lotu doo- 
koła Afryki kpt. Skarżyński starannie 
przygotowywał się do tej podróży, stu- 
djując trasę na pamięć. Podobnie jak ś. 
p. Żwirko, który również przed każdym 
większym raidem zaczynał od tego, że 
siadał i uczył się mapy, kpt. Skarżyński 
wystudjował swój szlak tak dobrze, że 
w czasie swego lotu ani razu nie zboczył 
z obranej drogi, ani razu nie zmylił kie- 
runku, mimo, że lot odbywał się nad pia 
szczystemi pustyniami w warunkach zu- 
pełnie nieznanych polskiemu pilotowi. 

Po wystudjowaniu trasy poszedł kpt. 
Skarżyński na kilka tygodni do fabryki, 
aby poznać tak samo dokładnie motor i 
samolot. Przydało się to później w dro- 
dze, gdy w jakiejś zakazanej dziurze af- 
rykańskiej „nawalił* mu tłok, kapitan 
dał lekko sobie radę. W podręcznym war 
sztacie własnoręcznie doprowadził do 
porządku motor i rozpoczął na nowo 
podróż. 

iwystrzegać się naśladown:ctw 

  

  

     

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" . 

    

USUWA KREM 

PRIMA QUALIT 

  

Reprezentacja i składy fabryczna 

r.wo METALURG. BR. CZERNIAK i S-Ka 
WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tel. 273, 

Sprzedaż hurtowa: blachy LYNKOWEJ, czarnej, gwoździ, 

CEMENTU, PAPY i wszelkich artyknłów bndowlanych. 

  

  

ŻÓŁTE PLAMY. 
OPALENIZNĘ 

PRECIOSA 
»"PERFECTION        
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Nowe wyprawy polarne 
Z Oslo donoszą, że w r. b. projektują 

tam nową wyprawę do bieguna południowego, 
w której bierze udział b. towarzysz wypraw 
Amundsena Anglik Lincoln Ellsworth, doskona- 
ły lotnik norweski Bernt Balchen, oraz Anglik 
Wiikins, który w roku ubiegłym usiłował do- 
trzeć do bieguna na łodzi podwodnej. 

Członkowie ekspedycji udadzą się na po- 
łudnie na specjalnym statku polarnym  „Fana- 
fjord", który płynąć będzie pod flagą norweską. 
Ekwipunek wyprawy i samolot zostaną prze- 
wiezione do Zatoki Wielorybiej, niedaleko od 
bazy Amundsena z czasu jego wyprawy Z 
przed dwudziestu kilku lat. Stąd dopiero Ells- 
worth i Balchen wystartują do lotu nad bie- 
gunem, ktorego trasa wyniesie przeszło 4.800 
klm. Lot ma trwać około 20 godzin. Na samo- 
locię zainstalowany będzie aparat fotograficz- 
ny, robiący zdjęcia co minutę. 

przy kierownicy, posiadają dwa aparaty foto- 
graficzne. Na wypadek przymusowego lądowa- 
nia samolot zaopatrzony jest w płozy, zamiast 
kół, oraz posiada pod skrzydłami „hamulce po- 
wietrzne', które pozwalają zmniejszyć szyb- 
kosć lotu do 30 kim. 

Ekspedycja wprawdzie nie zamierza spę- 
dzać zimy pod biegunem, na wszelki wypadek 
jednak, w razie, gdyby warunki atmosferyczne 
nie pozwoliły na dokonanie lotu w czasie krót- 
kiego polarnego lata, zaopatrzona jest w żyw- 
ność i zapasy potrzebne do przezimowania w 
Zatoce Wielorybiej. 

Również komandor Byrd zamierza w roku 
bieżącym lecieć do bieguna południowego na 
3-motorowym aparacie Forda. Byrd wraz z zało 
gą swego statku, składającą się z 40 ludzi, za- 
mierza spędzić zimę w okolicy bazy Balchena 
i Ellswortha. * 

Pozatėm lotnicy, którzy zmieniać się będą 

  

Echa sportowe 
CZESI PROWADZĄ W MECZU 

TENISOWYM 

WARSZAWA. PAT. W drugim dniu 
meczu Wanszawia — Praga para czesko- 

słowacka Hiecht — Malecek wyjgrała z pa- 
rą polską Tłoczyński — Stolarow 12:10, — 

6:4. 6:4. 'W drugim dniu Czesi prowiadzą 

В 

JĘDRZEJOWSKA WESZŁA DO FINAŁU 

WIEDEŃ. PAT. W dalszych rozgryw- 

Tych kilka drobnych szczegółów naj- 
lepiej charakteryzuje sylwetkę kpt. Skar 
żyńskiego. Odważny, przewidujący, nie- 
ustępliwy. 

Warto dodać, że kpt. Skarżyński swo 
ją wojskową karjerę rozpoczął w piecho- 
cie. Raniony w czasie wojny polsko - bol 
szewickiej odłamkiem granatu w kolano 
mimo wyleczenia pozostał niezdolny do 
dalszej służby linjowej. Jednakże jego 
czynna natura nie mogła się pogodzić z 
siedzeniem w kancelarjach, za wszelką 
więc cenę stara się o przyjęcie do lotni- 
ctwa. Kilka komisyj lekarskich dyskwali- 
fikuje go z powodu stanu zdrowia. Nie 
zrażony tem jednak ponawia starania i 
wreszcie zostaje przyjęty do lotnictwa, 
przechodzi wyszkolenie, otrzymuje tytuł 
pilota, następnie kończy wyższą szkołę 
pilotażu, zajmując poczesne miejsce w 
eskadrze naszych asów lotniczych. 

* * * 

RWD-5 pilotowany wytrawną ręką 
kpt.Skarżyńskiego ma już za sobą 11.250 
km. Z Lyonu do Dakaru 6.500 km., z Da 
karu przez Atlantyk do Maceio 3.650 km. 
z Maceio do Caravallas 1100 km. Każda 
setka kilometrów — to nowe punkty do 
datnie za konstrukcję maszyny. 

Według pierwszej relacji kpt. Skarżyń 
skiego lot jego przedstawiał się następu 
jąco. W ciągu pierwszych 8-iu godzin 
po wystartowaniu z St. Louis wiatry by- 

kąch tenisowych o mistrzostwo Austrji — 

Jędrzejowska pokonała  Baumgarten: 
(Węgry) łatwo 6:2, 6:1, wchodząc dzięki 
temu zwycięstwu db. finału, gdzie spotka 
się z Amerykamką Jacobs. M 

WILNO — SIEDLCE 

SIEDLCE. PAT. W Siedlcach moze- 
grany został mecz pomiędzy 22 p. p. a 
reprezentacją wojskową Wiilma, załkoń- 

czony po nieciekawej grze wymikiem nie- 

rozstnzygmiętym 1:1 (1:1). 

ły pomyślne i lot odbywał się gładko na 
wysokości 1650 stóp. Panowała wpraw- 
dzie gęsta mgła, lecz lotnik wolał iecieć 
na ślepo, wykorzystując pomyślne dlań 
wiatry. 

Następnie kpt. Skarżyński dostał się 
w strefę ulewnych deszczów, którą prze- 
leciał po kilku godzinach, wspomagany 
pod koniec przez wiatry podzwiotnikc. 
we. Potem warunki atmosieryczne były 
już pomyślne i panowała piękna pogo- 
da. 

Dopiero koło wybrzeży brazylijskich 
w pobliżu przylądka St. Rogue kpt. Skai 
żyński przelecieć musiał przez lekką bu- 
rzę. Wkrótce potem ckrążyt Natal, wo- 
bec czego przypuszczano pierwotnie, iż 
zamierza tam lądować. Lotnik jednak po- 
stanowił lecieć dalej aż do zmroku. Prze 
ciwne wiatry zmusiły go do lądowania 
nieco wcześniej w Maceio. W chwili lądo 
wania ktp. Skarżyński miał jeszcze nie- 
wielki zapas benzyny. 

Rozkład całego raidu kpt. Skaržyn- 
skiego według czasu środkowo - euro- 
pejskiego, przedstawia się jsk następuje: 

Odlot z Warszawy dnia 27 kwietnia 
o godz. 8-ej — przybycie do Lyonu o 
godz. 16.40. k 

Dnia 30 kwietnia: o godz. 15-ej od- 
lot do Perpingnan — przybycie o godz. 
22415; 

1 maja: o godz. 8,50 odlot do Casa- 
blanca — przybycie o godz. 19.30. | 

W WIRZE STOLICY 
HITLER POMAGA GDYNI 

Francuzi wyzyskując hasła Hitlera, @ tyl- 

ko Aryjczycy są coś warci, ukuli dobry kalam- 

bur, nazywając go: Hitler le bon aryen! Kto 

nie umie po francusku, niech się prędko nau- 

czy — warto dla tego jednego dowcipu, a po- 

tem jeszcze ten zysk, że będzie mógł nietylko 

przeglądać, ale i czytać La Vie Parisienne. 

Jednak Hitler jest do czegoś, bo walnie 

się przyczynia do rozrostu naszej kochanej 

Gdyni. Hasła o supremacji Aryjczyków, spra- 

wia, iż wkrótce w Gdańsku, port będze służył 

za basen pływacki dla sportowców. 

.28 maja, są wybory do senatu gdańskiego. 

Zwycięstwo hitlerowców zapewnione, długobro 

dzi nie myślą czekać, aż zaczną ich walić po 

grzebiecie, wyciągać z pod pierzyn i tarzać 

się w rynsztoku. Żydzi czują szczery wstręt 

i strach przed hitlerowcami. Cały eksport pol- 

ski jest w rękach żydowskich, ogromne składy 

drzewa, manufaktury, mąki, sterczą w. porcie 

gdańskim. — Obecnie brzuchaci pejsacze szwen 

dają się tłumnie po Gdyni, szukają nagwalt 

pustych magazynów, chcą budować nowe, gło- 

śno mówią, iż przenoszą się z Gdańska do 

Gdyni. 

Magazyny poszły w cenę, skrawki nad- 

brzeżne również, ruch w Gdyni wzrasta, z chwi 

lą zwycięstwa hitleryzmu w Gdańsku, rekord 

portu gdańskiego ustanowiony w zeszłym ty- 

godniu: — 92 okręty jednego dnia, będzie 

zjawiskiem codziennem. 

Władze portowe idą żydom, chcącym emi- 

grować z Gdańska na rękę. Trudno, — ale bez 

prywatnej inicjatywy, Gdynia nigdy naprawdę 

nie zaabsorbuje całego naszego eksportu, a 

ponieważ gros eksporterów — to żydzi, więc.. 

Bezmyślni gdańszczanie będą się cieszyć 

swastyką i popiołem dzieł Zweiga, ałe wiel- 

kie składy opustoszeją, port zamrze, robotnicy 

będą mieli czas choćby okrągłą dobę łazić po- 

chodem po ulicach. A zato Gdynia skoczy w 
pół roku dalej niż ją popchano w ostatnie pięć 

lat. 

Dotychczas, jedynym inwestatorem Gdyni 

był rząd. Kapitał był tylko rządowy, budowa!, 

handlował rząd. Kapitału prywatnego nie było 

wcale, kupcy woleli Gdańsk — Hitler dopiero 
skierował ich do Gdyni. 

Biada! Biada!  Krzykną naturałnie ci, i 

owi, Gdynia zażydzona! O Boże! 

Pewnie, że wolelibyśmy polskich hurtowni- 

ków, eksporterów, kapitalistów. Tylko że ich 

niema, że ot — kilkunašcie lat upłynęło, a 
prócz państwa nikt nic w Gdynię nie włożył. 

Żydzi są wszędzie w Polsce — cóż robić! Niecn 

że będą i tam, gdzie mogą jeszcze być najpo- 

żyteczniejsi. 

KTO MOŻE BYĆ ADWOKATEM W 
WARSZAWIE? 

W sobotę 13 b.m. w Sądzie Apelacyjnym, 

składali przysięgę Świeżo-upieczeni adwokaci. 

Trudno zdać egzamin! Na 90-ciu kandydatów, 

60, to żydzi, 30 chrześcijan. Zdało 48 żydów 

i 17 chrześcijan. 

O oto nazwiska tych młodych prawników, 

co zostali ostatnio wpisani na listę aplikantów 

adwokackich w Warszawie: 

Wajnsztejn Izrael, Białer Izrael, Berkman 
Rachela, Cichosz, Cypin Saul, Cejnikier, Endel- 
man A., Endelman T., Frucht, Gołdfeder, Ko- 
chanowicz Mojżesz, Kirszrot, Lubicz, Łyszke 
Jakób, Minkowski, Mej, Openheim, Perkowicz 
Brandla, Rozdejczer, Stążewski, Szapiro Este- 
ra, Szomer, Węgliński, Wertheim, Zylberbaum, 
Zarzycki, Hettlingier, Albekier, Szajna  Rejzla, 
Man, Estryn Nison, Dawid, Fajngold, Kranc, 

Lewiński Markus, Nochimowski Ruwim, Nasi- 
birska G. Niedźwiadowicz Samuel Aron, Przy- 
suski Dawid, Wizel, Wolińska Fana, Epsztejn 
Wolf, Fejntuch, Goldfarb, Getlicherman  Got- 
tlieb Jaworski, Last Abraham, Rejder Dawid, 
Warszawski jJakób: Juda, Wąsik, Wejncyper 
Boruch, Winawer, Wierzbicki. 

Spis ten jest wyjęty z „Palestry* organu 
Rady Adwokackiej w Warszawie, jest zatem 
bezbłędny. Antysemityzm, rugowanie żydów 
jest dowodem niekulturalności. 

No to jesteśmy najkulturalniejszym krajem 

na świecie! Karol. 

  

   

  

ZAKŁAD ZASTAWNICZY K. £. O. 
MIASTA WILNA 

LOMBARD 
Ul. TROCK A 14 Mury po: Franciszkańskia 
niniejssem podaje do wiadomości, że Kasa 
Zakładu będzie czynna poczynając od dnla 
15 maja r. b. od gedz. 8 m. 30 rano do 
godz. 2 ej (14-ej) popołudniu codziennie 

i w soboty do godz. 12.30. 

D-r I. NEJMAN 
i D-r. F. NEJMANOWA 

choroby narwowe 
przyjmują od 9—12 i 5—7. 
Zawalna 10, tel. 16-38. 

  

  

  
    

Dnia 3 maja: o godz. 7,15 sdlot do 
Portu „Etienne — przybycie o godz. 1? 
m. 20. 

4 maja: o godz. 8,15 vdłot do St. 
Louis — przybycie 11,15. 

7 maja: o godz. 23 odlut do wybrze- 
ży brazylijskich — nazajutrz o godz. 
16.15 przelot nad wybrzezem Brazylji i 
o godz. 19.30 przybycie dc Maceio. 

10 maja: o godz. 7,30 odlot do Cara- 
vellas — przybycie o godz. 15-ej. 

11 maja: o godz. 7.45 odlvt do Rio 
de Janeiro — przybycie o godz. 12.40. 

W czasie lotu nad Ocza'e:n przecięt 
na szybkość aparatu wynosiła 185 km. 
dochodząc w niektórych _ miejscach do 
225 km. 

* * * 

Niektóre pisma polskie nazywają kpt. 
Skarżyńskiego polskim  Lindberghiem, 
tak, jakbyśmy nie potrafili inaczej oce- 
nić sukcesu naszego lotnika, jest to dro- 
biazg, ale drobiazg niesympatyczny. Na- 
zywanie kogoś obcem imieniem, kto ma 
swe własne imię, równie sławne, jest ni- 
czem innem, jak deprecjonowaniem czy- 
„nu kpt. Skarżyńskiego. Lindbergh ma 
swoje miejsce w dziejach lotnictwa, a 
kpt. Skarżyński swoje. Zresztą obu tych 
lotów porównywać nie można. Lindbergh 
leciał z Ameryki do Europy na olbrzymim 
samolocie, kpt. Skarżyński pokonał Atlan 
tyk ze wschodu na zaciród na małej tury- 
stycznej maszynie. Esq.
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„Caotliwa Zuzanna“ 
OPERETKA W 3-ch AKTACH. MUZYKA 

J. GILBERTA | 

Przekroczyła już „Cnotliwa Zuzanna 

łata pełnoletności, lecz nie ze swego mło- 

dzieńczego uroku i humoru nie utraciła. — 

Bardzo zręcznie i dowcipnie przeprowa- 

dzoną, dość prowdopodobną — choć ope- 

retkowio trochę wyjaskraiwoną — akcią. 

szezerze zabawiła licznie zgromadzoną pu- 

'blicztiość, albowiem raz po raz rozlegały 

się salwy śmiechu i oklaski, w ciągu ak- 

tów, mietylliko po zapadnięciu zasłony. 

Kompozytor Jean Gilbert, właściwie 

— Aleksander Winterfeld współwłaścieiei 

jednego z teatrów operetkowych w Berii- 

nie, obdarzony, wdzięczną pomysłowością 

melodyjną i wyczuciem żywo pulsującej 

rytmiki, w wielu swych operetikach utiwO- 

rzył prawdziwie „przebcjowie” piosenki, 

iiogące szczęśliwie współzawodniczyć х 

uajlepszemi wytwerami operetki franqu-- 

kiej lekkością i wytiwornością stylu. 

Może więcej, niżeli -x/ innych swych u- 

tworach, zdołał wykazać tych zalet w 

„Onotliwej Zuzaunie', eo też zapewniło 

jej wielką popularmość i świeżość, zachę- 

cającą do ponownego usłyszenia tej na- 

prawdę zabawnej sztuki, 
Wyśmienicie ucharakteryzowany i ko- 

micznile dostojny był M. Tatrzański, który 

też wybornie wyreżyserował premjerę. Do- 

skonałą postać łatwiowiennej mamy przed- 
stawiła Z. Molska, Przewrotną  Zuzannę 

z werwą odtworzyła i ładnie śpiewała M. 
Grabowska, mając odpowiednią do swe- 

go talentu rolę. Sute oklaski zbierał K. 
Wyrwiez - Wichrowski, grając, jakby dla 
siebie mapisaną rolę meiprzenikliwego mę- 

      

  

    

ża Zuzanny. Bandzo dobrym był K. Dem- 
bowski (choć nie dość młodzieńczo ucha- 
rakteryzowamy), jako najwny „żółtodzio- 
bek* po raz pierwszy, udający się na hu- 
iamkę. Chytrego i pogardliwie traktujące- 

go i oszukującego klijentów, kelnera w 
Monlin Rouge  charakterystycznie grał 

L. Detikowski. Jak zwykłe, bez zarzutu 

byli M. Gabrielli i W. Szczawiiński, w ro- 
lach wesołej pary narzeczonych. Jako 
żądna przygód żona. Hatjdamowicz i ślejpo- 
dowierzający mąż S .Kubliński m powo- 
dzeniem wywiązali się ze swych ról. 

Po wyjeździe kapelmistrza  Mieczy- 
sława Kochanowskiego do Krynicy 
gdzie coroczniie latem dyryguje orkiestrą 

kienowniebwo muzyczne przejął Каре!- 

mistrz Wiktor Sirota, który doświad- 
czoną ręką i temperamentem  pnzepriowa- 
dził niezbyt skomplikowaną muzykę tej o- 
peretki, 

Zadania dekoracyjne mozwiązał J. Ha- 
wryłkiewiez ze zwykłą sobie pomysłowo- 

ścią i efektem. Fwolucje taneczne mkładu 
W. Morawskiego, wdzięcznie ożywiły — 
drugi aikt: operetki. 

Reasumując wszysiiko, tnzeba 
dzić, że wykonanie (było myborne, tem- 

po żywe i z prawdziwym humorem. — 
Jedna z najlepszych premjer obfitego w 

powodzenie sezonu. 

  

stwier- 

Michał Józefowicz 
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Kampania teatralna 

zaczyna się 
Wielee Szanowny Pianie Redaktorze! 

Przy mimiejszem przesyłam odpis me- 
morjału w. sprawlie teatralnej, złożonego 
Panu (Wojewodzie wileńskiemu i Prezy- 

dentowi Milasta, z uprzejmą .prośbą 0 
łaskawe zamieszczenie w poczytnem Pań- 
skim piśmie. 

Prezydjum Rady 

Wileńskich Zreeszeń Artystycznych 
Panujący powszechnie knyzys gospo- 

darczy bodajże najdotkliwiej odbił się ma 
teatrze i doprowiadził do zupelnej dezom- 
jentacji t. zw. polityki teatralnej w całej 
Polsce. Wobec zrzeczenia się przez ZASP 
kierowniczej odpowiedzialmości 22 teatry 
mileńskie, obie te placówki sceniczne — 
zmajdą się wi przyszłym sezonie niewą'- 
pliwie s» rękach prywatnych. 

Rada Wil. Zirz. Art., w trosce о Са- 
łokształt artystycznego oblicza Wilna, 
zwraca się do Pana Prezydenta «z prośbą 
© powołanie za przykładem innych miast 
Polski, komisji teatralnej, w której skład, 
poza przedstawiceielami instytucyj. sub- 

wenejonujących teatry, weszliby. również 
przedstawiciele RWZA., weprezentującej 
hteraturę, muzykę, teatr i sztuki plasty- 
czne, 

ZŻadamiem komisji! teatralnej, jako - 

stytucji stałej i urzędowej, byłoby za- 
łatwianie wszystkich spraw, związanych 
z losami teatrów miejscowych i objazdo- 
mych, oraz czuwanie, aby teatry te w 
najszerszym zakłresie uwzględniały amty- 

styczne wymagania społeczeństwk ziemi 
tutejszej. 

Skład tej komisji, którą wyobrażam 
sobie w ilości 9-ciu członków. propomuje- 
my ustalić mastępująco: A 

Prezydent Miasta, jako przewodniczący, 
2 przedstawicieli Magistratu (Rady 

Miejskiej), 
1 przedstawiiciel (Wojewody, 
1 przedstawiciel Kuratorjum Okr. Sz. 

1 przedstawiciel USB, 
3 przedstawicieli Rady Wil. Zaz. Art. 

(dramaturg, plastyk, i muzyk). 

Ponieważ prace związane z organizacją 
nowej kampanji teatralnej w sezonie —- 
1938—34 rozpoczną się niewątpliwie nie- 
bawem, prosimy [Pana Prezydenta 0 po- 
wzięcie decyzji w. takim termiinie, aby 
uchwały nowej komisji teatralnej mo- 
gły już decydująco wpłynąć ma ukształ- 
towamie się mowego sezonu. 

    

    
   

  

   

  

  

GORĄCO POLECA SIĘ rzeczywiście zasługu- 
jącą na pomoc rodzinę z 8 osób: mąż od roku 

bez pracy, matka b. dobra praczka, również 
bez pracy, 6-ro dzieci w wieku od 12—2 lat, 
Obecnie naprawdę im wszystkim, a zwłaszcza 
dzieciom, grozi śmierć głodowa.  Najdrobniej- 
sze datki uprasza się składać w redakcji „Sło- 
wa” dła „Tel“. Rodzice cnetnie podejmą się 

wszelkiej pracy. 

З 

KRONIKA 
ailėkrka 

Niedziela 

Qste 4 4 

Bonitacego 
Jutro 

Zołji Wd. 
L 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 13 MAJA 

Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura średnia: -+8. 

Temperatura najwyższa: * 

Temperatura najniższa: --7. 

Opad: 9.5 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: lekki spadek, potem deszcz. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-t 

na dzień dzisiejszy: : 

Pochmurno z zanikającemi opadami. 

Temperatura bez większych zmian. — Słabe 
wiatry północno - zachodnie. 

NABOŻENSTWA 

— UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO PON 

TYFIKALNE Z OKAZJI IMIENIN JEGO 

ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA ŚW. PIUSA 

XI. Z okazji imienin Jego Świątobliwości 

Ojca Św. Piusa XI, dziś w. kościele św. 

Jama o godz. 10 30 odbędzie się uroczy- 

ste nabożeństwo pontyfikalne celebrowane 

przez Jego Fkscelencję (Księdza Arcybi- 

skupa Romualda Jalbrzykowskiego, Me- 
tropolitę Wileńskiego. W nabożeństwie 

biorą udział wszystkie organizacje spo- 

łeczne naszego miasta z pocztami sztan- 

dairowiemi oraz będą obecni przedstawi- 
ciele wszystkich 'włarstw naszego spole- 

czeństwa. В 

Poczty sztandamowe ustawią się w głó- 

wnej nawie kościoła św. Jana, 

URZĘDOWA 

— IPASZPORTY ZAGRANICZNE. - 
Starostwo Grodzkie zgodnie z zarządze- 
miem wiadz centralnych ograniczyło wy- 
dawanie paszportów zagranicznych  ulgo- 
wych i bezpłatnych studentom wyjeżdża- 
jącym na studja zagranicę, hand!owcom 
i udającym się w celach ikuracyjnych. — 

Paszporty wydają się bezpłatnie tylko 

emigrantom  któnzy przedłożą dowody, 
że mają zapewnioną pracę ną obczyźnie, 

— WYTYCZENIE GRANICY POLSKO 
ŁOTEWSKIEJ. (W! raku bieżącym ma za- 
paść decyzja co do ustalenia linji gra- 

niey polsko - łotewskiej. Ргасе w tym 
kierunku zostały już niemal zakończone. 

Obecnie w Dyneburgu odbywa się kon- 
ferencja przy udziale władz polskich i 

łotewskich, które badają przedłożone im 
plany przyszłej gramicy . 

W pierwszych dniach przyszłego tygc- 
dnia delegaci polscy i łotewscy przybędą 
na poszczególne odcinki (pogranicza pol- 
sko - łotewskiego, gdzie przeprowadzą os- 

tateczne badania i pomiary, poczem ma 

być podpisana umcwa w ważnej tej spra- 

wie. B 

MIEJSKA 

— BUDŻET MIEJSKI. Wobec uch- 
walenia przez Radę Miejską preliminarza 
budżetowego па rok 1933-34 zostanie on 
w najbliższych dniach przesłany do władz 

nadzorczych celem uzyskania aprobaty. 

— ROBOTY CHODNIKOWE NA UL. 
NIEMIECKIEJ. Wiezoraj ukończone z0- 
stały roboty mad układaniem nowych 
chodników: li kmawężników ma ulicy Nie- 
mieckiej na odeinkku od Troekiej do Ży- 
dowskiej. Roboty zostały wykonane z 
wyjątkową jak na stosunki wileńskie 
a poies bo w ciągu zaledwiie paru 
ni, 

Prace te stoją w zwiiązku z projekto- 

'wamem w: najbliższym czasie rozpoczęciem 

Wschód ałońca z, 3,23 

Zachód słońca g. 7,07 

  

budowy jeźdni z kostki kamiennej na uli- 
cy Niemieckiej. (j). 

— WODY PODSKÓRNE. Wody  pod- 

skórne które wystąpiły w trakcie budowy 

separatora, kanalizacyjnego dla odprowia- 

dzenia słód deszczowych do kanału rze- 

czki Koczergi na placu Katedralnym, — 

zmusiły kierownictwo wobót do ustawie- 

ia specjalnej pompy dla usuwania unie- 

m wiającej pracę wody. Niestety dzia- 

łanie pompy: mnie jest 

  

  
      

  

zadawalniające A 

część świeżo wymumowanego kanału zmaj- 

duje się pod wiodą. (3). 
KOLEJOWA 

—- WYJAZD DYR. FALKOWSKIEGO 

DO WARSZAWY. — P. Dyrektor Kolei 

Państwowych w Wilnie, inżynier Kazi- 

mierz Falkowski wyjedhał wczoraj na 

kilka dni do Warszawy w sprawach służ- 

bowych. 

Dowiadujemy się, iż Pam Dyrektor 

K. P. Inżynier Falkowski będzie dziś 

przyjęty na Zamku Królewskim w. Warsza 

wie, gdzie o godz. 16 mlin. 45 Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej dolkona uroczyste- 

go aktu mudekorowamia — pana Inżyniera 

Falkowskiego Złotym Knzyżem Zasługi 

za wybitną pracę, położoną па polu spo- 

łecznem, 

— WOJEWÓDZKI KOMITET KOLE- 

JOWY LOPP PRZEPROWADZA  X-TY 

TYDZIEŃ PROPAGANDY LOTNICTWA. 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się X-ty 

tydzień propagandy mający z jednej stro 

ny zasilić fundusze ną cele lotnictwa, z 

drugiej zaś poglębić wi społeczeństwie 

świadomość potrzeby obrony  przeciwłot- 

niczej i przeciwgazowiej. W tym celu na 
całym obszarze Dyrekcji kolejowej od- 

będą się imprezy lotnicze jak to, pokazy, 

pogadanki, odezyty iw. instytucjach poło- 

žonych wi obrebie ikolejowym, demonstra- 
cje przezroczy. i. filmów propagandowych, 

kwest i t. p. 
W dniu dzisiejszym na terenie dwor- 

ca Wiileńskiego odbędzie się kwesta dla 
zasilenia funduszów lotniczych. W pmzy- 
szłą niedzielę staramiem Kiomitetu Ko- 
lejowego radjostacja JWileńska: transmi- 
tuje słuchowiisko specjalnie ma ten; cel 
napisane p. t. „Co może być na dwomcu 

Wileńskim nazajutrz (po wypowiedzeniu 

-"sojmy 27. 
SKARBOWA 

— O ZNIESIENIE RYCZAŁTU PO- 
DATKU OBROTOWIEGO DLA (PRZED- 
SIĘBIORSTW RZEMIEŚLNICZYCH. 
Wobec małych obrotów! wł przedsiębior- 

stwach rzemieślniczych w roku 1933 i w 
pierwszym kwantale r. b. organizacje za- 
wodowe czyniią  usilne starania w kierun- 
ku zmniejszenia podatku  ryczałtowanego 

dla tych pracowni których przeciętny 00- 
rót nie przekroczył 45 tys. 'w mieście i 35 
tysięcy ną prowincji (woeznile). 

Władze rzemieślnicze wysuwały w 
tej sprawie wnioski 0 zmniejszenie po- 
datku zryczałtowanego 0 jedą trzecią. 
dla branż spożywczych zaś o połowę. 

Ponadto są czynione starania, aby 

mimisterstwo skarbu wydało zanządze- 
nie genemalne, w celu ustalenia dla więk- 
szych przedsiębiorstw rzemieślniczych ©4- 
powiedniego postiępowania odwoławczego 
i uwzględnienia wyjątkowo niepomyślnych 
warunków gospodarczych, 

Jak wiadomo ad ustalonej sumy ob- 

rotu piatnikom przysluguje prawo odwo- 

łania do dnia 15 b. m. 

AKADEMICKA 

SKMA Odrodzenie podaje do wiadomości, 
że w niedzielę dnia 14 bm. o godz. 10-ej po 
mszy Św. i agapie kol. Korowajczyk mówi o 
wrażeniach ideowych z pielgrzymki do Rzymu. 

— WOBEC NOWEJ USTAWY O STO 
WARZYSZENIACH AKADEMICKICH. 
W związku z mową ustawą o stowarzysze- 

niach akademickich, która obowiązuje 
z dniem 1 maja r, b. zarządy istniejących 
w r. b. przy szkołach wyższych stowarzy- 

szeń akademickich  jednouczelnianych — 

winny do końca listopada r. b. przedsta- 
wić Senatowi akademidkiemu do zatwier- 
dzenią sój statut, dostosowany do prze- 
pisów ustalonych w mowem zarządzeniu. 

  

  

Proces młodzieży litewskiej 
OSKARŻONEJ O DZIAŁALNOŚĆ KOMUNISTYCZNĄ 

Sąd Okręgowy rozpatrywał Sprawę — 
przeciwiko uczniom gimnazjum im. W. 
Ks, Witolda oskarżonym o działalność 
komunistyczną. 

Był to pierwszy proces komunistyczny 
przeciwko oskarżonym  marodowości  li- 
tewskiej. 

Ławę oskarżonych zajęli: Premputis, 
Grygulewicz, Karaś, Mackiewicz i Ajda- 

nilas. 
Pierwisi dwaj aresztowani zostali — 

przed 15 miesięcami pozostali zaś oskar- 
żeni odpowiadali z wolnej stopy. 

Przewodniczył rozprawie sędzia Lima- 
nowski w asyście r'wotamtów! Achmatowi- 
cza. i Draica. 

: Gruby, bo w 30 arkuszy maszynowego 
pisma ujęty akt oskarżenia popierał pod- 
prokurator _ Jastrzębski. 

Bronili oskarżonych adwokaci Zasz- 
towt - Sukiennicka, Szyszkowski: Petru- 
sewicz i Jasiński, 

Na rozprawę powołano przeszło 20 
śwliadkówi Między innemi składali rów- 
nież zeznania przed sądem dyrektor — 
wspomnianego gimnazjum. Zeznanie tego 
świadka wzbudziło szczególne zaimtere- 
sowanie wśród przysłuchującej się proce- 
sowii publiczności. Świadek stwierdził, iż 
może być mowa o sympatyzowaniu 0s- 
karżonych z ideami soejalistycznemi, nig- 
dy. jednalk mile podejrzewał, iż w jego gim- 
nazjum są komuniści. 

O wpływie komunizmu na  społeczeń- 
stwo litewskie, a szczególnie młodzież, — 
mówił obszerniej następny z kolei świa- 
dek p. (Krytniiewiicz. 

Zdaniem. tego świadka, Litwini 
mniej z pośród innych narodowości 
wrażliwi ma propagamdę Międzynarodów- 
iki. Propaganda ta dociera do mich jak i 

naj- 

S2 którego Ruszkiewicz 

wszędzie, lecz spotyłka się z wyraźną od- 
pornością. Komunista wśród rdzennych 
Litwinów, to zdamiem świadka rzadki wy- 
jątek, potępiamy przez ogół społeczeń- 
stwa. 

Po zamknięciu przewodu sądowego — 
dłuższe przemówienie wygłosił podproku-- 
rator Jastrzębski. 

Wielkie wrażenie wywiołało zrzeczenie 
się przez prokuratora ' oskanżenia: wzglę- 
dem  Karasia, Mackiewicza i Ajdunasa. 
Wszyscy oni też zostali! uniewinnieni. 

Pumputisa i Grygulewiicza sąd skazał 
na 2 lata więzienia każdego, z zawiesze- 
niem obu wiykonenia kary na przeciąg 
lat pięciu. 

ow O 

— ZAKOŃCZENIE KURSÓW! OBRONY 
PRZECIWGAZOWEJ. W niedzielę 14 b. 
m, o godz, 17 odbędzie się w Ognisku A- 
kademickiem (Wielka 24) zakończenie — @ 

Kursów! Obrony! Przeciwgazowej I Kat., 
zorganizowanych przez Polskie Towarzy- | 
stwa: Chemiczne przy współudziale LOPP'u 
na które złożą się: 1) wspólna: fotogra- 
fja, 2) mozdawanie świadectw, i 3) her- 

batka koleżeńska. Goście mile widziani. 

SZKOLNA 
— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 

Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. De oddzia- 
łu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

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

  

1h) czerwca. 3 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 

codziennie od 10 — 13 kancelarja gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10—56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkciny. 

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Pow- 
szechna „Promień* wraz z przedszkolem przyj- 
muje zapisy do wszystkich oddziałów, oraz do 

organizującej się filji na Zwierzyńcu. 

Egzaminy wstępne odbędą się w lokalu 

szkoły (ul. Wiwulskiego 4 koło Dyr. Kol.) od 

17 de 20 maja w pierwszym i od 7 do 10 

czerwca w drugim terminie. 

Jasny lokal, boisko, kompłety francuskiego, 

ceny przystępne. 

— Szkoła Dziecko Połskie Stefanii Świda 
— z przedszkołem, powiadamia, że w związku 
ze zmianą w szkolnictwie, rozszerza swój za- 
kres programowy: w nowootwartych Ii Il-giej 
klasie programem. gimnazjalnym, prowadzo- 
nych przez młode, wykwalifikowane siły — 
szykować będzie dzieci do III klasy gimnazjal- 
nej równie gruntownie jak to czyniła ubiegłych 
lat szeregi, dając gimnazjom wileńskim stale 
element uczn. mocny, jak rozwojowo, tak też 
wychowawczo. Opłaty zniżone. (od 15 zł. m.) 
za dwoje dzieci ustępstwo. język francuski nad 
programowo. Kancelarja czynna od godziny 8 
m. 30 rano do 3,30 po poł. 

— Szkoła Ćwiczeń przy Państwowem Se- 
minarjum Żeńskiem, im. Królowej Jadwigi, Św. 
Filipa Nr. 3, przyjmuje zapisy dzieci, do I-go 
oddzału w dniach od 15 do 20 maja, od godz. 
8 do 10.30. 

W oddziałach Ił Ill i IV jest 
miejsca dla dziewczynek. 

ZAMKNIĘCIE GIMNAZJUM ŻY- 
DOWSKIEGO. Zarządzeniem Kuratora 
Okręgu Szkolnego Wiileńskiego ulega 
zamknięciu prywatne gimmazjum żydow- 
skie z żydowskim językiem nauczamią Z. 

Gurewiezówny w Wilnie z końcem roku 
szkolnego 1932—33. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— środy Literackie przed Sądem. Dowia- 

dujemy się, że 17 b.m. odbędzie się sąd opinii 
wileńskiej nad istniejącemi od 6-ciu lat Środa- 
m Literackiemi. Dyskusja obejmie .plon dotych 
czasowych 190 zebrać Związku Literatów. Re- 

ferat krytyczny o Środach wygłosi p. Jerzy 
Wyszomirski, uwagi 0 „publiczności Śród* 
wypowie p. St. Węsławski. Początek o godz. 
8,30 wiecz. przy ul. Ostrobramskiej 9. 

— Stowarzyszenie Kobiet z Wyższem Wy- 
kształceniem. Dalszy ciąg wykładów odbędzie 
się w następujących terminach: 

14 maja p. Ładzina — wiceprzewodniczą- 
ca Zarządu Głównego Zw. Pań Domu: „Kobie 
ta jako czynnik ekonomiczny w rodzinie". 

18 maja: p. Podolakowa magister 
„Wychowanie dziewczynki”. 

Wykłady powyższe odbędą się w sali wy- 
kładowej U.S.B. Nr. 1 (główne wejście przy 
ul. św. Jańskiej) o godz. 6 wiecz. Wstęp 50 gr. 
dla członkiń stowarzyszenia i akademiczek bez 

płatny. r 

— Zebranie Koła b. wychowanek gimn. S.S. 
Nazaretanek. z referatem kol. Zienowiczowny 
p.t. „Komizm w literaturze” odbędzie się dnia 
14 bm. o godz. 4 po poł. w lokalu szkoły. 

Obecność członków konieczna. 

RÓŻNE 
— Otwarcie Wystawy Niezałeżnych. Dziś, 

o godz. 13 w lokalu przy teatrze Lutnia, — 
Mickiewicza 6, nastąpi otwarcie IIl Dorocznej 
Wystawy prac Wileńskiego Towarzystwa Nie- 
zależnych Artystów Sztuk Plastycznych z u- 
działem artystów z Krakowa, Lwowa, i Kaž- 
mierza Dolnego. 

W związku z tem, zarząd Towarzystwa 
Niezależnych składa serdeczne podziękowanie 
Towarzystwu Popierania Pracy Społecznej im. 
Józefa Montwiłła za uprzejme i bezinteresow - 
ne udzielenie lokalu na wystawę. Szefowi sek- 
cji finansowej magistratu m. Wilna, p. Żejmo 
za zastosowanie ułg podatkowych. Szefowi sek- 
cji zdrowia p. prof. Safarewiczowi, za udziele- 
nie kwiatów z zakładów miejskich i Towarzy- 
stwu „Bazar Ludowy” za udzielenie tkanin lu- 
dowych dla udekorowania lokalu, oraz innym 
instytucjom i osobom, które w ten lub inny 
sposób przyczyniły się do zrealizowania Wy- 
stawy. 

Wystawa otwarta codziennie w godzinach: 
10 — 18-ej. Część dochodu z Wystawy prze- 
znaczony na fundusz ratowania Bazyliki wileń- 
skiej. 

— Czerwony Krzyż rozesłał puszki do in- 
stytucyj bankowych i szeregu firm. Zarząd 
Czerwonego Krzyża tą drogą zwraca się do 
wszystkich, ażeby każdy poparł działalność 
C.K. składając grosz do puszki ofiar. Pamiętaj: 
ziarnko do ziarnka zbierze się miarka. 

— Podźiękowanie. — Panu delegatowi rzą- 
dowemu Adamowi Piłsudskiemu za hojną ofia- 
rę zł. 600 złożone na ochronkę 1ow. „Pomoc 
żołnierzowi Polskiemu” serdeczne „Bóg za- 
płać" składa zarząd T-wa. 

po cztery 

til.: 

  

Samobėjstwo w obliczu rewizji 
64-LETNI DYREKTOR BANKU CUKROWNIKÓW ODEBRAŁ SOBIE ŻYCIE — 

WILNO. — Wczoraj rano odebrał so 
bie życie wystrzałem z rewolweru dyrek 
tor Banku Cukrowników oddział w Wil- 
nie, 64-letni St. Ruszkiewicz, zamieszka- 
ły przy ul. Słowackiego 30. 

Przebieg wypadku był następujący: 
dyrektor Ruszkiewicz przybył Rd 
(Słowackiego 27), jak zwykle około go 
dziny 9 rano, i przystąpił do przegląda 
nia korespondencji, nie zdradzając zupeł- 
nie jakiegokolwiek zdenerwowania. 

Cokolwiek po godzinie 9 do Banku 
przybył niespodziewanie dyrektor kontro 
łujący z warszawskiej centrali, na widok 

tak dalece stracił 
się, że zapomniawszy nawet przywitać 

go, cofnął się do swego gabinetu, skąd 
po chwili usłyszano strzał. 

Gdy dostano się do gabinetu, Ruszkie 
wicz z przestrzeloną piersią leżał na pod 
łodze, nie dając już prawie znaków ży- 
cia. Po chwili desperat już nie żył. 

Natychmiast na miejsce wypadku we 
zwano władze policyjne, które zorjento- 
wawszy się w okolicznościach, towarzy- 
szących samobójstwu, uznały za niezbęd 
ne ustalić, czy przyczyną targnięcia się 
Ruszkiewicza na życie nie były naduży- 
cia. 

Dalsze dochodzenie prowadzi wydział 
śledczy. Zwłoki zabezpieczone zostały 

`па miejscu. Wszystkie akta i papiery 
Ruszkiewicza uległy zakwestjonowaniu. 

  

o czem zawiadamia 

W dniu 15 maja r, b. o godz. 10-ej rano w keściee Św. Jerzego odbędzie 
się Msza żałobna za duszę 

Т 
z Hr. Kossaxowskich 

Zofji Aleksandrowej Meysztowiczewej 

    

+ 
STANISLAW - TOMASZ GAN 

OBYWATEL ZIEMSKI POWIATU OSZMIANSKIEGO 
Zmarł dnia 12 maja 1933 roku o godz. 6 zrana w Wilnie w Szpitalu Woj- 

skowym na Antokolu po krótkich a ciężkich cierpieniach w wieku lat 22. — 
Eksportacja zwłok z kaplicy przedpogrzebowej 

Ewangelicko - Reformowanego, a po 

na Antokolu do Kościoła 
nabożeństwie żałobnem pogrzeb na cmen- 

tarzu Ewangelicko - Reformowanym odbędzie się w poniedziałek dnia 15 b. m. 
o godzinie 10 zrana. 

O czem pozostający w żalu nieutułonym zawiadamiają krewnych, przyja- 

ciół i znajomych 

    

Kamień wagi 3 tys. klg. 
WILNO. — Straszny wypadek zdarzył się 

koło wsi Wołkowszczyzna gminy rakowskiej, 
powiatu mołodeczańskiego. 

Przy podkopywaniu ogromnego kamienia 
wagi przeszło 3 tysiące kiłogramów, zajęci byli 

RODZICE, SIOSTRY, SZWAGIER, RODZINA. 

  

zmasakrował robotnicę 
zamtejsi mieszkańcy — Ignacy Rusiecki oraz 
robotnica 14-letnia Maceralnikówna. 

W pewnym momencie, gdy dziewczyna ze- 
szła w dół, kamień osunął się i runął na nią 
masakrując nieszczęśliwą w okropny sposób. 

Merderstwo pod Dzisną 
WILNO. — W lesie zwanym Wysoka Góra 

w pobliżu kołonji Strynatki gminy pliskiej po- 
wiatu dziśnieńskiego Łukierja Rogadziełówna 
znalazła zwłoki swego ojca lat 72, który — jak 

się okazało, — został zamordowany przez nie- 

Syn podejrzany 
WILNO. — Do policji w Wiazyniu zgłoszo 

no onegdaj samobójstwo 60-letniego Jana Kli- 
monowicza, mieszkańca kol. Siewiszcze, gminy 

wiazyńskiej, powiatu wilejskiego. 
Oględziny zwłok dokonane przez komendan- 

ta tamt. policji przod. Giedrojcia stwierdziły, 
u wisielca pokrwawiony płaszcz, oraz krew na 

znanych sprawców. Zmarły otrzymał kilka cię 
tych ran w głowę, zadanych najprawdopodob- 

niej siekierą. Zachodzi przypuszczenie, że mor- 
derstwa dokonano na tle sporów o ziemię. 

o zabójstwo ojca 
rękach. Pozycja, w jakiej denat znajdował się 
—wskazywała że raczej został on powieszony 

już po śmierci w cełu upozorowania samobój- 

stwa. 

W związku z powyższem został aresztowa- 
ny syn Kiimonowicza, jako poszłakowany o oj 

cobójstwo. 

W schorzeniach kiszek, wzdęciach, zapar- 
ciach, jest niezastąpioną Naturalna Sól Mor- 
szyńska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda. Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 45. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. gra dziś w 

niedzielę 14 maja o godz. 8 wiecz. cieszącą 
się niesłabnącem powodzeniem, niezwykle inte 
resującą detektywistyczną sztukę w 5 obrazach 
„Pokój na trzeciem piętrze nr 17" w doskona- 
łej obsadzie premjerowej i wspaniałych deko 
racjach Makojnika. 

— Dzisiejsza popołudniówka. — W niedzie- 
lę 14 maja o godz. 4 po poł. w teatrze na Po- 
hulance odbędzie się pierwszy doroczny popis 
prywatnej klasy baletowej, artystów baletu N. 
Muraszowej i C. Januszkowskiego, na który 
dany będzie fantastyczny balet — pantomina, 
w przepięknych pięciu malowniczych obrazach 
(dekoracje Makojnika) p.t. „Królewicz Feniks'* 
W roli tytułowej baletmistrz C. Januszkowski. 
Wspaniałe, artystyczne kostjumy pomysłu Szol 
lee i Markowej. Przy fortepianie Z. Trocka. 

—. Tani poniedziałek. — Jutro w poniedzia 
łek 15 maja po cenach propagandowych, sta- 
niem teatru międzyszkolnego „Kuratorjum Okr. 
Szkolnego Wileńskiego, pod reżyserją Aleksan 
dra .Kisielewicza, odegrany zostanie dramat 
Wyspiańskiego w dziewiętnastu obrazach p.t. 
„Achilleis". Początek o godz. 8-ej. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy M. 
Grabowskiej. — Dziś po raz trzeci po cenach 
zniżonych ukaże się arcyzabawna operetka Gil- 

berta „Cnotliwa Zuzanna”, na której publicz- 
ność zaśmiewa się do łez. Wnikliwa reżyserja 
M. Tatrzańskiego, świetna gra całego zespołu 
z (Grabowską, Gabrielli, Molską, Hajdamowicz, 
Denmibowską, Szczawińskim, Tatrzańskim i Wy 
rwicz - Wichrowskim na czele, barwne deko- 
racje i- kostjumy oraz dowcipna, a zarazem i 
n.elodyjna muzyka — zapewnia tej królowej 0- 
peretek długotrwały pobyt na naszej scenie.— 
Zniżki ważne. 

— Popołudniówka niedzielna — propagan- 
dowa. — Dziś po cenach propagandowych u- 
każe się po raz ostatni w sezonie „Marica* z 
Grabowską w roli tytułowej. Partnerem jej be- 
dzie K. Dembowski, zaliczający tę rolę do naj- 
lepszych w swym repertuarze. Reszta obsady 
premjerowa: Gabrjelli, Molska, Hajdamowiczó- 
Szczawiński, Tatrzański i Wyrwicz - Wichrow 
ski. Balet, Górecka - Morawski. Ceny miejsc 
ой 50 gr. Początek o godz. 4-ej po poł. 

‚ — Dziś koncert Mikołaja Orłowa w sali 
Konserwatorjum (Wielka 47) — Koryfeusz pia 
nizmu współczesnego, wirtuoz 0 niezwykle 
zwiewnym, czarującym tonie, mistrz fortepia- 
nowej minjatury wystąpi dziś w niedzielę 14 
bm. we wspaniałym programie. Szczegóły w 
afiszach. Sprzedaż biletów przez cały dzień w 
kasie Konserwatorjum (Końska 1). Pocz. o g. 
8 wiecz. U, 

— „Kościuszko pod Racławicami*. — Dziś 
w niedzielę dnia 14 bm. o godz. 16-ej na boi- 
sku 6 p. p. Leg. na Antokolu odbędzie się ocze 
kiwane, „fascynujące, pełne emocji i szczerych 
wzruszeń widowisko batalistyczne Anczyca w 
4 obrazach pt. „Kościuszko pod Racławicami” 
ze współudziałem artylerji, kawalerji, piechoty 

wojsk technicznych na czele z doskonale 
zgranym zespołem artystów teatrów lwowskich 
Przysięga Kościuszki, rzeż w Kozubowie ze spa 
leniem zabudowań, i bitwa Racławicka pozo- 
stawią niezatarte wspomnienie, a melodyjne 
śpiewy, barwne kostjumy i malownicze tło 
przyczynią się do uświetnienia tej godziwej ze 
wszechmiar rozrywki. 

Bilety w cenie od 50 groszy wcześniej na- 
bywać można w cukierni Sztralla (Czerwone- 
go). W razie niepogody widowisko odbędzie 
się w najbliższych dniach miesiąca, zaś bilety 
zakupione na 14 bm. będą ważne na to przed 
stawerie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Postrach Arizony. 
HOLEUWOSĖ — Šwiatla wielkiego mia- 

' CASINO — Królowa podziemi 
HELJOS — Gdybym miał miljon. 
PAN — Nagana 
ŚWIATOWID — 10 procent dia mnie. 
LUX — Sierżant X. 

B ITT WOT RYZ OPT NTSB TT NA E ITK INIT T TKO KOKIOS TNT OIS 

ПУ bóle dręczą. 
Bóle reumatyczne w stawach i 
i usuwają tabletki Togal. Togal 

mięśniach, neuralgję i bóle głowy 
wstrzymuje nagromadzenie się kwasu 

z powodzeniem  uśmierzają 
moczo wego, zwalczając 

w ten sposób w zarodku te niedomagania. Togal nie wywiera ubocznego, szkodliwego działania. 
We wszystkich aptekach. Należy jednak zwracać baczną uwagę na oryginalne, nieuszkodzone opak.: 

` 

PROGRAM 
ŚWIĘTA KOLEJOWEGO PRZYSPOSO- 

BIENIA WOJSKOWEGO W WILNIE 

Celem zadokumentowania przed społe- 
czeństwem (Polski własnego dorobku, -— 
Kapewiacy na całym obszarze Rzeczypo- 
spolitej Polski umządzają wi dniu 14-go b. 
m. „Święto Pracy К. Р. W.'. Uroczystość 
ta w Ognisku KPW w Wilnie będzie mia- 
da następujący przebieg w niedzielę dnia 
14 maja r. b. 

1) Uroczyste nabożeństwo w kościele 
00. Misjonarzy 0 godzinie 10-tej- rano. 
w iktórem weźmie udział kompanja ze 

sztandarem i orkiestrą, 
2. Tweningowy lot gołębi pocztowyci 

Ogniska K. P. W. Wilmo na trasie War- 
szawa — Wilno. 
3. Akademija Zz programem następującym: 

a) Zagajenie, 
b) Trzy pieśni S. Moniuszki — Dzia- 

dek i babka, Kwiaty Krakowiak — od- 
śpiewa. chór pod dyr. A. Ozerniauskie- 
go. 

e) Uwertuna z opery; „Halka“ S. Moniu- 
szki. Motyw wschodni Saint - Sensa w 
wykonaniu orkiestry symfonicznej Og- 
niska KiP'WI Wilno pod dyr. A. Czerniav- 
skiego. 

d) Fantazja Chopina w wykonaniu W, 
Cumftówny z towanzyszeniem * orkiestry 
symfonicznej Ogmiska KPW! pod dyr. prof 
K. Gałkowskiego. 
e) Polonez Ogińskiego i Dumanie Lirnika 
w. wykonaniu orkiestry dętej Ogniska 
KiPW Wilno pod d; D. Dabkiewicza. 

f) „Piorunem* komedja w. 1 akcie 

Z. Orwicza w wykonaniu teatralnego ze- 
społu amatorskiego Ogniska. K. (P. W. Wil- 
no. Początek akademji ku uczczeniu — 
„Święta Pracy KPW* o godzinie 19-tej, 
Wstęp bezpłatny dla wszystkich. 

Na uroczystości wiskkazame Ognisko 

KPW. Wilno zaprasza wszystkich  koie- 
razy i sympatyków. 

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bó- 
le w bokach, uścisk w piersiach, bicie serca, 

    

usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka- Józe! “, usuwając zbytnie prze- 
krwienie mózgu, w oczach, płucach i sercn. 
Zalecana przez lekarzy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

,— Okradzione mieszkania. -— Palto dam- 
skie i biżuterję skradziono z niezamkniętego 
mieszkania Teodory Kalinowskiej (Szeroka 3) 

Z mieszkania Jadwigi Liludnowej (Obozo- 
wa 22) skradziono różną bieliznę męską oraz 
27 zł. w gotówce, razem straty poszkodowa- 
nej wynoszą 120 zł. 

— POGRYZIONA PRZEZ PSA. — Aniela 
Szewiełowa (Ludwisarska 14) została pogry- 
ziona dotkliwie przez psa. Lekarz nie stwier- 
dzil, aby pies był chory, więc ukąszenia nie 
są niebezpieczne dla zdrowia. 

— WYWROCIŁ SIĘ WÓZ. — Na ul. Bo- 
gusławskiej wskutek nieostrożności woźnicy To 
mickiego jana wywrócił się wóz naładowany 
trocinami. Tomicki został przygnieciony pada- 
jącym wozem, doznając złamania szyjki kości 
udowej. Pogotowie odwiozło Tomickiego do 
szpitala w stanie nie budzącym obaw o życie. 

— ZACHOROWANIA ZAKAŻNE, W 
powiatach dziśnieńskim, brasławskim, po- 
stawskim i mołodeczańskim tyfus plamisty 
niemal zupełnie został zażegnany) i należy 
spodziewać się iż nowych ognisk zakaź- 
nych więcej nie będzie, 

Obecnie przeprowadza się doraźne za- 
biegi pnzeciwityfusowe wśród  mieszkań- 
eów niektórych gmin powiatu 'wileńsko - 
ttrockego, gdzie „w ostatnich dniąch zano- 
towano wypadki: tyfiusu jplamistego. 

Ofiary 
Dr. Mojżesz Segal na Szkołę Powszech- 

ną Nr. 1 złotych 10.



  

Kryjcie dachy tylko "u 

BLACHĄ OCYNKOWANĄ | 
najp 

SP. AKC. 
Skład f:bryczny i reprezentacja 

IL CHELEM 

— ZEBRANIE KOŁA SZYBOÓWCO- 

WEGO. Komitet organizacyjny zwołuje na 

czwartek dnia 18 maja w sali Ogniska ze- 

branie organizacyjne Koła Szyboweowego 

s% Nowogródku. Wraz z zaproszeniami, ro- 

zesiane zostały również odpowiednie wy- 

ciągi projektowianego statutu Kola, eo u- 

  

możiiwi zorjentowanie się w celach i za- | 

daniach tej instytucji. 
Porządek dzienny: zebrania w: dniw 18 

maja obejmuje: zagajenie i wybór prezy- 
djum, odczytanie statutu ramowego, wy- 
bór władz koła na rok 1933, komisji rewi- 

zyjnej, sądu koleżeńskiego, ułożenie bud- 

żetu na mok 1983. 
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DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

Koncertowa gra najsławniejszych aktorów dra- 
matycznych: JOHNA BARRYMORE i LIONE- 

LA BARRYMORE 
w filmie p.t. 

Arsenjusz LUpin 
(bżentelmen - włamywacz). Nad program: — 

tygodnik Fox'a — rajnowsze aktualności. 
wstęp 506 gr. 

YYYTYYYYYYYYYYTYYYYTYTYYYYYYYYVYVYVYTYYVYYYYVY 

  

— ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWA- 

RZYSTWA KRAJOZNAWICZEGO W BA- 

"RANOWICZACH, powstał jako wyraz — 
żywo odczuwanej potrzeby obudzenia i 

poparcia ruchu turystycznego i krajozna- 

wcezego ma: wschodnich rubieżach Rzeczy- 

pospolitej. 

Baranowficze położone na szlaku napo- 

leońskim u zbiegu nadex ważnych dróg 
żelaznych i bitych, są węzłem komunika- 

cyjnym 0 pierwszorzędnem znaczeniu. 
Baranowicze, posiadają w: najbliższej o 

ckolicy w: promieniu 20 — 50klm. wiele 

cennych pamiątek historycznych: zabyt- 
ów! kultury polsk. są znakomitym punktem 
wyjściowym. dla wycieczek do Nowogród- 

czyzny, cbfitującej w! niezliczone pamiąt- 

ki po Mickiewiiczu, do Niieświeża ks. Radzi- 
wiłłów, posiadającego zamek z XV w. z 

cennem muzeum, do Mitra z niezwykle cha- 
rakterystycznym i majokazalszym  zakąt- 
kiem średniowiecznym w Polsce, ido rej- 
tanowskiej (Hroszówki, obok Lachowicz, 
do rezerwatu nad Świitezią, do jeziora 
Wyganowskiego i kanału Ogińskiego i 
do wielu innych miejscowości _ cehnych 
vod względem historycznym i pełnych 

uroku pod względem  krajoznawczym. 

Oddział PTK w Baranowiczach — na 
którego czele stoi Bummistrz miasta mp. 

Maksymiljan Jammulski — ma. na szcze- 
sólnej uwadze zachęcenie  najszerszych 
rzesz ludności, "wjycieczkowiczów. i tury- 
stów do poznania (Kiresów, Wschodnich 
Polski, ułatwienie wycieczkom  zbioro- 

wym ji indywidualnym zwiedzenie oakoli- 
cy _ bliższej i dalszej oraz iw porozumieniu 

z miejscowem muzeum  regjonalnem 
gromadzenia materjałów naukowych doty- 
czących  fizjografji i kultury ziemi kreso- 
NEJ. 

Członkowie Oddziału korzystają narów= 
ni z wszystkiemi członkami! ZPTT (Związ- 
ku Polskich Towarzystwi Turystycznych) 
z wielu udogodnień turystycznych, jak 
z 38 proc. zmiżki kolejowej i ze schronisk 
turystycznych, lokali, umządzeń, bibljo- 
tek i zbiorów PTK, otrzymują bezpłatnie 
czasopismo _ „Wiadomości Krajoznawcze i 
Turystyczne”, oraz za ulgosą ceną inne 
wydawnictwa, Twa. 

Człomnków: przyjmuje Oddział ma zasa- 
dzie: pisemnej deklaracji po wpłaceniu o- 

bowiązującego wpisowego i składki, 
|» Twformacyj szezegółowych mdzielają 
"4 biurze Magistratu: (Wiceprezes Od- 

działu p. inż. A, Winnikkow i sekretarz od- 
działu p. A. Piguiewiski, 

Dr. A. Wężyk 
owrócił 

u! Sadowa 9 w Buranowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe, 

Przyjmnje.w g. 7—8 r.'1—3 pp. i 7—9 w. 

@ Ёі 

— SWIĘTO PRACY KIPW SLONIM. 
Dowiadujemy się, że w dniu 14 b, m. miej- 
scowe Kolo KPW urządza: uroczysty ob- 
chód Święta Pracy. Pnogram jego jest 
następujący : 

Godz. 10 — mabożeństwo w kościele po- 
Bernanidyńskim z udziałem uzbrojonych 

Godz. 11.30 —  Przemamwsz oddziałów 
przez miasto do Ogniska KPW. 

Godz, 12.00 — (Wyświęcenie Ogniska i 
placu KPW. : 

Godz. 3 = wa iPrzerwa. obiadowa. 
Godz. — 17, — Zawody sportowe. 
Godz. 19.00 — Uroczysta. akademia, 

— NA' TLE SPORU © ZIEMIĘ ZABIŁ 
BRATA. Włodzimierz  Jeremiejczyk ze 
wsi Puzewikze gm. Kozłowieckiej powia- 
tu słonimskiego uderzeniem siekierą w 
głowę zabił bnata swego Teodora  Jere- 
miejczylka. Powodem zabójstwa był dłu- 
gotrwały spór 0 ziemię. Wiodzimierza 
Jeremiejczyka, który się przyznał do 

„ zbwodni zatrzymamo. 

  

      

        
„, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

SLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY 

WILNO, KOŃSKA 16, Tel. 291 

  

  

     

              

    
   

   

   

  

jakości Ё 
ŚLĄSKI 

PRŹEMYSŁ CYNKOWY 
5Р AKC. 

$ p 2 c V PRIMA OUALIT 

SAME CELUJĄCE 
bo pije codziennie 
OVOMALTYNĘ! 

Dzięki Ovomaltynie po- 
konywa z lztwością trudy 
nauki I wyrasta na zdro- 
wą dziewczynkę ku ra- 
dości rodziców. 

NOWE CENY: 125 gr. — 2-— Za, 
260 gr. — 3-70 Zi, 500 gr. — 670 Zi. 

  

Fabryka Chemtczno-Farmacrutyczna 
Dr. A. WANDER, Sp. Akc.. Kraxów 

  

Radje wileńskie 
NIEDZIELA , dnia 14 maja 193 r. 

10.05 — Nabożeństwo. 
11.57 — Ozas. 
1210 — Akademja z okazji 

Pracy. 
13.00 — Kom, meteor. 
13.05 — Tramsm. poranku symf. z Fil- 

harmofnji Warsz. 
14.00 — „Aktuale zagadnienia 

dowili rylb* — odczyt. 
14.20 — Koneert. 
1440 — (Pogad. konkursowa. 
15.60 — Kom. roln. 

15.05 — Audycja dla wszystkich. 
16.00 — Transmisja uroczystości od- 

słonięcia pomalika Źwirki i Wiguryz Warsz 
16,30 — Audycja (dla młodzieży. 

16.35 — Kącik językowy 
17.10 — Koncert solisty . 
17.40 — Ciotka Alibinowa mówi! 
17.55 — Utwory Arańskiego (plyty!. 
18,05 — Program na. poniedziałek 
18.10 — Muzyika lekka 

19,00 — Litewska audycja literacka 

19.15 — Rozmait. 
"19.25 — Audycja LOPP. 

20.00 — Recital fortepjanowy. 
20.30 — /'Wesoła, audycja. 
21.15 — Wiad. Sportowe. 
21.25 —. Koncert wieczorny. 

22,55 — Kom. meteor, 
23.00 — Muzyka tanecznia. 

Święta 

w ho- 

   
„A Ł'ORIENTOL PARIS 

2INATURALNYCH ODCIENI | 

FARBOWANIE TRWA1S MIRUT, 
WIECZNA ONDULACJA GWARANTOWANA) 

wyłączna sprzedaż na Polskę: 
JÓZEF ODESSER Warszawa. 

Senatorska 29 M 

НВ Ч АНА ЧЕО ЕУБ Ч Е З С EI M WOS ZB WE 
PEKSJGNAT 

B WIRY | 
HELENY NAGRODZKIEJ 

Miejscowość malownicza, posiada wyjąt B 
kowe warunki zdrowotne i dogodną ko- 
manikację z Wilnem. Czynny od 20 maja. 
O waruakach dowiedzieć się: Zawalna 16 
m, 8 lnb tam na miejscn. Dojazd (w str. i 
Niemenczyna) do Antowila, lub dorożką 

i (tam i z powrotem zł. 5,—) 
Ч АН GR GA CY (7% WE PAD CEJ BA TRU GA CTH AA UR 

Kartofle Wtzesne 
„różówka" 

uw) do sadzenia, kany) 
b. smaczne, dobre do przechowania 

posiada na skłedzie 

wileński Spółdz. 
Syndykat Rolniczy 

  

    
  

  

Ogłoszenie o przetargu 
Kotnitet budowy gimnazjum państwowego 

w Stołpcach, ogłasza publiczny przetarg oferto- 

wy na budowę gimnazjum państwowego, mu- 

rowanego o kubaturze 6762 mtr3. Robota bę- 

dzie oddana za sumę ryczałtową obliczoną na 

podstawie ceny jednego metra  sześciennego 

budowy. 

Placy, szczegółowe warunki i opis tech- 

niczny, wydaje kancelarja gimnazjum państwo 
wego w Stołpcach, za zwrotem kosztów w 

kwocie zł. 10. Oferty w zalakowanych koper- 

tach należy składać w kancelarji gimnazjum 

do dnia 8 czerwca r.b. godz. 12. Do oferty ma 

być dołączone wadjum w wysokości 4 proc. 

sumy oferowanej, które należy złożyć na ręce 

Przewodniczącego Komisji Przetargowej przed 

otwarciem ofert, t. j. najpóźniej do dnia 8 czer 

wca r.b. godz. 12. 

Komitet zastrzega sobie prawo dowolnego 

wyboru oferenta bez względu na wysokość 5и- 

my oferowanej, zupełnego zaniechania, lub wy- 

łączenia niektórych robót, wreszcie unieważnie- 

nie przetargu bez podania motywów. 

Szczegółowe warunki przetargu ogłaszają: 

Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, Monitor, 

i Przegląd Budowiany. 

Przewodniczący Komitetu Budowy 

(—) Józef Smoter. 

GA i VJA AA 

maszynę do pisa okazyjnie niezbyt užywaną 
długim nia „Underwood“ lub „Remington“ z 

wałkiem, najmniej 65 cm. Zgłoszenia do Pluto 
nu żand. „WILNO*. 

Ewentualne oferty z określeniem stanu maszy 
ny, wysokości ceny, oraz ze swoją miarodajną 
opinią, proszę kierować do tut. Dyonu. 

  

  

| Mieszkanie | 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 

Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd 

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

SOG: WNAWEASZAANCZ 

Lekarze 
LASK TINY", 

DO WYNAJĘCIA 
DWA POKOJE 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi (łazienka, elektrycz- 
ność, telefon) z mebla- 
mi lub bez mebli 
można z utrzymaniem. 
Ul. Tomasza Žana 7 — 
m. 6. — 

  

  

`воктов _ 
Janina 

PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
ordynator Szpit. Sawicz 
cheroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowadziła się 

Wileńska 34 

  

DO WYNAJĘCIA 
sklep z pokojem i mie- 
szkania: 3 pokoje i 5 
pokoi. Kalwaryjska 27.. 

SKY MIESZKANIE 
od 5 — 7 wiecz. „DO WYNAJĘCIA 

SX -. 6 pokoi gruntownie od- 

DOKTOR nowione, 1 piętro. — 
Gdańska 6. Spytać do- 

Blumowicz sory. 
choroby weneryczne —— — 
skórne i moczopłciowe. DO WYNAJĘCIA 
WIELKA 21, tel. 921 4- i 3 - pokojowe — 
od 9 — I i 3 — 8 niieszkania — wszelkie 

  

W.ZP. 23 wygody. Ul. Dabrow- 
be. Pe RANESKJBGO ЦЯ 

i | 7 "MIE Ass 

Kurno  ,, 7% pokoi — 
i SPRZEDAŹ DO WYNAJĘCIA 

WYTŁYYETYTYYYUWY""— Skopówka 6. 

"Do NABYCIA MIESZKANIE 
cytra, leżak,, inhalator 4 - POKOJOWE 
nowy, mogą być sprze- świeżo - odremontowa- 
dane na zamianę pro- ne do wynajęcia przy 
duktów spożywczych. ul. Chocimskiej 12. Do- 
Adres: Żwirowa Góra, wiedzieć się ul. Mickie- 
СЛ wicza 1 — 17. J. Wisz- 
s — niewska. 
SX RALZŽLNIL = 

jadalnię luksusową— M I E S ZK ANTE 
okazyjnie sprzedam. — 5-POKOJOWE 
Adres w Adm. „Słowa* DO WYNAJĘCIA 

  

  

B ai d air ze wszelkiemi wygoda- 
-- mi. W. Pohułanka 43— 

SAMOCHÓD m. 1. 
prawie nowy do sprze- — — — — — — — 
dania. Oglądač možna K I L K A POKOł 
od 2 -— 4. Dobroczyn- umeblowanych do wy- 
ny 2-a m. 4. najęcia od zaraz. Ul. 
== — — — +== Готазга Тапа Т. т. 2. 
PIANINO 

zagraniczne w dobrym TANIO POKO] 
stanie do sprzedania — umeblowany, — wygo- 
niedrogo. Wiełka 4] — dy samotnym. — Ка!- 
m. 2. waleryjska 12 m. 15. 

KUPIĘ POKÓJ 
OKAZY JJ NIEz balkonem, słoneczny, 
motocykl w  doskona- umeblowany — wydaje 
łym stanie. Bonifrater- się dla solidnych. Por- 
ska 2 — 4 (sportsman) towa 23 — 24. 

"PIANINO 

  

    

MIESZKANIA 
sprzedam bardzo tanio. DO WYNAJĘCIA 
Ul. Krakowska 34 — 1.5-cio i - 3-ch pokojowe   

  -- 2. Montwiłłowski 21.— 
  

w Wiinie, Zawalna 9. 

FABRYKA rskes MEBLI 
W. FILENKIN I 8 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 29, 

dom własny, Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, niklowane i 
angielskie, kredensy, stoly, 
szaly, binrka, krzesła dębowe   

MOTOCYKL iniormacje w mieszka- 
z wózkiem w bardzo niu nr 3 od g. 3 do 5. 
dobrym stanie —sprze- -- ——— -—— -- 
dam tanio z powodu DO WYNAJĘCIA 
nagłego wyjazdu. Wia-MIESZKANIE 
dom. — Zygmuntow - 4 - pokojowe,* świeżo 
ska 12 — 16. odremontowane. — 

— 1. mm— - Chocimska 12.   

ważażanónsónwaaziao MIESZKANIE 
Lokale 3 pok. z wygod. do 

wynajęcia. — Mickiewi     " Itp. Ceny znacznie zniżone. FETWYYWYVYSYTYYWWYWW cza 37 u dozorcy. 
  

NAJUPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
USUwWA 

we wszystkich apiekach 
składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

- Prow. A. PAKA. 

  

DO WYNAJĘCIA 
3, 4, — 5 - pokojowe . 
MIEĖSZKANIA „AMAAAMAMAAAAMAAAMASA 

Letniska 

zj 

  

ze wszelkiemi wygoda- 
mi. Wiłkomierska 5-a. 

    

zh ma 7 TYPYTWYWWYWYYYWYTYT 

6- POKOJOWE — — = FoR — 
MIESZKANIE а 
ze wszystkiemi wygo- TROK! 
dami do wynajęcia. — 
Zygmuntowska 20 - 5. do wynajęcia 2 3 pókoi 

SERC DE — — z kuchnią. Dowiedzieć 
MIESZKAN'E się o szczegółach ul. 
5 pok. z kuchnią do Mostowa d. M5 m, 5 
wynajęcia. Słucka 17 między godz 16 —19. 
od 3—5 pop. ta 
_______ POKÓJ 

DO WYNAJĘCIA LETNISKO 
MIESZKANIElub dwa, z dużą weran 

3 - POKOJOWE *'dą, obok lasu, do wy- 
z elektrycznością — UI. najęcia tanio. Zakret — 
Nasza 8 w pobliżu Za- ul. Letnia 6 m. 1. Do- 
kretu i Uniwersytetu, wiedzieć się od godz. 
na Zakretowej. 12 do 5 po poł. 

  

Drukarnia Wydawnictw. 

  

  

„REWJU 
  

TEMPO, ŻYCIE I WIECZNE 
IGRANIE ZE ŚMIERCIĄ 

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

W rol. gł. George O'Brie i 

Balkon 25 gr. 

Parter od 54 gr. (l rita = 
Cecyłja Parker. Reż. Dawid Howard. 

  

wkrótce 

14 lipca Rene Clair'a 
  

  

„OI wi 
Nocne spelunki Paryża, niesamowite sceny z życia podziemnego Świata apaszów paryskich 

podziwiać będziecie wkrótce w filmie p. .t 

ezień z Kalenny z Wiktorem Mac Laglenem 
w roli tytułowej. 

  

[| f amerykańskich ekranów 
w 

» | KRÓLOW 

Dziś! 
Fascynująca gwiazda 

  

& 

Joann Grawiord 
„swcim najnowszym filmie 

PODZIEŃI 
Miłość! Sensacja! Proces! Afera! Oto treść tego wielkiego filmu! Nad program: dodatki.— Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 

  

RASKI ” 

FILM GROZY I TAJEMNIC! Mistrz maski, niesamowity genjusz tortur 

B © R || $ ES A R k © F F (bohater filmu „Frankenstein* i „Mumja”) 
w swej najnowszej i największej przejmującej zgrozą kreacji 

Wymyślne tortury, Pałac udręczeń 

WKRÓTCE W KINIE' „Ц 
  

Л 
Pan 

Każdy musi wladzieč, co robi prostytutka, złoczyńca, 
66 kiedy otrzymają nagle LARÓ prosty › ‘уйса, 

MILJON DOLAROW 
Ujrzycie w rewelacyjnym filmie rež E. LUBICZA 

GDYRYM MiIAL MILJON GARY C00PER | 
Na 1-szy seans ceny Zniżone. 

żałnierz pechowy, morderca i bezdomna matka 

15 najwybitn. 
gwiazd. 

Seanse 4.6,8 i10.15 

sensacyjny program! 
Dziś premiera! Najgłośniejszy egzo- 
tyczny film pełen grozy i niebezpie- 

czeństwiją 

HAGANA 
W roli gł. najpiękniejsza paika 

TALA BIRELL 

jpmionja 
„Nad pięknym 

modrym Dunajem" 
W wvk. ork.filbarm oidealn nagranin 

Pełna szampańskiego humoru i werwy 

Komedija 
w 2 aktach 

SLIM NA WARCIE 
z niezrównanym komikiem 

SLIM SUMERVILLE 
"Śmiech do łez! 

  

НЦУНООЙ 
ii miejsce parter 

2) BI. 
na wszystkie 

Sea use   

Tryumtalne srcydzieło za którem szaleje Gały swiat, Genjalny 
CHARLIE CHAPLIN w swoim ostatnim dźwiękowcu 

„ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA" 
Scenarjusz, muryka i realizacja Charlie Chaplina, 

Nsjpotężniejsza komedja wszystkich czasów 

! mmejsce parter 

0 gr. 
na wszysikie 

seanse     

  

Światowid 
  

  

Dyrekcja Okręgowa 

Dziś! Wielka atrakcja sezonu! Trzy godziny śmiechu do łez! Najwybiłniejsi komicy Światła 
FLIP i FLAP. KRUKOWSKI, WALTER W jednym podwójnym programie 1) Świetna komedja dźwiękowa p.t. — 

„Flip i Fiap w Legj! Cudzoziemskie 
wybitniejszych artystów p.t. 

Ceny miejsc od 2.      

NUWY ROZKŁAD JAZDY 

LJ 

„10 pracen 

POCIĄGÓW 
) Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości, że w związ- 

ku z ogólną zmianą rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na PKP., poczynając od dnia 15 

Przezabawne przygody ulubieńców Wilna oraz 
2) Najnowsza operetka polska z udziałeru naj 

t dla mnie“ 
7 S S SS S IS EIK 

REE ROWERZE WRKEZEYY, RODY ANINIENNNNTIOI || 
Letnisko 

w majątku, 6 kim, od 
Wilna, 1, 2 lub 3 po- 
koje, z kuchnią. Daża 
weranda, Obok rzeka i 

  

  

  

  

  

  

maja rb.-niżej „podane pociągi pasażerskie będą przyjeżdżały i odjeżdżały do i z Wil- las sosnowy. Miejsco- 
na jak następuje: ago aetobė Ko- 

: 2 manikacja antobusowa 
O d jaz d z zwi!lna (co godzinę) lub koleją 

Giaaina Może być z zaczać 
r ° nem utrzymaniem, — Ne. poc. mac DOKĄD UWAGI: Oferty skladać do Ad- 

- ii ministracji „Słowa*, 

734 4 35 | Do Białegostoku Kursuje od 16-VI do 16-VIII w dni świąte-| Pod A. K, 
311 7 30 Do Łunińca przez Baranowicze, Lidę. CzNE 1: TODOCZE:: | 1 OSA E AL 201 TORZE EB 
717 „805 Do Zemgale, Rygi i  Tallina 
712 8 15 Do Warszawy Gł. przez Bialystok Posady 411 9 00 Do Mołodeczna ' Kursuje od 15-V do 31-VIII w soboty i 

R: dni świąteczne pozyreroyyym 
727 10 15 Jo Nowo-Święciany Kursuje od 15-V do 3-IX w soboty i dnif 27 „o 

E tócZne. # POTRZEBNY 
551 12 05 Do Królewszczyzny przez Podbrodzie goniec. Wymagane: — 

1714 13 50 Do Rudziszek i Žawias Do Rudziszek w dni robocze i do Zawia-|] Czytanie, pisanie, jeżdże 
331 13 55 Do Bieniakoń sów w soboty i dni świąteczne. nie na rowerze i dob- 
431 15 25 Do Molodeczna i Wilejki ra znajomošė miasta, 0- 

1418 15 30 Do Rudziszek i Zawias Do Landwarowa i Zawias w dni robocze,| bowiązkowa kaucja — 
351 15 35 Do Lidy prócz sobót, do Rudziszek tylko w okresie] 100 zł. Oferty, Wileń- 

: о4 16-\! do 14-VIIII. ska 8 Sobol. 
753 15 45 Dc Dukszt į Turmontu Do. Turmontų tylko <ód 15-V dó /20-Vł,* Por MASE == = 
738 17 00 Do Grodna i ska WADAADAKACOL AO 

Do Lwowa i ruskawca Zdrój przez Łu- 
313 1850 | ninieć, Zdołbunów ” POSZUKUJĄ 
711 19 00 Do Zemgale, Rygi i Tallina PRACY 
a 20 45 Do Warszawy Wil. przez Białystok YWYYYYYYYYYYYCYYY 

| 23 15 dów 1 Olechnowicz i  Krėlew- NAUCZYCIELKA 

708 23 30“ lo Warszawy Gł. przez Białystok i Wlo- 7 5 - letnią, -. praktykę 
pośp. aawę 4 nauczycielską poszu - 

1718 23 50 De Landwarowa Z ai sk A ‚ 2 
511 23 59 Lo Królewszczyzny i Zahacia db Pony. Zgłoszenia” 

do Redakcji „Słowa — 
Przyjazd do Wiina „Kresowianka”, 

Godzina Ža PANI " 

BOO | Ru SKĄD UWAGI: INTELIGENTNA 
przyjmie stosowną pra- 

512 5 45 z Zanacia i Królewszczyzny cę. Uczciwość nieskazi- 
452 6 55 z Olechnowicz, Mołodeczna i Królewszczy- teina, osoby znane mia- 

zny sta Wilna na żądanie 

715 7 20 z Warszawy Wil. przez Grodno złożą swe poparcie. — 
754 7 20 z Turmertu i  Dukszt Z Turmontu tylko od 15-V do 30-VI. Pożądane jest: zarząd 
352 7 25 z Lidy domu, wszelka opieka 

707 7 50 z Warszawy Gł. i Włodawy przez Biały- nad chorymi, lub dzięć- 
pośp. stok й mi pozbawionemi mat- 

1418 9 20 z Landwarowa Tylko w dni robocze. czynej opieki. Adres— 
1415 10 25 z lanawarowa i Zawias Tylko w dni świąteczne. Zarzecze, Żwirowa Gó- 
737 11 35 z Grodna i Suwałk ra 7 m. 3. 
314 11 45 * Lwowa i Truskawca przez Zdolbunėw, ooo” sa 

Łuniniec POSZUKUJĘ 
552 15 30 z Królewszczyzny przez Podbrodzie POSADY 
412 15 58 z Molodeczna Kursuje od 15-V do 31-VIII w soboty i z dobrem gotowaniem i 

dni świateczne З dobremi rekomenda - 

1715 » | 1610 z Rudziszek i Landwarowa Tylko w dni robocze. cjami. Mogę prowadzić 
1419 17 40 z Zawias i Landwarowa Tyłko w dni robocze prócz sobót. samodzielnie kuchnię, - 
711 18 40 z Warszawy Gł. przez Białystok gospodarstwo. — 7а- 
728 20 00 2 Nowc - Šwiecian Kursuje od 15-V do 3-IX w soboty i dni] rzecze 20 m. 18. 

świąteczne. | sk oc LEA 
1717 20 00 2 Rudziszek Kursuje od 16-VI do 14-VIII w dni roboczej INTELIGENTNA 
332 20 18 « Bieniakoń prócz sobót osoba średniego wieku 

1417 21 43 z Zawias Tylko w soboty i dni świąteczne. z dobrej rodziny poszu 
432 22 15 z Wilejki i Molodeczna Ę й kuje posady gospodyni 
312 23 00 z Łunińca przez Baranowicze, Lidę u samotnego pana — 
718 23 10 z Taliina, Rygi i Zemgale wdowca z dziećmi. Sa- 

lidne rekomendacje. —     
DANIUSZEW 

AJĄTEK 
LKLETNLSK O 

pensjonat — poczta — 
Janiuszew —. Kiersnow 
ska stacja  Smorgonie. 
Plaża, kajaki, tenis. 

L.0.P.P 
"ła 

a „SŁOWO* 

ia 

  
  

LETNISKO 
we dworze z całodzien- ZALESZCZYKI 

pensjonad „Lada“ nad nem utrzymaniem, las, od 15 maja nad Naro- ciche i r 

— pokojerzeka na miejscu. Ko- czėem, parę kilometrėw jeziora, rybotostwo  —- 
— 3 km. — od schroniska. Utrzyma dla myśliwych polowa- 

poczta nie dobre czterokrotne. nie. Odżywianie świeże 

Dniestrem * 
słoneczne, kuchnia zna- A 
komita, na žądanie die- SB CA 
tetyczna. Ceny niskie.. 

żki. Żądajcie prospek- 

w: Jow.: ul. Zarzecze 16- 
- -- —17 godz. 3 — 5. 

  
LETNIS K O ARENY COTE, 1 SZARO TOYO RESKO AC ATE PE STOOOÓOEOZDOE RCT. ROZRORCOREAANACZCEEA 

LE TNA S KA 
WE DWORZE 

Park, łódka, bridź, koń 

——— -- wierzchowy. — Dojazd kowite utrzymanie 100 
POPIEnAJCEE Dla urzędników — zm- L E T NIS K O — autobusem do dworu.— zł. od osoby w m. -- 

pensjonat wśród lasów. Cena 4 zł. Poczta Mia- Zgłoszenia: poczta Tur powsz) prosi o jaką 
Rzeka. Tanio. Wesoło. dzioł m. Miadzioł R. G. monty, fotw. Paukszte- kolwiek pracę. — Adres 

    Oferty do Red. „Sło- 
wa“ pod nr 515. 

LETNISKO POSZUKUJĘ 
malownicze, zdrowe — posady do dzie:i z szy- 

ustronne. Las, ciem w Wilnie lab na 
wyjezd Adres w 
Redakcji, 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz. szk. 

zdrowe i obfite. Cał- 

Wiłkomierska M 117. liszki A. Jodko. |, 0 

Redaktor w/z Witold Tatarzyūski 
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