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Oferta Hitlera wobec Polski 
W dniu 2 maja rb. poseł Wysocki zo- 

stał przyjęty przez kanclerza Hitlera w 

towarzystwie niem. ministra spraw zagr. 

bar. Neuratha. Na skutek tego biuro 

Wolfia ogłosiło taki komunikat: 

Poseł połski w Berlinie, dr. Wysocki odwie- 
dził dnia 2 maja r. b. kancłerza Rzeszy. Roz- 
mowa, w której uczestniczył minister spraw za- 

granicznych baron v. Neurath, dotyczyła aktu- 
alnych zagadnień politycznych, które odnoszą 

się do stosunków polsko - niemieckich. Kanc- 
lerz podkreślił zdecydowany zamiar rządu nie- 
mieckiego utrzymywania swego nastawienia i 

postępowania jak najściślej w ramach istnieją- 
cych traktatów. Pozatem kanclerz Rzeszy wy- 

raził życzenie, aby oba kraje swe współne in- 
teresy rozpatrywały i traktowały bez namięt- 

ności. 

Wrażenia, które ten komunikat zro- 

bił zagranicą, wprost zrozumieć nie mo- 

że czytelnik polskich gazet. Poseł Wy- 

socki był formalnie oblegany przez kiłka 

dni przez dziennikarzy całego Świata i 

swoich kolegów dyplomatów. W oświad- 

czeniu Hitlera widziano coś w rodzaju 

Locarna Wschodniego, tak uporczywie 

od czasów Stresemanna przez Niemcy 

Polsce odmawianego. Wypytywano się 

p. Wysockiego, jak Polska na to zarea- 

guje. Stanowisko Polski budziło grę 

kombinacyj, przypuszczenia, nadzieje, 0- 

bawy. Faktem jest, że takiego oświad- 

czenia nie złożyłby wobec Polski nietyl- 

ko najgorszy nasz wróg, nieboszczyk 
ji wyraziciel 

t. zw. republikańsko - pacytistycznej ide- 

ologji, ale również i wszyscy inni do- 

tychczasowi ministrowie spr. zagr. i kan- 

clerze Rzeszy. Minister Wysocki mówił 

mi, że pewien poważny dziennikarz an- 

gielski oświadczył mu, że uważa spotka- 

nie Hitler - Wysocki z dnia 2 maja za 

najważniejszy wypadek polityczny od 

czasów podpisania traktatu Wersalskie- 
go. 

Nie podzielamy widocznej przesady 

tego Anglika. Uważamy nawet za słusz- 

e, że prasa polska w odpowiedzi na 

oświadczenie Hitlera nie wybuchnęła ra- 

dością. Mniej słuszne wydaje się nam 

kontynuowanie i po oświadczeniu Hitle- 

ra przez pewną część prasy polskiej 

przenamiętnionej, a co gorsza, na niedo- 

kładnych informacjach opartej hecy anty- 

niemieckiej. Ale z wybuchami radości 

należało się wstrzymać, gdyż oczywiście 

oświadczenie Hitlera jest tylko posunię- 

ciem taktycznem i jako takie nie powin- 
no w niczem zmieniać obecnego naszego 
systemu stosunków międzynarod. Byłoby 

jednak wręcz nieinteligentnie zapozna- 

wać znaczenie tego posunięcia taktycz- 

nego Hitlera i przechodzić do porządku 

dziennego nad przyczynami, które je 

wywołały. Parafrazując bowiem słowa 

tego Anglika od porównania z traktatem 

Wersalskim, powiedzieć sobie należy, że 

jednak posunięcie Hitlera jest wydarze- 

niem o wiekszej dynamicznej sile, niż 

nawet taki wypadek, jak owa wizyta Mac 

Donalda w Rzymie, która takim tajerwer- 
kiem przeszła przez szpalty gazet euro- 

pejskich. 

; Posunięcie to było poważną oiertą 

Hitlera pod adresem Polski i tak też zo- 

stało przez cały świat zrozumiane. Bar- 

dzo niemądrze ktoś w prasie polskiej 

wywodził, że cała wizyta min. Wysoc- 

kiego w dniu 2 maja i wszystko to, co 

z niej wynikło, to „inicjatywa dyploma- 

cji polskiej*. Takiem głupiem rozumowa- 
niem pozbawialibyśmy się właśnie najwięk 

szej korzyści, płynącej z tego faktu po- 
litycznego. Owszem, min. Wysocki z 

własnej inicjatywy zażądał audjencji u 
kanclerza, aby nareszcie wrzód przeciąć, 

aby stosunki wyjaśnić. Ale min. Wysocki 

wcale nie obliczał, że odpowiedź brzmieć 

będzie tak sensacyjnie, jak się to stało. 

Właśnie cały sukces dyplomacji polskiej 

na tem polega, że to nie my wystąpiliś- 
my z jakąś propozycją, lecz że nam po- 

prostu wyrażono ofertę pokojowej i 
beznamiętnej współpracy, zapewniając o 
poszanowaniu traktatów, przekrešlając 

tem samem oficjalnie antypolskie wystą- 
Treviranusa, Duesterberga, 

Schleichera i tylu innych. 

Oferta Hitlera wynika z dwóch źródeł 

bijących w jednem miejscu i w jeden 

„czej ideologja bezrobotnego i 

łączących się strumień. Te dwa źródła, 

to: : 

Fakt, że dla Hitlera najważniejszą 

sprawą w danej chwili, to hitłeryzm, in- 

nemi słowy, wewnętrzne sprawy niemie- 

ckie, ale nie wewnętrzne sprawy Nie- 

miec,, tylko niemieckie, czyli nie chodzi 

mu tylko Rzeszę, lecz o niemczyznę w 

ogólno-europejskiej skali. 

Fakt, tylokrotnie przeze mnie pod- 

kreślany i tylokrotnie przez prasę polską 

z grymasem wyższości mi odrzucany, że 

dla Niemiec kierunek zaborczy na Polskę 

nie jest bynajmniej kierunkiem jedynym. 

Przeciwnie, Pomorze i Śląsk— te sprawy 

dla Niemiec są o iwiele mniej ważne, niż 

wiele kwestyj innych, a już nie dają się 

nawet porównać ze znaczeniem An- 

schlussu. Stresemann był to właściwie 

minimalista, albo raczej zwolennik hasła 

„od łyczka do rzemyczka'*. Chciał zacząć 

program  oswobodzenia Niemiec od 

frontu najsłabszego, to jest od Polski. 

Inaczej Hitler. 

Polscy dziennikarze i niektórzy po- 

litycy uważają, że największą sztuką w 

dyplomacji jest umieć wszystkich na 

świecie przekonać, że nasze granice są 

zagrożone przez sąsiadów, że lada chwi- 

la grozi nam woina. „Wystarczy** —my- 

ślą sobie Polacy — „przekonać świat, że 

łada chwila mogą nas napaść i ewen- 

tualnie pobić, aby zewsząd ofiarowywa- 

no nam pożyczki, państwa przybiegały z 

sojuszami i nasze stanowisko stało się 

solidne i wspaniałe. Narazie nie otrzy- 

mujemy pożyczek, więc to tylko dowód, 

że Świat jeszcze nie wie, jak jesteśmy 

zagrożeni*. Odbiciem w świetłe faktów 

realnych tego wspaniałego rozumowania 

są przecież te pieniądze, które wydaje- 

my, aby we wszystkich ludzkich języ- 

kach tłumaczyć wszystkim ludom, że 

Niemcy o niczem nie myślą, tylko o na- 

paści na nas. Hitler inaczej rozumuje. 

Pertraktacje waszyngtońskie odosobniły 

Niemcy. Natychmiast rozpoczyna szereg 

kroków takich, jak akt ratyfikacji trakta- 

tu z Sowietami, jak oświadczenie wobec 

min. Wysockiego, aby wodą umiar i 

spokoju zalewać widma możliwości uwi- 

kłań wojennych. 

Ale, jak już powiedzieliśmy, te przej- 

ściowe wymogi polityki niemieckiej nie 

wyczerpują przyczyn, dla których, na- 

szem zdaniem, uczynił Hitler swój gest 

iw stronę Polski. Obok nich są dei 

głębsze i nazywają się: Austrja. Do pe- 

wnego stopnia logiczne jest, że dzień wi 4 

zyty min. Wysockiego u Hitlera wypadł] 

na okres zażartej walki z niemiecko - na- 

rodowymi. Deutsch - nationale to kapita- 

listyczny i junkierski imperjalizm, to sta- 

re Prusy, to front antypolski. Hitler, to 

nowa, źródło swe biorąca w załamaniu 
się kapitalistycznych metod produkcji, w 
tym kryzysie „objedzenia się*, który 

świat kapitalistyczny przeżywa, nowa 

ideologia małomieszczańska, albo ina- 

prostytut- 

ki, który chce być małomieszczaninem, 

mieć dom, dzieci i gramofon. Dla Hitle- 

ra nacjonalisty, całkiem szczerze rozgrza 

nego do utraty przytomności, to, co się 

dzieje w Austrji dlatego iwłaśnie, że Au- 

strja to ziemia rdzennie niemiecka, jest 

tak samo ważne, jak to, co się dzieje w 

Berlinie, Meklemburgji, lub Kolonji. Kto 

wie, nawet może ważniejsze. Rzućmy na 

projekcję tego dramatu pomiędzy pru- 

skim imperjalizmem, a hitlerowskim na- 

cjonalizmem własny w  pomniejszeniu 

dramat wojenny pomiędzy Kijowem, 
Mińskiem i Kownem, a Poznaniem i 
Gnieznem! 

Otóż dwoma motywami, które wywo- 

łały ostatecznie oświadczenie Hitlera wo- 

bec Wysockiego, są: 1) naprężenie sto- 
sunków pomiędzy hitlerowcami a anty- 

hitlerowcami w Austrji; 2) kampania 

Mussoliniego przeciw  Anschlussowi, 

właśnie teraz bardzo aktualna. Trzeba 

pamiętać, że niektórzy dyplomaci polscy 

nawet pakt czterech tłumaczyli jako za- 

chętę, którą Mussolini przesyła Hitlero- 

wi: „idź na Polskę, bylebyś nie myślał 

_ Anschlussie".  Oświadczeniem wobec 

min. Wysockiego odpowiada właśnie 

Hitler Mussoliniemu: „Kto wie, może się 

jeszcze z Polską pogodzę”, tak samo, jak 

jednocześnie przez ramię polskiego dyp- 

lomaty powiada swoim braciom hitle- 

rowcom w Austrji: „pamiętam o was*. 

Stąd prasa antypolska, a więc w istocie 

swej przeciwna polityce Anschlussu, t. i. 

prasa niemiecko - narodowych pieni się 

ze złości na oświadczenie Hitlera, o ile 

oczywiście w obecnych warunkach pra- 

sowych w Niemczech pienić się można. 

Ale dość jest przeczytać kilka ultra-pru- 

skich dzienników, aby zrozumieć, jakiem 

przełamaniem dotychczasowej linji, jaką 

klęską dla anty-Polaków było to oświad- 

czenie Hitlera. 

Wydaje się i wydawało mi się zaw- 

sze jasne, że skierowanie polityki niemie- 

ckiej na Anschluss jest dla nas ogromnie 

korzystne. Przed oświadczeniem Hitlera 

byliśmy w pozycji mapadanego, który 

przywołuje innych, wołając z całego gar- 

dła, że tu chodzi o wspólne niebezpie- 

czeństwo. Polityka Anschlussowa ze 

  

strony Niemiec powoduje, rzecz oczywi- 

sta, antyniemiecką mobilizację takich 

państw, jak Włochy, Czechosłowacja, 

Jugosławja, nawet, kto wie, może Wę- 

gry, a my przechodzimy z sytuacji woła- 

jącego o pomoc ze względu na wspólne 

dobro do sytuacji przyzywanego do po- 

mocy w imię wspólnego dobra. Ta druga 

sytuacja jest o wiele wygodniejsza. 

Ponieważ oierta Hitlera iwypadła po 
zawarciu przez Polskę paktu z Sowieta- 
mi i ponieważ ta oferta właśnie dlate- 

go, że powstała nie z naszej, lecz z nie- 

mieckiej inicjatywy, w niczem walorów 

paktu z Sowietami nie narusza, a więc 

możemy powiedzieć, że dyplomacja pol- 

ska dostała znakomite atuty do rąk. Zo- 

baczymy, jak partję rozegra. 

Jestem filosemitą i będę filosemitą, 

ale chyba trudno jest żądać, aby polity- 

ka zagraniczna polska kierowana była 

iwzględami nie na interes własny, lecz na 

interes djaspory żydowskiej. To już 

przepraszam. Cat. 

drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabeiaryczne o 50 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację 

  

PODBRODZIE 

ICIELSTWA: 
DRUJA -—- Kowzin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— uł. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

571 OŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

WARSZAWA 

i 

| 

| SŁONIM -— Księgarnia }. Вурра uł. Mickiewicza 10. 

I 

SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin — Biuro gazetowe ul, 3 hz 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

  

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

drożej Ę 

Dziesiecielecie L. 0. P. P. 
WARSZAWA. PAT. Z okazji 10-lecia 

LOPP odbył się dziś w stolicy szereg u- 
moczystości. Na placu Marszałka |Piłsud- 

skiego do zebranych tłumów wygłoszo- 

mo przemówienia, Po przemówieniach wy- 

puszczono z klatek 500 gołębi pocztowych. 
Następnie w imieniu LOPIP gen. Rup- 

pert złożył wieniec ma. Grobie Nieznane- 
go Żołnierza. 

Ruszył pochód nia Place Umji Lubel- 

skiej, gdzie u stóp pomnika Lotnika — 
złożono wieńce. O godz. 13.30 'w sali Rady 
Miejskiej odbyła się uroczysta akade- 

mja w obecności ministrów, ks. biskupa 
polowego Gawlimy, szefa Sztabu Głów- 

mego gen. Gąsionowskiego przedstawi- 
cieli władz. 

Akademję zaszczycił swą obecnością 
Pam Prezydent Rzeczypospolitej. Ww 
chwili przybycia Pana (Prezydenta or- 
kiestra odegrała Hymn Narodowy. Na 
akademji przemawiał m. in, minister ko- 
munikacji Butkiewicz, który m. in. zwró- 
cił uwagę ma ogromną ofiarność wielo- 

tysięcznej mzeszy kolejarzy polskich na 

rzecz LOPP. 
W unoczystościach tych wziął udział 

prezes wojewódzkiego komitetu LOPP — 

w: Wilmie wicewojewoda Jankiowiski. 
Wieczorem ulicami miasta "Warszawy 

defilowały, automobile udekorowane cho- 
rągwiami © barwach LOIPIP, rozrzucając 

ulotki propagandowe. Jechało 50 ma- 

szym, sensację Sprawiał samochód, ma 

  

250-ta rocznica odsieczy Wiednia 
WIEDEŃ PAT. — W parku Schón- 

bruńskim odbył się dziś obchód roczni- 
cy odsieczy Wiednia, urządzony przez 
Heimwehrę. Na obchód ten zgromadziło 
się 40.000 członków .Heimwehry z róż- 
nych stron Austrji. Przybyli członkowie 
rządu z kanclerzem Doliussem na czele. 

Po mszy polowej przemawiał minister 
Fey, oddając między innemi hołd zasłu- 
gom króła Sobieskiego. Przemawiali ks. 
Staremberg, kancierz Dolfuss i inni. 

Nastąpiła defilada i pochód oddzia- 
łów Heimwehry z Schónbrunu przez 
Ringstrasse na plac Schwarzenberga. 

Ze strony przeciwników politycznych 
usiłowano bezskutecznie urządzić kontrde 
monstrację. Policja aresztowała około 

100 osób. 
WIEDEŃ PAT. — Z okazji 250-ej ro- 

cznicy odsieczy Wiednia „Neue Freie 
Presse'* zamieszcza artykuł wstępny, w 
którym oświadcza, że obchód wiedeński 
będzie świętem zbratania się narodów, 
gdyż król Jan Sobieski sprawował naczel 
ną komendę nietylko nad pułkami pol- 
skiemi, ale także nad bawarskiemi, wir- 
temberskiemi, frankońskiemi, saskiemi i 
austrjackiemi. 

Król Jan Sobieski zdołał wspaniałym 
atakiem husarji polskiej przełamać opór 
Turków i dał przez to sygnał do akcji 
wojsk sprzymierzonych. Kiedy zwycięski 

| król polski wkraczał do Wiednia, zapano 
wał w mieście nie dający się opisać en- 

j tuzjazm. Lud wiedeński całował krółowi 
polskiemu ręce, nogi, i odzież, przypisu 
jąc jemu, jako naczelnemu dowódcy naj- 
większą zasługę w oswobodzeniu Wied- 
ma. 4 

WYCIECZKA POLSKA 
WIEDEŃ PAT. —Dziś przybył do 

Wiednia pociąg turystyczny z Polski wio 
zący wycieczkę, liczącą 875 osób. Gdy 
pociąg wjechał na Dworzec Północny, — 
orkiestra odegrała hymny polski i au- 
strjacki. Na powitanie przybyli sekretarz 
legacyjny Korsak z cztonkamii posel- 
stwa polskiego, konsul generalny Duna- 
jewski z personelem konsulatu, prezyd- 
jum polsko austrjackiej izby handlowej z 
ministrem Twardowskim i przedstawi- 
ciele kolonji polskiej. Rozlokowaniem go 
šci polskich i pobytem ich opiekuje się 
austrjackie biuro podróży. 

ŁĄCZNOŚĆ AUSTRJI Z NIEMCAMI 

WIEDEŃ PAT. — Pod pretekstem ob 
chodu rocznicy odsieczy Wiednia narodo 
wi socjaliści urządzili w sobotę wieczo- 

rem na boisku Engelmana zgromadzenie, 
na którem przemawiali przybyli samolota 
mi z Berlina do Wiednia niemieccy mi- 
nistrowie Frank i Kerl. 

Komisarz policji zagroził rozwiąza- 
niem zgromadzenia, jeżeli będą porusza- 
ne tematy polityczne. 

Minister Frank zapewnił w przemó - 
wieniu, że Hitler jedzie wkrótce do Wie- 
dzia, gdyż czuje się obywatelem miasta 
Wiednia i zdecydowany jest prowadzić 

  

walkę aż do zupełnego oswobodzenia 
narodu niemieckiego. 

Minister Kerl oświadczył: — „Wiem, 
że jestem niepożądanym gościem, mimo 
to jednak przybyłem do Wiednia, aby za 
znaczyć łączność między Austrją i Niem 
cami“. 

Sekretarz stanu Freisler powiedział: 
— „Losy prowincyj nadreńskich roz- 
strzygną się we wschodnich Prusach, a 
losy Prus Wschodnich — nad Dunajem. 
  

Rosenberg opuścił Londyn 
LONDYN PAT. — W dniu dzisiejszym Ro- 

senberg opuścił Londyn. Tłum zebrany na 

dworcu przyjął wobec Rosenberga wrogą po- 

stawę, wznosząc okrzyki: „Precz z Hitlerem— 

precz z WDN u 

Epidemia tyfusu na Syberii 
PARYŻ PAT. — „Petit Parisien* donosi w 

depeszy z Czyty o wybuchu na Syberjii w o- 

kolicy granicy Mandżurji strasznej epidemii ty- 

fusu . Najsilniej wystąpiła epidemja w okoli- 
cach Władywostoku. Wobec braku dostatecznej 

pomocy lekarskiej zmarło już 12.000 osób. 

  

Rozwiązanie „Legjopu Młodych” w Płocku 
ZA DZIAŁALNOŚĆ KOMUNISTYCZNĄ 

Władze bezpieczeństwa w Płocku za 
wiesiły działalność miejscowego oddziału 
„Legjonu Młodych*. Oddawna już prasa 
miejscowa zwracała uwagę na komuni- 
styczne tendencje, nurtujące w płockim 
„Legjonie młodych”. Przed kilku tygod- 

„Dążeniem „Legionu młodych* jest 
sproletaryzowanie mas polskich, a w kor 
sekwencji tego polski narodowy komu- 
nizm“ 

Wreszcie organizacją „Legjonu mło- 

dych** zajęły się władze bezpieczeństwa 
niami jeden z przywódców „Legjonu* o- przeprowadziły w jej lokalu rewizję 1 

świadczył na zebraniu publicznem: działalność jej żawiesiły. 
—=0-0-05—- 

Święto Pracy kolejowego P. W. 
WARSZAWA. PAT. Z okazji Święta 

Pracy Kolejowego PW, obchodzonego w, 

całym kraju, w: przeszło 350 ogniskach, — 
odbył się w stolicy szereg uroczystości, — 
Po nabożeństwie, odjprawionem iw obecno- 
ści ministra komunikacji inż. Butkiewicza, 
nastąpiło: mroczyste poświęcenie i obwiar- 
cie świetlic i boiska sportowiego. Zkolei — 
odbyło się otwarcie pnzystani wioślar- 
skiej przy, Wiale Miedzeszyńskim i rów- 
nocześnie poświęcenie tabliey pamiątko- 
wej. 

(Podczas dzisiejszych uroczystości mi- 
nister: Butkiewicz oswiobodził z klatek 
szereg gołębi pocztowych, które pomio- 
sły w móżne strony kraju pozdnowienie 
dla kolejarzy od kolejanzy wiarszawskich 

Jędrzejowska wicemistrzynią Austrii 
WIEDEŃ PAT. — W niedzielę rozegrany 

został w Wiedniu mecz finałowy w grze poje- 
dyńczej pań o mistrzostwo Austrji iedż Je- 
drzejowską a Amerykanką Helen Jacobs. Mecz 
zakończy? się zwycięstwem Amerykanki Jacobs 
8:6, 8:6. W pierwszym secie przy walce obu- 
stronnie zaciętej Jędrzejowska prowadziła 6:5, 
ale w tym momencie zaczął padać deszcz i 
mecz przerwano. 

Po wznowieniu na mokrych jeszcze i šlis- 
kich kortach, Jędrzejowska zaczęła grać sła- 

biej. Przewaga przeszła do rąk Amerykanki — 
która wygrała kolejno 3 gemy i seta. W dru 

gim secie walka wyrównana i bardzo zacięta. 
Jędrzejowska, ślizgając się na mokrym korcie 
nie mogła wykazać swej klasy. Mimo porażki 
aaa gorąco  okłaskiwana była przez 

Mecz piłkarski Angija—Włochy 
RZYM. PAT. Na nowym stadjonie w 

Rzymie rozegrany został sensacyjny — 
mecz międzypaństwowy między repne- 
zentacjami Amglji i Wiłoch. 

Zawody wywołały olbrzymie zainiere- 

sowanie i zgromadziły pnzeszło 80 tysię- 
cy widzów. Przyglądali się zawodom ks. 

Marja i Mussolini. 
Mecz wykazał, że hegemonja Anglji 

w piłkarstwie chyli się ku końcowi. 
Mimo wystawienia majlepszego składu — 
Anglikom udało się osiągmąć zaledwie 
wymik nemisowy 1:1. Obie bramiki padły 
w pierwszej połowiie. Po zmiamie pól — 

ma znak łączności we NE ргаеу @а, 
dobra kraju. 

W południe w. Teatrze (Wielkim odbył 
się koncert urządzony staraniem КР, 
Koncert ten zaszczycił swa obecnością 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 

Mościcki, który przybył w: otoczeniu Do- 
mu Cywilnego i Wojskowego, witany przez 
ministra Butkiewicza | członków: Zarządu 
Głównego KPW. 

Na ikioncercie obecni byli p. Prezes Ra- 
dy: Ministrów Jędnzejewicz,  mimistrowie 
Pieracki, Butkiewicz i Kaliński, poseł 
czeskosłowacki Gimsa, przedstawiciele 
władz administracyjnych i komumalnych, 

członkowie KPW i zaproszeni goście. — 
Przemówienie wygłosił p. Prezes Zarządu 
Głównego KPW] poseł Stanzak, który — 
przedstawiwszy cele orgamizacji i stwier- 
dziwszy, że łączy ©ma 65.000 ludzi, 
wspomniał o konkretnych wynikach wy- 
silków: kolejamza. polskiego, które pnzeja- 
wiają się w otwiameiu «w dmiu Święta 
Pracy 65 świetlic, 44 stnzelnie i 79 boisk 
sportowych, wymaziwiszy słowa powita- 
mia obecnych na sali członków bratniej 
reprezentacji kolejarzy  ezeskosłowackich, 
pnezes Starzak zakończył 'wi te słowa: 

„Stajemy do tego wyścigu pracy, o 
którym mówił Marszałek Piłsudski, jako 
żołnierze 'wiemi idei: Wodza, przymosząc 
pierwsze owoce maszego wspólnego муг 
siłku. Melidujemy się przed! Tobą Pamie 
Prezydencie, jaka przedstawicielem Naj- 
wyższego Majestatu Rzeczypospolitej — 
i przed Tobą IPanie Szefie Rządu z go- 
towością oddania. wszystkich sił maszych 
państwu i mamodowi”, 

Na zakończenie odbyła się część kon- 

certowa. 

którym umieszczono model samolotu Z 
wirującem śmigłem. Po mieście krążyły. 
patrole propagandowe w ubraniach och- 
ronnych i maskach  przecisgazowych. 

WARSZAWA, PAT. Z okazji 10-Aecia 
LOPP oraz święta praey kolejowego PW: 
edbyła się dziś na Zamku uroczystość u- 
dekorowania Krzyżami Zasługi szeregu 

działaczy na polu nozwoju LOPIP i kolejo- 
wego PW. 

W sali Assamblowej zgromadzili się 

podsekretanze stanu, generalicja, wyżsi 
wojskowi, zarząd: LIOIPP oraz przedstawie- 
ni do odznaczeń działacze i reprezentan- 

ci instytucyj. 
O godz. I7-ej min. 15 'wbzedł na salę 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy. 
Mościcki w otoczeniu ministrów Spraw 
wewnętrznych Pierackiego, komunikacji 
Butkiewicza, <drugiego wiceministra spraw 
wojskowytch gen. Składkowskiego — oraz 
członków| Domu Cywilnego i Wojskowe- 
go. 

Pam Prezydent Rzeczypospolitej po- 
witał zgromadzonych  stwiemdzając, że 
praca działaczy tak ważnej placówki, — 
jaką jest LIOIPIP prowadzi do coraz więk- 
szego wzmocnienia. potęgi naszego pań- 

stw Pam Prezydent prosił mastępnie 

ministna (Pierackiego «0 dekorowanie Krzy 
żami Zasługi działaczy, cywilnych oraz p. 
wicemimistna  Składkowkkiego 0 dekoro- 

wamie działaczy z pośród wojskowych. 

Zkolei Pam Prezydenit przeszedł do sa- 
li Rycerskiej gdzie zgmomadzili się — 

przedstawieni «do odznaczeń działacze na 
polu kolejowego PW. (Prezes Zarządu 
Głównego KPW poseł Starzak przedsta- 
wił .Pamu Prezydentowi zgromadzonych, 
których Pam IPrzezydemt powitał w ser- 
decznych słowach, wyrażając żywe zado- 
wolenie z pracy KPW: i stwierdzając, że 
członkowie jego mietylko w czasie słu- 
žby, ale i poza nią pracują wytnwale — 

dla sprawy publicznej. iPam Prezydenit: — 
prosił ministra Butlkiewicza o dekorowa- 
nie zasłużonych kolejarzy. (W. końcu 
wszyscy udekomowani zostali przedsta- 

wieni Panu Prezydenttowi Rzeczypospo- 

litej. 

  

Uigi kolejowe dia kawalerów 
„Virtuti Militari” 

W związku z uchwaloną w: dniu 25-ym 
marca r. b. przez sejm ustawą o orderze 

„Virtuti Militari" — biumo kapituły tego 

orderu: w dniu 15-ym b. m. rozeszle wszy- 

stkim kawalerom Orderu wojennego „V 
tuti: Militari* zamieszkałym na prowincji 

    

odpowiednie  ikwestjonarjusze do wypel- 
nenūa. 

Po otrzymaniu tych kwiestjonarjuszy 

biuro kapituły w najkrótszym czasie 

roześle odznaczomym specjalne legityma- 
cje uprawniające ich do korzystania z 
80 proc. zmiżki przy przejazdach Kkoleja- 
mi państwowemi. 

Minister komunikacji okólnikiem Nr. 
Hou — 534 polecił wszystkim dyrekcjom 
kolejowym, by zniżki te zostały. zastoso- 
wane już od dnia 25-g0 maja r. b. a więc 
miezaležnie od rozporządzenia wykonaw- 
czego tej ustawy, które będzie w: ydame w 
późniejszym czasie. 

  

Wiadomości sportowe 
WKS-WILNO .PRZEGRAŁ 

W SIEDLCACH 
SIEDLCE. PAT. Rewanżowy mecz 

pomiędzy ligową drużymą 22 p. p. a re- 
prezenitacją wojskową /Wilma zakończył 
się zwycięstwem 22 p. p. 3:1 (1:1). 

WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH 
KRAKÓW. (PAT. Odbył się tu mecz 

Cracovia—Warta z wynikiem 4:1 (2:0) dla 
Cracovii. Obie drużyny grały w pełnych 
składach, jednakże przez pewien: czas gra 

ły w dziesiątki, gdyż wi pierwszej moło- 
wie gry Kossok został konituzjowany i 
musiał zejść z boiska, a piłkarz z Warty 
Ofierzyński, za. kontuzjowiamie  Kossoka, 

został usumięty pmzez sędziego. 

* * * 

LWÓW. PAT. Mecz © mistrzostwo Li- 
gi Czammi - Pogoń 1:1 (0:0). Mecz po- 
zostawił fatalme wrażenie, gdyż gra by- 
la często brutalną a sędzia Rumpler nie 
umiał trzymać dmżym wi karbach. 

DR. SIDOROWICZ PRZEGRAŁ 
W GRODNIE 

W Girodmie w dzisiejszym biegu na 
przełaj ma przestrzeni 5 klm. puhar m, 
Grodna zdobył Strzałkowski z Białego- 
stoku (Jagiellonja). 

Sidorowicz przyszedł o 120 metrów 
za Stnzalkowskim. 3-ci był Kucharski z 
Jagiellonji Białostockiej. 

WARSZAWIANKA W SOFJI 
SOFJA. IPAT. W miedzielę Warsza- 

wianka mozegnała "w Sofji. mecz piłkamski 
z drużyną „Levski“, I Kiub Sofijski z 
wynikiem 1:1. Przez pierwszą połowę — 
IWarszawiamika miała bamdzo silną  prze- 
wagę. Gra była bardzo ostra. 

  

ŚMIAŁY LOT PILOTKI 

PARYŻ. PAIT. Framicuska lotniczka — 

Marise Hilst wylądowiała dziś © godz, 
10 min. 15 ma lotnisku w (Le Burget pod 
Paryżem, po zakończeniu lotu Paryż — 
Tokio — (Paryż.



2 

Tydzień Akademick 

  

WALKA O ŚWIATOPOGLĄD 
Zazwyczaj, mówiąc 0 ugrupowaniach 

ideowych na terenie Uniwersytetu, sądzi! 
się, że skupiają one dookoła siebie całą 

młodzież akademicką. 
Takie mozszerzenie wąskiego zakresu 

ma ogół jest fałszywe, często mawet, dlą 
miektėrych, krzywdzące. Zaledwie - bo- 
«wiem kilkanaście procent studjujących 
może się podpisać pod hasłami pewnego 
programu; reszta zaś, ta t. zw. „dzika“ 
część młodzieży, dająca się często w ma- 
sowłych wystąpieniach, wyprowadzać za mos 
pod któryś ze sztandarów, nie ma wyro- 
bionego światopoglądu — choćby najmniej 
ściśle. pojętego. 

Jest chwiejna, niezdecydowana. 
Posiada pewne sympatje lub antypatje. 

Te zaš są pojęte zupełnie imdywidualisty- 

cznie, zależnie od środowisk, skąd czenpa- 
ta pierwsze światło potrzebne do naświe- 

tlania życia, 
Znalezienie istotnych przyczyn, które- 

by tłumaczyły ten smutny stan rzeczy, — 
jest sprawą trudną, — a może zbyt łatwą, 
jeśli się zechce oprzeć na przesłankach 
całkowicie nieżyciowych — coś w rodzaju: 
uświadomienie klasowe, brak zaintereso- 
wiamia it. p. 

Przyczyna jednak najbardziej bliska 

prawdy, tbwi wi owej ogrommej wozpięto- 

ści pojęć. 

WCZORAJ I DZIŚ 

Chodzi tu o praktyczfią stronę życia. 
Więc wi pnzedwojennych „dobrych*  cza- 
sach, każdy, jeśli był „nommalnym' człon- 

kiem społeczeństwa, widział wyraźnie 
swoją przyszłość. 

Skończenie szkoły Średniej, a potem 
wyższego zakładu, stamowiiło przejście ze 
świata zamkniętego w: świat otwarty... 
salonów, zdobyczy kulturalnych, podróży, 
zaszczytów, sławy, a. przedewszystkiem 

pieniędzy, pieniędzy. 
Współczesność maszą zamknęła na głu- 

cho tem wyśniony, znany 2 opowiadań 
świat. (Przed  zamurowaną bramą widzi- 
muy tysiące ludzi oczekujących w: kolejce... 
któremuś tam: jakoś się mda.... większość... 

Jest to pierwszy, jakby policzek — лу— 
mierzoniy: twardą ręką dzisiejszej rzeczy- 
wiistości maszej psychice  „burżuazyjnej* 
z założenia 

Drugim — to pamięć przewrotu w Ro- 
sji. gdzie padło pod kulami pmawie całe, 
podobne do maszego, pokolenie... a trzeci, 
to owe powłolne zwijanie obozu polityki 
Tiberalnej, szukamie mowych dróg ma 'tere- 
nie zbiorowości,  mrówczej, mechanicznej 
onganizacji. 

To, że tkwimy połową psychyki na- 

szej w przeszłości, zaś drugą we współcze- 
smości, Sprawia, że doznajemy: piekie!l- 
miego bólu mwania: jakby coś, ułapiwiszy 
za głowę i mogi — rozciągało, Jesteśmy 
tnagiczni w' tej sytuacji niezdecydowania: 
— zenwać nawyiknieniową łączność z 
przeszłością, czy się w niej zupełnie po- 
grążyć, zamikinąwiszy: oczy ma wszystko 
co grozi? 

Jest to problem tej wagi, co szekspi- 
mowski 

być albo mie być. 

Zdecydować się ma coś, położyć swój 
podpis pod którymś z programów, zna- 
«zy — wydać na siebie wyrok śmierci w 
chwili, gdy dwa ścierające się ze sobą 
światopoglądy wystąpią w końcu do walki 
czynnej, ©ogłosiwszy lhasło: Kto mie z 
nami,_ten' przeciwko nam, 

000—— 

Reportaż trzeci 
Koło Etnologów i 

  

  

Etnografów. 

Tu reporter czuje się zakłopotany. Jakaś pa- 
ni w łapciach z łyka lipowego wiąże sieć ry- 
backą, inny pan gra na fujarce wiejskiej (sie- 
dząc na całkiem nowoczesnym fortepianie), 
trzeci struga ołówek przy pomocy siekiery ka- 
miennej z epoki przed stworzeniem świata. Je- 
den tylko po łudzku posila się bułką z szynką. 

Ten widok dodaje odwagi, przystępujemy 
do wywiadu. 

Koło liczy kilku ludzi, kilkanaście par bieliz- 
ny wiejskiej płci obojga, i prezesa. Z innych 
części Koła specjalnie cenna jest siatka, która 
służyła do łapania ryb, lub też była hamakiem 
ogrodowym z epoki wojny światowej. 

W wolnych chwilach odbywają się zebrania 
naukowe, lub próby chóru. Ostatnie zebrania 
poświęcone były zagadnieniom wpływu oby- 
czajów 1 nazw polskich na łacińskie. 

Prezydjum poszukuje materjału do dal- 
szych zebrań, Korzystając z okazji, zwróciłem 
uwagę na fakt mało znany, iż od „Góry Owi- 
dowej' na Polesiu przybrał imię sławny poeta 
rzymski (Ovidius), internowany tam przez ce- 
sarza na dość długi okres czasu. Na ten te- 
niat odbędzie się zebranie. 

Zetei. 

Są ludzie — chorągiewki na dachu — 
lecz przeważająca część społeczeństwa 
jest z gnuntu konserwatywna, to znaczy, 
że raz stanąwszy ma pewnem sStanowi- 

siku nie opuści go łatwo; maczej wywzekmie 

się życia, miż pewnych wartości życiowych 
fuzwyczajeń, jakie się zdążyły  zakorze- 
nić. 

Bandzo możliwie, że z wielkiej chmury, 

która 'w postaci wszechświatowego ikryzy- 

su, miljonów: bezrobotnych, <onaz szersze 

kręgi zatączającej propagandy komnunisty- 

cznej, wypadnie tylko mały deszcz — 
miemniej jednak gnoza czegłoś mieznane- 
go istnieje, 

Przeszkadza ona w tworzeniu  Śświato- 
poglądu — tej koniecznej w! człowieku 
wiartości, jalkoo motomi <zynów i pracy. 

Wielkie Nieznane kilkiudziesięciu przy- 
szłych lat.... 

Wysunąć ma czoło iktórąś z prawd? — 
czerwoną (lub białą ? 

Nie, żadna z tych nie ma przewagi nad 
drugą, — przynajmmiej do tej rzeczywi- 
ście dziejowej chwiili, kiedy któraś, wy- 
zbywszy: się cech walki o interes doktry- 
ny, teorji, zwróci główmą uwagę na czło 

wieka, jego prawa. do życia, doskonalenia 
się... i mniejsza, czy w pojęciu zbionowem, 
ikomunistycznem, czy: indywiidualnem, li- 
iberalne - kapitalistycznem. 

Leon Bortkiewicz 

Z programu na dziś 
Wieczny student to typ bardzo sym- 

patyczny. Ale mieszezęśliwy — zaczymają 
go dziś zewsząd wyrzucać. |[Przytuli go 

czasem jakaś bojówika, czy ikonporacja, ale 
macgół coraz bardziej się ma: miego kmzy- 
wiiął. Najgorszą zaś jego zmorą są, coraz 

liczniejsze i silmiejsze koła naukowe. Tu 

już poprostu i bez ceremonji dotykają go 

kolanem poniżej ikrzyża (oczywiście po 
uprzedniem uregulowamiu składek), 

fPiosenko burszowska i ty piwa kuflu! 
Nie mam już za co, więe się nie uchlam. 

Niewątpliwie i ta przyczyma ma zna- 
ezemie — zrąb młodzieży akademickiej; — 
dzisiaj to miezamonżi. 
iMożeby byli! burszami gdyby nie musieli 
zarabiać ma obiad, alle tu znów głos za- 
bienają Koła naukowe. Materjał niet jest 
jajlepszy, ale nie jest zły. Studenta dzi- 

siiejszego, tkrwiącego z jednej stromy sil- 
mie w. rzeczywistości społecznej, a z drugiej 
strony. wgryzającego się w zakurzone sto- 

sy. tradycyjnej mauki, można wyprowa- 
dzić z bierności intelektualnej. 

Zagadnień budzi się wiele; mogą zwięd- 

  

nąć w bezbanwnych, obowiązkowych ob-, 
ikuwaniach do egzaminu, ale mogą być 
wydobyte, ożywione w zbiorowej dysku- 
sji i mogą wżabanwić, ożywić studja nau- 
kowe. Potrzeba platformy, nie zaszero- 

kiej (aby: się nie gubić w ogólnikach), 
czułej na każdy wkład indywidualmy, pod- 
noszącej wartości głębsze, 'wiążącej je z 
tradycyjną nauką. - 

Taiką platformą powinny być koła na- 
ukowe. Czy są? W! stopniu miewielkim. — 
Racjonalizacja maddhodzi. Kammpanję po- 
winno prowadzić i przepnowadzić Zrzesze- 
nie Kół Naukowych. 

Zbigniew Folejewski, 

Koła Naukowe. 
Z KOŁA POLONISTÓW 

Sekcja Literatury Współczesnej zamyka cykl 
referatów o współczesnej powieści polskiej. 

W najbliższą sobotę odbędzie się jeden z 0- 
statnich referatów (twórczość J. Kaden - Ban- 
drowskiego). 

Wyniki pracy całorocznej zostaną skupione 
w referacie syntetycznym i przedstawione 
przez kierownika Sekcji — kol. E. Krassowska 
na zebraniu ogólno - naukowem w niedzielę 
28 maja o godz. 11-ej. 

Zebranie, dostępne dla wszystkich, odbędzie 
się w lokału Seminarjum Połonist. USB (Zam- 
kowa 11). 

Zetef. 

„DRUK* W KTÓRYM BRAK DRUKU 

Towarzyszu, chwyć za bruk, woła cię do 
czynu „Druk*!. Zamiast tego cenzor chwycił 
tusz, i druk znika jak marzenie senne. 

„Druk* (ukazał się nr. 2), pismo młodej in- 
teligencji proletarjackiej“, mniej naiwne niż 
wątła „Smuga“. 

Biedny Marks. Don Kichot miał przynaj- 
mniej swego Rossynanta, a jemu każą jeździć 
po bruku na „Druku”. 

Zetei. 

SŁ 

i 
0 IDEOSLOGJI TEATRU 

AKADEMICKIEGO 
(IM-ci ARTYKUŁ AGITACYJNY) 

Wszystkie teatry w Polsce noszą na sobie 
wybitne piętno eklektywizmu. 

Brak jakiegoś zdecydowanego kierunku, 
bądź to artystycznego, bądź to ideowego, pa- 
czy wogćle pojęcie o teatrze i wpływa zna- 
miernie ra obniżenie zainteresowania tym naj- 
piękniejszyn wyrazem sztuki objawionej.. 

Teatr współczesny zaistniał w Polsce z po- 
trzeb sier oświeconych. Oświecenie zaś tych 

sfer : typowo łacińskie, a ściślej mówiąc, 
francuskie. Stąd ta ingerencja żywiołu obcego 
w strefę odczuwań swojskich, stąd ta stosun- 
kowo niała popularność teatru wśród najszer- 
szej publiczności. 

Wpływ więc na współczesny teatr polski 
teatru francuskiego (od końca XVIII wieku), 
wytwarza błędne koło nieporozumień pomiędzy 
wymaganiami publiczności o kulturze zachod- 
niej i stosunkowo małej jeszcze kulturze sło- 
wiańskiej. 

Teatr powinien się opierać na najszerszych 
masach. jest to jego prawo genetyczne. 

Teatr musi być ramą konstruktywną dla 
chwili obecnej — wynika to z jego istoty. 

eatr powinien zwracać głównie i jedynie 
uwagę na publiczność rodzimą — to jej pra- 
wo. 

   

Teatr powinien posiadać repertuar wypra- 
cowany, o pewnym pionie artystyczno - eks- 
presyjnym. 

Teatr rzeczywisty 
względem odpowiadać 
po swoje. 

powinien pod każdym 
hasłu: swój do swego 

Teatr Akademicki miałby za swój cel prze- 
pracowanie tych wszystkich kanonów, jakie 
narzuca kogieczność stworzenia prawdziwie 
narodowego teatru. 

Teatr Narodowy — to tylko wyzyskanie 
wartości, jakie dotychczas drzemały zasypane 
żużlem wybuchów wulkanicznych zachodu. 
Próbowali Słowacki, Bogusławski, Wyspiański 
i inni wygrzebać się z tej gnuśnej śmierci — 
spróbujmy my teraz... 

tworzyć nową polską wartość kulturalną. 

O środkach praktycznych — w następnym 
„Tygodniu Akademickim. T-man. 

Akademicki Związek 
Sportowy 

AZS nie jest to taki sobie zwykły klub, 
gdzie ludzie, nie mający co robić z czasem, 
trawią go na wszelkiego rodzaju wyczyny. 
sportowe. 

"za |* 

AZS jest terenem wypoczynku studenta w 
czasie pracy i po. 

* * * 

W AZS-ie najliczniejszą grupę stanowią stu 
denci (-tki) wydziałów, które wymagają inten- 
sywniejszego, lecz króciej trwającego wysiłku: 
bądź to umysłowego (matematyka, chemja), 
bądź to psychicznego (medycyna). 

Wydziały zas wymagające stalego, lecz 
mniej intensywnego wysiłku, najmniej licznie 
zasilają szeregi Azetesiaków (humanistyka, pra 
wo, sztuki piękne...). 

A szkoda—specjalnie jeśli chodzi o studen- 
tki humanistyki — ich plecy się garbią, barki 
wykrzywiają... Strach potem patrzeć na taką u- 
czoną. 

* * * 

1 wogėle. 

* * * 

AZS! Cóż to za miły teren współżycia ko- 
leżeńskiego. Nie mówi się tam o polityce, nau- 
ce; nie plotkuje się, nie dysputuje. 

Tam, na jednej łodzi, lub w jednym kajaku 
zasiądzie komunista z endekiem... i nie będą 
próbowali siebie topić w łyżce wody! 

Słońce; rzeczywista radość życia! 
Cielęcy zachwyt nad „marnym* światem! 
AZS — to zastrzyk neurotoniny, arszeniku. 
AZS — to lampa kwarcowa. 
AZS — to codzienna kąpieł w wodzie i 

słońcu! 
AZS prostuje inteligenta! 

AZS krzepi- Е Azetesiak. 

  

samoloty 

komunikacyjne 
kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

Wyjaśnienie 
Pozwalamy sobie wyjaśnić, że wyroby 

O dol są produkowane całkowicie w kra- 
ju, fabryka i zarząd mieszczą się we Lwowie, 
a akcje znajdują się w rękach polskich. Szcze- 
góły te są dostatecznie znane kupiectwu bran- 
ży chemiczno - kosmetycznej — podajemy je 
jedynie dla wiadomości szerszego ogółu kon- 
sumentów. 

Przemysi Chemiczno-Kosmetyczny 
ODOL Cie S. A, Lwow. 

O w 

—
 

+ GIGANTYCZNY LOT LONDYN — AUSTRALIJA 

Mir. Karpiński zaatakuje rekord Mollisona 
Jak już donosiliśmy wczoraj, major Stani- 

sław Karpiński wraz z mechanikiem Rogalskim 
w końcu maja startuje do gigantycznego lotu 
Warszawa — Londyn — Australja, na samo- 
locie R-23, konstrukcji inż. Rudnickiego, wyko 
nanym w fabryce samolotów „Plage i Laśkie 
wicz* w Lublinie i zaopatrzonym w silnik 
„Wright - Skoda“. Silnik ten wykonany został 
w Polskich Zakładach Skody na Okęciu. 

PO NOWY REKORD 

Lot mjr. Karpińskiego odbywać się będzie 
przez Londyn, ałbowiem wszystkie dotychcza- 
sowe loty do Australji podejmowane były z 
Londynu. Ostatni rekord lotu Londyn — Au- 
stralja (port Darwina) dokonany był przez 
lotnika angielskiego Mollisona. Lot trwał 8 dób 
i 20 godzin. 

Jak się dowiadujemy, jr. Karpiński będzie 
usiłował pobić ten rekord i przebyć trase z 
Londynu do Portu Darwina w Australji w cza 
sie krótszym, aniżeli lotnik angielski. 

Podkreślić należy, że jest to zadznie niezwy 
kle trudne — albowiem lot musi się odbywać 
w olbrzymich skokach, dochodzących do 3500 
km. dziennie i że przeto na sen i wypoczynek 
lotnik będzie miał bardzo mało czasu. 

PUNKTY LOTU 

Zasadnicze punkty przelotu mjr. Karpińskie 
go będą przeto następujące: Warszawa — Lon 
dyn — Konstantynopol — Bagdad — Buszyr 

— Kalkuta — Rangoon — Bangkok — Singa- 
poore — Palembank — Batawja — Por Dar- 
wina w Australji Północnej. Są to punkty za- 
sadnicze, przez które prowadzić ma trasa lotu 
1 nie jest wszakże wykluczone, że w pewnych 
z wyżej wymienionych punktów mjr. Karpiń- 
ski zatrzymywac się nie będzie, a również mo 
žliwe įe>r, že zatrzymywać się będzie w punk- 
tach innych. Możliwe są również pewne odchy 
lenia w trasie lotu, ze względu na warunki, ja 
kie się wy<worzą. 

W R. 1927 — 3 MIESIĄCE 

Pierwszego przełotu na linji Londyn — Au- 
stralja dokonał w roku 1927 lotnik australijski 
Cobham. Przełot ten trwał trzy miesiące. 
Świadczy to wyrniownie o tem, że przelot na 
tej linji jest niezwykle trudny. Przelotu na tej 
linji próbowało już kilku innych lotników i pró 
by te kilkakrotnie zakończyły się tragicznie-— 
Ostatnio pilot australijski Bert Hinkler, próbu- 
jac przelotu na tej trasie, już w pierwszym 
dniu zaginął, a samolot i zwłoki lotnika odna 
leziono po trzech tygodniach w górach Abruz- 
zów, we Włoszech. 

Lot Cobhama w r. 1927 i ostatni rekord 
Molisona wskazują niezbicie, do jakiej spraw- 
ności dochodzi lotnictwo. Obecna próba pobi- 
cia ostatniego rekordu Mollisona na trasie Lon 
dyn — Australja przez lotnika polskiego mjr. 
Karpińskiego, będzie wyczynem niezwykłym i 
wplecie jeszcze jeden łaur do wieńca zasług 
lotnictwa polskiego. 

Ian Bir Zw, acydediwa 
Drugi I trzeci dzień obrad 

WILNO. — Drugi dzień obrad 11-g0 
zjazdu Okręgowego Związku Nauczyciel 
stwa Polskiego zapoczątkowany został 
referatem delegata wydziału społeczno - 
oświatowego zarządu głównego Zw. Na- 
ucz. Polskiego p. Patkowskiego. 

Przedtem jednak, do wiadomości ze- 
branych przewodniczący p. poseł Dobosz 
podał treść depeszy z życzeniami otrzy - 
manej od marsz. Raczkiewicza. 

Referat p. Patkowskiego, który mó- 
wił o nowych kierunkach w pracy spo- 
łeczno - oświatowej ZNP wywołał dłuż- 
szą dyskusję, iw wyniku której zgłoszono 
szereg wniosków. 

Następny referat p. Małachowskiego 
—sekretarza zarządu głównego ZNP, po 
ruszył bardzo ważne dla ogółu nauczy- 
cieli sprawy, jak zmiany w pragmatyce 
służbowej, niepunktualne wypłacanie 
przez gminy należności za mieszkanie о- 
raz przepisy emerytalne. 

Wnioski złożone / w tych sprawach, 
komisja wnioskowa przedłożyła wczoraj 
walnemu zgromadzeniu do zatwierdze- 
nia. 

Po przerwie o godz. 5 p.p. poseł Do- 
bosz złożył szczegółowe sprawozdanie z 
prac zarządu w roku 1932 oraz omówił 
rezultaty działalności Związku od czasu 
powstania, t. j. od roku 1922. 

Po dyskusji dotychczasowemu zarzą- 
dowi udzielono absolutorjum oraz po- 
wzięto specjalną uchwałę z podziękowa- 
niem posłowi Doboszowi za należytą 0- 
bronę spraw szkolnych i nauczyciel - 
skich. 

Sobotnie obrady zakończono uchwale 
niem preliminarza na 1933 r. 

Wieczorem w salonach Kasyna Ofi- 

REŻZDIESERZI ZZ ZATDEREUCR RODAK COSSYCEEA. 

odżywianie młodzieży szkolnej 
Dokładne badania wykazały, że prawie 70 

proc. dzieci szkolnych nie ma rano czasu na 
spożycie w spokoju śniadania— Przytem ni- 
kogo, jak dzieci, nie dotyczy w takim stopniu 
zasąda, że Śniadanie stanowi podstawę dla ich 
samopoczucia przez cały dzień. Zwłaszcza te- 
raz, przy końcu roku szkolnego, kiedy to mło: 
dzież jest przepracowana i bardziej niż kiedy- 
indziej przedenerwowana zbliżającym się koń- 
cem roku szkolnego i związanym z tem wy- 
nikiem całorocznej pracy, należy starać się o 
to, aby przyjmowane przez nich śniadanie, po- 
siadało wielką wartość odżywczą i _ działato 
uspakajająco na system nerwowy. Z kół rodzi- 
cielskich otrzymujemy cały szereg listów, że 
poczyniono dobre doświadczenia przy pomocy 
Ovomaltyny. 

Ovomaltyna jest to pełnowartościowa odży- 
wka, zawierająca witaminy, diastazę oraz tak 
ważne, jeżeli idzie o uspokojenie nerwów lecy- 
tyny. Ovomaltynę szybko się przyrządza i 
szybko spożywa. Przechodzi ona łatwo i cal- 
kowicie w krew. Można już otrzymać puszkę 
Ovomaltyny za 2 zł. we wszystkich aptekacn 
i drogerjach. 

cerskiego odbyło się przyjęcie dla ucze- 
stników zjazdu. 

W niedzielę, w trzecim dniu zjazdu 
o godz. 10 rano rozpoczęły prace komi- 
sje: matka, weryfikacyjna i wnioskowa 

' — poczem o godz. 2 p. p. otwarto ple- 
narne obrady zjazdu. 

Na wstępie komisja - matka złożyła 
sprawozdanie z obrad i przedłożyła 
spis kandydatów do zarządu w liczbie 
24 osób. 

W tajnem głosowaniu, w którem 'wzię 
ło udział 203 obecnych (na 207 upraw- 
nionych) — 190 głosów otrzymał jaka 
prezes poseł Dobosz. 

Wiceprezesem został p. Z. Jaworski z 
Wilna (175 gł.); sekretarzem — p. A. 
Chmielewski z Wilna (159 gł.); skarbni- 
kiem — p. L. Radziwanowski (191 gł.). 

Na zastępców powołano p. p.: F. 
Dracza z Wilna (190 gł.), E. Królikow- 
skiego Wilno — Troki (192 gł.), M. Ma 
tuszkiewicza z Wilna (191 gł.),i G. 
Hodiwa z Wiłna (170 gł.). 

Uchwalono długi szereg  przedłożonyca 
przez komisję wniosków, między innemi wnio- 
ski, w których: 

W związku ze zmianami w pragmatyce nau 
czycielskiej walne zebranie domaga się stoso- 
wania w całej rozciągłości zasady jawności w 
stosunkach służbowych 1 wzywa zarząd głów- 
ny do energicznej obrony praw nauczycieli dro 
ga interwencji w Ministerstwie WR i OP i 
do najśpieszniejszego przywrócenia naruszonej 
równowagi w 'stosunkach służbowych nauczy- 
cielstwa. 

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa 
WRi OP o komisjach dyscyplinarnych zebra 
nie wzywa zarząd główny do zażądania od Mi 
nisterstwa WR i OP zmiany przepisów o po- 
krywaniu kosztów sądowych przez zasądzo- 
nych w tym sensie, ażeby koszty te ponosił 
skarb państwa. 

Inny wniosek zawiera, z powołaniem się na 
kryzys, żądanie, ażeby władze szkolne zabro- 
niły wszelkich składek i zbiórek wśród dziat- 
wy szkolnej. 

Inny wniosek uchwalony przez zjazd, doty- 
czy racjonalnej organizacji propagandy i prze 
ciwdziałania szkodliwej antypolskiej propagan- 
dzie Niemiec. Zjazd inicjuje zorganizowanie Ko 
mitetu Propagandowego i wzywa wszystkie 

czynniki, stojące na gruncie wzmocnienia pań- 
stwa do jak najdalej idącego udziału w propa- 
gandzie zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrz 
nej. 

balszy wniosek dotyczy starań u czynni- 
ków miarodajnych, ażeby dokształcające kursy 
nauczycielskie, organizowane przez Minister- 
stwo WR i ОР były bezpłatne. 

Wniosek, poświęcony współdzielczości za- 
wiera postanowienie ujęcia ruchu spółdzielcze- 
go na terenie szkół powszechnych, Średnich i 
zawodowych w formy organizacyjne i powo- 
łanie w tym celu do życia specjalnej komisji 
organizacyjnej. 

Między in. uchwalono podziękowanie zarzą- 
dowi głównemu za pomyślne załatwienie spra- 
wy podatku mieszkaniowego w myśl postula- 
tów nauczycieli. 

TRASA POWROTNA 

Odległość Londyn — .Australja w linji pro- 
stej wynosi około 20.000 kim. Ogółem wszakże 
trasa przelotu lotnika polskiego wyniesie w 
przybliżeniu 25.000 km. Co do drogi powrotnej 
mjr. Karpińskiego— to dotychczas trasa nie 
jest jeszcze ustalona, wszakże powszechnie są 
dzą, że odbędzie on lot na tej samej trasie— 
lecz już z pominięciem Londynu, a przeto po 
przybyciu do Konstantynopola totnik połeciałby 
stamtąd wprost do Warszawy. 

Wygrane pocieszenia 
Ciekawą imowacją, wprowadzoną w 

27-ej Loterj: Państwowej są t. zw. wy- 
grame pocieszenia. Co to znaczy? 

Trzeba sobie przedewszystkiem uświa- 
domić, jak się cdbywa ciągmienie loterji. 
Z dwóch kół, z których wi jednem majdu- 
ją się zwitki z numerami losów, a w: dru- 

giem zwitki z wygranemi dwie dziew- 
czymiki — sierotki wyjmiują równocześnie 
po jednym zwitku, Wyciągmiętemu zwit- 

kowi z uumerem losu odpowiada zwitek 
z wygraną. 

W ten sposób wyciąga się w: pierw- 
szej klasie 6.000 losów. 

Te losy wygrały i na tem mułaściwie 
ciągnienie pierwszej klasy jest zakoń- 
czome. Otóż dla tych, co w tej klasie nie 
wygrali, wyznaczono 40 „wygranych po- 
cieszenia“ po 1.000 zł. każda. Mianowicie 
już po ukończeniu właściwego ciągnienia 
wyciąga się tylko z tego koła, mw którem 
są zwitki z numerami losów, cztendzieści 
zwitkow. iKażdy tak rwyciągmięty mumer 
otrzymuje 1.000 zł. To są właśnie wy- 
grane pocieszenia. a tem samem ilość 

wygranych w pierwszej klasie wymosi nie 
6.000, lecz powiększona jest do ilości —. 
6.040. 

Wygrame pocieszenia są także w V-ej 
klasie. Tu jest ich znacznie więcej i są 
Iwyższe. Miamowicie jest 200 wygranych 
pecieszenia po 5000 zł. i 1.000 wygranych 
pocieszenia po. 500 zł. A zatem jest tu 

  

zmowu ilość wygranych powiększoma o 
1200,a wyciąga je się tak samo, jak w 
klasie pierwszej. 

Wygrane pocieszenia, to inowacja, o 
której z wielkiem uznamiem misze facho- 
wa prasa zagraniczna, piemwszy raz wipro- 
wadzona do systemu loterji klasowej. 

Praga — miasto ogrodów 
i kwiatów 

  

Wraz z budzącą się wiosną stolica czeskosłowa 
cka — Praga, posiadająca mnóstwo ogrodów 
tonie porostu w zieleni. Na zdjęciu naszem 
uchwyciliśmy przepiękny pejzaż z rozkwitłemi 
świeżo drzewami, oglądany z jednego z przed 

mieść. 5 
ARTS RIAA ХО АЕА ОЛЕ Э8 СЕИ 

KOMUNIKAT 
W styczniu 1934 r. ukaże się Spis Abonen- 

tów Państwowych i Koncesjonowanych Sieci 
Telefonicznych w Polsce (z wyjątkiem m. st. 
Warszawy) na r. 1934 w wydaniu  Minister- 
stwa Poczt i Telegrafów w nakładzie 
115.000 egzemplarzy i będzie dostarczony 
przez urzędy pocztowe wszystkim abonentom. 

Wyłączne prawo przyjmowania ogłoszeń i 
reklam dc powyższego Spisu tudzież inkasowa- 
nia należności z tytułu zamówionych ogłoszeń 
powieszone zostało Towarzystwu Reklamy Mię 
dzynarodowej, Sp. z 0-0. Warszawa Marszał- 
kowska 124. 
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PO ROSYJSKU 
Ruchliwa i pełna twórczej inicjatywy 

Sekcja Literacko-Artystyczna Wileńskie- 
go Towarzystwa Rosyjskiego zorganizo- 
wała w dniu 12 maja r.b. niezmiernie cie- 
kawy „Piątek Literacki*, poświęcony 
twórczości wileńskich poetów. 

W charakterze tłumacza wystąpił p. 
D. Bochan, zaszczytnie znany wnikliwy 
krytyk literacki, oraz utalentowany tłu- 
macz polskiej poezji romantycznej. 

Poezję wileńską reprezentowali na 
wieczorze: panie — Dobaczewska, Ma- 
siejewska, Piotrowiczowa i Zawadzka, 
oraz panowie: Arcimowicz, Batorowicz, 
Bułhak, Charkiewicz, Falkowski, Hule- 
wicz, ś.p. Jankowski, Łopalewski, Wie- 
rzyński St. i Wyszomirski. 

W charakterze recytatorów wystąpili 
artyści rosyjscy: panie — J. Iwinowa, E. 
Mansurowa i O. Żukowska, oraz pano- 
wie: K. Antoniewicz, K. Gałkowski, J. 
Popławski i L. Zamecki. 

Już pierwszy rzut oka na nazwiska 
poetów budzi pewne refleksje. Przede- 

  

wszystkiem uderza brak nazwisk młod- 
szej generacji poetów. Nieobecność ich 
tłumaczy się najpierw tem, że niesposób 
było uwzględnić wszystkich wileńskich 
literatów, po drugie zaś — charakterem 
twórczości poetów młodych. Bardzo cie- 
kawe uwagi o radykalizmie w poezji wy- 
powiedział p. Bochan w słowie wstęp- 
nem. Chodzi mianowicie o specjalną ce- 
chę polskich nowoczesnych poetów. Ich 
radykalizm poetycki nie ogranicza się, 
jak to się dzieje gdzieindziej, do szuka- 
nia nowych form poetyckich i wydoby- 
wania nowych artystycznych wartości, 
— ale przeważnie idzie w parze z rady- 
kalizmem społecznym i politycznym, co 
szczególnie razi Rosjan, zdających sobie 
sprawę z tego, czem jest komunizm, al- 
bo chociażby tylko zabawka w komu- 
nizm. i 

Tak czy owak, przed łaskawymi — 
i jakże uważnymi i serdecznymi! — słu 
chaczami stanął zespół poetów „starej 
daty', choć niekoniecznie starych wie- 

kiem. Zespół dość osobliwy, bo w prze- 
ważającej większości składający się ze 
zdrajców poezji: są to przecież pisarze, 
którzy po wydaniu jednego zbiorku po- 
ezyj (a nawet i bez takiego zbiorku) 
zdecydowanie przerzucili się do prozy, 
albo też traktują poezję jakby na margi- 
nesie swej twórczości. Poetów czystej 
wody tak, jakby i nie było wcale. Zre- 
sztą nie dziw: jeżeli już tacy, zdawałoby 
się, murowani poeci, jak Kazimierz Wie- 
rzyński, potrafią nietylko zdradzić poe- 
zję, ale jeszcze na pożegnanie nagadać 
pod jej adresem wielkich impertynencyj, 
— czegoż można wymagać od poetów 
wileńskich?.. 

Przemawiała więc na wieczorze  lite- 
rackim raczej niedawna przeszłość, niż 
chwila bieżąca poezji wileńskiej, wsku- 
tek czego perspektywa stawała się nieco 
niewyraźna, sylwetki zaś poszczególnych 
pisarzy zarysowywały się niedokładnie. 

Pomyśleć tylko: na wieczorze, po- 
święconym współczesnej twórczości po- 
etyckiej, w roku Pańskim. 1933 odczyty- 
wano... triolety!.. Czy może być większa 
herezja?.,, 

Ponieważ jednak zespół składał się 

jak zaznaczyłem przeważnie z ludzi, 
którzy „przeszli przez poezję*, przeto 
chodziło nie o dokładne wydobycie syl- 
wetek pisarskich (co w tych warunkach 
było niemożliwością), lecz o pochwyce- 
nie atmosfery wileńskiej, oddziaływają- 
cej na twórczość poetycką 

I trzeba przyznać, że pod tym wzglę- 
dem zestawienie wierszy, które doczeka- 
ły się przekładów, było niezwykle szczę- 
śliwe. Uderzała wielka rozmaitość tema- 
tów i formy, — polot i głębia myśli, 
subtelność uczucia oraz szlachetna pro- 
stota w reagowaniu na przejawy życia. 
Częste były motywy społeczne i w nich 
najwyraźniej zaznaczała się szczerość i 
uczuciowość autorów. Erotyki były sub- 
telne i wytworne pod względem formy. 
Patos niektórych wierszy brzmiał moc- 
no, bez fałszywych nut. Słowem, — герге- 
zentacja wypadła conajmniej poprawnie: 
nie zademonstrowano arcydzieł, ale nie 
było rzeczy słabych. 

Takie były oryginały, natomiast prze- 
kłady... | 

Nikt nie wątpił, że p. D. Bochan, któ- 
ry dawał sobie radę z „Krėlem-Duchem““, 
nie będzie miał zbyt wielkich trudności 

z przekładami drobnych wierszy poetów 
wileńskich, — ale pomimo to utalento- 
wany tłumacz naprawdę  zaimponował 
wszystkim wielką skalą swego talentu i 
niezwykle subtelnem odczuciem intencyj 
autorów. To nie było mechaniczne prze- 
transponowanie wierszy na inny język, 
— to była twórczość na wysokim pozio- 
mie, wykazująca doskonałe opanowanie 
formy i śŚmiałość inwencji. 

Przekłady p. Bochana, które wypeł- 
niły treść wieczoru, były na tyle ciekawe 
i piękne, że mogły zainteresować każ- 
dego, — ale ich wartość została jeszcze 
podniesiona zapomocą artystycznej in- 
terpretacji, której łaskawie podjęli się ar- 
tyści rosyjscy. 

W podziale materjału poetyckiego 
znowuż zaznaczyła się inicjatywa p. Bo- 
chana, który wykazał nieprzeciętne zdol- 
ności reżyserskie, umiejętnie wyzysku- 
jąc odmienne indywidualności artystów. 

Prof. Gałkowski nie ograniczył się do 
roli recytatora wiersza ś.p. Cz. Jankow- 
skiego i wystąpił z melodeklamacją wła 
snej kompozycji. 

Inni artyści (szczególnie zaś artyst- 
ki!) rzetelnie dopomogli autorowi prze- 

kładów, podkreślając wielkie zalety do- 
konanych przez niego tłumaczeń i de- 
monstrując piękno bez zarzutu popraw- 
nej mowy rosyjskiej, co na gruncie wi- 
leńskim jest zjawiskiem dość  rzadkiem. 

W. imieniu wileńskich literatów ze 
słowami szczerej podzięki wystąpił pre- 
zes Związku Literatów, \М. Hulewicz, 
który w krótkiem przemówieniu podkre- 
Ślił wielkie znaczenie obcowania twór- 
ców różnych narodowości, połączonych 
wspólnym ideałem służby sztuce. 

Piątek literacki przeciągnął się pra- 
wie do soboty, zakończył się po 11-ej. 

Czy licznie zgromadzona publiczność 
mudziła się na tym wieczorze, można wąt- 
pić ze względu na gorące oklaski, które- 
mi przyjmowano piękne deklamacje pię- 
knych przekładów, — natomiast nie ule- 
ga najmniejszej wątpliwości, że ci litera- 
ci polscy, których utwory trafiły na war- 
sztat literacki p. Bochana i którzy mieli 
wielką przyjemność „słyszenia przekła- 
dów, — doznali prawdziwego wzrusze- 
nia i w pamięci swej na długo przecho- 
wają wdzięczne wspomnienie miłego i 
doskonale zorganizowane wieczoru. 

W. Ch.  
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B | R hi B W kilku Wi h Walny Zjazd Z.P.0.K kach i bieżniach Uys any alre TR: a Najbliższemi zawodami  lekkoatletyczneini W sali Stow. Techników odbyła się inne. Zarządowi udzielono jednomyślnie 
APE będą: 20 i 21 bm. mistrzostwa indywidualne 

DZIEŃ SŁTAFET I PŁOTKÓW 
powiedzieć, aby wczorajsze 

zawody lekkoatletyczne: „dzień sztafet i 

płotków”.. zaliniiejoa «me i przeprowadzone 
przez Wil. OZLA udały się doskonale, — 
Organizatorzy wywiązali się ze swego za- 

damia dobrze (specjalne zasługi położył 
w tym wypadku pierwszy wiceprezes p. 
Kudukis, ma którego barki Spadlo gros 
ciężaru) cóż, kiedy kluby mie zdradzity 
nawe: przeciętnego zaimteresowania się 
imprezą i nie zgłosiły swych zawadników. 
3 Baan Sap, SMP, Makabi i w komku- 
rencjach szkolnych gimn. im, Mickiewicza 
reprezentowane były ma stadjonie imne 
kdaby czekają widać ma lepsze czasy. 

IW raraach zawodów Startował czołowy 
masz zawodmik — 'Wieczorek (3 Sap.) u- 
siłając poprawić rekordy. 

Wyniki poszczególnych konkumencyj 
przedstawiają się następująco. 

Bieg 110 mtr. przez płotki. — W eczo- 
wek biegnące sam uzyskuje czas 16,2 sek, 

*W tejże konkurencji dla młodzieży 

szkolnej Paszkiewicz (gimn. Miekiewicza.) 

21 sek. 

Sztafeta 4X1%0 w konkurencji szkolnej 
— ze5pół gimn. Mickiewicza uzyskał czas 
49,8 sek. 

Sztafeta pań 4X75. Startuje sztafeta 

  

Makabi: Lewin-Szmuklerowa, /Bakówna, 
Korycińska, Agrestówna. Czas 47,2 sek. 

Sztafeta olimpijska młodz. szkolnej — 

400 X 300x200X100. Startują dwa zespoły 
gimn. Mickiewicza. Pierwszy w-składzie— 
Paszkiewicz, Perłowski, Nosowicz, Gold- 
berg. Uzyskuje czas 2 m. 218 sek, drugi 
— 2 m. 23,2 sek. 

Skok włdal, Wieczorek ma 6 mta. 69 cm. 

Szczerbieki 6,29. 

Sztafeta 341000 Sapenzy, SMP i Ma- 
kabi. 

Ziwycięża jąbezapelacyjnie SŚaperzy: — 
Hornatkiewicz, Kochanowski, Rudak w 

czasie 8 m. 52,6 sek. przed SMP — 9 m. 
10,2 sek. 

Zawodom przyglądała się nieliczna 
grupka widzów, przeważnie uczniów, — 
Publiczność odstraszona małą iłością star- 
tujących zaczyna systematycznie odawy- 
czajać się od imprez  lekikoatletycznych. 
Kluby muszą temu zaradzić same zgłasza- 
jąc większą liczbę zawodnilków. Bez kon- 

kurencji: nie może być walki, a bez walki 
zawody mie są atrakcją. 

„Na iboiską piłkarskie ludzie 
bo mają się na co popatrzeć, 

chodzą, 

Pierwsza wystawa sportowa miejsk. komitetu 
W.F.iP. W. w Wilnie 

Po raz pierwszy będziemy mieli w Wilnie 
wystawę sportową. Organizuje ją Miejski Ko- 
mitet WF i PW. 

Początkowy projekt obecnie przybiera real 
me kształty. Wokół organizacji wystawy krząta 
się geriiwie ad hoc wyłoniony Komitet wyko- 
nawczy z p. inż. Łuczkowskim, dyrektorem 
"Targów Piinocnych, jako przewodniczącym, i 
p. płk. Giżyckun jako wiceprzewodniczącym 
wa czełe. 

Wystawa sportowa zapowiada się nadzwy- 
czaj ciekawie dlatego, że będzie pierwsza tego 
rodzaju imprezą w Wilnie, a pozatem ze wzglę 

du na bogactwo wystawionych eksponatów.— 
Wystawa sportowa bowiem, jak się dowiaduje 
my, obejmować będzie trzy działy, a mianowi- 
cie: dorobek kłubów i organizacyj sporto- 
wych wileńskich; fotograiję sportową i tury- 
styczną oraz wileński przemysł, rzemiosło i 
handel sportowy. 

Wystawa mieścić się będzie w pawilonach 
Targów Północnych w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Otwarcie wystawy nastąpi 2 czerwca r. 
b. i trwać ona będzie do 12 czerwca włącz- 
nie. 

Konferencja w sprawie wystawy sportowej 

"W sobotę iodbyła się konferencja przed- 
stawicieli klubów i onganizacyj sportowych 
zwołama przez Miejski Komitet WF i PW, 
a poświięcona sprawom  onganizowanej w 
dniach 2 — 12 czerwca wystawy, spomto- 
wej w Wilnie. W konferencji wzięło udział 
około 50 osób, 

Wystawa ibudzi żywe zainteresowanie 
Już obecnie wpływają liczne zgłoszenia 

na udział wi wiystawie, zarówmo poszcze- 
gólmych  owganizacyj sportowych, jak 
przemysłu, mzemiosła i: handlu Sportowe- 
go. Jako przykład może posłużyć fakt, 
że saperzy dla swych  ekspomatów zamó- 
wili 60 mtr. kwadr. 

Wydany zostanie specjalny katalog, 

  

w którym, oprócz spisu wystawionych ek- 
sponatów, "umieszczone będą monografje 
poszczególnych stowarzyszeń i związków 
sportowych. Onganizacje, pragnące zna- 
leźć swe monografje wie wspomnianym 

katalogu, muszą nadesłać wymagane da- 
ne do dnia 19 b. m. do biura wystawy. 

Biuro wystawy czynńe będzie już od 
poniedziałku 15 b. m. w ogrodzie .po-Ber- 
nandyńskim, od godziny: 10 do 14 i od go- 
dziny 17 do 20. 

Komitet wystawowy organizuje spec- 
jalne wycieczki w. czasie twwiania wysta- 
wy do Wiilna. Między innemi przybędzie 
specjalny pociąg z [Warszawy na który 

już obeenie zakupiono 1400 miejsce, 

  

   

  

AA 

€. S. Kipping — (Anglja). Ohess 
Amateur 1911, 

K a6; H al; W dl; G аТ; gl; 
S h8; piony a3, a7, b3, f3, 
29, (LR). 

CZARNE: IK a8; H d4; S a5 (3). 
Mat w. trzech posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 23, 
1. Gross — Jugosławja — Neu Leipz 

Ill. Zeit, — 1926 r. 

1 H a5—el z groźbą 2. H el—g3 mat, 

BIAŁE: 

ASA Н e€4Xel1; 2. S e5Xd3 — mat. 
1..... K f4Xe5; 2, 3— f4 — mat. 
Arc a W d8Xf3; 2 H el—g3 — mat. 
BRZ G h7X45; 2. S e5—g6 — mat. 

[PARTJA Nr. 23, 
W końcu marea i początku  kwietriią 

b. r. odbył się w, Pradze turniej o Mistrzo- 
stwo Armji Czeskiej, w którym wzięli u- 
dział najwybitniejsi szachiści — woj- 
skowi. Między imnemi udział w: turnieju 
wzięło 5 maesbro czeskich z mistrzami! pp. 

Hromadką i dr. Trybalem ma czele. Za 
„Wiener Schach* podajemy jedną z par- 
tyj, w: której dr. Treybel w 11 ruchów wy- 
grał partję ma skutek błędu, popełnione- 
go w otwarciu przez przeciwniika, 

SYCYLIISKA 
BIAŁE CZARNE 

Dr. K. Treybel ы J. Rajfir 

1. e2—e4; cf—0; 2. S gl—f8; е7—еб; 
3. d2—d4; c5Xd4; 4, S 13Xd4; & 18—16; 
5. 5 bl—c3; G 18—b4; 6. G f1—d8; d7—d5; 
T. e4—65; S £6—d77. 

Biąd! O wiele lepiej było 7... S$ #6— е4. 
8. H dl—g4; G b4—£8, 

Cofnięcie gońca czammego mie urato- 
wiało sytuacji. lInine posunięcia A. 

przegrywały, partję. Np. 8... K ; 9. S _d4Xe6+; £7Xe6; 10. H g4Xb4+ 
„A białe muszą wygrać, mając 0 piona 

więcej i atak. Równie niepoprawne jest 
8... G biXc8+; 9. b2Xc3; K e8—f8; 

10. G cl—a8; IK £8—g8; 11, S d4Xe6 
ilrwygrywają. Nia 8... g7—g6 mastępuje 

b. ładne zwycięstwo białych w kilku po- 
sumięciach. A mianiowicie 9. S d4Xe6; 
G b4Xc3+; 10. b2Xc3; 17Xe6; 

11. Gid3Xg6. Jeżeli czarne biją gońca 
IA... h7Xg6 mastępuje 12. G cl—a3-- 
i biare wygrywają hetmana. Jeżeli czar- 
ne 11... K e8—7, białe znów wygrywa- 
ją hetmana za pomocą 12, G cl—g5+. 

W partji nastąpiło 
9. S d4Xe6; H d8—a5. 

Przyjęcie _ zaofianowanego skoczka 
powodowało, pikinio, przegra- 
ną. Nprz. 9..., £7Xe6; 10. G: d3Xg6; 
hTXg6; 11. H g4Xg6+-; K e8—e7; 
12. G cI—g5-; S d7—16; 18. e5X16+; 
K eT—AT; 14. £6Xg7 i biale wygrywają. 

10. S e6Xg7+ ; К e8—d8; 11. 'G cl—b5+- 
Czarne poddały się. Sytuacja ich jest 
beznadziiejnia. 
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NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 
WIL. T-W.A SZACHOWIEGO 

13 b. m. w lokalu Wil. T-wa Szach. — 
odbyło się niadzwyczajne 'Walne zebranie 
członików Twa, na którym zostały omó- 
wione zagadnienia z życia wewnętrznego 
T-wa. 

W wymiku azeczowej dyskusji zebra- 
nie (przez  aklamację zaakceptowało 

dotychczasową działalność Zarządu i u- 
poważniło takowy ido jaknajenergiczniej- 
szych kroków, celem  sciągmięcia  zaleg- 
łych składek członkowskich. 

Między innemi wnioskami uchwalono 
zmmiejszyć opłatę za grę do 20 gr. za 
godzinę, : 

K. kv 

Po zakończeniu zebrania p. N. Jude- 
lewliicz dał seans gry jednorazowej na oś- 
miu szachownicach z cyklu gier turnieju 
o miiano najlepszego gracza — „simuition““ 

Z rozegranych partyj p. Judelewiicz 

wygrał — 6, przegrał — 1, zremisował 1. 
W sobotę 20 maja mastępny uczęstnik 

turnieju p, 8. Tirnsztein da kolejny seans 
gry jednorazowej. 

  

M. KURMIN 
SYSTEMY WARTOŚCIOWANIA 
Ogólnie przyjętą i rozpowszechnioną 

skalą rwantościowamia jest skala posiada- 
jąca twzy odcienie 1, 1/2, 0, (wygrana 1, 
ilnerozegrana 1/2, przegrana 0). 

Dopóki pamował wszechwładnie stył 
kombinacyjny, a więc w: epoce ostrej 
gry, otwiamtych debjutów (gambit kró- 
lewski!) mikt niie kwestjonował wstarczal- 
niościy tej skali i mie wysuwłano propozy- 
cji mozszerzenia jej. Stało się to stosun- 
kowo miedawno. 

Cechą, szczególnie uderzającą, dzisiej- 
szych czasów: jest wielka ilość partji 
wemisowych. Obserwuje się to ma sil- 
nych turniejach międzynarodowych, a 
zwłaszcza w mecząch równorzędnych mi- 
strzów. 

Wpłynęło na to wiele czynników. prze- 
dewszystkiem wielki postęp teonji sza- 

chowej i wysoki poziom gry współczesnych 
miistnzów, przytem reformy z wiieku XVI, 
więc zniesienie tego rodzaju odcieni jak 

„pat” i „moi depoulle* i wyprowadzenie roz- 
sady. * 

  

Na międzynarodowych turniejach mi- 
strzów, ilość partyj remisowych dochodzi 
nieraz do 60 proc., a normalnie waha się 
od 40 — 50 proe. (Procent. pamtyj remiso- 
wych zaczęto nawet uważać za pewien 
wskaźnik poziomu gry. 

Jeszcze większy procenii partyj remi- 

sowych spotyka się w. meczach mistrzów. 
INp. taki głośny mecz jak Laskier — Ca. 
pablanca dał 71 proc. remis, Capabdanca 
— Alechin 74 proc, a w' niedawno granym 
meczu — Capablanca — Euwe nawet 80 
proc. 

Widać z tego, że ilość partji rozstrzy- 
gniętych w porównaniu do remisowych — 

_ jest stosunkowo nieznaczna. 
(Bicz ds), 

  

  

Fuhar Okr. Kolegjum Sędziów 
Piłki Nożnej dia drużyny naj- 

bardziej fair grającej 
Okręgowe Kolegjum Sędziów Piłki Nio- 

żnej w Wilnie dążąc do tego, by zanikł 
brutalizm i maściwość, « spotkania pilkar- 
skie mabrały charakter dżentelmeński — 
oraz by w ten sposób drużyny: pozyski- 
wały dia piłkarstwa _ jaknajszersze war- 

stwy społeczeństwa jalko miłośników: tego 
sportu i działając w myśl uchwały 'Wail- 
neg * Zgromadzenia OKS'u ufundowało 
puhar jako nagrodę prizechodnią. 

Nosi cna nazwę: „Nagroda pnzechio- 

dnia Okręgowego  Kóolegjum Sędziów 
Piłki Nożnej w* Wilmie dla drużyny: piłkar- 
skiej majbardziej fair grającej". 

Regulamin tej magrody przewiduje m. 
im,, że: 

O zaszczytnym tytule drużyny piłkar- 
skiej najbandziej faim grającej, decydu- 
ją wszystkie roózegrame zawiady: zarówmio 
towarzyskie jak i mistnzostwio Wil. O. Z. 
P. N.-u. 

O nagrodę tę ubiegać się mogą dru- 
żyny wszystkich klas ma terenie Wil. O.Z. 
P.N.-u. 

Nagroda przechodzi na własność dru- 
(żyny piłkarskiej najbardziej faim grają- 
cej. 

a) po trzykrotnem po sobie następują- 
cem przyznaniu tego zaszczytnego tytułu, 
lub 

b) po pięciokrotnem wogóle. 
Okręgowe Kolegjum Sędziów Pilki No- 

żnej w Wilmie wwęczą równocześnie każ- 
dorocznie przez swego Prezesa lub przez 

Zarząd Wil. O. K. S.-u upelnomocnionego 
Delegata, przed zawodami ma, boisku 
sportowem lub na  specjalnem  posiedze- 
niu 15, (piętnastu) uczestnikom klubu — 

który osiągną * tytuł  drużymy naj- 
bardziej fair grającej, pamiątkowe żeto- 
my, które nosić będą mapis: Uczestmikowi 
mozgrywek piłkarskich drużyny  majbar= 
dziej fair grającej, Okręgowe  Kolegjum 
Sędziówi [Piłki Nożnej w Wilnie z mwzgjlęd- 
nieniem daty i noku kalendarzowego. O 
ileby drużyna, która osiągnęła zaszczyt- 
ny tytuł najbardziej fair grającej liczyła 
we wszystkich spotkaniach  mmiej jak 
piętnastu uczestników, ilość żetonów od- 
powiednio będzie zmniejszona 

O przyznaniu nagrody przedhadniej, 
oraz o wydaniu pamiątkowych  žetonėw 
decydować będzie każdorocznie Nadzwiy- 
czajne Walne Zgromadzenie Olkręgowe- 
go Kolegjum Sędziów Piłki Nożnej w 
Wilnie, na którem głos decydujący mieć 
badą członkowie mzeczywiści odpowied- 
mio do par. Statutu PIKS., prawo prze- 
mawiania i zgłoszenia rwiniosków mają 
wszyscy członikowiie. 

Na nadzwyczajne Walne Zgmomadze- 
nie Wil. O. K. Su w! sprawie przyzniamia 
nagrody przechodniej oraz wydaniao pa- 
miątkowych  żetomówi proszeni Ibędą ikaż- 
dorocznie przedstawiciele Zarządu i W. 
G. iD. Wii. OZPN'u, którzy będą mogli 
korzystać z głosu doradczego. 

K.P.W. Ognisko poka- 
nato Makabi 

Przy wybitnie niesprzyjających warun- 
kach atmosferycznych, na rozmokłem ibo- 
isku wobec nielicznej grupy najgorliw- 
szych widzów, odbyło się w: sobotę spot- 
kanie piłkarskie drużym KIPIW! Ognisko 
i Makabi wialczących o punkty w mistrzo- 
stwie Okręgu. 

Zwyciężyła drużyna Ogniska uzysku- 
jące wymik 3:2. Trudno mówić o przebie- 
gu meczu, o grze poszczególnych graczy, 
lub bawić się w przepowiednie na podsta- 
wie tego meczu. 

Nie może być gry wł błocie, nie można 
więc winić graczy, że grali aby grać, aby. 
wygrać raczej. 

. Obydwaj bramkarze zasłużyli na spec- 
jalną uwagę gdyż «obydwaj zawinili po 
dwie bramki, Dobrze grali: Balosek, God- 
lewski, Kotłowski, 

Sędziował p. Sudnik. 

Szermiercze zawody о т!- 
strzostwo szkół 

Przez cały niemal dzień wczorajszy — 
odbywały się zawody szermiercze o aka 
społowe it indywidualne mistrzostwa szkół 
średnich (Wilna. 

, Udział w zawodach brały zespoły — 
gimn, Mickiewicza, Lelewela, Czackiego i 
szk. Technicznej, 

W wyniku końcowym walk tyutł mi- 
strza uzyskali: w konkurencji zespoło- 
wej drużyna im. Mickiewicza, indywidu- 
alnie Polakowski (G. Mickiewicza), przed 
Romanowski (g. Lelewela). 

Zawody. zorgaizowane były. pnzez „le- 
les elaków" i odbywały się w ich salii gim- 
nastycznej, 

Nadużycia w ban 
     

Okręgu klasy A i B. pańi 
je Wil. OZLA) oraz 24 i 
odznakę PZLA (organizuje „Sokół*) i 
28 bm. mecz Wilno—Białystok. 

> 

Wil. Okr. Kolegjum Sędziów Piłki Nożnej 
prosi nas o podanie do wiadomości, że 29 bm. 
w hotelu „Bristol* odbędzie się egzamin sę- 
dziowski dla kandydatów na sędziów prób - 
nych. Podania wraz z taksą egzaminacyjną — 
5 zł. nadsyłać do 26 bm.: sekretarjat OKS 
Wilno, Straszuna 12 L. Gisin. 

* * * 

Staraniem Poł. Zw. Żeglarskiego Ośrodek 
w Trokach rozpoczyna pracę od dnia 1 do 
28 lipca rb. 

panów (organizu- 
25 bm. zawody na 
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Zarząd Międzynarodowej Kobieceį Federa- 
cji Sportowej zdecydował znacznie rozszerzyć 
program najbliższych Kobiecych Igrzysk Olim- 
pijskich, jakie odbędą się w Londynie 1934 
roku. : 

W ramach igrzysk rozegrane będą po raz 
pierwszy turnieje gier: koszykówki, piłki noż- 
nej i hazeny. 

Ponadto — zamiast trójboju wprowadzono 
pięciobój w następującym składzie konkuren- 

cji: 100 m., skok wzwyż i wdal, oszczep i 
kula. 

ж * + 

Kalendarzyk pierwszej tury gier o mistrzo- 
stwo Okręgu w siatkówce pań i panów prze- 
widuje: 20 bm.: 

godz. 17 — WKS 1 p. p. Leg. — Sokół; 
godz. 17.00 Strzelec — SMP; godz. 17.30 Og- 
nisko — AZS; 1 p. p. Leg — SMP; Ognisko 
— Sokół; godz. 18.30 1 p. p. Leg. — AZS; 
Strzelec — Ognisko. 

21 bież. mies.: 
Godz. 10 Sokół — SMP; 1 p. p. Leg. — 

Strzelec; godz. 10.30 Ognisko — SMP; Sokół 
— AZS; godz. 11— 1 p. p. Leg. — Ognisko; 
Strzelec — Sokół; godz. 11.30 SPM — AZS; 
Panie: AZS — Makabi. 

Sędziować będą p. p.: Hołownia, Kaczergiń 
ski, Lewon, Szumański. 

Gry odbędą się na stadjonie Ośrodka WF. 

* * * 

Zarząd PZGS uchwalit, iż finałowe zawody 
o mistrzostwo Polski w piłce siatkowej, w pił- 
ce koszykowej drużyn żeńskich i męskich od- 
będą się w Toruniu. 

* * * 

Najbliższą imprezą naszych bokserów, tre- 
nowanych obecnie przez urlopującego w Wil- 
nie „warszawiaka* Pilnika, będzie mecz z re- 
prezentacją Grodna, dokąd wyjeżdża nasz ze- 
spół, Wkrótce gościć będziemy u siebie repre- 
zentację Białegostoku, której niedawno udato 
się rozgromić słaby zespół Wilna. Mecz Wilno 
—Estonja jest wciąż jeszcze pod znakiem za- 
pytania, gdyż Wil. OZB nie otrzymał dotych- 
czas definitywnej odpowiedzi. 

ж * * 

Na egzamin praktyczny z koszykówki i siat 
kówki, który odbędzie się w dniach 17 i 18 
bm. o godz. 17 w sali Ośr. WF wyznaczono 
drużyny treningowe klubów sportowych: AZS, 
Ognisko, SMP, Sokół, Strzelec i ZMRi P. 

Kandydaci, którzy złożyli egzamin teorety- 
czny, a nie zgłoszą się do praktycznego egza- 
minu, praw nie otrzymają. 

о* * 

Dzien 15 czerwca rb. przyniesie nam mecz 
lekkoatletyczny reprezentacji klubów cywilnych 
contra WKS Wilno. 

Program szczegółowy:. 
Bieg 100 m.; bieg 110 m. przez płotki; — 

bieg 200 m.; bieg 400 m.; bieg 800 m.; bieg 
1500 i 5000 m. 

Skoki wdał, wzwyż, i 
lą, dyskiem 1 oszczepem. Biegi sztafetowe 
4X100 : sztafeta olimpijska 100x200X400 
X800. Pięciobój dła młodych do lat 17. 

Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej na 3 
dni przed terminem zawodów na ręce p. Ku- 
dukisa, Wilno Metropolitalna 1. 

* 

o tyczce. Rzuty ku- 

* % 

Państwowy Urząd WF organizuje w rb. po 
raz pierwszy kobiecy obóz wypoczynkowo - 
propagandowy wychowania fizycznego dla in- 
teligencji pracującej. 

Celem obozu jest umożliwienie kobietom pra 
cującym w urzędach i biurach taniego spędze 
nia urlopu i wypoczynku w warunkach korzy 
stnych pod względem zdrowotnym i przyjem 
nościowym. Program obozu obejmuje: wycie- 
czki, pływanie, ćwiczenia ruchowe, gry i spor 
ty, kąpiele słoneczne i powietrzne. Uczestnicz 
ki będą pod opieką lekarki i instruktorki WF. 

Obóz odbędzie się w dniach 2 — 30 lipca 
rb. w Druskienikach. Opłata za obóz zł. 80.— 
Uczestniczki korzystają w drodze na obóz i z 
obozu ze zniżki nolejowej na podstawie rozka- 
zów wyjazdu. 

Zgłoszenia wraz ze świadectwem lekarskiem 
stwierdzającem dobry stan zdrowia, nadsyłać 
do dnia 10 czerwca do Okr. Urzędu WF. i 
PW w Grodnie (DOK ii). 

* * * 

Zapowiedziane na wczoraj imprezy motocy- 
klowe i cyklistowskie z uwagi na złą pogodę 
nie odbyły się. у 

„Wil. Two Cykl. i Motocykl. miało mieć 
raid wiosenny na trasie Wilno — Ejszyszki — 
Wilno oraz cyklistowskie wyścigi torowe, a 
ŻAKS projektował klubową wycieczkę do 
Trok. 

42,06 

Sędziowie piłkarscy p. p. Wohlman i 
wyznaczeni zostali sędziami ligowymi. 

TEDDY OS SOYKA RR SESYRUEAKIRA 

cukrowników 

Katz 

DYR. RUSZKIEWICZ POZOSTAWIŁ LICZNE BRAKI —- 
WILNO. — Przypuszczenia, że przy- 

czyną samobójstwa dyrektora Banku Cu 
krowników Stefana  Ruszkiewicza były 
nadużycia, już w pierwszym dniu śledz- 
twa znalazły potwierdzenie. 

Jak już wczoraj wzmiankowališmy, 
dyr. Ruszkiewicz strzelił do siebie w mo 
mencie przybycia do banku dyrektorą 
kontrolującego z Warszawy. 

Okoliczność ta stała się punktem wyj 
ścia dla śledztwa, które bez trudu stwier dziło, po przeprowadzeniu obliczeń skła- 
dowych, brak 300 worków cukru wartoś 

ci około 20 tys. zł., sprzedanych przez 
Ruszkiewicza z wolnej ręki hurtownikom 
w mieście. Wpisu rachunkowego na 
sprzedany towar w księgach nie odnale- 
2iono. 

Ponadto Ruszkiewicz zdołał przywła- 
szczyć kilkanaście tysięcy złotych, wpła- 
conych jako zaliczki na zamówiony to- 
war. ! 

Ogólne straty, jakie bank poniósł, — 
wskutek tych machinacyj, narazie nie 
dadzą się Ściśle ustalić, w każdym bądź 
razie sięgają One kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. 

Ekspertyza ksiąg wykaże w najbliż- 

zej przyszłości wszystkie niedokiadnoś- 
ci— 

O tem, že samobėjca liczyl, iž každej 
chwili może być zdemaskowany, šwiad- 
czy tn. in. fakt, jaki miał miejsce przed 
kilku dniam:i. Ruszkiewicz został niespo 
dziewanie wezwany na świadka w spra- 
wie kradzieży cukru z kooperatywy kole 
jowej. Powiadomienie z Sądu doręczono 
mit przez policjanta. Gdy ten wszedł do 
gabinetu i powiadomił go, że jest wzy- 
wany do Sądu, Ruszkiewicz sięgnął do 
szuilady, gdzie leżał rewolwer i dopiero 
dalsze słowa policjanta uświadomiły go, 
że jest potrzebny w charakterze świadka. 

w niedzielę . inauguracja 4-go walnego 
zjazdu Wojewódzkiego Zrzeszenia Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet Wiłleńsz- 
czyzny przy udziale rwysłanniczek z te- 
renu całego województwa wileńskiego w 
liczbie kilkudziesięciu. Ze stolicy przyby 
ły na zjazd przewodnicząca zarządu głó- 
wnego Związku p. Zoija Moraczewska i 
sekretarka p. Wanda Drzewiecka. 

W otwarciu zjazdu wzięli udział na- 
czelnik Wydz. Urz. Wojew. dr. Rudziń- 
ski, reprezentując p. wojewodę wileńskie 
go, dowódca Obszaru Warownego pułk. 
Pakosz, kurator Wil. Okr. Szkolnego K. 
Szelągowski, oraz przedstawiciele całego 
szeregu związków i organizacyj, wita- 
jąc zjazd i składając życzenia owocnych 
obrad. 

Obrady zjazdu toczyły się pod prze- 
wodnictwem p. Moraczewskiej w lokaki 
Związku Pracy Obyw. Kobiet przy ul. Ja 
giellonskičį, wśród wielkiego zaintereso- 
wania, towarzyszącego pracom tej tak 
popularnej w całej Rzeczypospolitej in- 
stytucji. : 

Porządek obrad wypełniły sprawozda 
nia za okres ubiegły, m. in. sprawozda- 
nie finansowe p. prof. Poli Dąbrowskiej, 
sprawozdanie z działalności zarządu, zło 
żone przez prezeskę p. dr Janinę Rost- 
kowską, referat p. prof. Hillerowej o (wy 
chowaniu obywatelskiem, referat p. Ole- 
chnowiczowej o wytwórczości gospodar- 
czej, referat prasowy p. Masiejewskiej i 

absolutorjum. 
Ogólnym apłauzem nagrodzono pro- 

gramowe przemówienie p. Zofji Mora- 
czewskiej z Warszawy © poczynaniach 
Związku Pracy Obyw. Kobiet i progra- 
mie przyszłych prac. Wreszcie zasadni- 
czym punktem porządku obrad były wy- 
bory zarządu Zrzeszenia Wojewódzkiego 
które na podstawie nowych statutów, 0- 
bejmuje teren wszystkich powiatów wo- 
jewództwa, z wyłączeniem miasta Wil.- 
na. Nastąpił bowiem podział pracy. 

Na terenie miasta działa osobne zrze- 
szenie grodzkie z wybranym w kwietniu 
rb. osobnym zarządem pod przewodnic- 
twem p. prof. Hillerowej. Przewodniczą- 
ca Zrzeszenia wojewódzkiego wybrana 
została w dniu dzisiejszym p. dr. Janina 
Rostkowska, stając na czele wybranego 
równocześnie zarządu wojewódzkiego, 
złożonego z 10 członkiń. Wybrano rów- 
nież komisję rewizyjną i sąd honorowy. 

Bardzo pięknym momentem dzisiej - 
szego zjazdu było uznanie, wyrażone 
działalności p. Zofji Moraczewskiej, prze 
wodniczącej ogółnopolskiego Zrzeszenia 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. — 
Podczas obiadu, którym wileńskie panie 
podejmowały uczestniczki zjazdu w loka 
lu Związku, wręczono p. Zofji Moraczew 
skiej adres, złożono jej życzenia z okazji 
dnia jej imienin. Poetka nasza, p. Masie- 
jewska, napisała piękny wiersz, poświę- 
cony p. Moraczewskiej. Zebranie minęło 
wśród bardzo serdecznego nastroju. 

  

ONIKA 
wilódrka 

челалитстлыяе 
PONIEDZ. 

Das 15 
Zotji Wd. 

Jatro 
Bł. Audrzeja 
 TABOWEPOWBECSANOsK ° 

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

Z DNIA 14 MAJA 
Ciśnienie średnie: 753. 

Temperatura średnia: +10. 

"Temperatura najwyższa: +13. 

Temperatura najniższa: +-6. 

Opad: 2.7 mm. 

Wiat*: północno - zachodni. 

Tendencja: stan stały, potem lekki wzrost . 

Uwagi: pochmurno. 

Wschód słońca.g, 3,17 

Zachód słońca g, 7,14 

  

KOŚCIELNA 
— w DZIEŃ IMIENIN OJCA ŚWIĘ- 

TEGO. W związku z Imieninami Jego 
Świątobliwości Ojca Świętego odbyło się 
wezoraj uroczyste nabożeństwo w koście- 
le św. Jama. Na nabożeństwie eelebnowid- 
mem przez J. E. Arcybiskupa Metropoli- 
tę Wileńskiego obecni byli przedstawi- 

ciele władz orgamizacyj społecznych i 
tłumy wiermych. 

MIEJSKA 
— RADA MIEJSKA ODPOCZYWA. 
Wobee uchwalenia nowego preliiminarza 

budżetowego w posiedzeniach Rady Miej- 

skich mastąpi przerwła. Przed ferjami 
letmiemi odbyć się mogą jednak jeszcze 
jedno lub dwa posiedzenia plenarne, 

— PODATEK WOJSKOWY. Dokony- 
wama obecnie egzekucja podatku wojsko- 
wego mie daje zadawłalających  rezulta- 
tów. Ściąganie mależności posuwa się 
'bamdzo oporne, wszczęte zaś kroki egze- 
kucyjne w większości wypadków muszą 
być wstrzymanie z racji ubóstwa. Ostate- 
czne rezultaty, uwlidocznią się dopiero po 
skończeniu akcji egzekucyjnej. 

— Stan bezrobocia. — Na terenie Wilna 
znajduje się obecnie 6650 bezrobotnych. 

Bezrobocie stale zmniejsza się, lecz w stop- 
niu b. nieznacznym. W chwili obecnej mimo peł 
ni sezonu, uruchomiono stosunkowo nieznaczną 
ilość robót. 

Po uzyskaniu przez Wilno większej pożycz- 
ki z nowotworzącego się funduszu pracy, tem- 
po robót zostanie znacznie wzmożone. 
J;ę!h h!R benożnej,aE!kż 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy) — 18 maja w lokalu poradni 
eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr Prażmow 
ski wygłosi odczyt na temat „Higjena osobista 
w życiu codziennem*. Początek o godz. 5,30. 
Wstęp wolny. 

SZKOLNĄ 
— 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. 

Ш i IV jest 

7 

W. oddziałach II po cztery 
miejsca dla dziewczynek. 

AKADEMICKA 
— Z AKADEMICKIEGO ODDZ. ZW. 

STRZELECKIEGO. Zarząd  Akademie- 
kiego Oddziału Zw. Strzeleckiego stud. 
USB miniejszem podaje do "wfadomości, 
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Urzędnik pocztewy — malwersantem 
WILNO. — Onegdaj zbiegł z Wilna wyż- 

Szy urzędnik Dyrekcji Poczt Witold Krydel,-- 
winny nadużyć na szkodę świetlicy poczto- 
wej. 

Będąc skarbnikiem zarządu świetlicy Krydel 
— jak się obecnie okazało — dopuszczał się 
systematycznych malwersacyj, przywłaszczając 
pieniądze, wpłacane na cele kulturalno - oświa 
towe. 

Według prowizorycznych obliczeń, braki ka 
sowe wynoszą przeszło 5 tysięcy zł. 

Po ujawnieniu nadużyć Krydet ukrył się — 
lecz już wczoraj nadeszła wiadomość do Wil- 
na, że został on aresztowany pod Szczuczy- 
nem i pod eskortą skierowany z powrotem do 
Wilna. | 

hm 

członkom i kandydatom Oddz., że w sobotę 
dnia 20 maja br. o godz. 19-tej w pierw; 
szym i o godz. 19-ej m, 30 w drugim ter- 
minie odbędzie się Walne Nadzwyczajne 
Zebranie członków Oddziału. Na porządku 
dziennym: 

1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
2. Udzielenie absolutorjum  ustępują- 

cemu Zarządowi. 
Obecność członków ji kanidydatów — 

obowiązkowa. 
RÓŻNE 

— WYCIECZKA GRODNIAN. Wezo- 
raj bawiła w Wilnie wycieczka z Grodna 
w liczbie 647 osób przybyła do mas pocią- 
giem popularnym, zorganizowanym przez 
IWileńską Dyrekcję Kolei. 

Wycieczka odbyła pielgrzymkę do Kal- 
młarji a następnie zwiedziła: miasto opro- 
wadzana: przez przewodników: Tewa Kra- 
joznawiczego z dr. Krzemieniem i! Ordą na 
czele, Wieczorem 0 godz. 20.15 wycieczka 
odjechała z powrotem. 

— WYCIECZKA NAUCZYCIELSTWA 
ŁÓDZKIEGO ZWIEDZA WILNO. Bawi w 
Wilnie wlycieczka kierowników szkół po- 
wszechnych Łodzi z inspektorem p. Kotu- 
6а na czele, Goście zabawią w Wilmie 
cztery dni, 

— Przymus podatkowy w gminie żydow- 
skiej. — Wielu płatników - żydów nie uiszcza 
podatków na rzecz swej gminy wyznaniowej, 
więc zarząd gminy ma zamiar skierować s 
reg nakazów płatniczych do wydziału egzeku- 
cyjnego Izby Skarbowej celem ściągnięcia na- 
leżności w drodze przymusowej. 

— FUNDUSZE NA SZKOLNICTWO. 
Wobec aktualnej obecnie sprawy zatwier 
dzenia mowego budżetu miejskiego 
przez władze Wojewódzkie Mimisterstwo 
Spraw  Weswtnętrznych madesłało okólnik. 
który mówi o zwmóceniu większej uwagi 
na pozycje dotyczące szkolnietwa: Po- 
trzeby szkolnictwa powszechnego winne 
być uwzględnione "w nowym budżecie 
jaknajszerzej. Ponadto mogą być doko- 
nywane przeniesienia kmedytów z innych 

pozycyj ma rzecz  szkolmietwia. 
— Czerwony Krzyż organizuje Koło Sióstr 

Pogotowia Sanitarnego P.C.K. Zebranie orga- 
nizacyjne odbędzie się dnia 21 maja r.b. o 
godz. 10 rano w lokalu C.K. przy ul. Tatar- 
skiej 5. 

Wszystkie siostry Pogotowia Sanitarnego, 
które złożyły zobowiązanie, proszone są o wzię 
cie udziału w zebraniu. Porządek obrad zosta- 
nie rozesłany. 

— INAUGURACJA PRACY CH. U. R. 
Jak już donosiliśmy w: niedzielę dnia 28 

maja b. r. o godz. 1-ej w południe odbę- 
dzie się w lokalu przy ul. Metropolitalnej 
1, inauguracja rokłu pracy w Chnześci- 
jańskim Uniwersytecie Robotniczym (Ch. 
U. R.) W programie przewidziany jest 
referat p. IPrezesa Dr. Kazimierza Niżyń- 
skiego, oraz produkcje muzyczne i chóral- 
me. Produkcje muzyczne wykona otkie- 
stra pp. IPocztoweów, która: dzięki po- 
parciu p. prezesa imż. Żuchowicza, przyj- 
mie czynny udział wi unoczystościach. Zaś 
chór „Echo“ pod batutą p. prof. Włady 
slawa Kalinowskiego odśpiewa  sżereg 
pieśni. 

— DRZEWIO WILEŃSKIE DO FRAN- 
CJI. Przed niedawnym czasem wyek- 
spedjowano do Francji! większy transport 
desek świerkowych. Transport zostal 
przyjęty b. przychylmie. W związku z tem 
poza zawartą już umową ma dostawę 
DoZ wileńskiego do Francji, w naj- 
bliższym czasie mają być wszczęte pono- 
wnie pertraktacje na dostawę desek do 
całego szeregu miast przemysłowych — 
Framcji. 

TEATR I MUZYKĄ 
= Dzisiejszy „Tani poniedziałek". — Dziś 

w poniedziałek 15 maja o godz. 8 wiecz. po 
cenach propagandowych (od 20 gr.) potężny 
dramat Wyspiańskiego w dziewiętnastu obra- 
zach „Aohilleis* (chóry wodnic i fal, śpiewy 
w obozie Achajów, bohaterowie z Iljady Hc- 

ać Przedstawienie to zostanie odegra- 
ne staraniem i przez teatr międzyszki 
torjum Okr. Szk. Wil. PZN 

Jutro we wtorek 16 maja wraca na afisz sen 
sacyjna sztuka „Pokój na trzeciem piętrze nr 

— Smosarska żegna prowincję! — Ostatnie 
gościnne występy Jadwigi Smosarskiej i St. 
Daczyńskiego w słonecznej sztuce „Żegnaj mio 

dości stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie odbędą się -15 maja — w Ka 

bryniu, 16 maja — w Grodnie, 17 maja w 
AR 
— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy M. 

Grabowskiej. — Triumi „Cnotliwej Zuzanny * — Wystawiona w Lutni: operetka Gilberta 
„Cnotliwa Zuzanna” zdobyła wstępnym bojem 
wilnian i niewątpliwie stanowić będzie złotą 
żyłę repertuarową tego teatru 
(Ciąg dalszy kroniki wil na str. 4-ej) 

   

  

   



  

  

Chcesz wygrać — kup los 
  
  

Pemysłowy trick oszustów 
ZAPOMOCĄ „SEANSU* SPIRYTYSTY CZNEGO USIŁOWALI WYŁUDZIĆ PIE- 

NIĄDZE 
WILNO —Onegdaj pisałśśmy o odnalezieniu 

zwłok zaginionej przed kilku tygodniami ucze- 
nicy gimnazjum Kluczowej 16-łetniej Heleny 
Sawickiej (Tatarska 26), która z powodu 
złych stopni, utopiła się w Wilji. 

Obecnie „okazuje się, że wypadek z Sawic- 
ką starali się wykorzystać jacyś oszuści, którzy 
zainicjowałi coś w rodzaju seansu spirytystycz 
nego, chcąc tem łacniej wyłudzić od rodziny 
zaginionej pieniądze. 

W kilka dni po zaginięciu córki, do Sawic- 
kiej zgłosił się jakiś osobnik, który przyrzekł 
ułatwić poszukiwania i zaproponował usługi 
pewnej dziewczyny, znanej jako doskonałe me 
djum. 

Sawicką zaprowadzono wieczorem do jakie- 

UODERCENE ORAZ 

KRONIKA WILEŃSKA (Ciąg dalszy) 
CO GRAJĄ W KINACH? 

REW JA — Piekło Paryża. 

sta 
CASINO — Krółowa podziemi 

Helios — Maski. 

PAN — Nagana 
HOLLYWOOD — Wyrok morza. 

LUX — Dobroczyńca ludzkości. 
ŚWIATOWID — Ułani, ułani, chłopcy ma- 

lowani. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożar. — Zapaliły się sadze w kominie 

piekarni Kacowej przy ulicy Witoldowej 43.—- 
Straż ogniowa pożar szybko ugasiła. 

— Skradziony zegarek. — Sewerynie Lech- 
wickiej, zam. przy ulicy Krakowskiej 32, skra- 
dziono złoty zegarek -z łańcuszkiem wartości 
200 zł. 

— POBILI I ODEBRALI KAPELUSZ. 
Nachman Michaliski zam. przy ulicy Kalwaryj- 
skiej 98 gdy przechodził wieczorem koło Rya- 
ku Kalwaryjskiego został zaczepiony przez 2 
nieznanych osobników, którzy go dotkliwie po 
bili i zerwawszy mu z głowy kapelusz odda- 
lili się w stronę Mostu Zielonego. 

Poszkodowany pobiegł za nimi i w pobli- 
żu mostu oddał uciekających w ręce policji. 
Obaj byfi nietrzeźwi. 

— WYEKSMITOWANI POD KOŚCIOŁEM. 
Koło kościoła Bonifratrów ulokowała się wy- 
eksmitowana z mieszkania (Bołtupska 4) rodzi 
na Parwenisów, składająca się z czterech 0- 
sób. 

Wyeksmitowanych ulokowano w schronisku 
przy ulicy Dzielnej 56. 

— Przez okno. — Wilkiewicz Wacław — 
Trakt Batorego 43 — i Wysocki Władysław 
— Belwederska 19 — w nocy z I na 12 bm. 
wynieśli przez otwarte okno mieszkania Holsz- 
tejna Sergjusza (Popławska 30) dwa krzesła 
wiedeńskie. Wilkiewicza i Wysockiego zatrzy 
mano. i odebrano krzesła. 

000 

Staruszka z kartoflami 
Ulicą Sapieżyńską szła wczoraj sta- 

ruszka z workiem kantofli ma plecach. W 
pewnym momencie worek nie wytrzymał 
ciężaru: w rogu zrobiła się dziura, i kar- 

toflle jeden po drugim zaczęły wysyty- 

wać się. Staruszka nie odrazu zauważyła 
szkodę. Natomiast zauważyło ją kilku 
pachcląt, powracając ze szkoły, Czapki 
z czerwonym otokiem, tornistry, gołe kos 

lana, zielone  skautowskie bluzy. 
Pacholęta: pobiegły szybko na, widok 

sypiących się kartofli i ma wyprzódki po- 

częły rozdeptywać je. Zapewne gwar pa- 
choląt poruszył staruszkę: 'odmróciia się, 

dostrzegła stratę, krzyknęła. Przystąpiła 

do obrony swojej własności. Słychać było 
połajanki starus z pacholętami, stychać 

było jak kilka tofli zagwizdało w po- 

wietnzu, i któryś z pacholąt dostał w łeb. 
Potem  pacholęta wczbiegły się, a zmę- 
вхопа startuszka siadła mad rymsztokiem, 

    

        

zbierając rozgniecione kamtotle. 
Szkoda, że pacholęta nie należą do 

wilezków, łabędzi, czarnych tnzynastek, 

błękitnych jedymek czy imnych drużyn a 

i zastępów; wliedziałyby wtedy iż dzień, w 
iktórym hameemz niie dokomał dobrego u- 
ezyfnlku jest stracony ii że mie wolinio jest po- 
pełniać uezymików: złych. | 
ERA STAR 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

  

goś mieszkania na N. Świecie, aby asystowała 
przy seansie, 

W mieszkaniu było kilka osób, a m. in. i 
owa reklamowana dziewczyna. 

„Medjum* natychmiast po uśpieniu wypo - 
wiedziała kilka słów na temat zaginionej, doda 
jąc, że dziewczyna żyje, lecz znajduje się w 
rękach jakiejś niebezpiecznej bandy. Dalsze sło 
wa medjum przerwał aranżer seansu, żądając 
od Sawickiej większej sumy za wskazanie miej 
sca pobytu zaginionej. 

Sawicka, jakgdyby coś przeczuwając, odmó 
wiła temu żądaniu i pertraktacje zostały prze 
rwane. 

Obecnie wobec odnalezienia ciała samobój- 
czym, staje się jasne, że cały seans był spryt 
nie obmyślanym trikiem oszukańczy m. 

nowogcódzka 
— [POBYT P. WOJEWODY ŚWIDER- 

SKIEGO W BARANOWICZACH. (W dniu 
14 b. m. p. w-, ‚ Świderski będzie 
bawił rw Baranowiczach, gdzie weźmie u- 
dział (w uroczystościach związanych z 
tygodniem LOPP. 

— BURZA W NOWOGRÓDCZYŹNIE 
W: dniu 12 b. m. w czasie burzy powstała 
silma ulewa która zwłaszcza na terenie 
gmimy  Szczorszowskiej, pow. mowogródz- 
kiego wyrządziła znaczne szkody. W kil- 
ku miejscach zostały uszkodzone mosty 

na drogach przez wiezbrane nagle wzeczul- 

ki. 

grodžiojyka 
— IPOWSTDTANIE KOMITETU RATO- 

WANIA BAZYLIKI (WILEŃSKIEJ. Sta- 
rosta Powiatowy  Durożański zwołuje na 

dzień 18 maja r. b. na. godz. 6 ppoł. w 
sali Sejmiku Powiatowego przy ul. О- 
rzeszkowej 3, ongamizalcyjne posiedzenie 
dla utworzenia Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej. 

— KIEROWNICTWO SĄDU GRODZ- 
KIEGO w: 'Grodmie obejmie sędzia Kazi- 
mierz Buchalski z Wołkowyska. 

— POŻARY. Wie wsi Bojary gm. Mo- 

sty w zabudowaniach Józefa Szewczytka, 

z nieustalonych przyczyn wybuchł pożar 

sikutkiem czego spaliła się ma jego sziko- 

dę stodoła . i chlew. Stmaty mamazie nie 

ustalono.” 

    

W mocy ma 9 b. m. we wsi Mogilany 
gm. Indura w zabudowaniach Melamji 

Murzynowej, wybuchł pożar, którego pa- 
stwą padła stodoła. Według zapodania po- 
szkodowamej straty wynoszą 350 zł. 
Przyczyna pożaru mie ustaloma. 

—DALSZE WYMÓWIENIE PRAC 
BEZROBOTNYM. W dniu dzisiejszym — 

kończy się termin wymówienia 14-dnio- 
wego mobotnikom, zatrudnionym przy ro- 
botach miejskich. Magistrat w dniu 8 b. 
m. przesłał upommienie do wszystkich do- 

zorcówi robót, by pracę zaprzestali w dniu 
13 maja. 

(W związku z powyższem ustaną prace 
na Kołoży pnzy umocowywaniu brzegów 
Niemna, a 90 robotników, straci zajęcie. 

Robotniey jednak mie cheą pogodzić się z 
wymówienmiem im pracy i wbrew: zapawie- 
dzi o przerwaniu jej mają w dniu 15 maja 
wszyscy zgłosić się i kontynuować ją w 
dalszym ciągu. 

— NAPAD RABUNKOWY. W аоы 11 
maja: r. b. w godzinach wieczonowiych w 

AAAAMAAAGLAAALAAAAMAAAASAAAAALAAAA ADA AAA 

DŽWIĘEKOWE KINO „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

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

LA BARRYMORE 
w filmie p.t. 

Mrsenjusz Lupin 
(Dżentelmen - włamywacz). Nad program: — 

tygodnik Fox'a — rajnowsze aktualności. 

Wstęp 50 gr. 
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WANDA N. DOBACZEWSKA. 19) 

Zwycięstwo Józefa Zotadzia 
Dymitr Pawluk wszedł do swojej cha nim przebrnie rozkisłą łąkę!! A okólną 

ty, gdzie żona, Ulisia, pod oknem siedzą- 
ca, przędła len na kołowrotku. Śpiewała 
przytem żałosnym, znękanym głosem, a 
wązka, żółta twarzyczka: krzywiła jej się 
do płaczu. Mąż nie mówił nic, ale ona 
rozumiała dobrze, jaki to cień słania się 
od paru dni dokoła ich chaty i czekała 
czegoś bardzo złego z chwili na chwilę. 

Szwagier, Wańka powiedział jej o 
przyjeździe komendanta i że „wszystkie 
z nim w šwietlicy“. Ze drżeniem czekała 
powrotu męża i od jednego spojrzenia 
w jego ponurą twarz poznała, że stało 
się nieszczęście. Skoczyła ku niemu, przy 
padła do piersi. Dymitr pogłaskał ją 
przelotnie po włosach i odsunął od sie- 
bie. Gdzie jemu było teraz do baby... 
ważniejsze rzeczy miał na głowie. W 
świrnie, pod resztą zboża, stała druga 
skrzynka Korolonka. Strach, jak on dużo 
tego dobra zebrał przez zimę! Nie dziw, 
parę razy odbierał transporty zza grani- 
cy. Jego szwagier, Sokólski, nie chciał O tem, by przenieść ciężką skrzynię 
trzymać wszystkiego... Coprawda niewie- do sadu i zakopać do ziemi, nie było co 
le mu to pomogło.. I tak trafił do turmy.. i myśleć! jedyny ratunek: w las! Cha- 

Dymitr stąpając ciężko, podszedł do ta Pawluków stała tuż pod lasem, sad 
okienka i wyjrzał na steczkę, biegnącą dotykał prawie pierwszych zagajników 
przez łąkę ku wsi. Była pusta. jeżeli po- olchowych. Tylko wstać, minąć podwó- 
licja wybierze się po niego odrazu, to za- rze, zapuścić się w gęsty, rozrośnięty 

BSE 

drogą, jezdną, co już pod lasem, nim do- 
skoczy!.. jeszczeby dużo można zdążyć. 
Wańka modlił się w kącie, pod obrazami. 
Chwiał się w tył i naprzód, trochę, jak 
żyd, kłaniał się w pas złocistej ikonie i 
mruczał. Dymitr uderzył go po ramieniu. 

— Kiń heto, Wańka! Pojdziem u świ' 
ron. 

Wańka pokręcił głową. 

— Nia pośpiejem. Mit'ka, walaj u les, 
do Korolonka! My tu, z Ulką, tak czy tak 
doradzim! Walaj u les! Nie boisz sia? 
Prawda, Ulka? 

Ale Ulka rozryczałą się i łkała głoś- 
no, rozpaczliwie, jak dziecko, samo w le- 
sie porzucone. Bała się straszliwie, śmier 
telnie. Znać to było z konwulsyjnego 
drżenia, jej ramion. Dymitr siadł na ła- 
wie. Jakże mógł ją opuścić? Toż wezmą 
babę, choć sobie i brzemienną... alboż 
oni na to patrzą? : 

      
Wydawca: Stanisław Mackiewicz | 
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w 
szczęśliwej 
kolekturze 

odległości 1 i pół klm. od Hiornicy, koło 

lasu idący do Girodna mieszkaniec wsi 
Pietraszowice Maciej Jiagmieszko został 
zatrzymany pzzez dwóch nieznanych 0s0- 
bników. Po zapytaniu go skąd i dokąd u- 
daje się, zażądali wydaniia posiadanych 

pieniędzy a gdy  Jagmieszko mie chciał 

dobrowolnie oddać, zrewidowali go i za- 
brali posiadane 16 zł. 

Po zabramiu pieniędzy Jagmieszko — 
cheliał udać się do Hiomicy jako najbliż- 

szej wsi i zawiadomić 0 mapadzie, lecz o- 
sobnicy. (ci zagrozili mu i zmusili do uda- 

mia się 'w kierunku Grodna, bojąc się praw: 
cdobnie prędkiego pościgu. Po przyby- 

ciu do Grodna Jagnieszko zawiadomił o 
napadzie władze policyjne, które wszczę 

ły natychmiast enengiczny. pościg i do- 
chodzenie. 

— PIECZONE GOŁĄBKI NIE LECĄ 
DO GĄBKI Karol Józef zam. przy ul. 

Kanonierskiej 9, zameldował o przywža- 

  

   

szczeniu ma jego szkodę przez iwłaścicie- 
la sklepu Citwinowicza Abrama 10 bułek, 

  

— WIELKI WIEC POSELSKI.. W dniu 
12 maja o godz, 16 w sali kina Apollo przez 
Radę Powiatową BBWR został urządzony. 
wielki wiec poselski, na którym obecni 
byli pp. wileemarszałek Sejmu Dr. Karol 
Polakiewiicz, posłowie [Poźniak i: Małynicz. 

Wiec rozpoczął poseł Poźniak, który 
w. krótkich 

kmeślił rolę opozycji 
Zgromadzeniia Namodowego, omówił zna- 

czenie powtórnego (wybonu Prezydentem 
profesora Ignacego Mościckiego ii mowę 
swą zakończył okrzykiem ma cześć Pana 
Prezydenta i Pama: Mamszałka Józefa Pil- 
sudskiego, który to okrzyk był entuzja- 

stycznie podchwycony, przez salę. 
Następnie wiicemiarszałek Sejmu dr. 

Polakiewiez 'w przeszło godzimnem  prze- 
mówieniu skreślił żmudną pracę Bloku 

Bezpartyjnego wi Sejmie dla: dobra. Pań- 
stwa, napiętnował robotę opozycji, 

która mie wnosząc nie nowego prowadzi 
opozycję dla opozycji, omówił ostatnie 
ustawy ze szczególnem uwzględnieniem u- 

stawy samorządowej, analizując ją z u- 
ustawą  framiecuską, wogóle pam! 'wiice- 

ma: lek omówił całokształt: posunięć 
rządu i Bloku i sbwiendzit, że pomimo kry- 
zysu myśmy utrzymali równowagę bud- 
žetową a złoty masz jest  majmoeniejszą 
walutą. 

Referat. wicemarszałka był włysłucha- 

my z wielkiem  zaciekawienem, tembar- 
dziej iż był "w wielu miejscach tnakito- 
wany z humorem, to też przelegent 20- 
stał magmodzony mzęsistemi oklaskami, a 
ma obecnych wywamł bardzo dobre wraże- 
mie, 

Sala była przepełmiona, gdyż obeenych 
było około. 500 osób. 

iPożądanem byłoby, aby częściej 

dzamo podobne uśwliadamiające wiece. 

lecz dobitnych słowach pod- 
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TĘCZA — maj. — Najnowszy 5-ty zeszyt 

dniami ukazał się 
w druku, przynosi wiele ciekawego materjału. 

pomieszczono dwa 
utwory, jeden oryginalny Michała Rusinka, mio 

„Teczy“, który przed kilku 

W. dziale nowelistycznym 

dego a pięknie zapowiadającego się pisarza 
oraz drugi, tłumaczony z angielskiego, przed- 
stawiający kulisy życia wielkiego miasta Sta- 
nów Zjednoczonych. Wspomniany zeszyt przy - 

charakterystycznej 
u pisarzy polskich 

pracy za- 

nosi początek niezmiernie 
ankiety, przeprowadzonej 
na temat stosunków materjalnych i 
wodowej literatów. W dyskusji zabrali gtos:— 
K. Iłakowiczówna, Z. Kossak - Szczucka, K. 
Wierzyński, oraz F. Goetel. W numerze tym 
znajduje się również artykuł Wandy Miłaszew - 
skiej, opowiadający na podstawie własnych 
wspomnień autorki o ludziach, którzy otaczali 
i otaczają do dnia dzisiejszego mistrza Pade- 
rewskiego. W zakresie materjałów aktualnych 
przynosi „Tęcza* omówienie decyzji sądu lite- 
rackiej nagrody m. Warszawy, dalej dokładny 
artykuł o technokracji, nowym prądzie gospo- 
darczym, który opanował Stany Zjednoczone 
oraz korespondencję z Berlina p. t. „Wstążka 
celuloidowa wznieca požar“.Poza tym materja- 
łem przynosi „Tęcza* wiele inych artykułów, 
opisów, wierszy, ilustracyj i rysunków. 

stary agrest dziadowego sadzenia... Gdy- 
by nie Ulka.. gdyby nie Ulka! 

Tymczasem dróżką jezdną, wzdłuż 
lasu, szło śpiesznie parę granatowych 
mundurów, pod eskortą wyrostków wiej- 
skich i psów. Psy szczekały, zachłystu- 
jąc się z wielkiej zajadłości; chłopcy to- 
warzyszyli policjantom w milczeniu, po- 
patrując na nich z podełba, szepcąc coś 
między sobą. 

Wiadomość, że „poszli do Mit'ki Pa- 
wluka* w mgnieniu oka obiegła całą 
wieś, W czem był winien, ludzie dorozu- 
miewali się tylko, znając jego stosunki 
z Korolonkiem. O drukarni w strażackiej 
świetlicy nie wiedział jeszcze nikt, człon- 
kowie oddziału nie poszli po wsi z no- 
winą. Jedni wstydzili się, drudzy bali się, 
by ich nie wplątano w tę historję. Ale 
Pawlukom współczuli wszyscy. Dobrzy 
byli z nich sąsiedzi i nadto już ciężka 
bieda na nich przyszła... Jakże.. Toż je- 
Śli Mit'ki zabiorą, Ulisia zostanie sama 
z „durnowatym' szwagrem... Wańka wia 
domo, po drogach chodzi, za ptakami, 
czy tam za inną żywiołą patrzy, ludzi o 
Chrystowych czasach poucza... ale żeby 
z pługiem w pole... gdzie jemu! A któż 
pomoże, kiedy u każdego swoja bieda 
piszczy i swoja robota na karku... Choć- 
by człowiek i najlepiej chciał — nie do- 
radzi... 

Kilka bab przyłączyło się do orszaku 
i zaczęło zawodzić nad losem  Ulisi. 
Przodownik policji ofuknął je, więc po- 

  

    

Ki. KAINKOWSBMI cówecie już 18 mija 
  

  

ipadiczas ostatniego 

KINO 

„Remia“ 

„ES 

„LAD 
„PAN“ 

Hollyvo 
„LUX | 
Światowić | 

Radjo wiieńskie 
PONIEDZIĄŁEK DNIA 15 MAJA 

PIEKŁO PARYŻA 
Balkon 

Sensacyjny dramat na tle przeżyć młodej i pięknej dziewczyny w odmętach Paryża 

BRE Parter 
i od ‚ 

W roli Początek o godz. 4, 6, 8, 10 25 54 | 
głównej GABY M6ERLAY w sobotę i niedzielę o A 5 el gr: gr. 

Uziš premjerai FILM GROZY I TAJEMNICY Mistrz maski, niesamowity genjusz tortur 

BORI$Ś KARLO F F CC sn rana i „snie 
w swej riajnowszej i największej przejmującej zgrozą kreacji 

SB A$ DR. FU-ĄAC CHU 
Wymyślne tortury, Pałac udręczeń 

Dziś! Fascynująca gwiszda amerykańskich ekranów $0ANRR GRAW FORD 

Nad program: „Mama kocha pagę“, komedja. 

w Swvim najnowszym filmie 

Seanse: 4, 6, 8 1 Miłość! Sensacja! Proces! Afera! Oto treść tego wielkiego filmu! Nad program: dodatki— 

  
  

  

  

  

10.15 
  

  

oraz pełna szampańskiego lumora i 

werwy Komedia w 2 skt. 
p. t. „SLIM NA wARCIE' z niezrów- 

a SIM $MOIE Sacz komikiem do łez! 

: m.ejsiu „actec 

50 gr. 
na wszystkie 

seanse 

Dziś! Najgłośniejszy egzotyczny film pełen grozy i niebezpieczeństw 

„NAGANAĆ” 
W roli gł. najpiękniejsza polka TALA BIRELL   
  

Dzis! Potęzny dramat zyciowy 

WYROK KORZA 
Nowy temat filmu, stojący na najwyższym poziomie artystyczn. 
W rol. gł. sławy ekrsnn genjal. tragikWalter Huston, piękna 

Heiena Chandler oraz K. Douglas. 

li miejsce parter 

25 gr. 
na wszystkie 

seanse 

  

Dziś! Najweselszy program! Gwiazda komików, najulubieńszy i najpopułarniejszy mistrz humoru 
Człowiek, który sam nigdy się nie śmieje, roz 

B U Ss T E R K E A T 0 N śmieszy wszystkich: starych, młodych, dorosłych i dzieci 

w swoim najdowcipniejszym filmie Dabraoczyńca iudzkości 

Nad program: Rysunkowa komedja dźwiękowa 
  

  

Wszyscy śpieszcie ujrzeć: Największy dźwiękowiec polski — 100 proc. — mówiony, śpiewany 

Ułani ułani chłopcy malowani 
Scenar. gener. WIENIAWY - DLUGOSZEWSKIEGO, muz. W. DANA, W roł. gł. najuub. art.ZULA POGO- 

RZELSKA, K. KRUKOWSKI (Lopek), A. DYMSZA, W. WALTER, M. FRENKEL. 
Dla młodzieży dozwołone. Ceny miejsc od _25 groszy. 

      

  

эч @О О A SE ABBA GEY (A RAT ADA TOY CZAR Ч ИЫ ЧВ —- 
PERSJONAT: i 

WIRY | 
HELENY NAGRODZKIEJ 

Miejscowość malownicza, posiada wyjąt- 
kowe warunki zdrowotne i dogodną ko- 
munikację z Wilnem. Czynny od 20 maja. 
O warunkach dowiedzieć się: Zawalna 16 
m. 8 lub tam na miejscu. Dojazd (w str. 

LETNIS RO 
WE DWORZE 

od 15 maja nad Naro- 
czem, parę kilometrów 
od schroniska. Utrzyma 
nie dobre czterokrotne. 
Park, łódka, bridź, koń 
wierzchowy. — Dojazd 

a autobusem do dworu.— 

POKÓJ 
FET NESK O 

lub dwa, z dużą weran 
dą, obok lasu, do wy- 
najęcia tanio. Zakret — 
ul. Letnia 6 m. I. Do- 
wiedzieć się od godz. 
12 do 5 po pał. 

11.40 Przegląd prasy, komunikat meteorolo B 
giczny, czas. ž 

12.05 Audycja dla poborowych (muzyka). 
13.20 Komunikat meteorologiczny. B 
14.40 Program dzienny. ń 
14.45 Muzyka polska (płyty). g 

15.15 Giełda rolnicza. Niemenczyna) do Anfowila, iub dorożk > : saaa 
15.25 Audycja dla dzieci: 1) Mleko skon- ś (tam > powrotem zł. 5.—) 3 EE 2 ARR S POSZUKUJĄ 

densowane i w proszku — pogadankę wygio 85 SR WI ИНА (Е ЛАЛА З ЕА Ч СЬ VO E VS | ||| PRAC 
si Edm. de Mezer. 2) Majowa legenda — opo- E i = 
wiadanie Cioci Hali. tx GBW GD GB TWD GO? GHEE CR G> GR GE GE Ls adis auks SR 

OE APA) Letnisko _ | NAUCZYCIELKA 
16.25 Francuski. A ADAM — == 5 i ŚR) aa w majątku, 6 klm. od Z 5 - letnią praktyką i Ay Ea WAŻ — od- Kureno AAAARADAK AAAADOAA DZ Wilna. 1, ЭНВ 3 po- nauczycielską 0 ы 

0 kd > 1: spRzEpaż LEtNISKA voje z lachnią. Duża kuie zajęcia w charak- 
Wo. p nA SEO 3, WYPTTWYITWEWEWY—  rmrreywtierywyw=» weranda. Obok rzeka i terze wychowawczyni - 

„00 Program na wtorek. lis sosnowy. Miejscn: .ub bony. Zgtoszenia“ 
10:00 Muzyka aneczna: ytyje EP PECET ra = wacósĘ i wość mslownicza. Io: do Redakcji „Sława — 
18.35 Wiad. bieżące. Е DO NABYCIA Druskieniki manikacja oai ešeriais a 
18.40 Prusy Wschodnie — odczyt. litewski. cytra, leżak, inhalator Wijła „Warszswisnka* (co godzinę) lnb kołeją — — 
18.55 Rozmaitošci. nowy, mogą byč SPTZE- Kanalizacja, wygody.— Może być z caładzien- PANI 

19.00 Codzienny odcinek powieściowy. canė Na žamianę pro Kuchnia wyborowadje- nem utrzymaniem. — INTELIGENTNA duktów spożywczych. SPO ietyczna, Ceny zniżcne 
Adres: Żwirowa 

Oterty skladać do Ad: przyjmie - 
Góra, fntormacje I. Ei es pi 

19.15 Lk с 
ministracji _ „Słowa”, cę, Uczciwość nieskazi- 

Wileński komunikat sportowy. Święto 

0 S S 2 A Via Uniwer- „pod: A. K, telna, osoby znane mia- 
19,45 Prasowy dziennik radjowy. RAYA SA GA BEC p ne RE T CT sta Wilna na żądanie 
20.00 „O operetce „Boccacio“ — wyglosi "" zložą swe poparcie. — 

Fr. Brzezinski. Pożądane jest: zarząd   

domu, wszelka apieka 
nad chorymi, lub dzieć- 
mi pozbawionėmi mat- 
czynej opieki. Adres:— 
Zarzecze, Żwirowa Gó- 
ra 7 m. 3. 

Nisiejszem kumunikujemy uprzejmie, iż z dniem 15 

maja r. b, udzieliliśmy JENERALNEJ REPREZENTACJI 
naszych od ub. stulecia ZNANYCH MŁYNÓW na 
woj. Wileńskie, Białostockie i Nowogródzkie firmie 

09M 
AGENTUROWY +2 re 8 B B Al EA Lód 

Wł. Dr, Rymszeniat w Wilnie. Kijowska 2-a 
Polscamy się nadal łask. pamięci i pozostajemy 

z wysokiem poważaciem 

20.15 Transmisja z „Morskiego Oka* — 
Operetka Suppe „Boccacio”*; wiadomości spor- 
towe; dodatek do prasowego dziennika radjo- 
wego; dalszy ciąg operetki; skrzynka technicz- 
na; dalszy ciąg operetki. 

23.00 Komunikat meteorologiczny; 
23.05 Muzyka taneczna. 

OO A RAA RE) 

    

POSZUKOJĘ 
POSADY 

z dobrem gotowaniem i 
dobremi  rekomenda - 

  

„P RZECHOWO” : #д'.".'ду… cjami. Mogę prowadzić 
as : L : A 283 

ac ak a Sp. Atc. w PRZECHOWIE (Pamarze). | gospodarstwo. o dac 
nia „Underwood“ lub „Remington“ z długim 

Н 

  

POSZUKUJĘ 
posady do dzie:i z szy- 
ciem w Wilnie lab na 

wałkiem, najmniej 65 cm. Zgłoszenia do Pluto 

nu žand. „WILNO“. 

GRONA OTO A AAA 
Wileńskie Koncesjonowane 

  

, и Kursy Samochodowe | Eis. ° 

Mieszilanie || i motocyklowe | "XGE" 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 

Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd 

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

powsz ) prosi o jską- 
kolwiek pracę, — Adres 
Wiłkomierska Ne 117. 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20         
WST TI TO SEK RIAA III L I IIS IN IIA TDI EI ZOO WWE C R 

milkty i tylko jaknajgłośniej pociągały 
nosami. Dymitr przyjął policję spokoj- 
nie, tylko Alojzemu Rupejce rzucił nie- 
nawistne spojrzenie. Rupejce, którego 
władze zmusiły pójść na świadka. Po- 
szedł, ale wskazówek ściślejszych odmó- 
wit. Skład bibuły komunistycznej, przy- 
wozowej i domowego wyrobu, był tut, 
gdzieś, w zagrodzie Pawluków ukryty... 
ale gdzie właściwie, on, Rupejko, nie wie- 
dział. Walczyło w nim poczucie obowiąz 
ku wobec Polski, wpojone przez dziad- 
ka, co z panami do lasu chodził, rozwi- 
nięte w Straży; walczyło ciężko z poczu- 
ciem solidarności wsiowej, z żalem nad 
Pawlukami, których od dziecka znał, a 
przedewszystkiem nad Ulisią. 

Ale przodownik policji i bez niego 
wiedział, gdzie szukać. Z miejsca popro- 
wadził swoich ludzi do Świrna i począs 
grzebać w zbożu. Nie potrzebował dłu- 
go pracować... skrzynia była źle ukryta, 
bo miała być, właśnie nazajutrz, wywie- 
ziona do leśnego schroniska korolonko- 
wego. 

Dymitr,na wszystkie pytania policji, 
wzruszał tylko wzgardliwie ramionami; 
był zrezygnowany, nie mógł i nie chciał 
się bronić. 

Przodownik zahaczył i Wańkę, ale 
w gromadzie, która zdążyła zebrać się na 
podwórzu Pawluków, zaczęły podnosić 
się okrzyki: jon durny! jon wieszczun! i 
przodownik zostawił Wańkę w spokoju. 
Durnowatych wieszczunów nie zaczepia 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO 

się we wsi białoruskiej bezkarnie, a na- 

tchnione oczy Wańki mówiły same za 
jego niepoczytalność. Bo na Wańkę „na- 
szło”, Począł wieścić o szatanie i koń- 
cu świata, więc przodownik, by skończyć 

coprędzej, napędzał Dymitra, kazał zbie- 

rać się z manatkami w dziesięć minut. 

Policjanci zabrali skrzynkę. Ulisia, 
jak błędna, dreptała po izbie, zbierajac 
Dymitra szmaty, wiążąc drżącemi ręka- 
mi w mały węzełek chleb i zzieleniałą ze 
starości słoninę. 

Była dziwnie cichutka, ale gdy Dy- 
mitr, w vtoczein.u policjantów przestępo- 
wał próg, krzyknęła przeraźliwie. Próbo- 
wała uwiesić się mężowej szyi, odep- 
chnięta, jbiegla za nim w opłotki, na 
drogę, aż do krzyża na zbicgu bocznej 

dróżki i traktu, idącego pr/cz wieś. 

Tutaj stanęła, oszołomiona  nadaie- 

mnością wszystkiego, coby mogłe: przed- 

sięwziąć. Wyciągnęła tylko cbic ręce za 

odchodzącym ku wsi, zgarbionym i 

chwiejnym między dwoma, surowo wy- 

prostowanymi policjantami. Dy'nitra pro - 
wadzono przez wieś, do posierunku, 

gdzie czekała furmanka. Do powiatowe- 
go miasta jechało się traktem w przeci- 
wną s*ronę... nie tędy. Mimo to Uika 
przykucnęła pod krzyżem i zawiarła, jak- 

by na coś czekając. Wańka nadszedł jej 

śladem, spróbował zagadać do bratowej; 

nie odpowiadała, chlipała tylko żałośnie, 

dygotała, aż zaczęła wić się po ziemi, jak 

w konwulsjach. Więc Ważka oparł się 

  

  

     

ramieniem o krzyż i stał nad szlochają- 
cą kobietą. Czekał, aż się uspokoi, pa- 
trzył ku wsi, w stronę, gdzie brat znikł 
w tumanie płowego kurzu. Ciskawi i 
współczujący sąsiedzi rozeszli się poma- 
leńku, większość towarzyszyła areszto- 
wanemu aż na miejsce odjazdu. 

   

   

Przedwiosenny wiatr latał, szumiąc, 
po wielkich brzozach na trakcie. Zacho- 
dzące słońce czerwieniło im białą korę, 
że zanurzyłyby się całe w różowej łunie. 
Spokojnie było tym brzozom odwiecz- 
nym stać i szumieč... a ludziom, pod 
niemi chodzącym, jak było na sercy i 
na myśli? Nie słodko, nie wesoło Alojze- 
mu Rupejce. Przystanął pod temi trzema 
brzozami, jak raz naprzeciwko krzyża, 
czekał... on także czekał niewiadoma 
czego... Może tego, czy Wańka albo Uli- 
sia odezwą; się do niego? 

„ Odezwał się Wańka po długiem, oło- 
wianem milczeniu 

— Podejdź, popatrzaj, Lojzuk, na 
twoja rabota! Podejdź, podziwuj sia. isz 
baba jak wyje? Może dzisia zroni z tege 
wielkiego płakania... Nu, cóż! pocieszaj- 
sia! 

Rupejko targnął się z pod swoich 
brzóz na drugą stronę traktu. Podszedł 
do obojga Pawluków i powiedział ze 
złością: 

D. C. N. 
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