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Myśli wypowiedziane 
na zjeździe gospodarczym 

Wczoraj, w sobotę, zakończył swe 

trzydniowe obrady zjazd gospodarczy, w 

którym wziął udział Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej, Rząd, Sejm i działacze 

gospodarczy i społeczni — wszystkiego 

tysiąc ludzi. Zjazd miał charakter dekla- 

ratywny, był wielką sceną dzielenia się 

myślami pomiędzy, sobą. 

Zacytujmy z tych myśli te, o których 

sądzimy, że najgłośniejszy miały rezo- 

nans i jaskrawe światło na cały zjazd 

rzuciły. 
A więc prawdziwy "arbiter, stojący 

nad wszystkiemi kierunkami, które dziś 

w Polsce Piłsudskiego nurtują, człowiek, 

który oto od kilku lat skrajne przeciwno- 

ści godzi, wielki arbiter polskich sporów, 

wielki wychowawca społeczeństwa 

pułkownik Sławek powiada w swem po- 

witalnem przemówieniu: 
Na psychice społeczeństwa naszego w stop- 

niu zbyt silnym odbiła się szkoła myślenia, za- 
szczepiona przez poprzednie metody politycz- 

ne. Polegała ona na tem, że politycy dla dogo- 
dzenia swoim zwolennikom, — obiecywali im 
wszelkiego rodzaju pomoc ze strony rządu.. 

a trochę później: 
Wszyscy główną uwagę swoją skierowali 

mie na to, co oni mają robić, a na to, co dła 

nich ma uczynić rząd. I z jednej strony roz- 
brzmiewało oburzenie na „etatyzm*, a z dru- 

giej wołanie, żeby rząd wszystkie przeszkody 
i trudności usunął. 

Widzimy więc w słowach premjera 

Sławka apel do jednostki, do jej energji, 
do jej siły, aby pracowała sama, nie 

kwękając o pomoc, nie poddając się 
zniechęceniu. 

To samo potwierdza min. Matuszew- 

ki, generalny referent zjazdu, rzucając 

piękny frazes: „pod kloszem dąb nie u- 

rošnie“. Min. Matuszewski, mówiąc 

„klosz*, miał na myśli pomoc rządową. 

Tego rodzaju apel, rzucony przez 

Sławka i generalnego referenta, budził- 

by niewątpliwie odrazu pewne krytyki, 

gdyby nie to, że min. Matuszewski sam 

poruszył kwestję świadczeń publicznych, 

poruszył konieczność ich zmniejszenia. 

Właśnie w tej sprawie pozwolimy so- 

bie powtórzyć dwa ustępy z przemówie- 

nia min. Matuszewskiego. 

Na początku swego referatu przypom- 

niał on, że w grudniu 1930 r., a więc 

dwa i pół lat temu, mówił o konieczno- 

ści wkroczenia na drogę odciążeń kredy- 

towych. Przypomniał on, że mówił wte- 
dy: 

'„Program zniżki cen na artykuły przemys- 
łowe nie jest wystarczający dla uzyskania ró- 
wnowagi gospodarczej. Konieczną staje się ró- 
wnoległa rewizja obciążeń kredytowych, celem 

sprowadzenia ich do wartości, jaką reprezento- 

wały w momencie kontraktu. Leży to w inte- 
resie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika”. 

Obecnie zaś, to zn. w dniu drugim 

obrad, dnia 19 maja 1933 r., minister 

Matuszewski, występując w charakterze 
referenta generalnego zjazdu gospodar- 
czego, odbywającego się w obecności 
Pana Prezydenta, oświadcza: 

Koszt świadczeń publicznych. 
Należy je rozdzielić. Są świadczenia publi- 

czne, stanowiące o bycie i potędze Państwa. 
Mogą być wysokie, a mimo to opłacać się, da- 
jąc Państwu bezpieczeństwo, dając głosowi 

Państwa znaczenie na Świecie. Zniżka tych 
świadczeń na rzecz mocarstwowości Państwa 
— byłaby zgubną dla każdego programu gos- 
podarczego. Ale zarazem napewno istnieją 
swiadczenia publiczne niepotrzebne i  podraž- 

niające naszą wytwórczość, a więc utrudniają- 
ce powiększenie naszego przydziału pracy. Na- 

pewno jest wciąż jeszcze za wielu urzędników, 
za wiełu emerytów, którzy ani chwili dła do- 

bra wspólnego nie pracowali, inwalidów, co 
nie widzieli wojny, samorządów, robiących nie- 

potrzebne inwestycje i wreszcie  przedsię- 
biorstw, które stoją na nogach dzięki pomocy 

publicznej. Mówiąc prostym językiem, napew- 
no nie za wielki jest nasz budżet obrony na- 
rodowej, może trochę zbyt wysoki jest budżet 
Państwa, ale wciąż jeszcze napewno za wyso- 
ki jest budżet publiczny wogóle. 

Każde słowo tego oświadczenia jest 

absolutnie słuszne i mądre, tak, jak słu- 
szne i mądre było to, co min. Matu- 
szewski mówił w r. 1930 o konieczności 
rewizji wierzytelności. Wiemy, że tę za- 

powiedzianą przez min. Matuszewskiego 
w r. 1930 rewizję długów przeprowadził 
Rząd na sesji sejmowej 1933 r. Pozosta- 

je do wyjaśnienia, kiedy rząd przeprowa- 

dzi zapowiedzianą onegdaj przez min. 

Matuszewskiego rewizję świadczeń pub- 

licznych, kiedy przystąpi do niezbędnej 

dla utrzymania indywidualnych warszta- 

tów reformy podatkowej. 

Naogół należy ocenić mowę min. Ma- " 

tuszewskiego bardzo dodatnio. Był to 

program gospodarczy, doskonale dosto- 

sowany do warunków naszego życia go- 

spodarczego i naszych warunków geo- 

politycznych. Wymienimy trzy cechy, 

które nadały charakter przemówieniu 

min. Matuszewskiego: 

1) Była to mowa anty-etatystyczna 

w sposób podobny jak pułk. Sławek na- 

wołująca do wzmożenia energji jedno- 
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2) Była to mowa rołnicza. Mówił ją 

człowiek, który rozumiał, że podstawą 

istnienia Polski jest rolnictwo. 

3) Była to mowa, rozumiejąca po- 

trzebę uprzemysłowienia kraju, jako ko- 

nieczności, związanej z odciążeniem wsi 

ze zbytku ludności. Dla mocarstwowca, 

który nie chce widzieć ani pauperyzacji 

kraju, wynikającej z przeludnienia wsi, 

ani też wysyłki krwi własnej na przepa- 

dłe w postaci emigracji do krajów ob- 

cych, ten problem da się rozwiązać dwc- 

jako: albo przez uprzemysłowienie kra- 

ju, albo przez kołonje. Pan Matuszewski, 

jako polityk realny, mówiąc o zadaniach 

na dziś, nie wspomniał o programie ko- 

lonjałnym, wyjaśnił znaczenie uprzemys- 

łowienia. 

Naogół mowa min. Matuszewskiego 

łączyła w sobie kryterja męża stanu i 

ekonomisty. . 
„ Podkrešlališmy, 2е1 premjer Sławek 

i minister Matuszewski apelowali do 

woli, ene1gji, siły jednostki. Nikomu z 

uczestnikćw zjazdu nie przyszło nawet 

do głowy ani na chwilę mówić o czemś 

innem, jak o curopejskim systemie gos- 

podaiczym, na indywidualnej gospodarce 

opartym. Było to dla wszystkich rzeczą 

naturalną, dia wszystkich było jasne, że 

tę indywidualną gospodarkę trzeba 

wzmocnić, Krytyki doczekały się tylko 

te objawy naszej gospodarki, które z 7a- 

sadą indywidualności w gospodarce na- 

rodowej niezure!nie są zgodne, — było 

tak przy omawianiu spraw karteli, było 

tak w uwadze min. Matuszewskiego o 

mnogości urzędników w Polsce. Dlacze- 

go na podkreślenie zasady indywidualnej 

gospodarki taki akcent kładziemy? 

Bo my tu, w Wilnie, w tem umierającem 

gospodarczo mieście, interesujemy się 

zbyt wiele sprawami teoretycznych dy- 

skusyj pewnych młodych  ugrupo- 

wań i propagowanym przez te stowa- 

rzyszenia projektom skomunizowania na- 

szej gospodarki narodowej. Sprawa ta 

interesowała nas ze względu na niepo- 
kojące pogłoski, że na ugrupowania te 

patrzą z sympatją ludzie, stojący u ste- 

ru naszych rządów. Po jednak tym zjeź- 

dzie gospodarczym, który był wielką de- 

klaracją o celach i charakterze naszej 
gospodarki narodowej, nasze obawy 

pryskają. Widzimy, że wszelkie te- 

orje komunizujące mic, ale to nic bez- 

względnie wspólnego z właściwą naszą 

polityką gospodarczą nie mają, że ideo- 

logja ta nie przedostaje się wogóle na 

salę, na której mówi się poważnie. Wie- 

my teraz, że jeśli prawdą jest, że niektó- 

rzy panowie z rządu patrzą na pewne 

młodociane ugrupowania z sympatją, to 

chyba tak, jak każdy tatuś patrzy z 

sympatją, kiedy jego nowourodzony sy- 

neczek po raz pierwszy w życiu wala 

pieluszki, Niema tak pesymistyczne- 

go tatusia, któryby o swoim synku 

myślał, że będzie takie eksperymen- 
ty powtarzał, skoro nałoży długie 
spodnie. Jakby tam nie było, ideo- 

logja zjazdu gospodarczego, reprezentu- 

jąca poglądy rządu i większości społe- 

czeństwa, to ideologja poważnej, realnej, 
europejskiej pracy w nadziei dźwignięcia 

Polski do zdolności konkurencyjnej z in- 

nemi państwami Europy. q. m. 
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Disztzenie Monet wojmarstich pr 
BERLIN PAT. — Rada miejska Ludwigs- 

burga na wniosek narodowych socjalistów u- 
chwaliła odebrać byłemu ministrowi Reichswe- 
hry Groenerowi przyznane mu w czasie wojny 
obywatelstwo honorowe.— Nazwana imieniern 
munistra Groenera jedna z ulic Ludwigsburga 
przemianowana została na ulicę Murra (namie- 
stnika Wirtembergji). 

go króla oraz portret cesarza Leopolda I-g9. 

Grcener w listopadzie 1918 roku , znaj- 
dując się w Głównej Kwaterze, przyczynił się 
bardzo silnie do abdykacji Wilhelma II, a na- 
stępnie ugruntowania republiki. 

Jako minister Reichswehry, nastawił ją był 
przeciw hitleryzmowi. 

BERLIN PAT. —Przebywający zagranicą 
publicysta niemiecki Jerzy Bernhardt, były re- 

Goering konferuje z Mussolinim 
BERLIN PAT. — Donoszą z Rzymu, że 

Goering przyjęty został w piątek wieczorem 
na konierencji przez Mussoliniego. Według tych 
doniesień, wizyta ministra Goeringa ma na ce- 
lu nawiązanie z szefem rządu włoskiego kon- 
taktu w decydujących sprawach polityki Świa- 
towej. 

PARYŻ PAT. — Rzymski korespondent „Le 
Temps", donosząc o przyjeździe ministra Goe- 
riaga do Rzymu, podkreśla wielką dyskrecję, 
zachowaną zarówno przez Berlin, jak i Rzym, 
o tej wizycie aż do chwili przyjazdu niemiec. 
kiego męża stanu i wyraża przypuszczenie, iż 
ostatnie oświadczenia kanclerza Hiffera, szcze- 

zagranicznych Wielkiej Brytanji Simona, który 
jutro wieczorem wyjeżdża do Genewy, aby 
wziąć udział w obradach rozbrojeniowych, jak 
również w posiedzeniu Rady Ligi Narodów w 
sprawie Gdańska. 

BERLIN PAT. — Według doniesień z Rzy- 
mu, premjer pruski Goering, przyjęty został 
ponownie przez Mussoliniego, z którym odbył 
dłuższą konierencję. 

„Vossische Ztg.* donosi, że według przypu 
szczeń, konierencja ta dotyczyła sprawy pak- 
tu 4-ch. .W tej samej sprawie mieli być przy- 
jęci w sobotę po południu przez premjera wło- 

Skiego a francuski i angielski w Rzy 
gólnie dotyczące rozbrojenia, będą tematem wy mie, 
miany pogłądów między Mussolinim a Goerin- 
giem. 

Nagła podróż Goeringa do Rzymu Jao 
jest z projektem spotkania w Rzymie około 1 
czerwca Mussoliniego z Hitlerem, a nawet mó: 
wi się o możliwości przyjazdu do Rzymu pre- 
mjera irancuskiego Daladier, i ministra spraw 

PARYŻ PAT. — Opinja publiczna Francji 
jest zaskoczona nagłą wizytą Goeringa w Rzy- 
mie bezpośrednio przed jutrzejszą Wielką Ra- 
dą Faszystowską, która ma się wypowiedzieć. 
w kwestji polityki oni Włoch. Prasa 
przywiązuje do tego faktu szczególne znacze- 
nie, 

  

  

wadi się dalej 
daktór naczelny „Vossische Ztg.* wykluczony 
został cum infamia ze Związku Prasy Niemiec- 
kiej. 

Wykluczenie nastąpiło na podstawie wyro- 
ku sądu honorowego Związku, który uznał ar- 
tykuł Bernhardta, ogłoszony 5 maja w „Jour- 
nał de Geneve* za oszczerstwo przeciwko no- 
wym Niemcom. 

Bernhardt należał do najsilniej zaangażowa- , 
nych dziennikarzy republikańsko - socjalnych. 

BERLIN PAT. — Dotychczasowy nadprezy- 
- dent Górnego Śląska dr Lukaszek złożony z0- 

stał z urzędu. Lukaszek zbliżony był do cent- 
rum. jako następcę jego wymieniają obecnego 
nadprezydenta prowincji dolnośląskiej Brueck- 
nera. 

BERLIN PAT. — W obozie koncentracyj- 
nym w Dachaa pod Monachjum zastrzelony zo 
stał przez wartownika jeden ze znajdujących 
się tam więźniów, Hausmann. Według donie- 
sień biura Wolifa, Hausmann, pracując poza 
obrębem obozu, usiłował zbiec. 

TVS PEDRO KIKA USE 

DOLFUSS U MUSSOLINIEGO 

RZYM. (PAT. — W! miejscowych. ko- 
łach austrjaekich zwracają uwagę, że kanc 
lerz Dolifuss, którego przybycie do Citta 
del Vaficano zostało zapowiedziane w 
związku z zawarciem (konkondats ze Sto- 
licą Apostolską, zostanie przyjęty przez 
prem jera. Mussoliniego, z którym omówi 
„a spraw, obchodzących obydwa pań- 
stwa. 

  

Francja nie redukuje budżetu 
PARYŻ PAT. — Na porannem posiedzeniu 

senatu uchwalono KaonE ta redukcję wy- 
datków państwa oraz zniżkę udzielanych przez 
państwo subwencyj o 10 proc. 

Gen. Bourgeois zgłosił poprawkę o wyłącze 
nie od redukcji wydatków na cele wojskowe, 
a mianowicie utrzymanie wojska i zakup no- 
wego materjału wojennego. Mówca przypom - 
niał, redukcje, już dokonane w tych dziedzi- 
nach, które świń 11,5 proc. w armji krajo- 
wej i 20,2 proc. w wydatkac| h na ma- 
terjał wojenny. Przewidywane obecnie wydatki 
związane są z istniejącemi umowami, bądź też 
konieczne są na pokrycie kosztów, 'wynikają- 
cych z wprowadzenia w życie nowego projek- 
tu reorganizacji armji, nie mogą przeto podłe- 
gać kompresji. 

Premjer Daladier wystąpił z interwencją, — 
zgłaszając zastrzeżenia co do procedury uch- 
walania budzetu, poczem przeszedł do spraw 
wojskowych. Premjer stwierdził, że w tej dzie- 
dzinie poważne oszczędności przeprowadzone 
zostały w warunkach częstokroć przykrych — 
Jednakże— oświadczył premier możemiy 
mieć do armji zaufanie. Stwierdzam , że nasza 

Odpowiedź Polski 
Rooseveltowi 

WARSZAWA PAT. — Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej wystosował w. dniu dzisiejszym 
odpowiedź na orędzie prezydenta Stanów Zjed- 
noczonych A. P. Roosevelta. 

W odpowiedzi tej p. Prezydent stwierdził, 

że tak on, jak rząd i cały naród polski cenią 

wysoko poczucie międzynarodowej sprawiedli- 
wości, zawarte w oświadczeniu _ prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. W dalszym ciągu swo 

jej odpowiedzi, p. Prezydent skonstatował, że 
rząd polski solidaryzuje się w pełni z dziełem 

odbudowy współpracy międzynarodowej, — W 
zakończeniu p. Prezydent zapewnia, że rząd 

polski w dałszym ciągu będzie brał udział we 
współnych wysiłkach w tym kierunku. 

Obrona narodowa jest całkowicie zabezpieczo- 
na. W dalszym ciągu Daladier podkreślił, że 
sprzeciwia się stanowczo wszelkim dalszym re 
dukcjom wydatków na utrzymanie wojska, na 
wyszkolenie oraz na zakup KOLACJA wojenne- 
go. Być może — oświadczył — premjer — 
jeśli tocząca się konferencja rozbrojeniowa do- 
prowadzi do pomyślnych rezultatów — mimo 
trudności, których nie lekceważę, lecz których 
znaczenia mie chcę także przeceniać — jeśli 
narody zrozumieją, że już czas najwyższy wy- 
dostać się z obecnego błędnego koła, — być 

  

może wówczas dalsze redukcje okażą się moż- 
liwe.. W obecnej chwili wszelka zwłoka w na- 

Po przemówieniu premjera poprawka gen. 
Bourgeois została przyjęta. 

Senat uchwalił również poprawkę, sprzeci- 
wiającą się redukcji wydatków na marynarkę. 

PARYŻ PĄ1. — Komisja finansowa Izby 
Deputowanych odrzuciła projekt redukcji wy- 
datków państwowyńz © 5 proc. у 
przez senat do projektu ustawy budżetowej. 

De Valera w Paryżu i Rzymie 
DUBLIN PAT. — Prezydent de Valera od- 

płynął wczoraj na kontynent. W Paryżu nastą- 
i spotkanie z prezydentem Republiki Francu- 
skiej. 

Szef rządu irlandzkiego weźmie udział w 
obchodzie stulecia istnienia Towarzystwa św. 

Wincentego a Paulo. Z Paryża de Valera uda 
się do Rzymu, gdzie będzie przyjęty przez Oj- 
ca świętego i odbędzie pielgrzymkę z okazji 
Roku Świętego. Ma również konierować z pre- 
mjerem Maussolinim. 

Grožna sytuacja pod Pekinem 
PEKIN PAT. — Sytuacja pod Peki- 

nem staje się coraz grożniejsza. Zanie- 
pokojenie w mieście wzrasta z godziny 
na godzinę. Awangardy japońskie zbliża 
ja się ku miastu z dwóch stron, Władze 
chińskie przygotowane są na wszelkie e- 
wentualności. 

MOSKWA PAT. — Wedle doniesień sowie- 
ckich, gra * kolei wschodnio - chińskiej 
trwa. Na ji Mandżurja spłonął doszczętnie 
skutkiem podpalenia sowiecki klub e 
S o A AE 
km., chunchuzi podpalili pociąg 
tor. Komendant mandżurskiego žiai na sta 
cji Pogranicznaja zabronił. wysyłania pociągu 
do Władywostoku. 

  

Zamknięcie zjazdu gospodarczego B. B. W. R. 
Wczoraj nastąpiło zamknięcie zjazdu 

BBWR. 
Zjazd wysłał do p. prezesa Rady. Mimi- 

Pom * depeszę treści ma- 
stępuj 
Zjazd działaczy; społecznych i gospodar- 

czych, ożywiony wolą dania z siebie naj- 

wiiększiego wysiłku dla wzmożenia pio- 
tęgi państwa, zapewnia Pana. (Premjera 
a swojej stałej gotowości 

Using sia si Ay 
niom: Rządu Rzeczypospolitej i jego Sze- 

ta. Co) Bleikas 

(owy na stronie 2-ej ł i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty 
świątecza 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANWY __ M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Pisja 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte 
WOŁOŻYN — iiberman, Kiosk gazetowy 

3 
Gy. 

— Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

orxz 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
ja nie przyjmuje zastrzeżeń 20 
n-ru dowodowego 20 groszy. 

TELEGRAMY 
HR. JERZY POTOCKI AMBASADOREM 

W TURCJI 
WARSZAWA (Telefon własny). — Dziż 

w kołach politycznych rozeszła się pogłoska, 

że ambasadorem Rzeczypospolitej przy rządzie 

tureckim w Ankarze mianowany będzie jerzy 

hr. Potocki, który — jak wiadomo — zrzekł 

się stanowiska ambasadora przy Kwirynałe. 

ZMIANY PERSONALNE 

WARSZAWA. (tel. wł.). Po przejściu 

posła Siedleckiego na stanowisko posie 
kretarza stanu Prezydjum Rady Min 
sgkretarjat generalny BBWR obją 
sel Tadeusz Brzęk-Osiński, 

PROF. BARTEL I PROCES 
RUSZCZEWSKIEGO 

WARSZAWA (tel. własny). — Jak wiado- 
mo w procesie inżyniera Ruszczewskiego wystę 
pował w charakterze świadka prof. Bartel. — 
Obecnie Związek Architektów Polskich ogło- 
Sił w prasie list otwarty, w którym zeznania te 
kwestjonuje. Jak słychać, prof. Bartel, nie 
chcąc wszczynać otwartej polemiki podczas to- 
czącego się procesu, nadesłał do Sądu w War- 
szawie obszerny list, wraz z odpisami dokumen 
tów, któremi są: list jednego z ministrów w je- 
go gabinecie, oraz list francuskiego  minister- 
stwa oświaty. 

PRZERWANIE „MARATONU TAŃCA* 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA (tel. własny). — Dziś o go- 
dzinie 12 po południu, policja otoczyła wejścia 
do cyrku, usunęła publiczność i doręczyła or- 
ganizatorowi maratonu tańca w Warszawie, p. 
Mucci, nakaz natychmiastowego _ przerwania 
maratonu. Jak słychać, p. Mucci prowadzi roko 
wania celem przedłużenia maratonu do ponie- 
działku. į 

LITWINOW DO LONDYNU 

MOSKWA. PAT. Na czele sowieckiej 
delegacji na międzynawodową konferencję 

ekomomiczną w Londynie stanąć ma ko- 
misarz Litwinow. 

Dotychczas 'w! Moskwie istniało przeko- 
manie, że Związek Sawiedki udziału w tej | 
konferencji mie weźmie ze względu ma о- 
becne stosunki z Amglją. 

POBYT KPT. SKARŻYŃSKIEGO 
W RIO DE JANEIRO 

RIO DE JANEIRO. PAT. Kpt. Skac- | 
zyński pierwsze dni pobytu mw: Rio de Ja- 
meimo poświęcił na składamie oficjalnych 
wizyt i brał udział w szeregu przyjęć, wy- 
danych na jego cześć. W ciągu 3 następ- 
mych dni badał swój samiolot, Na p0- 

czątku przyszłego tygodnia . lotiniik: złoży 
wizytę prezydentowi państwa, a w! końcu 
tygodnia uda się na kilka dni do Kury- 
tyby, skąd pojedzie do Buenos Aires. 

ZAJŚCIA NAD GRANICĄ FRANCUSKĄ 

PARYŻ. PAT. — Z mad gramicy fran- 
cusko-niemieckiej nadchodzą. wiadomości o 
mowyich prowokacjach niemieckich. 

Ostatnio donoszą o manewrach woj- 
skowych, zorganizowanych mad granicą 
Luksemburga koło miasteczka Pruem przez 
organizacje hitlerowskie, przybyłe z Ko- 
tonji. W manewrach tych wzięła udział iko- 
1łumna samochodowa 3 bataljonu szturmio- 
wego. Donoszą pozatem, że hitlerowey u- 
prowadzili dragę, należącą do obywatela 
mał a zatrzymaną przez władze 

jęstwa Luksemburskiego ze wzglę- 
«dów fiskalnych. (Protesty władz celnych 
pozostały bez skutlku. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 3-im dniu ciąg- 

nienia 1 klasy 27 Polskiej Państwowej Loterji 

Klasowej główniejsze wygrane padły na niume- 
ry: 5 tysięcy zł. — 30725; 2 tysiące — 66965; 
po 1 tysiąc zł. — 64402; 111388; 112002; 

130826. 

Samoloty 
komu nikacyj ne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i šwiets!) 

Polskie samoloty zamiast nie- 
mieckich Junkersów 

Dzień 1 maja rb. był historyczną datą 
w polskiej komunikacji powietrznej. — 
W dniu tym zaczęły kursować na pol- 
skich szlakach lotniczych samoloty PWS 
24, konstrukcji polskiej, Wykonane cał- 
kowicie z materjałów krajowych i zao- 
patrzone w silniki, wykonane w kraju. 

Samoloty PWS-24 zbudowane w Pod | 
laskiej Wytwórni Samolotów, wprowa - 
dzone zostały na linje komunikacyjne po 

sta odbyciu szeregu lotów próbnych, które 
wykazały ich 'wielkie zalety. Samoloty te 
zastąpią używane dotychczas obok Fok- 
kerów, aparaty Junkersa. PWS-24 są to 
aparaty mieszczące 4-ch pasażerów, pi- 
lota oraz mechanika. Zaopatrzone są w 
silnik o mocy 220 KM, wykonany w Poi 
skich Zakładach Skody na Okęciu. Sil- 
nik ten, słabszy od silników Junkersa, 
285 — 330 KM), przy zmniejszonem u- 
życiu materjałów pędnych, pozwala roz- 
wijać większą szybkość. Wprowadzenie 
samolotów PWS-24 pozwoli na całkowi- 
te wycofanie z ruchu samolotów i  sil-- 
ników Junkersa. „+ 

ych, 
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SILVA RERUM 
MŁODZIEŻ UNIWERSYTECKA W POL- 

SCE I ZAGRANICĄ. — CO MŁODZIEŻ 

STUDJUJE? — JAKI KRAJ POSIADA 

NAJMNIEJ STUDENTEK? 

Jest rzeczą znaną, iż po wojnie zwięk 
szył się ogromnie pęd młodzieży do wie 
dzy, a raczej do uniwersytetów... 

liość studentów na całym świecie jest 
wprost olbrzymia. 

ABC (139) informuje: 

Więc przedewszystkiem ilość studentów — 
Najwięcej ich ma Ameryka, mniej więcej 971 
tysięcy, rozdzielonych między 1078 wydziałów 
na uriwersytetach, kolegjach i wyższych szko 
łach specjalnych. Drugie miejsce zajmuje Ro- 
sja sowiecka. Liczy ona według danych z ro- 
ku 1932, dostarczonych przez poselstwo sowie- 
ckie w Warszawie — 423.600 osób studjują- 
cych na wyższych uczelniach. Trzecie miejsce: 
Niemcy — 138 tys.; czwarte: Francja — 78 
tys. Na piątek miejscu znajduje się Polska, ma 
jąca 48 tys. młodzieży uniwersyteckiej. 

Dopiero na następnych miejscach idą: An- 
gija — (47,500), Japonja — (43.000), Kanada 
(41.200), Czechosłowacja (37,000), Austrja — 
(21.185), Węgry (15.200), Belgja (14.600) Ho 

- landja (12.000), Szwajcarja (10.500). 

Czy dane te upoważniają do wycią- 
gania wniosków o poziomie kultury w 
poszczególnych krajach? Niestety, nie! 
Przecież student sowiecki, czy nawet a- 
merykański pod względem inteligencji i 
wiedzy nie wytrzymuje najmniejszego po 
równania ze studentem europejskim. 

Zresztą ilość studentów jeszcze nie 
jest dowodem wysokiego procentu ludzi 
z wyższem wykształceniem. 

Najwięcej ludzi z uniwersyteckiem wykształ 
ceniem liczyć będzie Ameryka, 7,7 na tysiąc 
mieszkańców, dałej Kanada (3.9. promille) Au 
strja (3.8), Estonja (2,9), Turcja (2,8). Poł- 
ska ma wskaźnik procentowy: 1,57, niższy od 
Niemiec (1,95). Na ostatniem miejscu znajdu- 
je się Rosja sowiecka mimo swego prawie pół 
iniljona studentów. Na tysiąc ludności wypada 
tam tylko 0,38 studenta. 

Co studjują te wielkie rzesze studen- 
tów całego świata? 

Teologja najwięcej ma kandydatów w pół- 
nocnych krajach protestanckich. Jeżeli liczbę stu 
chaczy teologji na 100 tys. mieszkańców w Pol 
sce oznaczyć cyfrą 100, to dla Danji otrzyma- 
my 43y,4, dla Norwegji — 315,2, dla Szwecji 
— 278,8, dla Niemiec — 254,6. Kraje katolic- 
kie mają bez porównania mniejsze liczby: Bei- 
gja — 42,4, Francja — 18,2. 

Wszędzie wiełu młodych ludzi wybiera о- 
zofję. Stosując ten sam system oznaczania 0- 
trzymamy dla Szwecji 131,0, dla Niemiec — 
105,1; dła Francji — 65.5; dla Czechosłowacji 
— 71,6; Medycyna przy wskaźniku 100 dla Pol 
ski, wykazuje dla Danji 254,2, dla Francji — 
205,3. 

Charakterystyczne jest, jaka gałąź nauki i 
pracy pociąga w różnych krajach najwięcej 
studentów. W Czechosłowacji i w Belgji — 
nauki techniczne (39,2 proc.), we Francji naj- 
więcej prawo i nauki polityczne (27,2 proc.); 
w Szwecji najwięcej filozoija (39,4 proc.), i 
w Połsce także filozofja (33,2- proc.). 

Po filozofji nasi studenci najczęściej wybie- 
rają prawo (26.5 proc.), dalej studja technicz- 
me (15.4 proc.), nauki handlowe (8,5 proc.). 
Najmniej zaś mamy teologów (2.4 proc.). 

A teraz pytanie: jaki kraj posiada 
najmniej studentek?... 

Tym upośledzonym krajem jest Japo- 
nja!.. z 

Wśród krajów posiadających wyższe uczeł- 
nie, najmniej studjujących kobiet ma Japonia. 
Tam kobieta - studentka jest jeszcze taką no- 
wością, jaką była u nas przed 30 laty. Na 44 
japońskich uniwersytetach wśród 43,021 studen 
tów jest tylko 40 kobiet. ь 

Lecior. 

Nr 6 5550 gg gi r DĄ 

H  DPIASJOKNT w ANDRZEJOWIE t 

ŚWITEZIĄ | 
\ WANDY KULWIEĆ-FRYDRYCHSOWEJ 

otwarty będzie od 15 czerwca. -— Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia wiejska, posiłek 8 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiej, auto. 
Dojazd z Bsranowicz lab Nowogródka a 

leżności od pokoju. — Poczta Walówka W 
koło Nowogródka, Andrzejkowo 

на 1а ių r ių E rų 

autobusem. Ceny 350, 4,— i 4.50 w ze- 
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WIEDEŃ PAT. — Drugi dzień lotu 
alpejskiego rozpoczął się startem z Gra- 
zu. 

Ze względów atmosierycznych obra- 
no dziś trasę t. zw. 2 S. Trasa idzie z 
Grazu przez Klageniurt, Wiedeń, Frie- 
sach, Linz, Radstadt i Innsbruck. — Do 

PERI SORDO SIT DA 

Zgon weterana 1863 r. 
20 bm. nad ranem cicho zasnął w Bogu we 

teran powstania 1863 r. pporucznik Stanisław 
Jodko. 

Nie chorował wcale, nie narzekał na żadne 
dolegliwości. Systematyczny, punktuainy, š. p. 
Stanisław Jodko dzień 19 maja spędził, jak zwy 
kle: o zwykłej porze wstał, zjadł  Śniadanie,, 
później wyszeat do Sztralla, na codzienną her- 
batkę, — obiad, książka — wszystko szło nor- 
malnym trybem. 

I tylko zrana służąca zwróciła uwagę na 
rzecz niezwykłą: sędziwy pan spóźnił się ze 
wstawaniem... Rzecz riezwyczajna-.. Zapukano 
do drzwi — raz i drugi... Nikt nie odpowia- 
dał.... 

Więc otworzono drzwi... Starzec spokojnie 
spal... Ale na wołania już się nie obudził... 

$. p. Stanisław Jodko, syn Stanisława i Pe 
troneli z Kamieńskich, urodził się w roku 1847 
w majątku rodzinnym Pietraszuńce pow. lidz- 
kiego. 

Jako 16-letni chłopiec, uczeń gimnazjum” wi 
leńskiego brał już udział w życiu konspiracyj- 
aem. Pomagai nieraz ojcu, przenosząc ważne 
wiadoiności, do ludzi śledzonych przez policję. 

Nie z=dowałniała go ta praca, starał się 

  

Podpor. weteran Stanisiaw jodko. 

więc o przyjęcie do oddziałów wałczących z 
bronią w ręku. 

Władze naczelne oceniały szlachetne inten- 
cje młodzieńca, łecz z uwagi па młodociany 
wiek, nie wyznaczały go do oddziału bojowe- 

Jako znający doskonale teren i miejscowe 
warumni został przydzielony w charakterze ku- 
rjera do partji dowodzonej przez ziemianina — 
sąsiada, Henszla, który był jednocześnie naczel 
nikiem powiatu. 

Pracował z nim do połowy sierpnia 1863 r. 
— poczem po przymusowej ucieczce Henszla 
do Francji, tropionego przez Moskali, przeszedł 
pod rozkazy innych dowódców, m. in. Gażyca, 
ziemianina ze Słonimszczyzny. 

Praca młodego kurjera, wyma$ała od niego 
niemałej odwagi, sprytu, ostrożności, zwłasz- 
cza, że wówczas już ojciec jego śledzony był 
przez Moskali. Mimo wszystkie przeszkody, do- 
skonale wywiązywał się z poruczonych mu za- 
dań, oddając sprawie niemałe korzyści. 

W rezultacie działalność młodego Jodki, nie 
została wykryta, ale poszlaki spadły na ojca, 
którego pozbawiono praw i zesłano do Turyń 
ska, gub. Tobolskiej. 

Po dwóch latach pozwolono mu osiedlić się 
w Słobodskoje, gub. Wiackiej, gdzie umarł nie 
doczesawszy się zezwolenia na powrót do kra- 

Ta
 и. 

Majątek zostat skoniiskowany, a przedtem 
jeszcze inwentarz (to, czego nie dało się u- 
kryć) sprzedany z licytacji. 

Na szczęście, część majątku nie dziedziczo- 
na, lecz dokupiona już przez samego zesłańca, 
i zapisana na wspólne imię małżonków, zesta 
ła zwrócona, a skonfiskowana część oddana w 
dzierżawę synowi, który gospodarzył na 0jc0- 
wiźnie do roku 1:4, w którym to roku, zmu- 
szony był sprzedać ojcowiznę. 

Do ostatniej chwili cieszył się dobrem zdro 
wiem i zacaowywał całkowitą przytomność u- 
mysłu. 

Niech mu ziemia będzie lekka! w.c.t. 

CYPRJAN NORWID 
SYLWETKA POETY (1821 — 1883) 

22 maja 1933 r. minie 50 lat od śmier 
ci Cyprjana - Kamila Norwida. 50 lat te- 
mu z przytułku św. Kazimierza w Paryżu 
wyniesiono ubogą trumnę, aby ją złożyć 
w osobnym grobie na cmentarzu w [vry. 
Grób był zakupiony z pieniędzy, użebra- 
nych przez Michała Zaleskiego, między 
krewnymi i rodakami, bo po nieboszczy 
ku nic nie zostało. Za pogrzebem,. który 
odbył się w piątek 25 maja, szła garść 
najwierniejszych przyjaciół. W tej licz- 
bie powinowaci: Dyboski i Kleczkow- 
ski. Ogółem ponad 30 osób. Najbliższym 
druhem, co po zgonie zamknął Norwido- 
wi oczy, był raz już wspomniany Michał 
Zaleski, uczestnik walk powstańczych 
1830 r. Gdyby nie jego starania, zwłoki 
artysty — tułacza spoczęłyby we wspól- 
nej mogile, gdzie Zarząd przytułku grze- 
bał wszystkich weteranów. I tak grób 
Norwida był wydzierżawiony tylko na 5 
lat. Po upływie tego czasu słudzy cmen- 
tarni mogli całkiem bezkarnie znieważyć 
prochy, odmawiając im kawałka ziemi na 
spoczynek wieczny. To też 28 listopada 
1888 roku nastąpiły przenosiny. Znowu 
dźwignięto trumnę na wóz żałobny i po- 
wieziono na Montmorency. Tym razem 
przyjął ją grób wspólny, gdzie po skoń- 
czónej doczesnej wędrówce znajdowała 
schronienie polska biedota wychodźcza. 
W obrzędzie przenosin uczestniczyli An- 
nai Aleksander Dybowscy. Nikt więcej! 
„Z zaproszonych nikt, a nikt nie był, — 
pisała Anna Dybowska do E. Genjusza“ 
w Port-Saidzie dnia 22 lutego 1889 r. 
Zapadło głuche milczenie. jeszcze tu i 
ówdzie na wychodźtwie krążyły gawędy 
o niesamowitych wybrykach „pana Cy- 
prjana'. Jeszcze ten i ów, kto go znał, 

wspominał z żalem „jenjalnego dziwaka”, 
jak się wspomina, długo 'wędrując po 
świecie, omszałe zwaliska, zabytki chlub 
nej przeszłości. 

Pisma Norwida, częściowo tylko ogło 
szone, a przeważnie tułające się jako rę- 
kopisy, po różnych domach  mieszczań- 
skich i dworach miejskich leżały w gru- 
bym pyle zapomnienia. Czas szedł i 
szedł. 

Ginęła z oczu całych pokoleń ta po- 
stać dumna, królewsko niezawisła, Der- 
widowa. Dla umysłów, które wykoleiła 
niewola, było w niej za dużo chłodnej 
miary Fidjaszowej. Oto się zjawił ktoś 
bez kontusza, bez karabeli, bez złotego 
pasa, ktoś, kto nie rozciągał koniederat- 
ki na wszystkie szerokości geograficzne 
i nie zażegnywał się od Europy czamarą, 
jak Żydzi obrzezaniem. jakże go pojąć i 
ocenić? A dla zmysłów, prześwietlonych 
nawylot pozytywizmem, był Norwid bo- 
lesnym, mistycznym, nieczytelnym  hie- 
roglitem, jednym z grzechów polskiego 
romantyzmu, dżiwolągiem wydętej, a pró 
żnej metafizyki, która pleniąc się bujnie 
wśród ruin i cmentarzysk doli polskiej, 
zachwaściła sobą wszelki, zdrowy sąd o 
rzeczy, wszelką myśl tęgą, swobodną zdo 
bywczą, iście męską. Wreszcie za graba- 
rza posłużyła Norwidowi jego szorstka, 
kolczasta samorodność. Wiersz; nałado- 
wany myślą, jak nabój prochem, wiersz 
sędziwy mądrością tylų doświadczeń, 
przeżyć i odludnych dumań — zrażał, 
zniechęcał, odstraszał. Błąkała się wieść 
o ciemnym, niezrozumiałym poecie „mi- 
stycznej piramidzie“, zbzikowanym tor- 
tepianiście, który zatkawszy sobie uszy, 
tłucze po klawiszach łokciami i piętami, 

  

SG O OWO. 

Wypadek Kpt. Dudzińskiego 
PECH POLAKÓW. — POLSKA ODPADA OD KONKUREKCJI! 

końkurencji tej stanęło tylko trzech za- 
wodników: kpt. Dudziński (Polska), jo- 
sipowicz (Austrja) i Lombardi (Wło- 
chy). 

Pod koniec zawodów wczorajszych 
wycofali się: kpt. Brunowsky (Austrja), 
którego aparat rozbił się pod Fuersten- 
berg i dwaj Włosi, którzy ze Stockersu 
nie polecieli do Grazu, lecz wrócili do 
Aspern. Z powodu defektu motoru kpt. 
Dudziński również przyleciał do Aspern, 
po naprawieniu jednak defektu wziął u- 
dział w dalszych zawodach. 

WIEDEŃ PAT. — Zły los prześladu 
je widocznie lotników polskich, biorą- 
cych udział w austrjackim locie alpej- 
skim. Mianowicie kpt. Dudziński zrmuszo 
ny był dziś lądować przymusowo w Woi 
tsbergu (Styrja). Lądowanie nastąpiło z 
powodu uderzenia o tyczkę. Biižszych 
szczegółów tego wypadku narazie (godz. 
12,15) brak. Wiadomo jedynie, że skrzy- 
dła aparatu zostały uszkodzone. Z Gra- 
zu do Woitsbergu przybyli monterzy, 
którzy naprawiają aparat. Sądzą, że kpt. 
Dudziński będzie mógł wkrótce wyruszyć 
w dalszą drogę. 

WIEDEŃ PAT. — NADZIEJE NA 
POMYŚLNY ODLOT NASZEGO. LOT- 
NIKA ZAWIODŁY. — 

PO NAPRAWIENIU APARATU W 
WOQITSBERGU KPT. DUDZIŃSKI ZA- 
MIERZAŁ WYSTARTOWAĆ W DAL- 
SZĄ DROGĘ ВО ASPERN, JEDNAK 
PRZY STARCIE ULEGŁ USZKODZE- 
NIU SILNIK I STRZASKANE ZOSTAŁO 
PODWOZIE. 

KPT. DUDZIK JEST LEKKO RAN 
NY W GŁOWĘ. POSTANOWIŁ ON 
ZDEMONTOWAĆ APARAT I ODE- 
SŁAĆ GO DO GRAZU. 

SZCZEGÓŁY KATASTROFY 
KPT, BAJANA 

WIEDEŃ PAT. — Dzienniki wiedeń- 
skie podają następujące szczegóły wczo- 
rajszego wypadku kpt. Bajana: 

Startując w Baltant pod Freibach, — 
lotnik nie osiągnął odpowiedniej szybko- 
ści, zapewne z powodu rozmokłego tere- 
nu i uderzył całą siłą o drzewo. Aparat 
został zupełnie strzaskany, a bak z ben- 
zyną pękł, benzyna wyciekła i nastąpił 
wybuch wskutek zapalenia się benzyny 

# WEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE 

  

Teatr Narodowy w Warszawie wystawił osta 
tnio utwór Noela Cowarda p.t. „Wiry”, cieszą 
cą się wielkiem powodzeniem. Na zdjęciu na- 
szem widzimy jedną ze scen tego utworu, w 
której występują p.p. Lubieńska i Wesołowski 

od rozgrzanych walców. Lotnikom udało 
się wyskoczyć z płonącego samolotu i 
nie doznali oni żadnych obrażeń. 

  

Ospmniałą redję lotnictoa ujrzy niedługo stolica 
Żyjemy jeszcze pod wrażeniem ostat- 

nich. wispamiatyich sukcesów polskiego lot=" 
nictwa ma terenie międzynarodowym. 

Zaimiteresowamie sprawami lofiniczemi 

objęło całe bez wyjątku społeczeństwo, któ 
re z miewidzianym dotąd entuzjaznaem 
przyjmuje wiadomości o: tiryumfach pol- 

skich skmzydeł zagranicą i radośnie wita 
powracających do kraju bohaterów. 

MW tej attmosfenze radości! i entuzjazmu 
odbędzie się miedługio, Ю0 rw! dniach 24 i 25 
maja, br. Międzymarodowy, Meeting Lolini- 
czy, organizowany pod Wysokim Protekto- 
matem iPama Prezydenta: Rzeczypospolitej. 
Impreza ta, pod względem. swegło rozma- 

idhu i wspaniałości, zaćmi! wiszystko, eo do- 
tychczas widizeliśmy w Polsce w dziedzi- 
nie sportu lotniczego. 

Meeting wzbudził bardzo duże zainte- 
resowanie zagranicą, 20 gwarantuje liczny 
udział wybitnych zawodników z całej Ku- 

ropy! 
Lotniciwo polskie już oddawna przygo- 

towało się sumiennie do udziału w zawo- 
dach. Barw: polskich bronić będą wszyscy 

    

  

masi najwybitniejsi piloci, eo pozwala spo- 

'dziewać zaciekłych walk o nagrody w 
poszczególnych ikonkurenejadn. 

  

Lotnicy zagraniczni w podróży 

po Polsce po meetingu 
Organizowany przez Aeroklub Warszawski 

w dniach. 24 i 
ting lotniczy, będący wielkiem Świętem lotnic- 
twa polskiego, odegra też poważną rolę propa 
gandową. 

Na meeting przybędzie znaczna liczbą za- 
wodników zagranicznych, którzy wezmą udział 
w zlocie gwiaździstym do Warszawy. 

Regulamin zlotu, opracowany został bardzo 
cełowo. Mianowicie zmusza on zawodników ob 
cych do nocowania w drugim dniu zlotu, t. j. 
z 23 na 24 maja, na któremkolwiek z nastę- 
pujących lotnisk polskich: Poznań, Częstocho- 
wa, Lwów i Wilno, gdzie podejmowani będą 
przez miejscowe Aerokluby i LOPP. Niedo- 
pełnienie tego warunku powoduje dyskwalifika 
cję. 

Przez ten warunek regulaminu uzyskujemy 
to, że lotnicy zagraniczni "będą w ostatnim 
dniu zlotu gwiaździstego latać pomiędzy lotni- 
skami polskiemi i przy tej okazji poznają Pol- 
skę. 
W meetingu wszyscy zawodnicy będą gość 

mi Aeroklubu Warszawskiego, który opracował 
bogaty program ich przyjęcia. 

W piątek więc rano, 26 bm. goście zagra- 
niczni wylecą własnemi samolotami do Toru- 
nia, gdzie podejmowani będą przez tamtejszy 
pułk lotniczy oraz LOPP. Stamtąd udadzą się 
do Gdyni, gdzie będą gośćmi władz miejsco- 
wych, marynarki, morskiego dywizjonu lotni - 

mniemając, że gra mistrzowsko. Tuż po 
zgonie ukazało się trochę wspominków, 
gdzie wytrząśnięto ciekawsze wiadomo- 
ści potoczne, nie troszcząc się zgoła o 
istotę artyzmu Norwidowego, o rolę twór 
cy Promethidiona w dziejach kultury na- 
rodowej. Był tedy Norwid skazany na 
powtórną śmierć. Kilkoma zdawkowemi 
napomknieniami, często nieświadomie, 
zabijano ducha, co spłonął w uciążliwej 
pracy nad przysparzaniem nowych war- 
tości rodzimej sztuce i wogóle cywiliza- 
cji. Jakiż to przeskok od gawęd Pola do 
„przypowieści* Norwidowych, lub od 
niezdarnych płodów dramatycznych u- 
przykrzonego bractwa pogrobowców do 
Kleopatry. I znowu jaki przedział od 
wszystkich dróg utorowanych przebojem 
romantycznych genjuszów do prawie sa- 
motnych gościńców Norwida. Jaka har- 
da niepodległość! Choć zarazem jaka 
zbożna cześć dla przeszłości, jakie umie- 
jętne korzystanie z dorobku wielkich po- 
przedników: „Oryginalność, jest to su- 
mienność w obliczu źródeł. Tylko orygi- 
nalność dobrze pojęta, tylko twórczość 
prawdziwa może utrafić i postawić się 
czynną w planach Bożych — t. j. zwycię 
żyć, bo jedyny Pan, Mistrz masz i nau- 
czyciel jest twórczy wiecznie. ,„Gdy myśl 
powszechna utknęła na mieliźnie, gdy sła 
wą i wzięciem cieszyły się płytkie byle- 
by kontuszowe samochwalstwa, gdy cią- 
gle odnowa przeżuwano tę samą treść: 
Norwid pisze nowele, dramaty i poezje 
jakich u nas dotąd jeszcze nie widziano. 
Jego mózg wre mozołem conajmniej za 
jedno spóźnione w rozwoju estetycznym 
pokolenie. Zjawiają się pojęcia, wyprze- 
dzające ówczesny stan rzeczy o kilka 
dziesiątków lat i ten wysiłek myśli naj- 
bardziej olśniewa, czyniąc z pism Norwi- 
da ciągłą niespodziankę. 

Tylko? Tylko, że tych pism właści- 
wie nie było. Wiodły żywot duszy, po- 
kutującej zdala od powłoki drukarskiej. 

25 bm. międzynarodowy mee--zatem. 

czego, oraz Aeroklubu Gdyńskiego. 
W Gdyni lotnicy spotkają się z wycieczką 

organizowaną przez Ligę Morską i Kolonjal- 
ną. Bogaty program przyjęcia przewiduje sze- 
reg krótkich wycieczek morskich pod polską 
banderą. 

W niedzielę rano goście odlecą do Półwie- 
Ska, majątku posła Jana Rudowskiego, prezesa 
Aeroklubu Warszawskiego, gdzie na ich cześć 

  

urządzony będzie wielki festyn ludowy. —Tam 
lotnicy zagraniczni zetkną się bezpośrednio z 
życiem wsi polskiej. 

W poniedziałek rano nastąpi powrót do 
Warszawy, gdzie wiceprezes Aeroklubu War- 
szawskiego, sędzia Grabiński, podejmować bę- 
dzie lotników padwieczorkiem. Wieczorem w 
lokalu Aeroklubu Warszawskiego odbędzie się 
zebranie towarzyskie i brydż. 

Echa obrad grupy reglonalnej 
posłów i senatorów w Wilnie 

WYJAŚNIENIA PREZESA IZBY SKARBOWEJ W SPRAWIE ŚCIĄGANIA 
PODATKU WOJSKOWEGO 

Na ostatniem posiedzeniu Wileńskiej 
Grupy Regjomalnej Posłów! i Senatorów 
BBWR w dniu 10 maja: r. b, odbytem 
przy udziale pama: (Wiojewody Wileńskie- 
go oraz szefów urzędów, niezespolonych 
sporo uwagi poświęcono zagadnieniom po- 
dałtikowym. Wobec stwierdzenia przez kil- 

ku pp. posłów pewnych miedociągnięć — 
czymników skarbowych pnzy ściąganiu 
adi ludności podatków i braku mależytych 
mazewnątrz infommacyj, jak mależy ścią- 
gać taki maprzykład podatek wojskowy, 
obecny: na zebraniu przezes Izby  Skar- 
bowej wi Wilnie p. Edward Ratyński — 
złożył wiyczenpujące wiyjaśnienie, a wi ślad 

mydał do wszystkich unzędów. 
skarbowych Okręgu Wileńskiej Izby 
Skarbowej mastępującej treści okólnik: 

„Doszło doi wiadomości Izbyi Skanbo- 

wej, że w wypadkach, gdy płatnicy podat- 
ku wojskowego zamieszkują 1 modziedw; 
organa, egzekwując zaległy podatek woj 

sikowy, nakładają sekwestr ma ruchomo- 
ści stanowiące własność  rodzieów. płat- 
mika. 

Tego rodzaju postępowianie jest Sprze- 
czne z postanowieniami rozporządzenia 
Radyi Ministrów z dn. 25. VI. 1932 r. (Dz. 
U. R. [P. Nr. 62 poz. 580) a ponadto wiy- 
mołuje słuszne narzekania ma postępo- 
wanie egzekucyjne władz. skarbowych. 

Celem usunięcia ma przyszłość tych 
wypadków, Izba Skarbowa wyjaśnia, że 
o ile płatnik zamieszkuje m rodziców, — 

maležy ustalić, czy posiada tom we wspól- 
nem władaniu z rodzicami własne rucho= 
mości lub źródło dochodu, podlegające 
sekwestrowi ii w; razie (twierdzącym ma te 
ruchomości lub źródła dochodu  skiero- 
wać egzekucję. |W! razie przeczącym nato- 

miast „należy od egzekucji odstąpić i 

Wydanie Bróckhausa (Lipsk 1863) ро- 
niewierało się bez użytku. Inne, obejmu- 
jące poszczególne utwory, również. Rę- 
kopisy wędrowały z rąk do rąk. Dopiero 
Zenon Przesmycki wydobył je z zapom- 
mienia. Nastąpiło to już na początku wie- 
„ku obecnego. Przesmycki znaczną ilość 
utworów wydrukował w czasopismie 
„Chimera“, a lwią część ich umieścił we 
wspaniałem zbiorowem wydaniu, nieste- 
ty dotąd nieukończonem. Godzi się go 
nazwać wskrzesicielem Norwida. 

Życie Norwida pełne było cierni: czę- 
ściowo zawikłane przez szorstki charak- 
ter poety, a częściowo oboiążone dotkli- 
wym spadkiem po klęskach narodowych 
(1831, 1863 r.). Może kiedyindziej w po- 
godniejszym czasie — społeczeństwo za- 
jęłoby się takim artystą, jak Norwid, lecz 
wobec szubienic, kazamatów, spisków, 
gorączkowych podziemnych działań, tarć 
społecznych i religijnych, musiał on u- 
stąpić. 

" Dziecię Mazowsza, syn dobrej zie- 
miańskiej rodziny, gdzieś tam po ką- 
dzieli spowinowacony z Janem  Sobie- 
skim,, przyniósł ze sobą na świat (uro- 
dzony 24 września 1821 r.) 'wrodzoną 
pańskość i wykwint światowy. Miał to 
niejako we krwi, a jeszcze bardziej roz- 
winął, chowając się po zgonie rodziców 
w domu babki swej, Hilarji z Sobie- 
skich, wielce pieczołowitej o królewskie 
rodowody. Z tym pociągiem do herbu i 
dostojeństwa krwi, niesńadnie godziło się 
widome ubóstwo, którego Norwid zaznał, 
już na ławie szkolnej: stan majątkowy, 
opowiada w „Kłosach'* 1886 r. Aleksan- 
der Niewiarowski, nie był zbyt świetnym, 
gdy spotkałem się z Norwidami w 1835 
r. na ławie szkolnej na Lesznie, nie wy- 
glądali zbyt pokaźnie w ubogiem mie- 
szkanku w jednym z domów przy ulicy 
Orlej". Za to dzięki szumnym znajomo- 
ściom, młodociany artysta ocierał się o 
pierwsze w stolicy domy i czuł się swoj 

  

sporządzić protokuł mieściągalności, W 
stawieniu jednak wmioskow  miešeiągal- 
ności należy; być powściągliwym 2 uwagi, 
że u tej kategorji płatników! łatwo mogą 
zajść zmiany w stosunkach majątkowych, 
wzgl. dodhodowych, które umożliwią wy- 
egzekwowanie stosunkowo 

zaległości z tytułu podatku wojskowego”. 
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Sale hydropatyczne. 

Ceny 

  

KAWIARNIA - 

Ца ZIEMIAŃSKIEJ 
zostiła otwarta w Ogrodzie po Betnardyńskim. Podczas obiadów i kolacji koncerty. 

  

mieznaczmyich |: 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGILOWE 

= BOROWINOWE 
— Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. lnha- 

latorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. 
zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. Jedyne w Polsce 

kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 
Ordynują profesorowie U. $. В. i lekarze specjaliści. 

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

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

W WIRZE STOLICY 
DOBRY PSYCHOLOG 

Pewien kupiec paryski nabył od zbankiu- 

towanego krawca cały skład sukien; towar za- 

wiózł na południe Francji i w prowincjona|- 

nem miasteczku ogłosił wyprzedaż. 

Obliczył, że dla uzyskania opłacającego 

mu się zarobku musi sprzedać wszystkie suknie 

po 150 franków. I jako świetny znawca psychi- 

ki kobiecej, wpadł na taki pomysł. 

Na drzwiach magazynu wywiesił następu- 

jące ogłoszenie: 

Likwidacja magazynu w 7 dni! 

pierwszy dzień sprzedaży -— każda suk- 

nia 600 fr. 

drugi dzień —- 525 fr. 

trzeci dzień 450 fr. 

czwarty dzień — 300 fr. 

piąty dzień — 200 fr. 

szósty dzień — 100 fr. 
siódmy dzień — 50 fr. 

  

Myli się ten, kto sądzi, że wszystkie panie 

czekały cierpliwie do siódmego dnia t. j. do 

ceny 50 franków za suknię. Psychika kobieca 

tego nie znosi. 

W ciągu dwu pierwszych dni, rzeczywi- 

ście nie sprzedano ani jednej sukni. Ale pan 

było pełno; oglądały, przymierzały, krytyko- 

wały. 

Trzeciego dnia cena spadła do 450 fr. i 

kilka pań nie wytrzymało: chciały być pierw- 

sze przy najlepszych modelach. 

Gdy wieść o tem, że kilka najładniejszych 

sukien już kupiono, rozeszła się po mieście — 

nazajutrz przy spadku cen do 300 franków za- 

częto gorączkowo kupować. Ogarnął panie szał 

by nie zostały im wybierki, by nie sprzątnięto 

im ładniejszych sukien. 

Do dnia, kiedy suknie miały kosztować 50 

franków, wcale nie doszło, magazyn  opusto- 

szał doszczętnie — 6-tego dnia. Genjalny znaw 

ca kobiet zarobił na czysto kilkanaście tysięcy 

franków, przeciętnie suknia wypadła mu po 

250 franków. 

  

    nie zatyka por, 

nia psuje cery, 
niezawiera metali 

  

LEKARZ - DENTYSTA 

Stanisław 

Gintułt - Gintyłło 
przeprowadził się 

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

NAD NIEMNEM 

KŁAD ZDROJOÓWY 

— Zabiegi specjalne. Słynny 

occa 

RESTAURACJA 

  

  

  

  

Turniej Tenisowy Warszawa-Praga 
(Czechosłowacja) rozegrany został na 

żądanie graczy wyłącznie pilkami DUNLOP 
  

sko na posadzkach salonów literackich, 
w których zbierała się śmietanka towa- 
rzystwa warszawskiego. jeden z takich 
salonów, salon Deotymy, przetrwał aż do 
ostatnich dziesiątków ubiegłego stulecia. 
Bywał tam jeszcze Henryk Sienkiewicz. 
Rzecz prosta, ckliwe, napuszone i dość 
płytkie biesiady salonowe rychło przeja- 
dły się Norwidowi. To też później chło- 
Szcze je nieraz biczem swej przedziwnie 
lekkiej, a jednocześnie dojmującej ironji. 
Lecz pobyt wśród pięknoduchów  zao- 
strzył zmysł spostrzegawczy, nauczył od- 
różniać plewy od ziarna prawdy, wydo- 
skonalił zdolności poety, jako rozmówcy, 
co jest przymiotem ważnym dla pisarza 
dramatycznego. Słowem dał niejakie ko- 
rzyści. W gronie przyjaciół, też często 
wysoko urodzonych, pogłębiało się życie 
duchowe. Norwid samowtór z Wężykiem 
puszcza się dwukrotnie (1841 — 1842) 
w wędrówkę po kraju. Mnóstwo wrażeń 
przylega mu teraz do pamięci na całe ży- 
cie. Widzi lud swojski, jednaki i różny 
zarazem. Słyszy śpiewki, klechdy, poda- 
nia. Mija ruiny porośnięte chwastem i 
baśnią. Ogląda skrzętnie wielorakie bu- 
downictwo polskie i może wtedy już 
biada, że szlachcic, co widział Appolina, 
krzywo zakreśla kwaterę. Będąc w War- 
szawie, poznaje też Norwid Augusta 
Cieszkowskiego, który do końca życia 
zostanie mu wiernym przyjacielem. Nor- 
wid wcześnie pióra się ima, wcześnie 
rozgłos zdobywa i chlubne wróżby sły- 
szy dookoła siebie. Nie tylko damy sła- 
wiły obiecującego młodzieńca, któremu 
sam rym się miłośnie naginał, a i pen- 
dzel, czy ołówek nie zawodził dłoni, zna- 
leźli się rzeczoznawcy, co także go lau- 
rem uwieńczyli. Te pierwsze utwory Nor 
wida są istotnie opałowe. Światła mierz- 
chną tam w półświatła, głosy — w pół- 
głosy, czucia w pół-czucia, wonie w echa 
jakichś woni. Ogólny nastrój — przy- 
ćmiony, jakby matowy. Są to przeważ- 

  

nie „dumania“ i „fantazje, dosyć swo- 
iście odcinające się od ówczesnej poezji 
hyperromantycznej. 

W roku 1842 młody artysta opuszcza 
Warszawę. I już nigdy nie wrócił do kra- 
ju. Będzie to tułaczka dozgonna. Zwie- 
dza Włochy, Niemcy, Francję. We Wło- 
szech kształci swój zmysł malarski. Jest 
bowiem nietylko poetą, ale i ma- 
larzem, podobnie jak Wyspiański. W Ber 
linie studjuje estetykę niemiecką. W tym 
czasie kocha się w Pani Marji Kalergis, 
słynnej piękności europejskiej, którą 
Henryk Heine opiewał jako „świątynię 
miłości', a Teofil Qautier jako „„madonnę 
śnieżną”. Nawet twardy generał Ca- 
waignac uległ jej czarowi. Norwid w tym 
świetnym tłumie wielbicieli, znajdował 
się gdzieś na szarym końcu. Był niezna- 
ny i ubogi. „Wiosnę ludów* rok 1848 
przeżywa wspólnie z Mickiewiczem i 
Krasińskim w Rzymie. Jest świadkiem za- 
mieszek ulicznych. Wstrząsa nim silnie 
zamordowanie ministra Rossiego na scho 
dach, do Izby Poselskiej wiodących. Z 
Rzymu udaje się do Paryża. Poświęca się 
gorączkowej pracy. Tworzy Promethi- 
diona, ewangelję sztuki narodowej. Do- 
kucza mu nędza. Od czasu do czasu 
wspiera go Krasiński. Wreszcie „mając 
dwie gwineje w kieszeni'* rusza za Ocean. 
W czasie podróży pracuje na statku ja- 
ko posługacz. W Ameryce chwyta pierw- 
szą lepszą robotę. Stęskniony wraca do 
Europy przez Anglję. Znowu osiada w 
Paryżu. Tym razem na stałe. Teraz pow- 
stają jego najwspanialsze dzieła: Quidam, 
poemat z czasów cesarza Adrjana, Rzecz 
o wolności słowa, hezjodyczny opis mi- 
stycznych prac ducha w głębiach ludz- 
kiego słowa, Kleopatra pyszna tragedja, 
opiewająca zmierzch dwóch cywilizacyj: 
rzymskiej i egipskiej. Poeta ciągle wal- 
czy z niedostatkiem. Za bezcen sprzeda- 

je swoje dzieła malarskie, któremi ża- 

chwycał się Bohdan Zaleski. W roku



Czerwcowy lat 
Wilno dotychczas właściwie nie miało oka- 

zji zobaczyć większytn zawodów lotniczych. 

Zeszłoroczny przylot ś.p. Żwirki i Wigury 

wykazał, że społeczeństwo nasze żywo się in- 

teresuje lotnictwem i chętnie śpieszy na Po- 

rubanek, gdzie bliżej może się zetknąć z pod- 

niebnymi rycerzami. 

    

Pepularność lotnictwa zarówno sportowe- 

go jak komunikacyjnego wzrasta z dniem każ- 

dym. Bilans dziesięciolecia L.O.P.P. ma powa- 

żny dorobek w popularyzacji hasła obrony 

kraju. 

Równolegle rozwija się działalność Aero- 

klubu Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada 

filje we wszystkich większych miastach. 

Nasz Aeroklub Wileński odznacza się ru- 

chliwością i żywem tempem pracy. Kursy pi- 

lotażu, szybownictwa, udział w zawodach, pro 

paganda lotnictwa w terenie — to szeroki za- 

kres działań, którym sprostać może jedynie or- 

ganizacja sprężysta. Aeroklub Wileński z pre- 

zesem por. Zakrzewskim na czele, jest taką 

organizacją. 

Na poparcie tych słów posłużyć może o- 

statnia impreza, nad którą Aeroklub obecnie 

pracuje. Będzie to Pierwszy Lot Północno- 

Wschodniej Poiski. 

Impreza ta, zakrojona na wielką skalę, zgro 

madzi w Wilnie całą sportowo-lotniczą Polskę. 

W dniu 17 czerwca zlecą się do Wilna zawod- 

nicy ze wszystkich Aeroklubów polskich. Ten 

łot kometowy pomyślany jest jako propaganda. 

Zawodnicy, zdążający do Wilna, będą otrzy- 

mywali nagrodę za najdłuższą trasę i najwięk- 

sźą. ilość lądowań po drodze. Obowiązkowe Ią- 

dowanie musi odbyć się w Grodnie, by miej- 

scowy Aeroklub mógł zorganizować pokaz dla 

publiczności. — W ten sposób pierwszy dzień 

(tj. 17 czerwca) poświęcony będzie całkowi- 

cie zamanifestowaniu sprawności i wytrzyma- 

łości maszyn i piłotów. 

Właściwy lot, również będący  przede- 
wszystkiem propagandą, odbędzie się 18 czer- 
wca. Zawodnicy wyruszą z Wilna trasą: Wilno 
— Nowo-Święciany — Mołodeczno — Barano- 
wicze — Lida — Oszmiana — Wilno. Lot 0- 
krężny odbywać się będzie skokami, przyczem 
zawodnicy muszą lądować w każdej z wymie- 
nionych miejscowości. 

Już teraz przygotowują się lokalne komite- 
ty do zorganizowania potrzebnych urządzeń. 
Między innemi w Oszmianie urządzone będzie 
lotnisko, gdyż dotychczas nie było tam terenu 
na lądowanie. Lotnisko to pozostanie potem ja- 
ko pomocnicze dla celów sprotowo-komunika- 
cyjnych. 

Po powrocie z lotu okrężnego, wezmą za- 
wodnicy udział w popisach akrobatycznych na 
Porubanku. Będziemy mogli podziwiać takich 
mistrzów, jak por. Orłowski, znany z brawu- 
rowych zwycięstw w Bułgarji. Zapowiedziane 
jest również przybycie trzech maszyn myśliw- 
skich z Torunia z majorem Pawlikowskim na 
czele. Zobaczymy więc także i akrobację trój- 
kową. 

Jako przedsmak Lotu Czerwcowego mamy 
na Porubanku dziś o godz. 4 po poł. „Festyn 
Lotniczy -z okazji dziesięciolecia L.O.P.P. 

Wejście na lotnisko bezpłatne. Komunika- 
cja autobusem i koleją. Program przewiduje 
najrozmaitsze pokazy. 

A więc wszyscy w niedzielę na Porubanek. 
т Tad. C. 

  

Kilka stėw do reumatykėw 
Niejeden z cierpiących na reumatyzm, 
neuralgję, podagrę i pokrewne niedo- 
magania wypróbował już wiele środków, 
nie doznając żadnej ulgi. Mimo to, nie- 
ma powodu do rozpaczy. Spróbujcie 
dziś jeszcze znakomicie uśmierzające bó- 
le tabletki Togal, Tabletki Togal wstrzy- 
mują nagromadzanie się kwasu moczo- 
wego, zwalczając w ten sposób w zarod- 
ku te schorzenia. Togal nie wywiera u- 
bocznego szkodliwego działania. Do na- 
bycia we wszystkich aptekach. Należy 
jednak zwracać baczną uwagę na orygi- 
nalne, nieuszkodzone opakowanie. —Nr. 
reg. 1364. 
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MIEJSKA 

— Młynowa, Zarzeczna i Popławska zam- 
knięte. — Starostwo Grodzkie podaje do wia- 
domości, iż z powodu koniecznych robót kana- 
lizacyjnych u zbiegu ulic: Młynowej, Zarzecz- 
nej i Popławskiej, te trzy ulice zostaną z dn. 
22 bm. tj. od poniedziałku zamknięte dla ruchu 
kołowego. Ruch od tego dnia skierowany bę- 
dzie ulicami Subocz, Holendernią i  Antokol- 
ską. Normalny zaś ruch w tym punkcie mia- 
sta wznowiony będzie dopiero 30 maja. 

— BUDŻET MIEJSKI. — Magistrat 
przesłał do Urzędu Wojewódzkiego uchwa- 

lony przez Radę Miejską preliminarz bud- 
żetowy miasta na r. 33-34, Przed zaakcćp- 
towaniem budżeta  zcstanie rozpatrzony 

przez Radę Wiojewódzką, która zbierze 
się prawdopodobnie w: początkach przysz- 
łego miiesiąca, 

Nowy ibudżet po stronie wydatków i 
dochodów: zamyka się sumą zł. 9.678.356 w 
stosunku do budżetu z roku ubiegłego jest 
przeszło o 10 proce. mniejszy, 

— Ceny chleba. — Ze Starostwa Grodzkie- 
go dowiadujemy się, że z dniem 21 bm. ustalo 
ne zostały następujące ceny na chleb (za je- 
den kilogram w detalu): 

Chleb pytlowy biały 50 proc. żytni — 35 
groszy; chłeb sitkowy żytni — 29 groszy; — 
chleb razowy żytni — 23 gr. 

Winni żądania lub pobierania cen wyższych 
od powyżej wskazanych będą karani w drodze 
administracyjnej. aresztem do 6 tygodni lub 
grzywną do 3 tysięcy złotych. 

UNIWERSYTECKA 
— WYBORY REKTORA U. S. B. 

W dniu 23 b. m. odbędą się wybory rek- 
tora Uniwersytetu Stefana Batorego na 
rok 33-34, 

Według nowej ustawy wyborów doko- 
ma nie gremjum profesorskie lecz spec- 
jalni delęgaci w liczbie 16 osób upoważ- 
nionych przez profesorów. 

Nawoobrany rektor na wniosek mi- 
mistra oświaty zatwiierdzony będzie przez 
Prezydenta Państwa. 

Stara ustawa przewidywała wybory 
wektora: ma (komiec roku akademiekiego t. 
j. w czerwcu. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Filozoficznego Stud. USB. W po- 

niedziałek dnia 22 maja r.b. o godz. 20-ej w 
lokalu Seminarjum Filozoficznego odbędzie się 
XI Zebranie Naukowe Koła w referatem kol. 
E. Szyndelmanówny na temat „Podstawy i 
metody psychologji dyferencjalnej według W. 
Sterna" — Część II. 

.. Po referacie dyskusja. Wstęp wolny. Go- 
ście mile widziani. 

— KOŁO ETNOLOGÓW STUD. USB 
podaje do wiadomości, że we wtorek dn. 
23 b. m. 0 godz. 19-tej w lokalu Semi- 
marjum  Etnologicznego (Zamkowa 11) 
odbędzie się zebranie naukawe Koła z 1eferatem kol. Paciukiewicza n. t. „Sta- 
roobrzędowcey: w: iPolsce, szkic historycz- 
my“. Goście mile widziani, 

AE IIS A III ITK 
1871 przežywa klęskę Francji. Nie bar- 
dzo go jednak wzrusza upadek epopei 
Napoleońskiej. Więcej odbolał rok 1863 
— 64, gdy Rosja zdławiła styczniowe 
powstanie. : 

* * * 

Norwid przez całe życie wlókł za so- 
bą oścień niezrozumiałości. Krytyka za- 
sypywała go płaskiemi docinkami. Wy- 
strzygano z jego utworów luźne urywki 
i czyniono sobie huczne pośmiewisko z 
autora, co dopiero czeka, aby go z dzi- 
wolągów apokaliptycznych na język oj- 
czysty przełożyć. Drugą wierną towarzy- 
szką Norwida była nędza. W roku 1877 
musiai się przenieść do przytułku św. Ka- 
zimierza na rue de Chevaleret. Poprostu 
nie miał z czego żyć i musiał korzystać 
z urządzeń dobroczynnych. Przytułek, 
założony przez księżnę Adamową Czar- 
toryską, gromadził pod swym dachem 
starców, weteranów, osoby  schorzałe, 
wdowy, ubogą dziatwę, słowem wszelką 
biedotę. Norwid znalazł tam czystą izdeb 
kę, niezłą strawę, dużo spokoju i zacne- 
go towarzystwa w Michale Zaleskim, z 
którym mieszkał przez ścianę i niejeden 
wieczór mile przegawędził. Ulica de Che- 
valeret, gdzie mieścił się przytułek, nie 
byla dokuczliwie gwarna, owszem przy- 
tulna i zaciszna. Huk wielkiego miasta 
nie rozbijał dumań nocnych: 

Ptaków noenych słychać poświst 
Szczekanie psa nad brzegiem kanału, plusk 

w wodzie 
Wykrzyk dalekiej jakiejś wątpliwej natury Uciszenie głębokie — potem szelest drobny 
Niewieściego trzewika, lub flet, który zaczął 
Lecz nie dokonał pieśni, — potem jakby 

' : ducha Niedotkliwego Smętek w powietrzu i spadek Jednego listka na bruk — potem wielka 
Nocna cisza (Kleopatra). 

Pod koniec życia Norwid zadumał się 
nad pasieczną, rybną, jeziorną Słowiań- 
szczyzną, Hen od Nowogrodu biegną 
przestronne gościńce. Kupcy ciągną w 

kolaskach. Prasoły stepem nurkują. Sło- 
wianin siedzi w chacie i starym bogom 
żertwy niesie, Nie mu do tej cywilizacji, 
którą cudzoziemcy rają. On jeszcze nie 
doszedł siebie samego. Może li tylko na- 
śladować. Jest cichy, czekający i smęt- 
ny. Ostatni wiersz Norwida ma nagłówek 
„Słowianin* i pewnie zwiastował jakąś 
dalszą wędrówkę niestrudzonego pątni- 
ka kultur, może gdzieś pod  złotogłową 
białokamienną Moskwę: 

Jak słowianin, gdy brak mu naśladować kogo 
Duma w szerokim polu, czekając na siebie, 
Gdy zdala jadą kupcy, gdzieś żelazną drogą, 
Drżą telegramy w drutach i balon na niebie. 
Jak Słowianin, co chadzał już wszystkiemu 

A : w tropy, 
Oczekiwa na siebie samego bez wiedzy Tak bywa smętnem życie... wieszczowie, 

koledzy, 
przekupnie, i chłopy. 

Tokarzewicz, Kraszewski, Genjusz, oraz inni widywali jeszcze Derwidowego 
starca, gdy samotny, niedoceniony, za- 
pomniany błądził po ulicach Paryża: 
„Znam trzy różne postacie Norwida, pi- 
sał Genjusz do Zenona Przesmyckiego. 
W rozmowie nawet przy pewnem zanied- 
baniu pod koniec około siebie, to naj- 
wykwintniejszy Światowiec, tryskający 
dowcipem i znakomity w towarzystwie 
rozmówca. W zamyśleniu wspaniały wy- 
gląd myśliciela, pięknem i głębią my- Śli ocieniona głowa. Raz spotkałem go 
na ulicy i prawie nie poznałem: szedł 
szybko, wyglądał, jakby śpieszył do chó- 
ru Derwida, tylko mu hariy brakło, bro- 
da rozwiana, wzrok w nieskończoność 
rzucony, albo w siebie, nikogo nie wi- 
dział, Nie wiem dokąd szedł, ani po co“, 

Umarł z 22 na 23 maja 1883 r. 
„Siwą głową skinął* — powiada 

Tokarzewicz, i odszedł. Daleko jest od 
nas, daleko. Dogonimy go jednak“. 

Z. Falkowski 

Zacni szlachcice, żydy, 

SZKOLNA 
— ZWROT OPŁAT SZKOLNYCH. Za- 

Szły zmiany w sposobie zwrotu opłat 
szkolnych. Mianowicie za miesiąc czer- 
wiec mawócona będzie tyllko połowa u- 
stalcnej wysokości, t. j. za czas  fakty- 
cznej nauki w szkołach wi tym miesiącu. 

O powyższych zmianach powiadomione 
zostaną wszystkie urzędy państwowe — 
Dotychczas zwwacano opłaty za pełny 
miesiąc. 

— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 
Ochroniarskiego im. Marji Konopnickiej w Wil- 
nie podaje do wiadomości, iż egzaminy wstęp 
ne na kurs I odbędą się w połowie czerwca. 

Podania przyjmuje i udziela informacyj co 
dziennie od godz. 11 — 14 Kancelarja Semina- 
rjum, Zwierzyniec ul. Moniuszki 36. 

— Gimnazjum Koeduk. Human. F. Welera 
z prawami państwowych, (Dąbrowskiego 5), 
podaje do wiadomości, że egzamina wstępne 
do kl. II — VII rozpoczynają się dn. 16-go czer 
wcaą. 

Przy gimnazjum czynna jest koeduk. szko- 
ła powszechna w składzie I — VI oddziałów 
Zapisy do szkoły powszechnej odbędą się w 
tymże «terminie. 

— PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKO 
ŁA POWSZECHNA „PROMIEŃ* wraz z przed 
szkołem (ul. Wiwulskiego 4 koło dyr. kol.) 
przyjmuje zapisy do wszystkich oddziałów Vi 
VI oddz. odpowiadają zniesionym nową usta- 
wą szkolną dwóm pierwszym klasom gimna- 
zjum. Z początkiem roku szkolnego uruchomio- 
na będzie filja szkoły na Zwierzyńcu. 

Lokal jasny i czysty, boisko, komplety 
francuskiego, ceny przystępne. 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
T. Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy 
Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi prawami). W roku szkolnym 1933 
— 34 czynne będą oddziały od I-go do V-go. 
Do oddziału |-go przyjmowane będą dzieci u- 
rodzone w roku 1927 lub wcześniej, bez egza- 
minu. 

W Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego będą 
czynne klasy od ll-ej do VIII-ej— Egzaminy 
wstępne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum 
rozpoczną się w pierwszym _ terminie dnia 16 
maja o godz. 8 rano, w drugim terminie dn. 
16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 
dziennie od 10 — 13 kancelarja gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) i 
ogród szkolny. 

— NOWY GMACH SZKOLNY. Pod 
przewodnictwem starosty, wileńsko - troc- 
kiego odbyło się posiedzenie Komitetu 
budowy mowego gmachu szkoły: powsze- 
ehnej w N. (Wilejce. Projekt uchwalono i 
i postamowionio zwrócić się do odnośnych 
władz o kredyty, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Towarzystwo Anatomiczno - Zoołogicz- 

ne. — We środę dnia 24 maja r.b, o godz, 
19,30 w pierwszym, a o godz. 20 w drugim 
terminie w sali Zakłaau Żoologji (Zakretowa 
23) odbędzie się walne zebranie Wil. Oddz. 
Tow. Anatómiczno - Zoologicznego z następu- 
jącym porządkiem dziennym: mgr. W. Adolph 
— Zjawisko trofo-depresjj w kulturach maso- 
wychh Paramecium caudatum; Część admini- 
stracyjna: a) wybór przewodniczącego i sek- 
retarza; b) odczytanie protokułu z poprzednie 
go walnego zebrania; c) sprawozdanie ustępu- 
jącego zarządu; d) wybory nowego zarządu; 
i wolne wnioski. | 

— Związek Właścicieli Średnich i 
nych Nieruchomości m. Wilna i woj. wileńskie 
go. — W dn. 21 maja rb. o godz. 12 m. 30 
w Sali пг 1 przy ul. Metropolitalnej odbędzie się zebranie członków Związku Właścicieli Śre dnich i Drobnych Nieruchomości m. Wilna i 
woj. wil — dzielnicy Zarzecze z porządkiem 
dnia następującym: 1) zagajenie; 2) sprawo- 
zdanie zarządu; 3) Sprawa wykupu ziemi; 4) 
wybory nowego zarządu; i 5) wolne wnioski. 
Na zebranie zaprasza się wszystkich członków 
Związku. 

RÓŻNE 
i LUSTRACJA KANAŁU TROCKIK- 

. Z polecenia p. wojewody, zanząd — dróg wodnych i drogowy zlustrawał ro- 
boty podjęte przy budowie kanału łączą- 
cego jeziora trockie. ! 

Roboty te zostaną w niedalekiej przy- 
szłości zakończone. 

„_ —NA INTENCJĘ ŻYDÓW NIEMIEC - 
KICH. Wezoraj na skutek odezwy rabi- 
mów we wszystkich synagogach wileń- 
skich odbyły się modły ma intencję ży- 
dów niemieckich. sig 

— PRZYWÓDCA ŻYDÓW RUMUN- 
SKICH. Bawił w: Wilnie działacz sjoni- 

styczny dr. Laudau — prezes klubu ży- dowskiego w: parlamencie „mumuńskim, — 
Dr. Laudan odbył szereg konferencyj w 
Wilnie i był podejmowany: przez tutej, 
sjonistów. 

— FALA STRAJKÓW. Wywołany 
przez kamaszników 
tna w dalszym ciągu. 

Również strajkują cegielnie Purty i ponarska. Umawię zbiorową podpisała je- dynie cegielnia Rybaka. | 
# Zlikwidowany został strajk w tartaku amnesa li u robotników pracujących 
szewców - chałupników. 

> 
— Wycieczka pszczelarzy, Towarzystwo 

Pszczelnicze w celach zaznajomienia szerszego 
grona pszczelarzy z postępowo prowadzonemi 
pasiekami w dniu 28 maja r.b. organizuje wy- 
cieczkę do przemysłowej pasieki p. Stefana Żu- 
kowskiego hodowcy matek pszczelich. Dojazd 
do pasieki (położona w odległości 9 klm. od 
Wilna) odbędzie się specjalnie na ten cel wy- 
najętemi autobusam.. Udział w wycieczce mo- że wziąć każdy, kto do dnia 25 maja r.b. wpła ci osobiście, lub nadeśle pocztą do sekretarja- 
tu Wil. i-wa Org. i Kół Roln. (Wilno, ul. Mi- ckiewicza m. 4 godz. 12 — 12), zadatek w kwocie 1 złotego, a to celem zarezerwowania 
miejsc w autobusie. Koszt przejazdu w obie strony wyniesie zł. 2 — Zbiórka nastąpi w dniu 28 maja r.b. o godz. 11. na Placu Orze- szkowej w Wilnie, powrót o godz. 14. W wy- padku, gdyby w dniu 28 maja padał deszcz, stały, termin wycieczki zostanie przeniesiony 
na godz. I dnia 4 czerwca r.b. 
_  — Wycieczka ze Lwowa. — Na _ Zielone 
Święta ma przybyć do Wilna wycieczka tury- 
styczna ze Lwowa organizowana przez zarząd 
tamt. kolei. 

Drob- 

żydowskich strajk 

0 w o 

DZIS OTWARCIE OKRĘŻNEJ WY- 
STAWY OBRAZÓW! ZNAKOMITYCH 

  

MISTRZÓW POLSKICH. Zapowiedziana , 
wystawa obrazów: wybitnych miistrzów 
polskich zostamie otwarta dzisiaj o godz, 
12.30 w: lokalu AZT sztuki — 

zy ul. Wileńskiej 32. ” 

* deh to nadzwyczajna okazja dla Widna 

do zapoznania się z pracamii szeregu wy- 
bitnych malarzy polskich. 4 

Wystawa potrwa tylko 8 dni, 
— Podziękowanie. Zarząd Koła Medyków 

składa serdeczne podziękowanie Panu Wale- 
rjanowi Bohuszowi-Szyszce za ofiarowanie do 
Bibljoteki Koła Med. kukunastu tomów ksią- 
żek naukowych. 

— WYJAŚNIENIE. Otrzymaliśmy pismo 
następujące: W „Słowie* została umieszczona 

wiadomość p.t. „Kradzieże w Fabryce Tytonio- 

wej', w której podano, że Kierownictwo Puń- 

stwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w 

Wiłnie stwierdziło systematyczne  wykradanie 

tytoniu wróżnych ilościach. 

Wiadomość ta nie odpowiada  rzeczywi- 

stości. Prawdą jedynie jest, że znaleziono u M. 

Rabinowicz i H. Willinberga 3 klg. tytoniu, 
pochodzenie którego nie zostało jednak stwier- 
dzone. 

Wobec tego uprzejmie proszę Szanowne- 

go pana Redaktora o umieszczenie odpowied- 

niego sprostowania w najbliższym numerze 

'„Słowa”. Kierownik Fabryki inż. Węgrzyn. 

Cierpienia wątroby ieczy Naturalna Sól 
Morszyńska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda, Warsza 
wa, Krak. Przedm. 45. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na .5 7 — «rą dziś 

w niedzielę 21 maja, o _ 9 raz 

drugi utwór Henryka Ibsena „Wróg ludu“. 

Z powodu zakończenia sezonu zimowego 
(teatr na Pohulance) i otwarcie sezonu let- 
niego (Bernardynka) — „Wróg ludu* grany 
będzie tylko kilka razy. 

— Dzisiejszy balet w teatrze na Pohulance. 
Dziś, w niedzielę 21 maja o godz. 4 po poł. po 
cenach znižonych fantastyczny balet pantomina 
„Krolewicz Feniks“, ktory zachwycit Wilno i 
stał się marzeniem dzieci i  dorosnych. 

— Otwarcie Bernardynki — nastąpi juž w 
sobotę 27 maja o godz. 8 m. 15. Na otwarcie 
Teatru Letniego w ogrodzie Bernardyńskim, 
przygotowuje się egzotyczna, arcyzabawna ko- 
medja „Dżymbi*, do której została pozyskana 
na gościnne występy świetna i urocza artyst- 
ka Jadwiga Zaklicka. 

— Tani poniedziałek — nieodwołalnie - 
stanie przedstawienie świetnej komedji Słonini- 
skiego „Lekarz bezdomny”. 

— Dzisiejsza popołudniówka po cenach 
propagandowych. Dziś, o godz. 4 po poł. uka- 
że się po raz ostatni w sezonie melodyjna 
operetka Kalmana „Marica“ z Grabowską w 
roli tytułowej. Ceny propagandowe. 

— (notliwa Zuzanna”. Dziś jedno z ostat- 
nich przedstawień pełnej humoru i werwy me- 
lodyjnej operetki Gilberta „Cnotliwa Zuzanna”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Kiki 
CASINO — Więzień z Cajenny. 
Helios — Maski. 
PAN — Złote sidła. 

HOLLYWOOD — Wyrok morza. 

LUX — Dobroczyńca ludzkości. 

ŚWIATOWID — Ułani, ułani, chłopcy ma- 

lowani, 

  

* METAMORPHOSA= IAW 

radukalnie usuwa piegi, wągru, 
plamų, zmarszczki i inne wady cerq 

  

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, obstru- 
kcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle gło- 
wy, obłożony język, bladą cerę, łatwo usunąć 
stosując naturalną wodę gorzką Franciszka-Jó- 
zefa, biorąc wieczorem przed udaniem się na 
spoczynek pełną szklankę. Zalecana przez le- 
karzy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodzieje cmentarni. — 8 wazonów kwia 

tów zginęło z cmentarza na Rossie. Na Skutek 
doniesienia dozorcy cmentarza policja wdrożyła 
dochodzenie i po przeprowadzeniu rewizji do- 
mowej zatrzymała Adelę i Honoratę Babysz- 
ko, zamieszkałe przy ul. Starogrodzieńskiej nr 
5. One to są sprawczyniami kradzieży, ponie- 
waż u nica w domu wazony odnaleziono. 

— SAMOBÓJSTWO. — W Cielętniku napi- 
„ła się esencji octowej 18-letnia Helena K. — 
bez stałego miejsca zamieszkania-— Pogotowie 
odwiozło ją do szpitala Sawicz. Życiu jej nie 
grozi niebezpieczeństwo. Przyczyny narazie nie 
ustalono. 

4 ORANY 

— WYKOLEJENIE SIĘ POCIĄGU. —W dn. 

20 bm. o godz. 0,25 wykoleił się w czasie ma 
newrowania pociąg towarowy nr 773 na stacji 
Orany. Dwa wagony, wyrzucone z szyn prze- 
wróciły Się. Tor jest uszkodzony na przestrze- 
ni 12 metrów. Przyczyną wykolejenia było pra 
wdopodobnie wadliwe ustawienie zwrotnicy w 
czasie manewrowania pociągu. Tor niezwłocz- 

nie naprawiono. 

5 О 215 МА 

— SPALILO SIĘ 2 HA LASU. — W okoli- 
cach wsi Zamosze gminy hołubickiej z niewia- 
domych dotychczas przyczyn wybuchł pożar 
lasu państwowego w obrębie nadleśnictwa dziś 

ń . Pożar strawił około 2 hektary mtło- 
dego lasu. Wdrożono dochodzenie celem stwier 
dzenia przyczyny pożaru. 

  

PIŁKI TENISOWE 
mżywane są w rozgrwwkach o 
PUHAR DAVISA 

w 24 państwach DUNLOP! 
Postrzelenie komunisty Snarskiego 

WILNO. — Wczoraj nadeszła tu o 
że w rejonie Niegorełoje, postrzelono o w 
czasie ucieczki do Rosji znanego komunistę 
skiego W. Snarskiego. Przed paru laty Snarski 
zbiegł do Sowietów w obawie przed areszto- 

waniem. 
Snarskiego ścigano za nadużycia rzekomo 

y w sekretarjacie par- 
a as Ps LAS, 

7 ; 

ZOFJA KISIELEWICZÓWNA 
higjenistka Ośrodka Zdrowia w Wilnie smarła w dniu 19 maja r. b. 

Pogrzeb odbędzie się w dnin 21 V. r. b. o godz. 10 rano z cerkwi Soboru 
steńskiego (na Zarzeczu) na cmentarz prawosławny. 

8 tej A odos stracie zasłużonej pracowniczki i koleżanki powis- 
damia. PERSONEL OŚRODKA ZDROWIA w WILNIE 

  

- UROCZYSTOŚCI LOTNICZE w WILNIE 
WILNO, Wczoraj jako w przeddzień 

uroczystości jubileuszowych LOPP w go- 
dzinach popołudniowych krążyła ad 

miastem eskadra samolotówi rozrzucając 
ulotki propagandowe. Po alkademji jaka 
się odbyła © godz. 7 wiiecz. w teatrze na 
Pohulance u podnoża Góry Zamkowej ze- 
brały się liczne orkiestry które asystowia- 
ły przy zapalaniu na górze transparetu — 
LOPP. 

Nieco potem oddziały gnupujące człon- 
ków LOPP przemaszerowały. śródmieściem 
w. kierunku pl. Łnukiskiego, 

Na ul. Wielkiej 
i na zieleńcu przy ul. Zamikowej wsta- 
wione zostały wczoraj dwiie potężnych 
rozmiarów bomby lormicze. 

PROGRAM DNIA 

O godz. 10 rano mabożeństwo w: kościele 
Jania. 

©О godz. 12-tej koncert orkiestr w og- 

Świ. 

koło siedziby LOPP. 

wodzie Bernamdyńskim i pokazy  lotniczo- 
gazowe. 

* NA PORUBANKIU 

W miedzielę dnia 21 b. m. na lotuisku 
w [Porubanku z ckazji 10-lecia LOPP — 
odbędzie się „Festyn. Lotniczy”, na któ- 
rego program złożą się pokazy lotów — 
młodych pilotów - uczniów, loty pasażer- 
skie na „Fokkerze“, pokaz lotu z zatrzy- 
manem śmigłem, lot wileczony ma Szybow- 
cu za samochodem. W czasie popisów 
rozdane będą świadectwa absolwentom 
teoretycznych i praktycznych kursów A- 

eroklubu (Wileńskiego, 

Bogaty i urozmaicony program ścią- 
gńie niewątpliwie tłumy publiczności na 
Porubanek, Dojazd tani i wygodny: za- 
pewniony jest przez autobusy kursujące z 
placu Katedralnego oraz pociągi. Festyn 
odbędzie się w godz. 16—20. 

  

DOBRY GRACZ UŻYWA TYLKO PIŁEK 
TENISOWYCH DUNLOP 

  

Czyja wina? 
Przed miesiącem czytaliśmy w kronice po- 

licyjnej o tajemniczem zaginięciu 16-letniej pa- 
nienki, uczenicy gimnazjum Kluczowej, p. He- 
leny Sawickiej. Matka jej nie mogła się domy- 
śleć powodu, dla którego dobra, serdeczna 
dziewczynka, kochająca córka, będąca w do- 
datku pilną uczenicą, nagle opuściła dom ro- 
dzicielski i Ślad po niej zaginął. Gdy nieszczę- 
Śliwa matka zwróciła się do szkoły, szukając 
odpowiedzi na tę bolesną zagadkę, wyjaśniło 
się, że w V-tej klasie, do której uczęszczała p. 
Sawicka, zaszedł ostatnio wypadek  spłatania 
figla któremuś z  nielubianych profesorów. 
Przed jego lekcją ktoś zapalił w kłasie siarkę. 
Okazało się, że siarkę tę zapaliła p. Sawicka. 
Dlaczego właśnie ona to zrobiła, ona, zawsze 
przykładna uczenica. Bliżej sprawy nie badano, 
P. Sawicką skrzyczano, kazano pozostać w za- 
dymionej siarką klasie (cóż za wspaniałe me- 
tody pedagogiczne), a następnie zapowiedziano 
jej, że zostanie wydalona ze szkoły. Dziewczyn- 
ka była zawsze nadzwyczaj układna i posłusz 
na, tak w domu, jak i w szkole, a do tego 
bardzo ambitna. Musiała niezmiernie dotkliwie 
odczuć tę karę, jaka ją spotkała, tembardziej, 
że sama dobrowolnie na ten wybryk by się 
nie zdobyła. 

Nazajutrz poszła do szkoły i prosiła, by 
pozwolono jej pożegnać się z koleżankami i 
kolegami. Nie pozwolono jej jednak na to. 
Wkrótce po «tem przejściu wyszła z domu i 
więcej nie wróciła. W tych dniach, po miesiącu, 
wydobyto z Wilji zniekształcone jej zwłoki. 

Jak wykazały badania, przedsięwzięte do- 
piero po zaginięciu dziewczynki — to klasa 
postanowiła na złość nielubianemu profesoro- 
wi — zapalić przed jego lekcją siarkę. Ci, co 
przynieśli siarkę, wykonać tego jednak nie 
chcieli. — Postanowiono rzucić losy. Los padł 
właśnie na Helenę Sawicką. Wzbraniała się 
ona spełnić polecenie klasy. Tak bardzo to od- 
biegało od jej zwykłego, przykładnego sposo- 
bu zachowywania się w szkole! Jednak koledzy 
byli nieugięci:- apelowano do jej koleżeńskich 
uczuć bardzo stanowczo: została zagrożona 
sankcją społeczną ze strony kolegów i koleża- 
nek, w postaci potępienia „opinii publicznej” 
i — siarkę podpaliła. 

Kto tu ponosi winę? Na kim ciąży straszna 
odpowiedzialność za zmarnowane młode życie? 
Odpowiedzialni są tu nietylko ci koledzy, któ- 
rzy biedaczkę do owego podpalenia przymusili. 
Bez porównania bardziej winni są ci, co tak 
nieopatrznie ferują srogie wyroki nad młodzie- 
żą — bez dostatecznego zbadania sprawy i 
bez przemyślenia skutków, które ich lekkomyśl- 
nie powzięte decyzje mogą spowodować. 

SUDOR g» 
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DD KRYCIA DACHÓW 
znanej marki 

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
Polskich Zakład. Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

Prosimy zwrócić baczną uwagę na znak 
fabryczny „C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 

Iiwystrzegać się naśladownictw 

Reprezentacja i składy fabryczne 

WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tel. 273, 

  

CEMENTU, PAPY i wszelkich artykułów budowlanych. 

ZRZESZENIE KSIĘGOWYCH 
woj. wileńskiego 

Otrzymujemy ze sfer księgowych z prośbą 
o zamieszczenie:. 

Już dziś aktualną jest konieczność zrzesze- 
mia się księgowych, zatrudnionych zarówno w 
przedsiębiorstwach przemysłowych prywatnych 
jak i komunalnych oraz państwowych. 

Musimy skupić «ię w jednej wiel organi 
zacji zawodowej, musimy ułatwiać je zdoby 
wanie wiedzy, a za tem i odpowiednich sta- 
nowisk w naszem społeczeństwie. 

Tu zaznaczyć należy, że buchalterzy żydzi 
potrafili już wykrzesać z siebie inicjatywę zrze 
szenia się i założyli Związek Buchalterów w 
Wilnie, niechże więc i autochtoni wileńscy nie 
zasypiają — lecz przystąpią do pracy organi- 
zacyjnej. 

Grono inicjatorów założenia w Wilnie Od- 
działu Księgowych w Polsce zaprasza wszysi- 
kich samodzielnych księgowych i pomocni- 
ków księgowych na zebranie organizacyjne — 
jakie odbędzie się w Instytucie Nauk Handlo- 
wo - Gospodarczych w Wilnie (dom Br. Jabi- 
kowskich) w sobotę dnia 20 maja 0 godzinie 
18-j. 

Goście Niezależnych 
Na wystawie Niezależnych (w: salii — 

„Lutmi” przy ul. Mickiewicza) znajduje 
się kilkanaście obrazów  niewileńskich 
malarzy. Są to dzieła Anieli Ozarnow- 
skiej ze Lwowa; Julji Giżyckiej - Bere- 
zowskiej, Sotera, Jaxa - Małachowskiego, 
Bronisława Olszewskiego i Zygmunta Kró- 
la z Krakowa; Lucjana Kobierskiego z 
Kazimierza, wreszcie Janiny Malinow- 
skiej z Warszawy. 

Trzeba przyznać, że dzieła mymienio- 
nych artystów (z wyjątkiem Janiny Ma- 
linowskiej) stoją naogół na wyższym po- 
ziomie od prae wiileńskich Niezależnych. 
Tłumaczy się to zapewne tem, že. zamiej- 
Scowi artyści, nadsyłając swe dzieła do 
nieznanego miasta, chcieli mu zaprezen- 
tować się jak majlepiej i wybrali z swe- 
go dorobku rzeczy najdoskonalsze. 

Nie są one doskonałe w sensie abso- 
lutnym, tylko przez zestawienie «z twór- 
ezością, dajmy na to, Władysława Dunia- 
Marcinkiewicza, Józefa Łubieńskiego al- 
bo Feliksa: Kołyszki. 

(Pewme powinowactwa, jeśli chodzi o 
kierunek można zauważyć pomiędzy go- 
śćmi a Niezależnymi: ituj tam przewa 
ża maturalizm, Wyjątek stanowi Janina 
Malinowska, hołdująca kierunkowi, dla 
którego trudno 0 nazwę: formistyczn; py! 
prymitywiam czy prymitywny formizm 
(Płac Katedralny) z tendencją do styli- 
zacji oraz Zygmunt Król, pracowity i 
rzetelny: grafik (Apollo Nr, 238, portret 
p. S. Nr 227, Marysieńka (Nr. 230 i inne). 

Obrazy J. Giżyckiej - Berezowiskiej, — 
poza starannością wylkonania, wyczu- 
ciem charakteru poriretowanych głów i 
pilnemi jak widać, studjami — nie odzma- 
czają się niczem, co zmusiłoby widza do 
uwagi i refleksyj. Jeszcze mniej zaintere- 
sowania budzi S. Jaxa - Małach. i 
albo B. Olszewski. J. w. 
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   Na sezon letni 
NADESZŁY 

BON I AKC. 
NIEMIECKA 26, tel. 306. 

  

ostatnie nowości 
na kostjumy i paita 

męskie i damskie, 

letnie tkaniny najnowszych deseni, 

jedwabie, wełny, markizeta etc. 

Kryjcie dachy tylko 

BLACHĄ OCYNKOWANĄ 
najprzadniejsze| 

SP. AKC. ŚLĄ3KI PRZEMYSŁ CYNKOWY 
i reprezentacja Skład fabryczny i 

i. CHELEM 
Koci 

WILNO, KOŃSKA 16, Tel. 291 

SPORT 
DZISIEJSZE IMPREZY 

O godz. 9-ej rano rozpoczynają | 

Pióromoncie zawody IE bi 

dalszy ciąg indywidualnyc mistrzostw, rozpo- 

SG wczoraj. Sprawozdanie z całości poda- 

my w niumerze BO ių 

Motocykliści i Cykliści będą mieli dziś cie- 

kawe imprezy. Mótocykliści wyruszą o 10 ra- 

no na raid Wilto — Raduń — Wilno, cyklišci 

też urządzają wycieczkę. Wyjazd o 8 rano. 
* * * 

‚ Na bołsku piłkarskiem wałczyć dziś będą 
drużyny Ogniska i Drukarza. 

86 FILMOWEJ TAŚMIE 

„WIĘZIEŃ Z CAYENNY* — „CASINO*, 

Dobra szkoła reżyserska zawsze jest 

coś warta, Allan Dyxłan makręcił „Więźnia na 

z A Cotontyk poprawnie, według ustalonych 

wzorów. Motywy są mane z innych fil- 

mów, alle zastosowane trafnie. 
Zbiegły więzień (Wiktor Mac Laglen) 

odnajduje w Paryżu awoją córkę (Helena 

Mack). Nie może jej jedmak odkryć swego 

imieognito, by mie burzyć. złudzeń dziewczę- 

cia, Miłość ojcowska zmienia się w poświę 
cenie. Były więzień ratuje córkę z rąk а- 

paszów, umożliwia jej wydostamie się na 
rwiolmość razem z ukochanym, sam maito- 
miast. gimie. 

Fabuła rozwija się interesująco, akcja 
toczy się wartko. W! ujęciu kolorytu pa- 
ryskiego znać mašladownictwo  Claire'a, 
choć bez właściwego mu polotu. Nieco sztłu 
cznie brzmi amgielski djalog w paryskiej 

mliczee. 
Helena Mack, debjutantka wogóle, a 

rwięe talkże i u nas, zaprezentowała się cie- 

kawą grą ii subtelmością cieniowania uczuć. 
W. całości film pozostawia wrażenie, 

szczególnie parbje końcowe są emocjonalne 
W dodatkach widzimy przegląd Foxz 

miezbyt coprawda świeży i miepotrzebnie 
wydłużony staremi wstawkami — ale u- 
rozmaicony. 

W! zapowiedziach czytamy ostatni film 
Rene Qlaire'a „14 lipca". Z próbek widać, 
że ibędzie 'to nzecz wartościowa. Tad. C. 

  

— ZATARG PRACOWNIKÓW. MIEJ- 
SKICH Z MAGISTRATEM. Zatarg robot- 
ników miejskich z Magistratem, który wy- 
buchł z powodu wymówienia im pracy; — 
jak się okazuje mie został zakończony. 

W dniu 26 b. m, mobotniey w liczbie — 
210 osób ponownie zgłosili się do pracy 
ma Kołoży i rozpoczęli ją samowolnie. 

W południe wszyscy robotnicy mdać 
się mieli do magistratu (po wypłatę za tą 

pracę . ь 
— ŻAKOŃCZENIE STRAJKU W FA- 

BRYCE DYKTY. W dniu 19 b. m, u p. In- 
spektora Pracy 33 obwodu "Grodno, 
„odbyła się konferencja Zarządu fabryki 
dykty B-ci Braun i delegatów robotników 
tejże fabryki. Na konferencji doszło do 
porozumienia robotników z Zarządem na 
mastępujących warunkach. 

1) Zarząd fabryki mia przyjąć 1 zwoi- 
miontych robotników, warunkowo, do czasu 
przeprowadzenia dochodzenia przez in- 
spektora pracy, 2) ma wypłacić zaległą 
maileżności robotnikom za dwa dni jprzepra- 
cowane. Za dnie strajkowe robotnicy 
żadnej pretensji nie wnoszą. 

Fabryka ma być uruchomiona wi dniu 
22 b. m. 

W związku z prowadzoną głodówką — 
przez pracowników 'tejże fabryki w dniu 
19 b. m. zasłabło 7 kobiet, które odwiezio- 

- me zostały do szpitala. 
— BIJATYKA KOBIET. W dniu wcezo 

‚ rajszymń została pobita przez Stawrusiej- 
iko Marję i Monikę zam. pnzy ul. (Prawo- 

, Nabrzeżnej 4, Marciszko Eugenija, Iktora 
ю tem zameldowała ma posterunku poli- 
eji. 

— IPOZAR, W nocy z dnia 20 b. m. we 
wsi Bondary gm. Jeziory z nieustałonych 
mamazie przyczyn w zabudowaniach Dzie- 
tezeni Borysa wybuchł pożar, którego pa- 
stwią padł chlew, śpichlenz, zboże, koń, i 

. eielę. [Wysokość strat! narazie nieustalona, 
— ZWŁOKI (POSZARPANIE iPRZEZ 

MASZYNĘ. W dniu 19 b. m. w tartaku 
„Sosna w dole gdzie się mieści transmisja 
zmaleziono zwłoki robotnika Józefa IPaczu- 

: kiewicza zam. przy ul. Druekiej 26, któ- 
mego ciało poszarpane zostało w kawałki 
przez maszynę. Powód wypadku nieznany. 
Dochodzenie prowadzą władze policyjne. 

— PORACHUNKI OSOBISTE. Z mo- 
żem w ręku rzucił się Tarasewicz Fran- 
eiszek, bez stałego miejsca zamieszkania 

  

  

   

   

jakości И 

ŚLĄSKI 

PRZEMYSŁ CYNKOWY 

5Р AKC. 

PRIMA QYALIT 

    

   $p-cy   
  

plecy. Dziwaka w stanie b. ciężkim umie- 

szezonio w lecznicy Blumsztejna. 
— ZAGINIĘCIE. Klimowicz Józef — 

mieszkamiec wsi Leśnica gm. Hoża, za- 
meldował 0 wyjściu z domu jego żony 

"10.0, która po sprzeczce z rodzicami 
2 z domu w niewiadomym kierun- 

iku w dniu 14 b. m. i dotychczas mie wróci- 
ła. Wedlug uzyskamych informacyj — 
od Kilimowicza, żona jego mosiła się z za- 
miarem samobójstwa. 

— USHŁOWIANIE ZABÓJSTWA. Mie- 
szkańcy wsi Kozły gm. indurskiej, małżon- 
kawie Katarzyna i Mikołaj Krupowie na 
tle porachunków osobistych, ehcieli po- 
zbawić życia wuja swego Jana Szypicę, za- 
dając mu 2 ciosy siekierą. Krupów aresz- 

towamo, 
— TEATR MIEJSKI. W. niedzielę dn. 

21 b. m. o godz. 4 pp. „Egipska pszenica” 
Wieczorem o godz. 8.15 

miawskiego „Most“. 
Cemy zmiżone. 
— ЙЕ SPORTU. W dniu 21 b. m. K. 

S. „Cresovia“ organizuje II doroczny bieg 
ma przełaj pań o puhar K. S. „Oresovia“, 
Trasa biegu mwymosi 1000 m. Stamt i 

meta w ogrodzie miejskim 

sztuka  Sza- 

  

wryrerw 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
____ Dominikańska 26. 

Noc w raju 
z czarującą, pełną wdzięku AMY aaa w 
wersji francusko-czeskiej. Rytm — — ta- 

  

niec — dowcip. Nad program:— TYGODNIK 
FOX'A. 

wstęp 50 gr. 

  

— BACZNOŚĆ PEOWIACY! Wszyscy, któ- 
rzy brali czynny udział w pracy POW, w czasie 
od 1915 — do 1918 r., chcący należeć do Zw. 
Peowiaków, na terenie powiatu nowogródzkie- 
go, winni się zgłosić u Ob. K. Arczyńskiego 
w Urzędzie Wojewódzkim, w Nowogródku, w 
godz. od 10 do 12. Zamieszkujący na terenie 
powiatu słonimskiego, u ob. B. Witkowskiego, 
w Słonimie, Sejmik; w Stołpcach u ob. Karko- 
wskiego, dworzec kolejowy; w Nieświeżu u ob. 
Malukiewicza, Starostwo, w Lidzie i Barano- 
wiczach w odnośnych Kołach P.O.W. Peowia- 
cy, chcący uzyskać odznakę Niepodległości, 
winni do dnia 25 maja r.b. nadesłać pod adre- 
sem ob. Arczyńskiego Konstantego ewent. Ko- 
ła P.O.W. w Nowogródku, ul. Z. Beczkowicza 
Nr. 6 m. 1 następujące dane: 

1) imię i nazwisko, 2) pseudonim, 3) za- 
wód, 4) zajmowane stanowisko, 5) dokładny 
adres zamieszkania, 6) posiadane odznaczenie, 
7) dokładny swój życiorys z opisem czynów 
w P.O.W., oraz w czasie walk na froncie i tp. 

Pozatem, starający się o odznakę winien 
powołać się na dwóch świadków, znanych z pra 
cy w P.O.W. ewentualnie przedłożyć Sa” 
stwierdzające jego czyny w pracy P.O.W. 
walkach o Niepodległość. 

bai ania 
— INŻ. MARJAN LAYMAN, znany 

dzałacz LOPP i prezes powiatowego za- 
rządu Komitetu LOPIP został odznaczony 

złotym Krzyżem Zasługi. 
— AKADEMJA POKAZOWA LOPP. 

W dniu 18 maja ma placu Straży Pożarnej 

odbyła się akademja pokazowa LOPP. 
-. Akademję zagaii prezes zarządu pow. 

komitetu iniž Layman, poczem prof. Stani- 

slaw Wojtun. makreślił rozwój i histlorję, 

powstania i rozwój walk gazowych, wresz- 

cie ważmość zadań I/OPP.  IPoszczególne 

fragmenty przemówienia były iłustrowane 

pokazami drużyn odkażających. Zawsze 
życzliwy dowódca 78 pp. p. płk. Sokół - 
Szahin delegował orkiestrę, która itoncer- 
towała ma zakończenie akadeneji, 

Całość wypadła bardzo dobrze, co na- 
leży zawdzięczyć p. naczelnikowi: Awino- 
widkiemu, który  zorgamizował alkademję 
bez niczyjej pomocy, dosłownie stanowił 
sekcję akademji sam. 

- ZJAZD POWIATOWY MŁODZIE- 
ŻY LUDOWEJ. Jak się dawiadujemy, w 
dniu 11 czerwca ma się odbyć zjazd mło- 
dzieży ludowej, w celu ukonstytuowania 
zarządu powiatowego. 

— ZJAZD STRAŻY POŻARNYCH, 
W dniu 15 maja w: sali konferencyjnej Sta 
mostwa odbył się zjazd Straży Pożamnych. 

Zjazd zagaił i przewodniczył iwicepre- 
zes okręgu p. Podlacki. 

Nu zebranin obecni byli: p. starosta 
Neugebauer i inspektor Drożdżański. 

Sprawozdanie z działalności przedłożył 
instruktor (Piekarski. Sprawozdanie przy- 
jeto do wiadomości, poczem p. Piekarski 
zreferował program pracy i. budżet. 

Do zarządu przy uzupełniających wy- 
borach powołano p. Witolda IPiotrow- 

na Symela Dziwaka, zadając mu cios wskiego. Do komisji rewizyjnej pp. Alek- 

  

„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz | 

* śmiercią 

— Magistracie miasta Nowej - IWilejki 

sandra Oleszkiewicza, Natana  Szeresząw- 
RZ i Sidona (Władysława. 

— ZABÓJSTWO. W dniu 15 bm. we 
Ge Dobromyśl tejże gminy  Jakuszezyk 
Mikołaj lat 35 podczas sprzeczki ze swym 
ojcem Sergjuszem zadał mu cios kołem w 
fewy bok, wskutek czego stany Sengiej lat 
60 ciosu tego nie wytrzymał i m drodze 

do szpitala zmarł.  (Pirzestraszony, Swoim 
czynem sym zbiegł w, niewiadomym kie- 
rumiku. Policja: zarządziła: poszukiwanie. — 
Awtoki zabezpieczono. 

— GRUBSZA KRADZIEŻ. W dniu 17 
maja w folwarku Teofilin, własność Ja- 
miny Gorczyckiej, skradziono właścicielce 
pierścionek złoty z brylantem, oprawio- 

pa w platynę, wartości 2.000 zł, 

Dr. A. wężyk 
owrócił, 

ul Sedowa 9 w Baranowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe. 

Przyjmuje w g. 7—8 r.f1—3 pp. i 7—9 w. 

stoljócka 
— STRASZNE HARAKIRI ARESZ- 

TOWANEGO. W nocy z dnia 2—3 maja r. 
b. nieznani sprawcy zakradłi: się do zabu- 
dowań mieszkańca wsi Ojucewicze, gm. 
Mimskiej Szezorsa Bazylego, którego ОБ- 
radli z garderoby i różnych rzeczy domo- 
'wegło użytku. (Podpaliwszy budynki, nie- 

postrzeżenie uszli, nie pozostawiiając pa 

  

  
  

sobie żadnych śladów. Fmergicznie pro- 
wadząca w tej sprawie dochodzenie poli- 
cja wj krótkim czasie ustaliła, że kradzie- 

jipodpalenia dokonali: Szostak Pa- 
ме Nieczaj Serafin, Gryb Mikołaj, mie- 
szikańcy: wsi Ojucewicze. 

Gdy w dniu 11 maja r. b. policja mir- 
ska dała się do wsi Qjucewicze celem 
aresztowania sprawców, Szostak Paweł ma 
widok mikraczającej do mieszkania poli- 
cji chwycił brzytwę i w: straszmy sposób 

   

rozpłałtał sobie nią bruch. Pnzewieziony 
do szpitala w. Stołpcach zmarł na drugi 
dzień, przyznawszy się na krótko przeę 

wobec sędziego śledczego do u- 
mdziałn w kradzieży i podpalentu. 

Najlepszy środek przeciw 
The— zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać erygin. Francuski. 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA 21 MAJA 

10.00 Transmisja nabożeństwa; 11.35 Od- 
czyt misyjny; 11.57 Czas; 12.10 Komunikat me 
teorologiczny; 12.15 Poranek symfoniczny; — 
„Działalność fabrycznych komitetów bezpieczeń 
stwa' — odczyt wygłosi inż. P. Podgórski; — 
Dalszy ciąg poranku; 14.00 Porady weteryna- 
ryjne; 14.20 Pieśni polskie; 14.40 „Owady, — 
szkodniki w rolnictwie'—odczyt wygłosi prof. 
Jan Priiffer; 15,00 Komunikat meteorologiczny; 
15.05 Audycja dla wszystkich; 16.00 Program 
dla młodzieży; 16.25 Powrót do natury — ро- 
gadanka z cyklu: „Kobieta ma gios“ — wy- 
głosi Irena Łubiakowska; 16.40 Muzyka z płyt; 

16.45 „Jesteś złe i nieznośne dziecko! — od- 
czyt wygłosi Wanda Pełczyńska; 17.00 Koncert 
Komunikaty; Dalszy ciąg koncertu; 17.55 Pro- 
gram na poniedziałek; 18.00 Muzyka lekka; — 
Wiadomośc. bieżące; Dalszy ciąg muzyki; 
19.00 „Arabiada“  — feljeton wygłosi Witold 
Hulewicz; 19.15 Pogadanka w związku z 10-le 
ciem LOPP; 19.15 Słuchowisko; 20.00 „Lekka 
kawalerja“ — opera komiczna Suppe'go; Wia- 
domości sportowe; Dalszy ciąg opery; 22,00 
„Atak samolotów na dworzec* — audycja zor 
ganizowana przez wileński oddział kolejowy 
LOPP-u; 22,30 Stare i nowe przeboje; 22.55 
Komunikat meteorologiczny; 23.00 Muzyka ta- 
neczna. 
FVYVVYVYVYVYVVYVYVVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVVYVYT 

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okręgowy w Wiilnie, wydział IV, 
obwieszcza, że decyzją «m dnia 15 lutego — 
1933 r. postanowił ogłosić Spółdzielnię 

Mleczarską w Naczy za upadłą wi hamdlu i 
kuratorem masy upadłościowej: wyzna- 
czyć Stamisława Bierencewicza: zamieszka- 
łego w m-ku Naczy, pow. Lidzkiego. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzy- 
«ciele i dłużnicy upadłej Spółdzielni Mle- 
iezarskiej wi Naczy obowiązani są w ter- 

minie 4 miesięcznym od daty wydrukowa- 
mia  mimiejszego obwieszczenia w: Dodat 
ku do Dzienniką Urzędowego Min. Spr. 

! donieść Sądawi Okręgowemu w Wilnie o 
swolich pmetensjach do upadłej Spółdziel- 
mi i o mależmościach, które im przypadają 
chociażby terminy płatności ich mie mastą- 
piły. 

  

  

Za sekretarza 

(podpis mieczytelny) 

  

r 
Zanim dacie ogło- 
szenie do pism miej- Baczność! zzz oem 

Sprawdzcie ice
 

żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOÓWA oraz de 

wszystkich pism TANIO I bardzo 
wygodnie jest załatwić 
zs pośrednictwem RS Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

WWW" 

Nr. spr. 2/—1961/31. 1 

OGŁOSZENIE. 

5 Urząd Skarbowy w Wiilmnie (b. na 
pow. Wil. Trodki) ma zasadzie rozp. Rady 
Mim. z dn. 25. VI. 32 r. o postęp. ©gmek. 
Władz Skarbowych (D.U.R.P. Nr 62 poz 
580 mozdz. II) podaje do wiadomości agól- 
nej, że iw] dniu 26 maja o godz, 13-tej w 

od- 
będzie się sprzedaż z lieytacji w pienw- 
szym terminie następujących  ruchomo- 
ści: szafy, zegara ściennego,  etażerki, 

krzesła i stolika i w drugim terminie 150 
litrów wódki mocy 40', 100 butelek, 25 litr. 
miocy: 40', 300 butelek wódki 0,5 litra mo- 
cy 90 i 5 butelek spirytusu 0,25 litr. mocy 
90“, mależących do Bieleckiego Adama vel 
Edwarda i Kulczyckiego ma pokrycie na- 
leżności skarbowych. 

2 
# 

  

(—) A Wiciuliewics 
Zastępca kierownika 

5 Urzędu Skarbowego 

  

Dziś wyświetla 

„REWJA“ 
Ostrobramska 5 

| Balkon. | Parter od | od 

54 gr. 
Balkon. 

25 gr.     
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a AS 4 — 6 — 1 

MUSUJĄCY HUMOREM I WERWĄ FILM p.t. 1d E K 5 

z dawno niewidzianą a tak przez wszystkich uwiełbianą największą gwiazdą ekranu 

RARY PICKFORD 
8-ej. W soboty i niedziele od M A" 

Tak, i A O a 

› Walka ze skutkami prostytucji 
Nadzwyczajne przedstawienie filmowe dła dorosłych od 18 lat. 

  

  

  

  

Ceny na wszystkie miejsca 54 gr. Miejsca oddziełne dla kobiet i dia mężczyzn. 

Najnowsze 66 ч Režyserji Już wkrótce w grze” 

arcydzieło 14 LIP A E R E c A E'A > 

filmowe 3 R L į R OSO 
w obsadzie wybitnych i popularnych gwiazd, " 

= Jutro w kinio 
Juž 

wu SYK D Z U G L , : : mówi o niebywałej sensacji Roi S p 10Ś 
39 Najpotężniejszy film sezonu, wyprodukowany kosztem 1.000.000 dołarów. 

  

  

FILM GROZY I TAJEMNIC! Mistrz maski, niesamowity genjusz tortur 

BORY$ KARLOFE 
w swej najnowszej i największej przejmującej zgrozą kreacji 

MAS „EL 
  

(ony 182686; 
Na 1 seans 

Balkon 48 gr. 

Die FU-Ą AGCKHU Parter JÓ gr. 
Wymyślne tortury, Pałac udręczeń Wiacz, ad 50 sr. 
Nad program: „Mama kocha papę", komedja. 

  

ŚPIESZCIE WSZYSCY UJRZEĆ! 
Nocne spelunki A i okrutne życie ich bywalców. 

MM WIJEZIEŃ : CAJENNY p Mac Laglenem bohaterem „X 27* w roli głównej. Piekło na ziemi — to kołonje karne w Cajenne! 

Życie zbiega z Cajemmy — 

„Początek seansów o godz. 2—5—8 

to świetna kreacja artystyczna MAC LAGLENA. Bogaty nadprogram: 
i 10,30. 

  

  

  

„PA 

6 Dziś: HUMOR, ŚPIEW, SENSACJA w najnow 
szym filmie genjalnego 

„„ „ZŁOTE SIDŁA” 
Ernesta Lubicza 

Nadprogram: Konkursowe dodatki: SYMFONJA 
„Nad modrym, pięknym Dunajem oraz 2) — 
Tygodnik „Paramountu* i PAT. 

  

25 gr. 
na wszystkie 

seanse Holly 
ii miejsce parter 

Helena Ch:ndler oraz K. 
® 

Dziś! Potężny dramat zyciowy 

WYROK KORZA 
Nowy temat filma, stojący na najwyższym poziomie artystyczn. 
W rol. gł, sławy ekrrnu g-njal. tragik Walter 00: piekiė 

Wszyscy špieszcie ujrzėč“ Najwiekszy dźwiękowiec polski — 100 proc. — mówiony, śpiewany 

Światowid Ułani ułemi chłopcy malowani 
Scenar. gener. WIENIAWY - DŁUGOSZEWSKIEGO, muz. W. DANA, W rol. gł. najulub. art.ZULA POGG- 

RZELSKA, K. KRUKOWSKI (Lopek), A. DYMSZA, i WALTER, M. FRENKEL. 
Dla młodzieży dozwolone. Ceny_ miejsc od 25 groszy. 

  

Do wynajęcia 
oraz oddzielue pokoje na 

Letniska letnisku w okolicy Wilna 
koło rzeki, tamże ogród I piasek. Wil ńska 

34 m. 8   
NAJUPORCZYWSZE 

„BÓLE = oh 

  

  

FABRYKA rskiao MEBLI 

W. KILENKIA | 38 
Spółka z ogr. odp. 

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

Jadalnie, sypialnie, Alesi 
gabinety, łóżka niklowane 
angielskie, kredensy, =, 
szafy, biurka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone,. 

OGŁOSZENIE. 
_ 5 Urząd Skambowyj w: Wilnie (b. na 

pow. Wil. Trocki) na zasadzie rozp. Rady 
Min. @ dm. 25. VI. 32 r. o postęp. egzek. 
Władz Skarbowych (D.U'R.P. Nr 62 poz. 
580 mozdz. TI) podaje do wiadomości ogól- 
mej, że w dniu 26 maja 1933 r. © godz. 
13-tej w lokalu Magistratu miasta N.- 
Widlejki przy ul. 3 Maja Nr. 15 (dawniej 
Nr. 10), odbędzie się sprzedaż z licytacji 

. 

    

ba | w pierwszym termimie następujących ru- 
«homości: wódki gatunkowej różnego ga- 
tunku — 70 butelek, wina 25 butelek, — 
wiina różnego gatumku 50 butelek i wódki 
gatunkowej różn, 30 butelek, należących . 
ido Kulczyckiego Michała, ma pokrycie ma- 
leżności skarbowych. 

(— JA. Miciukiewicz 
kazn kierownika 

; 5 lu Skarbowi za bowego 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
šredka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
OGŁOSZENIE. 

5 Umząd Skarbowy 'wi Wilnie ma zasadzie 
Rozp. Riady; Mim, z dn. 25. VI. 32r. (Dz, 
U. R. IP. Nr. 62 poz. 580 woz, II par. 84) o 
postęp, egzek, Władz Skarbowych poda- 
je do wiadomości ogólnej, że dnia 29 V 33 
r. o godz. 12-tej' w Urzędzie Gminy So- 
lecznickiej odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji umeblowania domowego, wieprza 
Kkarmnego i 16000 kg. łubimu (ziarna) — 
różowego, a zajętych m Mianowskiego 
Zygmunta właściciela majątku | Miale- 
Soleczniki. na pokrycie wierzytelności skar 
bowych. — Ogólmy szacunek  wyznaczo- 
my do licytacji przedmiotów, — zł. 2535. 

W/w przedmioty można oglądać w 
dniu 29 V r. b. w: Umzędzie Gminy Sole- 
ezmickiej (od godz. 10-tej do 12-tej! w obec- 
mości przedstawiciela Urzędu Skarbowego 

(— ) Cz. Zambrzycki 
RIADANEECE O: W IWINE ia A ia 

Drukarni dawnictwa „SLOWO“ 

BUJOTE. 

| terminy 

   

  

     

      

y dom oraz plac do sprze 
, dania 

hę warunkach. — 

OGŁOSZENIE. 
Sąd Okręgowy w: (Wiilmie, wydział VI, 

obwieszcza że decyzją swą z dnia 5 maja 
1933 roku postanowił ogłosić „Spółdziel- 
czą Humtowmię Kresową w Wilnie” za t- 
padłą w handlu i kuratorem masy upa- 

dłościowej wyznaczyć adwokata Hirsza 
Żuka, zamieszkałego wi Wilnie, przy uł, 

W. Pohulanka 36 — 2. 
Wskutek powyższego wszyscy wiierzy- 

ciele i dłużnicy upadłej finmy „Spółdziel- 

cza Hurtownia Kresowa, 2 ogr. odp. w 
Wilnie'* obowiązani są № terminie 4 mie- 

sięcznym od daty wydrukowamia niniej- 
szego obwieszczenia u Dodatku do Dzien 
nilka Urzędowego Min. Spr. donieść Są- 

dowi Okręgowemu w Wiilnie o swoich 
' pretensjach do upadłej firmy i o należno- 

ściach, które im przypadają, chociażby 

płatności ich mie nastąpiły. 
Nr. spr. Z-—407/38. 

Za, sekretarza 
(podpis nieczytelny ) 

EET EROR || |-- 
PIANINO 

koncertowe w dobrym 
stanie do sprzedania — 

DOKTOR ć r 

Janina niedrogo. Wielka rak, 

PIOTROWICZ- ""igkaie 
JURCZENKOWA wr ‚ 
ordynator Szpit. Sawicz Państwowe 
cheroby skórne, wene- Seminarjum żeńskie 
ryczne i moczopłciowe w Wilnie, ul. Filipa nr 
przeprowadziła 34 3 poszukuje lokalu zło- 
Wileńska 34  zorego z i8 dużych i 

il piętro 10 do 12 małych pokoi. 

przyjssuje ip ER 
od 5 — 7 wiecz. POKÓJ 

ze wszystkiemi wygo- 
dami (łazienka) do wy 

  

  

Naskikażkawkećiizi najęcia. Plac Metropoli- 
Kupno talny 3 m. 8. 

R PRZEDAŹ g[ESZKANIE 
3 pok. z wygod. do KAWA ziarnista y8 

šwiežo palona aromaty- S Mickiewi 
czna i kakao holender- ZORY: 
skie: od 45024: HOŻA KSS 

MIESZKANIE 
SA iz" ы ь роі‹ще — wszelkie 

y 4-te piętro — 

k. JANÓSŻEWICZ 1,0, WYNAJĘCIA ul Dąbrowskiego @. 12 
Zamkowa 20-a, tel. 8-72 Wiadomość u portjerki. 

M W ES:ZKA NIE 
5-POKOJOWE 

DO WYNAJĘCIA 
Sosno-, ze wszelkiemi wygoda- 

Nowowybudowany 

na dogodnych 

  

lanka 16 — 37.   

  POKÓJ 
Fortepien ВОМЕ 

gabinetowy Stylińskiego z niekrępującem  wejš- 
do sprzedania. Mickie, ciem i wszelkiemi no- 
wicza 7—3 od g.11—14. woczesnemi wygoda - 

+- mi do. wynajęcia. Wi-   

Centryfu leńska 32 m. 5, od go- dziennem utrzyma K UCHARKA 
hee o dziny 3 — 6 p. p. 807 niem. Oferty składać do Szuka posady. Posiada 

się do farbiarni lub == — — — — — >- Administracji „Slowa“ 20) p as — Zame- 

pralai sprzedam tanio + OSD pod AK Aut, 
rocka N 13 m. 1. "RROROJOWECN ZOE e OR JAMEE A a 

e a A ma аы о оЛОЛИ ОМа odnowio- |, LETNI$KO Młody, uczciwy 
MASZYNĘ ny. Suchy, widny, cie- P 

szewską do łatek pra- pły, cena dekretowa. — 
wie nową sprzedam za Mickiewicza 24 m. 11-- 
bezcen. UI. Legjonowa, il p. front. — Dozorca 
nr. I m. 1. wskaże. 

ы ша KOJE; 

UK 
ТЕ 
KSUSOWE 
| ZK 

POK: 
io wygoda- Jasna 15. 

mi, b. sloneczne, grun- -- 
townie odremontowa - Wai 
ne. Tartaki 19 — (róg przyjmuje 
Ciasnej), tel. 3-52. „с саюйжеплет - 
WR m maniem. Wiad. 
DO WYNAJĘCIA 

3 - pokojowe mieszka- 5 p. 

nie z elektrycznošcią.— 
Chocimska 14. 

c
:
 

| 

ze 

p. 

LETNIS 

5 POK. DOMEK 
A NIE w ogródku z wygoda- 
OJOWE mi zastąpi letnisko. — 

  

ska 17 m. 3. od 1 

1 M.ejs.e parter 

50 gr. 
na wszystkie 

stanse 

DWÓR WIEJSKI 
letników z 

utrzy- 
Tatar 

KO 
7 utrzymaniem - nad įe- 

MIESZKANIA Zziorem Dryświaty, las, 

4 pokoje z wygodami :adna miejscowość, —5 
potrzebuję w śródmieś- km. od kolei. Cena 4 — 
ciu. Oferty pod , „Miesz 5 zł. Portowy z-k 3 m. 

. Zasztowt. kanie“ do „Slowa“. 

DO WYNAJĘCIA 
2 MIESZKANIA 

POSZUKUJĘ 
letniska dla 2 osób. — 

5 - pokojowe ze wszel Pożądane korzystanie z 

kiemi wygodami. Zwie- iekcyj języka francuskie 
rzyniec Witoldowa 5— go. Sierakowskiego 20. 
dom Zygmunta  Rusz- m. 10. 

11-72. Czyca BL MISTER PZ Ć 

SZ DZA a DO WYNAJĘCIA 
DO WYNAJĘCIA POKój 
2 POKOJE. z wygodami -- może 

alkowa, przedpokój i zastąpić letnisko. Witoł 
kuchnia z wygodami.— dowa 7 — 1. 
Mickiewicza 24 m. 6— — — — — — — 

Oglądać 4—5 po po- ZALESZCZYKI 

łudniu. pensjonad „Lada“ nad 
L „aDniestrem — pokoje 

Mieszkania 
21 3 pokojowe z wy- tetyczna. Ceny 

słoneczne, kuchnia zna- 
komita, na żądanie die- 

niskie.. 
godami do wynsjęcia— Dla urzędników — ztt- 

Popławska 29. 

  

Letniska ciche i 

o Žądajcie  prospek- 

LETNISKO 
małownicze, zdrowe — 

ustronne. 
MEETYYTYYYTYTEWYYYYY jeziora, rybołóstwa 

Las, 

SADEK ADYAC rd, 2 WZ dla myśliwych połowa- 

LETNISKO Ś RE 
PSECNYUSCJ 
sucha, zdrowa, małow- 
nicza miejscowość, 

las, rzeka, komunikacja 
autobusowa. — Dowie- 

zdrowe i 

zł. od osoby w 

  

Odżywianie świeże 
obfite. Cat- 

ONA T kowite utrzymanie 00 
A 

„ Zgłoszenia: poczta Tur 
monty, folw. Paukszte-' 

dzieć się: Mickiewicza liszki A. Jodko. 
15 m. 26. 9 — 11 1 2 A 

> Ry w OKI 
Letnisko REN 3 l 

z mtrzymaniem L am Я 
lowsiczej i suchej miej 
scowości: las, rzeka. — 
Od stacji kol. Gadoga) kn Sa: 
7 klm. maj, Witki pocz. 12 255 

z kuchnią. Duža P O S Z UK 
weranda. Obok rzeka 

wość malownicza. Ko-niem i 

munikacja 
wa (co godzinę) lub czna 20 m. 8. 

koleją. Może być z cało >= 

ENSJONAT 

  

  

  

weran 

W MMA: dą, obok lasu, do wy- 
najęcia tanio. Zakret — 

1. Do- 
się od godz. 

KS wa 9,-a m. 2. mi. W. Pohulanka 43— Ostrowiec k=Wilne. — po poł. 

! — m. 1. Dziskoński. luformacje ̂ - 

KUPIĘ -- - ni. Mickiewicia 15 — — AMARA 4444 and 

OKAZYJNIE 2 POKOJE 16 od g. 16 do 18. POSZUKUŚĄ 

materjał drzewny, Би- umeblowane z wyg "TER NT<K O 
dulcowy i deski, rów- dami z oddzielnem wej LETNISKO PRACY ' 
nież szyny kolejowe.— ściem do wynajęcia. — W majątku, 6 km. od  %YYYYVYYVYYYYYVYWYC 

Zgłosić się: W. Pohu- Pańska 4 — 2. Wilna, 1, 2 lub 3 po- "= r 

UJĘ 
iPRACY do wszystkie- 

N Y las sosnowy. Miejsco-* 80, Z dobrem gotowa- 
dobrėmi reko- 

autobuso - mendacjami. — Zarze- 

chłopiec 
wśród lasów. Rzeka. — (skończone 5 oddz. tik. 
sporty. Dancingi. Ta- powsz.) prosi 
nio. Dow. Zarzecze 15 kolwiek pracę. — 
—17 godz 38. — 5. 

  

o jaką- 

Wilkomierska Ne 117.


