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Dostawcy ludzi i dostawcy pieniedzy 
Copyright by „Stowo“. 

VI. 

Przed odjazdem do Palestyny poiniormowano mnie 

już, że Polska ma w tym kraju wcale ważny rynek zby- 

tu dla swych towarów. Zadziwiającem jest, że nasze 

bielskie materjały konkurują tam, na serjo i zupełnie 

dobrze, z materjałami angielskiemi. To samo tyczy się 

wyrobów łódzkich i białostockich: Żyd, przyjeżdżają 

cy z Polski, a choćby z Rosji (dziś emigracja z Rosji, 

zakazana przez ZSRR, należy do przeszłości, ale 

10 iat temu była duża), nie zna tekstylij angielskich, 

zna zato i przyzwyczaił się do naszych. O dobrej ich 

sławie może coś powiedzieć i fakt, że nowozałożona 

iabryka sukna w Tel Awiwie nosi raczej nie hebrajską 

nazwę „,Lodzia*. Istnieją próby rozszerzenia naszego 

eksportu. Jak zwykle, tak i teraz, iaworyzowany 

przez nas przemysł bierze górę nad rolnictwem, co do 

ważności którego, jako prawdziwej podstawy gospo- 

darstwa narodowego, dopiero ostatnio zaczyna Świtać 

nieco rozsądniejszy pogląd. Zapewniano mnie bardza 

poważnie, że drzewo i kartofle (Wileńszczyzno, po- 

myśl!) mogłyby tu mieć ładny zbyt. Najprawdopodob- 

niej skończy się znowu na tem, że palestyńczykom, 

pytającym o kartofle, wsadzimy w ręce specjalnie wy- 

dany memorjał, że kartofle najlepiej sadzić u siebie 

w kraju, zaś z zagranicy sprowadzać nawozy sztucz- 

ne, — i bardzo się zdziwią nasze głowy stanu, że ciż 

palestyńczycy wykonają wreszcie pierwszy plan me- 

morjału, t. ]. nie kupią kartofli u nas, ale szelmy nie 

domyślą się drugiego, — i nawozy sztuczne sprowa- 

dzą z Chile, nie z Chorzowa. — Niezależnie od tego 

wszystkiego, Polska wraz z innemi krajami o wieikiem 

skupieniu żydów, występuje jako — że użyjemy tej 

handlowej przenośni — eksporter dwóch „towarów *': 

ludzi i pieniądza. 

Na dostawców ludzi i. dostawców pieniądza dzie- 

ią się w oczach Palestyny wszystkie niein.' kraje 

świata. Oczywiście jedne są typowemi eksporterami 

materjaiu ludzkiego, inne typowemi kapitału. Oczywiš- 

cie też żaden kraj nie dostarcza samych tylko osad- 

ników, ani samych tylko pieniędzy. Te dwa czynniki 

kierowane przez wielkie organizacje osiedleńcze, roz- 

lewają się planowo po kraju. 

Otóż klasycznem  państwein-dostawcą ludzi jest 

Polska, jak klasycznym dostawcą pieniądza są Stany 
Zjednoczone. 

Mówi się bardzo często o sprzeczności interesów 

polsko-żydowskich. Nie jest zadaniem książki ani jej 

autora zapuszczać się tu w długą, czy nawet krótką 

na te tematy dyskusję. Sądzę jednak, że najbardziej 

przekonany o szkodliwości żydów dla Polski antyse- 

mita nie zaprzeczy, że jeśli chodzi o kwestję Palesty- 

ny, sprzeczność ta nie ma miejsca. Jeżeli już się zakła- 

da, że element żydowski jest u nas niepożądany, nale- 

ży zapewne powitać z zadowoleniem fakt, że właśnie 

Polska objawia ze wszystkich krajów Djaspory najsil- 

niejszy ruch emigracyjny, najsłabszy zaś stosunkowo 

emigracji kapitału. 

W ciągu całych 12 lat normalnego funkcjonowania 

mandatu palestyńskiego emigranci polscy reprezentują 
w ogólnej emigracji światowej żydostwa do Palestyny, 
grupę najsilniejszą. Zato procentowo wyraża się to 
w liczbie 39,8%, liczbowo w przeszło 47,000 ludzi. 

  

Nie jest to wiele, jeśli zważymy na 3-miljonową masę 

Żydostwa, zamieszkującego Polskę, jest to jednak du- 

żo, zważywszy i na obszar Palestyny, zważywszy 

na to, że emigracja żydowska przechodzi przez bardzo 

trudne do przebycia filtry władz angielskich. W każ- 

dym razie nie jest to bynajmniej quantite negligeable, 

zwłaszcza w epoce, gdy bezrobocie wśród proletarjat: 

i młodej inteligencji daje się tak dotkliwie w kraju od- 

czuwać. Nie jest niem również i wtedy, jeśli sobie 

uświadomimy, że to, co emigruje od nas, to przeważ- 

   

nie ludzie młodzi, ludzie biedni, chaluce, wnoszący do * 

Palestyny przeważnie niewiele więcej, niż swój zapał 

młodzieńczy i ręce do pracy. 

Natomiast, jeśli chodzi o odpływ kapitału z Polski, 

to z pierwszego miejsca wśród państw świata, scho- 

dzimy na piąte. Po nas idzie już tylko Rumunja, a po- 

tem kraje, gdzie procent żydów jest minimalny: Cze- 

chy, Holandja, Często podkreślają u nas niektórzy bo- 

gactwo trzymiljonowej masy Żydów polskich. Otóż ta 
trzymiljonowa masa, w której wpływy sjonistyczne są 
rzeczą, nie dającą się już chyba przez nikogo negować, 
przesłała do Palestyny tytułem składek na Keren Ha- 
yessod 217,999 funtów szterlingów. Na nasze pienią- 
dze wynosi to koło 6,976,048 złotych. Jako. wpływ 
z przeciągu lat jedenastu zgórą nie są to chyba wielkie 
pozycje. Oczywiście, że poza temi składkami pozostaje 
kapitał prywatny, wywieziony przez emigrantów, a na 
jego wyliczenie brak już danych. Niemniej cyfry tu 
przytoczone dają pewną ilustrację. Stany Zjednoczone, 
skupienie żydów nie tak wiele od polskiego mniejsze, 

wysłało do Palestyny w tym samym czasie 23 i pół 

razy mniej ludzi niż Polska i 11 razy pieniędzy wię- 
cej. ; У 

Tak rzeczy te wyglądają naprawdę, nie zbywane 
krotochwilami o tem, że ile razy jeden Żyd z Polski 
do Palestyny przyjeżdża, tyle razy dwóch innych 
czemprędzej z powrotem do niej jedzie. Tak wyglądą 
i legenda o miljardowych sumach, jakie rok rocznie 
wysysa Palestyna z Polski. Zwykły nasz wywóz towa- 
rów do tego kraju, na którym, gdyby nie osadnictwo 
sjonistyczne, nie powstałby nigdy nowy rynek zbytu, 
przerasta o dużo te „miljardy'. 

* * * 

Keren Kayemet i Keren Hayessod w swej długo- 
letniej działalności, działalności, która odznaczała się 
tem, że w kraju stosunkowo bardzo małym, bardzo 
biednym, a o wielkich, jak dziś widzimy  możliwoś- 
ciach, obracała miljonami i obracała tak, że cele nie- 
handlowe przeważały zawsze nad handlową kalku- 
lacją, zrobiła w rezultacie, że obok kapitału prywatne- 
go utworzył się kapitał filantropijno-społeczny o tak 
olbrzymiej stosunkowo do warunków kraju roli, że 
niepodobna jej porównywać do ról jakichkolwiek in-- 
nych organizacyj filantropijnych świata, działających 
w społeczeństwach i krajach dojrzałej cywilizacji. 

" Nad istniejącym tu (a raczej nieistniejącym) kapi- 
tałem prywatnym miał ów kapitał filantropijny ogrom- 
ną przewagę: kolonje prywatne wyrosły z jego zapo- 
móg i pożyczek. Dziś jednak Palestyna posiada spo- 
ry obszar ziem osadnictwa żydowskiego, które egzy- 
stują niezależnie od poparcia z zewnątrz. Palestyna 
chaluców i kolektywów ma obok siebie Palestynę 
dawnych kolonij. Może najlepiej będzie je oglądnąć. 

Ksawery Pruszyński. 

  

  

sa dA   
W dn. 14. bm. odbyło się uroczyste otwarcie oddziału PKO w Tel - 
obecności konsula R. P., przedstawicieli władzi licznych zaproszonych 

przedstawia lokal PKO przy ul. Allenby, głównej arterji Tel - Awiwu. 
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Zwrot w sprawie Kwinty 

P.K.O. w Te! Awiwie 

      
Awiwie (Palestyna) w 

gości. Zdjęcie nasze 

Doiar w Warszawie | 
WARSZAIWA. PAT. —  Przedgiełda: 

Bank Polski płacił za dolary 7,67, za prze- 
kazy i czeki 7,69. Na mynku prywatnym 
dolawy słabsze 7,70, dolary złote 9,19. | 

=0QOs0E—— 

Chunchuzi opanowują 
kolej wschodnio-chińską 
MOSKWA PAT. — Sytuacja na kolei wscho 

dnio - chińskiej staje się coraz groźniejsza. — 
Bandy chunchuzów napadły na stację So-Czin- 
se, pomiędzy Charbinem a stacją Pogranicz- 
naja i doszczętnie ograbiły osadę kolejową. 
Magazyny stacyjne oraz kilka domów i wago 
ny spalono, uprowadzając kilkunastu kolejarzy 
— w tem kilka obywateli sowieckich. 4 z po- 
śród nich jest poranionych. Chunchuzi pozry- 
wali tory kolejowe. Wszelka komunikacja mię- 
dzy Charbinem a stacją Pogranicznaja jest 
przerwana. 

W związku z sytuacją na kolei wschodnio- 
chińskiej w Moskwie panuje zaniepokojenie— 
Mimo że depesze, donoszące o konierencji w 
Czang - Czung, na której przedstawiciele Ja- 
ponji i Mandżurji mieli zadecydować o prze- 
rwaniu ruchu na kolei wschodnio - chińskiej—— 
są niewątpliwie inspirowane, temniemniej brak 
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WARSZAWA (telefon własny). — W spra- 
wie głośnego bankiera Kwinty, którego machi- 
nacje pociągnęły bankructwo wielu ludzi, za- 
szedł nowy zwrot. Mianowicie sędzia do spraw 
specjalnej wagi. Przewłocki dokonał po dłuż - 
szem przesłuchaniu przez sędziego śledczego 
aresztowania syna bankiera Zbigniewa Kwin- 
ty. 

Aresztowany pozostaje pod zarzutem współ 
działania z ojcem. Przewieziono go do więzie- 
nia na Powązkach, gdzie już przebywa od ro- 
ku bankier Kwinto. Sędzia zgodził się na wy- 
puszczenie aresztowanego za kaucją w wyso- 
kości 111,000 złotych, której jednak dotąd nie 
wpłacono. 

oncjalnej odpowiedzi Japonji na propozycje 
Litwinowa sprzedaży kolei, czynioną przez ko- 
misarza Litwinowa jeszcze w dniu 2 maja, — 
jest wielce znamienny. Wedle nieoficjalnych 
doniesień, rokowania w sprawie sprzedaży ko- 
lei i jej ewentualnej ceny toczą się jednocześ- 
nie w Tokjo i Moskwie. 

  

Rozmowy handlowe francuska - polskie 
ROZPOCZNA SIĘ W PARYŻU 

WARSZAWA (Tel. własny). — W 
przyszłym tygodniu rozpoczną się w Pa- 

ryżu rozmowy polsko - francuskie, któ- 
rych tematem będzie rewizja dotychcza- 
„sowych konwencyj handlowych, obowią- 
zujących między Polską a Francją. 

Bezpośrednią przyczyną tych rozmów 
są ostatnie zarządzenia celne, przede - 
wszystkiem co do t. zw. stawek: celnych, 
które dotknęły eksport francuski, W zwią 

zku z niemi chodzi o dopasowanie daw- 
nych układów do nowej sytuacji. 

jako przewodniczący polskiej komi- 
sji- delegacji wyjeżdża do Paryża wice- 
min. w Min. Przem. i 
Wezmą w niej udział: radca ambasady 
w Paryżu p. Węcławowicz oraz radca 
handlowy z Brukseli p. Łychowski. Ten 
ostatni prowadził świeżo podobne rozmo 
wy z przedstawicielami Belgji.. 

  

PARYŻ PAT. — W obszernych donie 
sieniach z Genewy na temat paktu czte- 
«ech pisma tutejsze stwierdzają, że Pol- 
ska i Mala Ententa bez żadnych roz- 
miów kategorycznie odrzucają wszelkie 
miożliwe kombinacje na ten temat. — W 
czasie rozmów Paul - Boncoura z przed- 
stawicielami Małej Ententy minister spr. 
zagr. Francji przekonał się, że opinja 
Czechosłowacji, Rumunji i Jugosławii 
w bardzo małym stopniu odbiega od po- 
zycji Polski. 

Pertinax w „Echo de Paris", powołu 
jac się na wiadomości o wizycie amb. 
Chłapowskiego u premjera Daladier, 0- 
raz na informacje warszawskie o wizycie 

miebezpieczeństwa paktu czterech 
arub. Laroche u ministra Becka, uprzedza 
przed konsekwencjami ewentualnego doj 
ścia do skutku paktu czterech. Niebezpie 
czeństwo to — pisze Pertinax — jest 
większe, aniżeli się przypuszcza. — Naj- 
mniejsze osłabienie Francji spowodować 
może odrodzenie się koncepcji Mitteleu- 
ropy. Tolerancja Paul - Boncoura pod- 
trzymanego przez angielskiego ministra 
Simona, ułatwi Niemcom i Włochom ich 
zatniary w kierunku wzniecenia pożaru 
w Europie. 

Cała prasa zamieszcza depesze z 
Warszawy, oświetlające zdecydowanie 
negatywne stanowisko Polski w stosun- 
ku do paktu 4-ch. 

Nowy olbrzym powietrz ny Stanów Zjedn. A .P. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy nowy statek powietrzny Stanów Zjednoczonych A. P. „Makon* 
który po odbyciu próbnego lotu przybija do hangaru. 

NOTATKI POLEMICZNE 
ABC. 

Pan S. S. z ABC. wyśmiewa się ze mnie, 

że pisałem, iż pakt czterech został sparaliżo- 

«wany, tymczasem ten pakt czterech Żyje. 

Mowa tu o moim artykule z poniedziałku 

(włamanym do gazety nad depeszami o od- 

życiu paktu czterech), w którym przedstawia- 

łem historyczny rozwój wypadków i istotnie 

pisałem, że od chwili konferencji w Wa- 
Szyngtonie „pakt czterech znikł z powierzchni 

życia europejskiego". 
Tak oczywiście było. 

W konkluzjach tego artykułu pisałem: 

„Niemcy są w izolacji dyplomatycznej. Czy 

ten stan będzie stały, czy przejściowy?. Oto 

jest pytanie. Czy nurt, przebiegający Europę 

w kierunku konsolidacji mocarstw, zmienił swe 

łożysko? 

Odpowiadam na to: 

Nie, nurt w kierunku konsolidacji mocarstw 
europejskich nie może zmienić swego łożyska. 

honsondacja mocarstw jest nadal celem, do 
którego zdążać będzie polityka europejska." 

Ze swojej strony zaznaczam, że nigdy z 

niczyim artykułem nie polemizuję, zanim nie 

przeczytam go w całości. Co zaś do dzienni- 
karzy polskich, czytających moje artykuły u- 

rywkami, to radziłbym im czytać trochę prasy 

cudzoziemskiej, a nietylko samych siebie na- 

wzajem. Może wtedy spostrzegą, że kąt od- 

chylenia od rzeczywistości, który reprezentują, 

jest jednak bardzo duży. 

GŁOS NARODU 

Z powodu wyboru rektora w Wilnie „Głos 

Narodu* wypuszcza następującą strzałę zatru- 

tą: 

Na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wil- 
nie dokonano wyboru rektora na podstawie no- 

wej ustawy akademickiej. Wybrano naprzód 
rektorem proi. Sławińskiego, który wyboru nie 

przyjąi. Wybrano więc proi. Staniewicza i ten 
wybór: przyjął. Proł. Staniewicz złożył przed 

paru miesiącami mandat senatorski z powodu 

wniesienia do ciał parlamentarnych ustawy a- 
kademickiej, która stała się obowiązującą. 

Przedewszystkiem prof. Staniewicz nie mógł 

złożyć mandatu senatorskiego, bo nigdy sena- 

torem niee był. Po-drugie, złożenie przez niego 

mandatu poselskiego, jak to z samej chronolo- 

gii wynika, nie mogło mieć żadnego „związku 

z ustawą akademicką. 

Należy tu zaznaczyć, że obecny rektor prof. 

Staniewicz jest czynnym członkiem BBWR i 
jeszcze niedawno wygłosił odczyt w lokalu wi- 
leńskiego sekretarjatu tego obozu polityczne- 

go. Cat. 

Tragedja Tetmajerów 
WARSZAWA (telefon własny). — W spra- 

wie śmierci syna Kazimierza Przerwy Tetma- 
jera, o której donosiliśmy we wczorajszym nu 
merze, newy komunikat władz sądowych stwie 
rdził, że w rzeczy Sainej ś.p. Stanisław Т. ше 
popełnił samobójstwa. jego zniszczony orga- 
nizm uległ jedynie chorobie. 

źrozpaczony ojciec w godzinach popołudnio 
wych uwierzył wreszcie w Śmierć syna i po- 
zwolił go zabrać i pogrzebać. Pogrzeb odbę- 
dzie się niebawem po dokonaniu sekcji zwłok, 
co iniało nastąpić w godzinach wieczornych. 

5zaleniec czy symulant? 
KRAKÓW (tel. własny). — Jak się okazuje 

Sarna, który oskarżony © zabójstwo swej ko- 
chanki rzucił się w sali sądowej w Krakowie 
na trybunał, nie jest ani umysłowo chory w peł 
nem tego słowa znaczeniu, ani symulantem, — 
gdyż zdaniem lekarzy, uległ on tylko silnemu 
nerwoweimu wstrząsowi, 

Sprawa potoczy się więc zwykłym trybem. 

Handłu Dołeżał. ; 

TELEGRAMY 
REKTOR POLITECHNIKI 

WARSZAWSKIEJ 
WARSZAWA, PAT. — W dniu wczo- 

ajszym dokonano wyboru rektora Politech 

i warszawskiej. Wybrany został dotych 

czasowy: dziekam wydziału inżynierji wiod- 
nej i geodezyjnego, prof. inż. Edwand War 
chałowski. 

REKTOR AKADEMJI GÓRNICZEJ 

KRAKÓW. PAT. — Rektorem Akia- 
demji Górniczej 'w Krakowie wybnany Z0- 
stał prof. dr. (Wałeny Goetel, profeser 
zwyczajny: geologji ogólniej i paleontologii, 
dotychczasowy dziekam wydziału sórni- 
CZEgO. 

ZAPAS ZŁOTA I SREBRA 

WARSZAWA. PAT. — W dlugiej de- 
kadzie maja zapas złota zmniejszył się o 
4,8 milj. zł, dlo 477,3 milj, zł. Jednocześnie 
stam, pieniędzy zagramiemych i dewiz 
wzrósł o 0,1 milj. zł. i wymosi 73,3 miljony. 
"Wobec zmniejszenia obiegu biletów 
bamikojwych, pokrycie statutowe złotem po- 
praiwiło: się, podnosząc się z 44,76 proc, do 
45,19 proc., przekmziczając normę statuto- 
wą © przeszło 15 procent. Stopa procento- 

wa 5, zastawiowa 7. 

W ZAKOPANEM ŚNIEG 

ZAKOPANE. PAT. — Przez całą 0- 

negdajszą moe i dzień wezońajszy, przy 

częstych przejaśniemiach, w górach i Za- 

kiopanem padał Śnieg, który nietylko szczy- 

ty, ale dolme części regli pokrył białym: 

płaszczem zimy, Jest to zjawisko dość 

rzadkie o tej porze roku. 

„PRZEGRANA „WISŁY* W PARYŻU 
PARYŻ. PAT. — We witonek o półno- 

cy, zakończył się iw: Paryżu mecz piłkamski 

pomiędzy krakowsiką „Wisłą* a peryską 
drużyną „Racinig-Olub''. 

Mecz zakończył się nieznaczną porażką 
naszej dnużymy 0:1 (0:1). Przez pierwszą 
połowę gra bardzo ładnk į dżenttelmeńska, 
równiorzędność sił, wyższość techniczna 
Wisły, lepsza technika strzałowa Paryżan. 
Po przerwie Francuzi zaczynają grać bru- 
talnie Kotl:rczyk I doznał maruszenia o- 
bojczyka, Kotlarczyk II ogólnych kontu- 
zyj. Sędzia niie gmzeszył  bezstnonnością, 
krzywidząc maszą drużynę. Widzów tłumy. 
Wisła grała ładnie, 

MEETING LOTNICZY 

WARSZAWA. PAT. — (W dniu 24 bm. 
sozpoczął się wi Warszawie przy licznym 
udziale, publiczności międzynarodowy mee- 
ting loliniczy. Na meeting przyleciały sa- 
molotami pasažerskiemi delegacje kilku 
aercklubójw: zagranicznych. O godz, 14 p. 
ministier komunikacji inż. Butkiewicz w o- 
toczeniu podsekretarzy stemu inż. Gallota 
i inż. Ozapskiego, wyższych urzędników 
ministerstwa oraz członków  Aerokiliubu 
'Wamszawskiego, dokonał na lotnisku Mo- 
kotowskiem: pnzeglądu samolotów. Nastę- 
pniie samoloty defilowały ponad miastem. 

O godzinie 15, zgodnie z regulaminem, 
poczęły lądować ma lotnisku samoloty, bio 
rące udział w raidzie gwiaździstym, Wy- 
lądowały w: przepisanym terminie wszyst- 
kie samoloty , biorące udział w meeting 
w liczbie 25, w tem 9 samolotów zagmamiez 
mych: jeden włoski, 6 czeskosławiackich i 
2 belgijskie. Pierwszy wylądował o godz. 
15,10 inż, Kiumpen (Czech). Wyniki lotu 
gwjaździstego będą wiadome w. dniu 25 
bm. rambo. 

  

   

  

Brytyjski projekt rozbrojeniowy 
GENEWA PAT. — Komisja główna 

konierencji rozbrojeniowej przystąpiła 
dziś do dyskusji nad częścią I projektu 
brytyjskiego, dotyczącą bezpieczeństwa. 

Delegacja brytyjska przedstawiła no 
wy tekst tej części, całkowicie zmieniają 
cy pierwotne brzmienie. Nowy tekst idzie 
po linji poprawek, zgłoszonych przez de- 
legację polską, z których najważniejszą 
przyjmuje niemal dosłownie. Nowy tekst 
ujęty jest w 3 artykuły. 

Pierwszy z nich głosi: 
W razie zerwania lub groźby zerwa- 

nia paktu paryskiego Rada lub Zgroma - 
dźenie Ligi Narodów, albo też jeden z 
sygnatarjuszy konwencji, nie będący 
członkiem Ligi, będą mogli zapropono- 
wać natychmiast konsultację między Ra- 
dą lub Zgromadzeniem i jakimkolwiek 
z wymienionych sygnatarjuszy konwen- 
cji"! 

Minister Raczyński zaznaczył, że nie 
może oświadczyć definitywnie, czy przyj 
muje projekt, podkreślił jednak, że nowy 
tekst angielski w dużym stopniu rozwie- 
wa uczucia, które wywoływał tekst pier- 
wotny. Obecny tekst brytyjski — stwier 

„dzil z zadowoleniem delegat polski — i- 
„dzie daleko po linji poprawek polskich, 
a niektóre ustępy są identyczne. To też 
minister Raczyński wyraził w zakończe- 
niu nadzieję, że propozycja sir Johna Si 
mona będzie mogła być przyjęta przez 
konierencję. 

W przyjaznym duchu współpracy ró- 

wnież i Paul - Boncour oraz Titulescu 
wypowiedzieli się z uznaniem 0 nowym 
projekcie brytyjskim. Zkolei przychyłnie 
dla projektu deklaracje złożyli delegaci 
Czechosłowacji, Sowietów, Niemiec i 
Włoch. Przystąpiono do pierwszego czy- 
tania artykułów projektu. 

KTO JEST NAPASTNIKIEM 

Następnie komisja zaznajomiła się z 
raportem komisji spraw bezpieczeństwa, 
dotyczącym określenia napastnika. ' 

Zaproponowany przez komisję tekst, 
opracowany na podstawie propozycji de- 
legacji sowieckiej, przewiduje uznanie za 
napastnika państwa, który popełni jeden 
z następujących aktów: 

1) wypowiedzenie wojny innemu pań 
stwu; 

2) inwazja zbrojna, gawet bez wypo 
wiedzenia wojny, w terytorjum innego 
państwa; 

3) atak sił lądowych, morskich lub po 
wietrznych, nawet bez wypowiedzenia 

wojny; 
4) blokada morska brzegów iub por- 

tów innego państwa; 
5) udzielenie pomocy bandom zbroj- 

nym, które uformowane na jego teryto- 
rjum, wtargnetyby na terytorjum innego 
państwa, lub odmowa, pomimo żądania 
państwa napadniętego, powzięcia na 
własnem terytorjum wszelkich możli - 
wych zarządzeń dla pozbawienia tych 
band wszelkiej pomocy lub ochrony.  



  

SILVA RERUM 
SPRAWY SZKOLNE. — SPOŁECZEŃ- 
STWO A SZKOŁY ŚREDNIE. — NAU- 

CZYCIELE 

Dziennik Poznański (112) w artykule 
pod tragicznym tytułem „S.O.S.* oświa- 
ty” porusza nasze sprawy szkolne, wska- 
zując na stałe zmniejszanie się szkół śre- 
dnich. 

Jest to nieunikniony skutek zubożenia sier 
urzędriczych, rzemieślniczych, rolniczych: 
gdy bieda do domu zagląda, dziecko prze- 
staje chodzić do szkoły. Co o tem mó-. 
wią cyfry? W roku szkołnym 1925 — 26 ficz- 
ba szkół średnich wynosiła 1778, w roku 1930 
31 spadła juž do liczby 1643. W tym samym 
mniej więcej czasie liczba uczniów zmalała o 
10 tysięcy. Kryzys szkoły dotknął przedewszyst 
kiem szkoły prywatne, utrzymywane przez or- 
ganizacje społeczne i wyznaniowe, względnie 
przez samorządy. Szkoły te, znacznie droższe 
od państwowych, stały się niedostępne dla dzie 
ci rodziców mniej zamożnych. Sytuacja pogor- 
szyła się jeszcze z chwiłą wprowadzenia nowej 
ustawy © ustroju szkolnictwa, kasującej niższe 
klasy szkół średnich, których kurs trwa obecnie 
tyłko 4 lata. W rezultacie wzrasta również bez- 
robocie nauczycielstwa prywatnych uczelni. Mu- 
simy się więc liczyć z faktem, że coraz wię- 
cej dzieci wychowywać się będzie poza szko- 
łą, gdyż w szkołach państwowych nie będzie 
miejsca dla wszystkich. Fakt ten jest tem zna- 
miennieįszy, że już w roku 1930 — 31 odse- 
tek uczniów do liczby dzieci w wieku szkolnym 
wynosił zaledwie 90 :proc., stawiając nas na 
siódmem miejscu: po Francji, Austrji, Czecho- 
słowacji, Prusach, Anglji i Bułgarji. Wskutek 
kryzysu odsetek ten wzrósł. Czy dzieci, przed 
któremi zamknięto wrota szkoły, uczą się gdzie- 
indziej Powićrzchowna nawet obserwacja tego 
zjawiska, niezmiernie ważnego z socjologicz- 
nego punktu widzenia, zdaje się przemawiać 
za tem, że dzieci wychowują się poprostu „sa- 
me“. To znaczy: wcale się nie wychowują, Bo 
na doraźną akcję organizacyj oświatowych nie 
można kłaść zbyt wielkiej wagi. Rośnie więc 
liczba młodych obywateli bez przydziału spo- 
łecznego i bez elementarnego wykształcenia — 
ludzi „zdolnych do wszystkiego”. 

Jest to zjawisko bardzo groźne dla 
przyszłości naszej kultury, to też należy 
walczyć z niem, starając się usunąć przy 
czyny zła. Wiele tu może zdziałać ini- 
cjatywa prywatna, bo tylko sieć dobrze 
zorganizowanych i tanich szkół prywat- 
nych potrafiłaby obsłużyć całą młodzież 
w wieku szkolnym. 

Niestety, szkoły prywatne w większo- 
ści, albo są za drogie, albo też są pro- 
wadzone przez ordynarnych handlarzy, 
których dążeniem jest tylko zysk. 

W tych warunkach coraz trudniejsza 
jest rola nauczycieła, w stosunku do któ- 
rego społeczeństwo jest bardzo niekon- 
sekwentne. 

O tem Gazeta Polska (140): 
Kiedy społeczeństwo przez usta swych 

przedstawicieli zabiera głos w sprawie: nauczy- 
cieł — szkoła, wówczas rozlega się szereg su- 
perlatywów, dźwięczy przysłowiowa łezka w 
głosie, płyną szumne fałe entuzjastycznych wy- 
krzykników na cześć szkoły i nauczyciela. 
Podczas takich wcałe nie rzadkich pokazów 
tradycyjno-konwenansowych uczuć, nauczyciel 
staje się jakimś benjaminkiem społeczeństwa, 
jego oczkiem w głowie i urasta — żeby za- 
pożyczyć się u Wyspiańskiego — „do potęgi 
króła"* (nie koniecznie Piasta). 

Ale kulisy fego entuzjazmu ogółu dla nau- 
-czyciela i szkoły wyglądają bardzo odmiennie. 
Za kulisami ten banjaminek spychany jest na 
każdym niemal kroku do roli kopciuszka, któ- 
rego dolą (najczęściej niedolą) nie interesuje 
się wcale szeroki, wielbiący go na społecznej 
scenie, ogół. Za temi kulisami stosuje się do 
nauczyciela piosenkową dewizę: ja płacę — 
ja wymagam. A wymaga się odeń przedewszy 
stkiem tego, by nie „krzywdził* naszych dzie- 

ci, Krzywdzić — to w pojęciu przeciętnego ro- 
dzica (a tych przeciętnych jest najwięcej) zna- 
czy postawić dziecku niedostateczną ocenę, nie 
dać promocji do wyższej klasy, nie dać świa» 
dectwa dojrzałości. 

Znajdują się pomiędzy młotem a ko- 
wadłem, pomiędzy rodzicami, żądającymi 
dla swych dzieci dobrych stopni, a wizy- 
tatorem, domagającym się ścisłego sto- 
sowania się do okólników, przepisów i 
paragrafów, — nauczyciel nieraz przeży- 
wa rozterkę. 

Nauczyciel od społeczeństwa ma prawo 
wymagać nie wyjątkowych praw i przywile- 
jów, ale przedewszystkiem szacunku i. sprawie 
dliwości w ocenie jego pracy, A i znajomo- 
ści rzeczy u gorliwych i nader chętnych „Кгу- 
tyków* także. 

O to jednak jest najtrudniej.  Lector. 
tr POOL 

ŚWIĘTY BUDD 
Było to tak. Przed dwoma przeszło 

laty, ukazał się na łamach naszego pisma 
artykuł p. J. K., w którym autor parokrot 
nie nazwał świętego Męczennika JÓZE- 
FATEM Kuncewiczem. Odpowiadający 
na ten artykuł, ks. Urban zarzucił p. j. 
K., iż on — „o tym świętym wie może 
tylko coś niecoś ze słyszenia, skoro na- 
wet imię jego pisze niepoprawnie"... W 
obronie p. ]. K. stanąłem ja, powołując 
się na wielki autorytet prof. J. Łosia. Pi- 
sałem wówczas: „Ten cios trafia nietylko 
w p. J. K., lecz przedewszystkiem w Bo- 
gu ducha winnych uczonych filologów, 
członków Akademji Umiejętności, którzy 
ustalili pisownię — Józefat (vide Słow- 
nik ortograficzny j. Łosia), pisownię, nie 
uznawaną przez ks. Urbana”. 

Po takiej wymianie zdań laików na 
tematy filologiczne, zapanowała cisza, 
trwająca do ostatnich dni. Dziś tę ciszę 
przerwał artykuł prof. Henryka Ułaszyna 
„Poradnik językowy — Nr. 4), który po 
zaznajomieniu się z broszurą p.t. „Nowe 
tormy Unji kościelnej", streszczającej po- 
lemikę unijną w „Stowie“, rzucił swój 
głos właśnie w kwestji imienia Świętego. 

Józafat czy Józefat? — zadaje pyta- 
nie profesor Uniwersytetu Poznańskiego 
i stwierdza, że ks. Urban, zwolennik 
„Józafata”, nie miał racji, potępiając p. 
J.K., ale swoją drogą i ja jako zwolennik 
„Józefata” nietylko nie mam racji, lecz 
„wprowadzam niewątpliwie szeroką pu- 
bliczność w błąd.. 

'.. Rozważania prof. H. Ułaszyna, zbyt 
obszernie, aby się dały przytoczyć w ca- 
łości, są bardzo ciekawe i zasługują na 
uwagę chociażby tylko dlatego, że doty- 
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W roku bieżącym przypada 250 rocznica ocalenii Wiednia przez krėla Jana Sobieskiego. W 

związku z tem podajemy dziś z kolei portret ówczesnego burmistrza Wiednia Johanna Lie- 

benberga. Portret ten pochodzi 

  

ze słynnych wiedeńskich zbiorów miejskich. 

Krwawa konkurencja 
przemytników 

W WIELUNIU JAK W CHICAGO. 

— PRZECIĘTE MIĘŚNIE NÓG. 
KĘPNO PAT. — Z Wielunia donoszą o 

krwawym epilogu walki między dwiema kon- 
kurującemi bandami przemytników. 

Herszt jednej z band Kożelak wyprzedzał 
często swych konkurentów w odkupywaniu to- 
warów zagranicą oraz zdradzał swych kole- 
gów przed władzami polskiemi. Banda konku- 
rencyjna, na której czele stał Płuska, w odwe- 
cie wydała wyrok, którym miano unieszkodli- 
wić Kożelaka. Mianowicie postanowiono prze- 
<iąć Kożełakowi mięśnie u nóg, aby w ten spo 
sób nie mógł zajmować się przemytem. Wy- 
rok wykonać miał ten, kto wyciągnął czarna 
gałkę. Los padł na herszta bandy Płuskę. Płu- 
ska przez pewien czas zwłekał z wykonaniem 
wyroku sądu przemytniczego, jednak przynag- 
lany przez swych towarzyszy napadł w nocy 
na Kożełaka, zadał mu cios pałką dębową po 
głowie, a następnie specjałnym nożem poprze- 
cinał mu mięśnie u nóg. Po dokonaniu tego czy 
nu zbiegł, Kożelak zmarł wskutek upływu krwi. 
Sprawcę mordu Aleksandra Płuskę oraz 3 je- 
go towarzyszy aresztowano i oddano do dys- 
pozycji władz. Mordercom grozi sąd doraźny. 

YB 

Wręczenie nagród w Var- 
szawle 

WARSZAWA PAT. — Na šrodowem posie 
dzeniu Rady Miejskiej 
wręczenie nagród m. st. Warszawy tegorocz- 
nym laureatom — prof. Tnuguttowi (nagroda 
naukowa), 201ji Stankiewiczównie (nagroda ar 
tystyczna) i Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu 
(nagroda lireracka). 

Przed odczytaniem orzeczenia o przyznaniu 
nagrody Boyowi - Żeleńskiemu prawica Rady | 
Miejskiej manifestacyjnie zebranie opuściła. 

  

Sensacyjna sprawa banku Morgana 
Morgan nie miał dochodów. — Norman Davis nie oddał długu 

NOWY YORK. PAT. — W złożonych ze- 
znaniach Morgan stwierdził, że w roku 1931— 
32 nie zapłacił żadnego podatku dochodowego 

i oświadczył, że na jednej tylko tranzakcji 

stracił 21 miljon dolarów. Pozatem Morgan za 
znaczył, że kilka z udziełonych przez niego po- 

     Wyjeżdżając na lato nie 

  

życzek naraziło go również na straty, gdyż 
przy niedostatecznych gwarancjach pożyczki 

te nie zostały spłacone. 
WASZYNGTON PAT. — środowe posiedze 

nie komisji senackiej, prowadzącej dochodze- 
nia w sprawie domu bankowego Morgana, od- 

bierz ze ssbą gotówki 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca pieniądze 

z książeczki oszczędnościowej P. K. 0. 
  

  

KOMISJA ORGANIZACYJNA 
ODDZIAŁU W.LEŃSKIEGO 

Lwiązku Księgowych w Polsce 
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Wyszła z druku broszura 

IEZ 
" ZAPOBIEGA WYPADANIU. WŁOSÓW | 

Przyjmuje zapisy na członków Oddziału w lokalu biura T:wa 
Ubezp „Przezorność*. Mickiewicza 24 »_godz. 18—20 we wtorki i piątki. 
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Cena 2 zł 50 groszy. 

0 metodę rządzenia laskiem 
Władysław Studnicki contra woj. Grażyński „Proces Wł. Studnickiego 

o zniesławienie woj. Grażyńskiego. 
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0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. 

1 czerwca r. b. wstrzymamy 

zalegającym do tego dnia w 

Prenumeratorów, że z dniem 

wysyłkę pisma wszystkim 

opłacie. 

A KUNCEWICZ 
czą imienia naszego świętego 
nika. 

Prof. Ułaszyn stwierdza, że w powsze 
chnem użyciu są różne formy tego imie- 
nia. „Nie można zaprzeczyć — mówi pro 
fesor, — że dziś w żywem użyciu szero- 
kich warstw istnieją obok siebie formy 
Józelat, józafat, Jozafat, z ogromną prze- 
wagą pierwszej”, dodaje nawet, że jego 
własny dziad figuruje w oficjalnych do- 
kumentach pod trzema temi odmianami 
imienia, — „ale z tego nie wynika, by 
wszyscy szli za formą, której używa p. 
Charkiewicz i uważa za « uzasadnioną: 

Jozeiat“. — 

Tu słówko wyjaśnienia z mojej stro- 
ny. Nigdy od nikogo nie żądałem, żeby 
pisano: „Józefat* i formy tej nie uważa- 
łem za uzasadnioną. Bynajmniej nie dla- 
tego piszę sam: Józefat. Brzmienie imie- 
nia w ciągu wieków zmieniało się kilka- 
krotnie; profesor Ułaszyn naliczył trzy 
odmiany, jabym dodał czwartą, która nie 
zawodnie była w życiu i jest obecnie 
używana przez Ukraińców: Josafat. Moż- 
na nawet odtworzyć dzieje tego imienia 
'w Połsce. Najpierw się zjawił Josafat, a 
jednocześnie Jozafat; w końcu XVHi w 
wieku XVII nastąpiło pochylenie „o i 
w powszechnem użyciu był „Józafat*, 
wreszcie powstała forma najczęściej uży- 
wana — „Józefat". 

Wyraz „jJózefat'* jest typowym przy- 
kładem kontaminacji, czyli łączenia wy- 
razów, i powstał pod wpływem  „„Józe- 
fa". Tak, jak dwa wyrazy „pstry* i sro- 
katy“ dały nowy wyraz „pstrokaty', jak 
wyrazy, „szedziwy* i „sędzia* złożyły 

Męczen- 

się na wyraz „sędziwy*', tak z „Jozafata * 
i „Jozeia“ powstał „Józefat”. 

Wahania, jakie zaznaczyły się w wy- 
mowie i w pisowni imienia Jozafat, zale- 
żały w znacznym stopniu od wpływów, 
jakim ulegał Kościół  grecko-katolicki: 
im bardziej się polszczył, tem wyraźniej 
występował „„Józefat”, im gorliwiej prze- 
strzegał swego charakteru ruskiego, tem 
chętniej posługiwał się imieniem  „Joza- 
fat". 

W ostatnich czasach, czyli już w wie- 
ku XIX, „Jozafat'* wyraźnie popadł pod 
wpływy Józefa”: oddziaływał na niego 
zarówno polski „Józef*, jak i rosyjski 
„losit“. 

Z chaosem, istniejącym po dziś dzień, 
trzeba wreszcie skończyć. Trzeba przyjąć 
jakąkolwiek jedną formę imienia, by nie 
wprowadzać nadal niepotrzebnego zamę- 
tu. 

Jakież znaleźć wyjście? Kto rozstrzyg 
nie wątpliwości? Zdawałoby się, — Słow 
nik ortograficzny, ułożony przez jednego 
z najznakomitszych polskich językoznaw- 
ców. Zaglądamy do Słownika Łosia. Czy- 
tamy: Józef, Józefat, Jozefek, Józia, Jó- 
zio... A więc słownik ortograficzny nie 
przytacza żadnej innej formy, ani Jozafa- 
ta, ani Józałata, natomiast wyraźnie su- 
geruje zależność Józefata— od Józefa. 
Dlaczego tak jest, zwykły śmiertelnik do - 
ciekać nie będzie i zacznie przypuszczać, 
iż podług uchwał Akademji Umiejętności 
właśnie ta forma „Józefat'* została uzna- 
na za godną trwalenia. > 

Prof. Ułaszyn jest jednak całkiem in- 
nego zdania. Odwołując się do moich u- 
czuć katolickich, woła on: „Ale czemuż 
nie interesuje p. Charkiewicza, jak temu 
świętemu było na imię?... interesować go, 
sądzę, powinno i imię patrona zakonne 
go Kuncewicza“... 

  

było się w atmosierze wielkiego podniecenia. 

Szczegółnie wiełkie wrażenie wywarło od- 

czytanie listy, zawierającej nazwiska około 60 
osób, ze świata finansowego, bankowego i 

politycznego, które — jak się okazuje — były 
dłużnikami firmy Morgana, Na liście tej znajdu- 
ja się między innemi nazwiska Normana Davi- - 

sa, generała Dawesa, Mitchella, b. prezesa Na- 
tional City Bank of News York, obecnie znajdu 

jącego się pod zarzutem nieopłacenia podatku 

dochodowego. Dalej na liście figuruje nazwisko 

Taylora, prezesa rady administracyjnej trustu 
stalowego. Pozatem znajdują się na liście pre- 

zes giełdy dewizowej w Nowym Yorku Whit- 
ney Cuckner, prezes izby kompensacyjnej w 

Nowym Yorku i wiełu innych. Mitcheli do- 
tychczas nie zwrócił długu w sumie 6 miljo- 
nów dolarów, jaki zaciągnął w banku Morgana. 

—natomiast Daves i Taylor pożyczki swoje 

już spłacili, 

Zgon admirała Wemyss'a 
LONDYN. PAT. — W Cannes zmawł w: 

wieku lat 69 wdmirał 'Wemyss. Zmarły był 
szefem sztabu głównego brytyjskiej floty 
wojennej w czasie wielkiej wojny. Lord 
Wemyss reprezentował również angielską 
marymiarkę wojenną w: mokowaniach o za- 

warcie rozejmu. 

LIRYZM i PROSTOTA 
Młody historyk, sztuki dr. Jerzy Sien- 

kiewicz, autor rozprewyj o Antonim Bro- 
dowskian, miał wczoraj ma Środzie Lite- 
rackiej odczyt 0: twórezości malarskiej Ta- 
deuszn Makowskiego, Dr. Jengy Sienkie- 
micz mówił 2 pnzejęciem i ze maruszeniem, 
i może dlatego sylweta Tadeusza Makow- 
skiego mie znmysowała się wyraziście. IAle 
nie ulega wątpliwości, że prelegent zdołał 
zbliżyć słuchaczów do umiłowanego przez 
siebie artysty i obudzić w mich sympatję. 

Tadeusz Makowski zmarł yw IParyżu w 
listopadzie roku 1932. Spędził lat 25 lat 
życia. Nie wynarodowił się wpwdzie i nie 
zerwał związków z ojczyzną, ale też mie 
dał poznać się jako malanz w kmaju. Nato- 
miast wysoce ceniomy był w: Paryżu, cze- 
go dowiodem powstamie po jego śmierci 
„Societć des amis de Tlqadć Makowski'— 
Był wielkim malarzem, i iw: tem jego zna- 
czenie dla sztłuki polskiej i europejskiej, 

Emignował do Par'yża z Krakowa, gdzie 

  

uczył się u Mehoffera i Stamisławskiego. 
Stąd zapewne miłość natury, któr: go oży- 
wiała, i gorący, bogaty koloryt jegu 172 
2О. 

W twórczości Makowskiego odróżnił 
dr. Sienkiewicz dwa okresy: pienwiszy, 
podległy jeszcze wpływom mistrzów kra- 
kowskich, potem Henry Rousseau. Podró- 
że do Holandji i studja w: tamtejszych ga- 

odbyło Się uroczyste 

  

Tadeusz Makowski. Mes petits modėles 

lerjach nie pozostają bez śladu (wpływ 

Teniersa). Przychodzi czas kubizmu i for- 
mizmu. Poddawanie się ,wpływom i ki 

rumkom świadczy io wielkiej wrażliwości i 
chłonności artysty, który w rezultacie prze 
tworzy je, dostosuje do własnej inidywidu- 
almości i znajdzie «w nich punkt wyjścia do 
oryginalnych poszukiwań. W tem sposób 
wejdzie w drugi okres twórczości — kilkia 
lat przed śmiercią. Stanie się, powiada o 
mim krytyk paryski: Louis-Martin, prekur- 
sorem, torownikiem nowych dróg w ma- 

  

larstwie, największym «z malarzy, poetą z 
koloru i nowej foammy, których istotą jest 
liryzm i prostota. 

Odskocznią do nowej sziuki będzie dia 
Makoiwskiego sztuka: dzieckiz, prymityw o 
perspektywie odwróconej, którego używa. 
jako środka do wyrażenia swoich wizyj 
malarskich, oglądając świat nzeczy i świat 
przeżyć tak, jak je widzi dziecko. Liryzau 
i prostota — tto doprawdy majtrafniiejsze 
i a la framigaise klanowme określenie osob- 
liwej sztuki Tadeusza Makowskiego. jw. 

REBIESZYYCYOWARE   

Z toru wyścigowego w Warszawie 

  

Na zdjęciu widzimy rewię koni przed wyścigami 

Prof. Ułaszyn ze znawstwem rzeczy 
dokładnie informuje o tym patronie, Było 
dwóch swiętych Jozafatów: jednym był 
król judzki, drugim — syn pewnego kró- 
la indyjskiego; profesor skreśla żywoty 
tych dwu Jozafatów i dochodzi do wnio 
sku, (zresztą, bynajmniej nie nowego), że 
obaj... „należą do tej kategorji świętych 
(np. dziś tak czczony Expedyt), którzy 
nigdy nie istnieli". 

Skądże się wzięły ich imiona? Rzecz 
całkiem jasna: Jozafat, czyli Joasaph, 
czyli Judasaf jest przeróbką imienia Bod- 
hisattva czyli Budda!... 

A więc święty Arcybiskup  Połocki 
miał za patrona... Buddę i go. był 
właściwie nazywać się Buddą!.. 

Po tych dociekaniach hagjograficzno- 
filologicznych prof. Ułaszyn żąda stano- 
wczo, aby używano było tylko imię Jó- 
zefat... 

Dlaczego?.. Dlaczego nie Budda? 

Uwagi prof. Ułaszyna nie rozstizyga- 
ja wątpliwości, — przeciwnie: rodzą no- 
we pytania, dotyczące stosunku ogółu do 

' brzmienia imion świętych patronów, sto- 
sunku laików do słowników ortograficz- 
nych i wreszcie stosunku uczonych filo- 
logów do szarego tłumu i do swych 
kolegów, również uczonych filologów. 

Pietyzm, jakiego żąda prof. Ułaszyn 
dla brzmienia imienia Apostoła unji, wy- 
daje się nieco nieuzasadniony, wytykanie 
zaś nieprawowierności katolickiej tym, 
którzy nie wiedzą, jak siebie nazywał 
święty, jest całkiem dziwne. 

Przedewszystkiem: czy z ręką na ser- 
cu potrafi ktoś stanowczo stwierdzić, jak 
siebie nazywał Święty?... Chyba nie. W 
dokumentach spotykają się cztery formy, 
Więc cóż ma robić biedny, zdezorjento- 
wany laik? I czy naprawdę powinien się 

przejmować tem zagadnieniem? Gotów 
jestem twierdzić, że — nie! 

Jeżeli św. Jozafatowi (czy Józafatowi) 
dzieje się jakaś krzywda, gdy Go nazwą 
Józefatem, to cóż mogą powiedzieć i jak 
muszą zaprotestować inni święci, których 
miljony ludzi nazywają nie tak, jak oni 
się nazywali?.. 

Czy istnieli kiedykolwiek święci, któ- 
rych imiona brzmiały: jerzy, Grzegorz, 
Wojciech, Wawrzyniec? Czy brzmienie 
imion Apostołów było rzeczywiście: Jan, 
Piotr, Paweł, Łukasz, i t.d.? 

Dowolność w przyswajaniu obcych 
nazw i imion jest przecież bardzo wiel- 
ka. Jeżeli chodzi o imiona świętych, do- 
wolność ta zaznacza się jaskrawo. Mamy 
np. dosłowne tłumaczenia w rodzaju Fe- 
liks — Szczęsny, Ignacy — Żegota, ale 
nie mamy Kamienia, zamiast Piotra, Zwy- 
cięzcy zamiast Wiktora, Spokojnego za- 
miast Placyda, lub Mocnego zamiast Wa- 
lentego. Istnieje Paweł a obok niego bar- 
dziej prawidłowa forma — Paulina. W 
języku rosyjskim jeden święty Jerzy przy 
czynił się do powstania trzech imion: 
Gieorgij, Jegor i Jurij, — czy jest to do- 
wodem lekceważenia świętego przez Ro- 
sjan?... Przeciwnie: jest to jeden z naj- 
bardziej czczonych w Rosji świętych!.. 

Czy warto więc kłócić się na temat 
Jozafata — Józefata i czy nie jest waż- 
niejszą kwestją nie to, jak brzmiało imię 
Świętego, lecz to, jaką formę imienia na- 
leży uznać za zwycięską (niekoniecznie- 
prawidłową) i godną utrwalenia? 

Z rozważań prof Ułaszyna wynika, że 
święty Kuncewicz powinien właściwie 
nazywać się Buddą, jeżeli zaś tak nie 
jest, to czy doprawdy nie jest wszystko 
jedno, czy z Buddy stał się Jozafat czy 
też Józefat?.. 

A teraz sprawa Słownika ortograficz- 

W WiRZE STOŁICY 
OPERACJA SIĘ UDAŁA, ALE PACJENT 

UMARŁ 
Proces lekarzy, co uśmiercili grubą panią 

Ufnowską, jest bardzo ciekawy ze względu na 

pytanie: czy nareszcie zaczną u nas karać za 

glupotę, czy dalej nie? 

W Ameryce codziennie wytaczają sprawy 

nieudolnym adwokatom, doktorom, aktorom, 

szoferom — za straty powstałe z powodu ich 

tępoty, u nas zawsze sąd okazywał się względ- 

ny i dla matołów umarzał wszelkie pretensje. 

Sprawa pani Ufnowskiej jest klasyczna: 

obfita w kształty inżynierowa, zapytała dokto- 

rów czy mogą jej zmniejszyć biust? — Natu- 

ralnie! — No to lu! No i umarła w trzy dni 

po operacji. 

Poczciwy uniwersytet warszawski wydał 

opinję przychylną dla doktorów Hełlina i Rost- 

kowskiego, co podjęli się niepotrzebnej opera- 

cji, wzięli za nią grube pieniądze, wyprawili 

panią Ufnowską na tamten Świat. Uniwersytet 

orzekł, że operacja była przeprowadzona wzo- 

rowo, a pacjentka umarła z własnej winy! 

Ale uniwersytety Jagielloński i Poznański 

orzekły coś wręcz przeciwnego: brudno, nie- 

chlujnie, nieumiejętnie, nieostrożnie dokonano 

operacji chora nie miała sił słonia, więc umarła. 

Doktorzy z innych miast, gdy nie należą 

do tejże koterji, co oskarżeni, umieją jednak 

zdobyć się na bezstronność i šmialošč wypo- 

wiadania swych poglądów. 

Ciekawem jest, iż inżynier Uinowski po- 

stradał swą pierwszą żonę również dzięki ope- 

racji. już wówczas nabrał marnego pojęcia o 

doktorach, drugą żonę o wielkim biuście pow- 

strzymywał jak mógł, użył nawet najskutecz- 
niejszego argumentu — nie dał pieniędzy, nic 

nie pomogło, uparta żonaz własnemi oszczęd- 

nościami popędziła do cudownej lecznicy kos- 

metycznej.. 

Główny oskarżony dr. Helłin broni się jak 

lew, dowodzi, że wszystko robił dobrze, nawet 

doskonale, że wszystko było w porządku, że 

operacja udała się wybornie. 

Smutny epilog — trudno! za to, zdaniem 

jego doktorzy nie powinni odpowiadać. Wiaš- 

nie zobaczymy czy sąd przychyłi się do tej 

naiwnej tezy. Karol. 

  

  

ONEK 
Mir.. Dypl. M. PĘCZKOWSKI i mjr. dypl. 

|. RZEPECKI. Zbiór Ćwiczeń bojowych. War- 
szawa 1933, cena zł. 6.50. 

Ćwiczenia bojowe małych jednostek pie- 
choty uległy ostatnio pewnym zmianom wsku- 
tek wprowadzenia nowego regulaminu. Wyda- 
ny obecnie przez G.K.W. „Zbiór Ćwiczeń bo- 
jowych* stanowi wyczerpujący podręcznik, 
oparty właśnie na tym nowym reulaminie i 
obejmuje ćwiczenia bojowe: zespołów  mniej- 
szych od drużyny, drużyny i plutonu. W 

viązku z tą treścią autorzy podzielili pracę na 
3 części, omawiając w 97 ćwiczeniach wszel 
kie przewidywane sytuacje bojowe tych ma- 
łych zespołów piechoty, przyczem najwiecej 
poświęcono miejsca ćwiczeniom z zakresu plu 
tonu. 

ANTONI -SYGIETYŃSKI — Pisma kryty- 
czne w opracow. Zygmunta Szweykowskiego. 
Instytut Literacki. Warszawa, 1932, str. 405. 

Wieiką zasługę ma Instytut Literacki, że 
wydał zbiór głównych rozpraw krytyczno-lite- 
rackich Antoniego Sygietyńskiego. Postać wy- 
bitnego krytyka zasługuje na wydobycie z nie- 
znośnego zapomnienia, którego ofiarą pada ie- 
den z najwybitniejszych teoretyków pozytywi- 
zmu. A. Sygietyński (ur.- 1850) jest bardzo cic- 
kawem i pięknem zjawiskiem w dziejach na- 
szego piśmiennictwa i może być uważany ро- 
niekąd za wzór krytyka. Nie chodzi tu o jego 
poglądy estetyczne i filozoficzne, — imponuje 
on gruntowną znajomością wszystkich dziedzin 
literatury, oraz muzyki i malarstwa (które rze- 
telnie studjował), a przedewszystkiem wielkiem 
poczuciem odpowiedzialności, która ciąży, a ra- 
czej powinna ciążyć — na każdym sumiennym 
krytyku. 

2. Szweykowski w przedmowie trafnie ż2- 
rysowuje sylwetkę Sygietyńskiego, na treść zaś 
książki składają się: w pierwszej części rozpra- 
wy o współczesnej krytykowi powieści francu- 
skiej, — w drugiej zaś — artykuły z dziedziny 
literatury i sztuki. 

Książka ta powinna dotrzeć do wszystkich 
miłośników i badaczy dziejów naszego piśmien 
nictwa. 

Żałować tylko należy, iż książka nie zawie- 
ra wykazu bibljograficznego prac Sygietyńskie- 
go, — toby się bardzo przydało. 

      

nego. Figuruje w nim jedna jedyna for- 
ma: Józetfat w otoczeniu odmian imienia 
Józef, co nie może nie wywierać sugestji. 

„ Mniejsza o pobudki, jakiemi kierował 
się prof. ]. Łoś, wprowadzając tę formę 
do Słownika, ale przecież obecnie wy- 
twarza się sytuacja dość kłopotliwa. 
Niech kto spróbuje dać swemu synowi 
imię Józefat, prof. Ułaszyn natychmiast 
zarzuci mu lekceważenie św. Patrona, — 
niech go nazwie Jozaiatem, — Słownik 
ortograficzny będzie prześladował go, 
jak zmora. jedno tylko pozostaje do przy 
puszczenia: iż dyktatorzy polskiej orto- 
grafji wprowadzili do Słownika imię Jó- 
zetat, mając nadzieję, iż pierwszy chło- 
pak, któremu się da to imię, stanie się 
świętym i wówczas raz na zawsze roz- 
wikła zagmatwaną sprawę brzmienia i 
pisowni imienia. 

A może „Józefat'* ze słownika prof. 
Łosia — to nie imię ludzkie, lecz nazwa 
miasta, rzeki, góry, kota?... Co właści- 
wie znaczy obecność „Jozefata* w Słow- 
niku?... Tego prof. Ułaszyn nie wyjaśnia. 

„_ Przepisy ortograficzne, jak każde prze 
pisy — obyczajowe, towarzyskie, poli- 
cyjne i tp., — są wynikiem pewnej wza 
jemnej umowy i zawsze będą odznaczą- 
ły się w niektórych szczegółach niekon- 
sekwencją, ale lekceważenie tych przepi- 
sów może przyczynić się do prawdziwej 
anarchji. 

Možemy nieraz narzekač na policję, 
która nam każe przechodzić ulice pod 
prostym kątem, iść lewą stroną mostów, 
nie zatrzymywać się na chodnikach i t. 
p., ale przyznać musimy, że gdyby wszy- 
scy ściśle przestrzegali tych przepisów, 
byłoby bardzo dobrze. 

Możemy też narzekać na Akademję 
Umiejętności, która każe nam pisać 
„dwóch”, a nie „dwuch*, która niekon-



| OBYWATELE a SPÓŁ- 
DZIELNIA 

Wkzelalkie odezwy do ofiarności społecz 
nej w gruncie rzeczy chybiają celu. Ten 

kto może dać, nigdy nie daje, Daje ten, co 
mie może. To tak jak z iilmużną: udziela 
jej, żebrakowi: właśnie wytarta staruszki, 
miiewiele od niego bogatisza, mile zaś ele- 
gamcka panna: w jedwabnych pończochach. 

Pfiarmość i pomce społeczna podlega 
temu samemu prawu: chętni są do miej 

biedniiejsi. Z ich datków: powistają talk zwa- 
ne cegiełki, albo owe ziarmkż, o których 
na pociechę mówimy, że z nich uzbiema się 
miarka, 

'Wumianikowanego prawa doświadczyła 
już ma sobie „Spółdzielnia Artystyczna. 
Kilkudziesięciu artystów i, studentów sztuk 
pięknych założyło ją, zmosząc swoje ce- 
gielki czy też ziarnka 'wi postaci udziałów, 

Ale gdy doszło do grubszych ryb... Nie cho 
dzi zresztą © pomoce i ofiary: „Spółdziel- 
nia“ da sobie radę. Chodzi poprostu o na- 
wiązanie stosunków! b:midlowych, przy 
Spółdzielni bowiem otwarty będzie sklep 
z materjałem malarskim, Gnube myby, ja- 
kaś powiedzmy znana! w; Wilnie huntowniia 
papieru albo wielki sklep materjułów piś- 
mienanych, wypowiedziały wojnę, Ami w 
komis mie dadzą, vmi sprzedać mie cheą. 
Zgiń, przepadnij — ato (pobożne życzenie, 
które zapewne firmy te ślą w duszy pod 
adresem Spółdzielni. Dlaczego? Jeżeli 
Spółdzielnia: handlować będzie myr'terjałem, 
wziętym z firmy: „Papier* albo od Borkow- 
skiego, czy firmy te stracą na tem, czy zy- 
skają? Ale one mają swoją logikę, do iktó- 
rej nie przemówią cele Spółdzielni Artys- 
tyczmej. Bóg z niemi. 

Spółdzielnia poszuka oparcia u tych, co 
mają ziarnka. Czyż ziarnikiem takkiem mie 
jest naprzykład 25 złotych, które miożna 
zapłacić (nawet ma raty) za obraz, nabyty 
w Spółdzielmi? Są tam rzeczy istotnie wi:r- 
tościowie, obrazy młodych malarzy, którzy 
potrzebują tylko odpowiednich warunków, 
aby rozbłysnąć. A więe pnace J. Ošwiecim- 
skiej, Adolja Popławskiego, Edwarda No- 
wickiego, Staromiejskiej, Idczaka.., Ktoby 
cheiał wydać 75 złotych, może otrzymać 
tak znakomitą mzecz jak „Notre Dame'* 
samego Michała Rouby. Są to istotnie 
trangakeje, z punktu widzenił: artystycz- 

nego, wyjątkowo dogodne. 

Warto rówmież pomyśleć nad korzysta- 
miem z Poradni, Arehitekitonicznej, której 
zespól stamiowii kilkunastu młodych archi- 
tektów i dekoratorów. (Jan Borowski, Jan 
Pekszo, E, Machnaczz B. Świecimski, J. 
Zdanowicz, St. Horno-Popławski, Tadeusz 
Godeiszewski i inni). Niekoniecznie po to, 
aby budować zaraz dom czy willę podmiej- 
ską. Urządzenie wnętrza, wybór pralktycz- 
nych a stylowych mebli, kwestja tapetowa 
nia czy malowania ścikm — to są często- 
kroć drobiazgi, które jednakże mają do- 
nioste znaczenie iw: życiu codzienmiem: mo- 
gą je zatruć albo umilić, Zadaniem Spół- 
dzielni będzie umilić życie domowe obywa- 
telowi, który, dajmy ma to, ma zamiar 

  

przystąpić 'w okmesie letnim do remontu 

mieszkania. 
U takich obywateli chce Spółdzielmia 

iw. szukać poparcia, 

EBP ZE LE EAP DEO AOTED 

Wywóz wyrobów z drzewa 

uznany za kompensacyjny 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu zawia- 

domiło lzbę P. H. w Wilnie, że na podstawie 
p. 2 obwieszczenia Ministerstwa Skarbu z dnia 
16 lutego 1932 r. (Monitor Polski Nr. 40, poz. 
44) został uznany za kompensacyjny wywóz 
wyrobów z drzewa, stolarskich, tokarskich i 
rzeźbiarskich z malowidłami, jak również t. zw. 
wyrobów ludowych (z innemi ozdobami), przy 
czen: stosunek procentowy ulgi przywozowej 
do wart. sc: wywiezionego towaru został usta- 
łony na 40 proc. przy wywozie przez Gdynię; 
Zbąszyn, Zebrzydowice, Warszawę — Główną 
(urząd pocztowy). 

łzby Frzemysłowo-Handlowe zostały upo- 
ważrione do wystawiania na powyższe towary 

zaśw adczeń o kompensacyjnym wywozie, po— 
czynając od dnia 1 czerwca 1933 r. 

  

ofiary 
Zamiast wieńca na trumnę Ś. p. Stanisława 

Jodko Członka Komisji Losowań Wileńskiego 
Banku Ziemskiego Zarząd Banku złożył do dy- 
spozycji Komitetu Społecznego pomocy bied- 
nym przy ul. Metropolitalnej 50. zł. 

Julja Staniewiczowa z Litwy Kowieńskiej 
na remont Bazyliki wileńskiej zł. 50. 

UEFA INS 

Czwartek 

Dzia 25 

Grzegorza 
Jatro 
Filipa 

 ORORSOTRERCASSIO 

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

Z DNIA 24 MAJA 

Ciśnienie średnie 753 

Temperatura najwyższa: +10. 
Temperatura średnia: 8. 
Temperatura najnižsza 

Opad 1,2 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja — spadek. 

Uwagi: pochmurno, drobny deszcz. 

PROGNOZA POGODY P..M.-2 
na dzień dzisiejszy: 

jeszcze pogoda o zachmurzeniu zmiennem, 

z zanikającemi gdzieniegdzie deszczami. —U- 
miarkowane, potem słabe wiatry północno - 

zachodnie. Chłodno. 

— 00 REDAKCJI. — Wczorajsza 
notatka p. t. „Co się dzieje w gminie 
worniańskiej'* na stronie czwartej dosta- 
ła się na łamy naszego pisma przez kom 
pletne nieporozumienie. 

URZĘDOWA 
— ZARZĄDZENIA SANITARNE. — 

Ministerstwio, Opieki Społecznej wystoso- 
iwrło do wiojewiody ckólmik w sprawie ra- 
cjonalnego zorgamizowaniia walki z epi- 
demją duru brzusznego. 

Ministerstwo poleca, aby przy wypisy- 
waniu ze szpitala chorego, który przeszedł 
dur brzuszcy, poddawano przynajmniej 
dwukrotnie od czasu ;spedku temperatury 
krew i wydzieliniy chorego badamiiom sero- 

bałsterjologiezmym. Celem tych bad:ń jest 
stwiemdzenie, czy rekonmwaleseent nie po- 

siada już zarazków: duru brzusznego i czy 
z tych względów: jest bezpieczny dla oto- 
czenia. 

W: razie stwiendzenij zarazków, zawia- 
domić należy o: każdym poszczególnym wy- 
padku władze administracyjne. 

MIEJSKA 

— SKASOWANIE ZIBLEŃCÓW NA 
CHODNIKACH. Omegdaj komisja ogrodo- 
wa. po :dłuższej dyskusji! zdecydowała ska- 

sować urządzone ink! ul. Mickiewicza zieleń 
ce chodnikowe, 

Utrzymywanie niszczonych systematy- 

czmiie zieleńców pociąga za sobą zbyt duże 
koszta, wiięc jedymem wyjściem było ska- 
sowanie ich. я 

Tak samo mają być zmiesione zieleńce 
umządzojnie nia innych ulicach. 

— ROBOTY KANALIZACYJNE. W ro 
ku bieżącym skanalizowana zostanie ulica 
Tadeusza Kościuszki: oraz ulica Tamtaki na 
odeinku od ulicy Więziennej do Miickie- 
wicza. — W czenweu rozpoczęte zosteną 
moboty kamalizacyjne na zaułku Białym, 
zaś w. lipcu moboty: wodociągowe na ulicy 
Kalwaryjskiej. 

— RYNEK ŁUKISKI. Magistrat osta- 
tecznie zdecydował, że przeniesienie rynku 
Łukiskiiego ina inne miejsce musi być do- 
konane wi najbliższy mezasie. Cały nynek 
zostamie zasiamy i uporządkowaniy. 

Roboty zosteną podjęte już w przysz- 
łym miesiącu. 

— UPIĘKSZANIE BALKONÓW. Dla 
zachęcenia: właścicieli mieszkań do upięk- 
szania balkonów: zielenią i kwliatami, ma- 
gistrał. ustamiowił za: najbardziej gustowmie 
urządzone balkony 5 magród pieniężnych, 
« mianowicie: 3 magrody po 25 złotych, 
1 nagrodę w w:ysokcści 35 złotych i 1 w 
'wysłokości 40 złotych. 

WOJSKOWA 
— święto pułkowe 23 pułku Ułanów Gro- 

dzieńskich przypadające w dniu 1 czerwca roku 
bieżącym będzie obchodzone w ścisłych wewnę 
trznych ramach. Zaproszenia nie będą rozsy- 
lane. 

Wschód siońca z, 301 

Zachód słońca g. 7,30 

+5 

sekwentnie pozwala pisać „ruż*, choć 
zostawia czasownik „rėžowač“, ale sto- 
sowanie się do wskazówek = ortograficz- 
nych, ułatwiłoby wszystkim orjentowanie 
się w poprawności pisania. 

Przepisy ortograiiczne w Polsce obo- 
wiązują jednak tylko młodzież szkolną i 
nauczycieli — polonistów, — natomiast 
zdecydowanych wrogów znajdują wśród 
profesorów — językoznawców. Gdy Łos 
opracował swój słownik, na podstawie 
uchwał Akademji Umiejętności, prof. Kryń 
ski poświęcił tym uchwałom cały roz- 
dział w swej książce p.t. „Jak nie należy 
mówić i pisać po polsku*!.. Gdy umarł 
prof. Łoś, prof. Nitsch natychmiast wy- 
stąpił ze swemi poprawkami ortograficz- 
nemi, z których w złośliwy sposób zakpił 
prof. Szober. Kogoż właściwie ma słu- 

, chać zwykły śmiertelnik, pragnący pisać 
poprawnie?.. 

Prof. Ułaszyn w swym artykule uży- 
"wa pisowni „dwuch“, „intellektualny“ i 
t.p. wbrew wyraźnym wskazówkom Aka- 
demji Umiejętności. Nie dość tego. Obu- 
rzając się na tych, którzy zniekształcają 
pierwotną pisownię imion własnych, mó 
wi:.. „piszemy Chopin, bo tak sam pi- 
sał, a nie Szopen, jak teraz niektórym (!) 
zachciało się pisać(!)*... i dalej: — „Są 
dzę, że należy uszanować to, co jest in- 
dywidualne — imię i nazwisko osoby, 

„która dzięki swym specyficznym 'właści- 
wościom i roli w danem społeczeństwie, 
zajęła wybitne, wpływowe stanowisko, 
łączące się poniekąd z kultem danej 0- 
soby. Lekceważenie tego momentu jest 
przyczynianiem się do obniżania kultury 
inteliektualnej“.. 

A więc ten, kto pisze „Szopen“, przy- 
czynia się do obniżania kultury  intele- 
ktualnej... A oto ścisłe brzmienie uchwały 
Akademji Umiejętności z r. 1918: 

— „Nowożytne obce imiona i na- 
zwiska zachowują z rzadkiemi wyjątka- 
mi (np. Szekspir, Wolter, Szopen obok 
Shakespeare, Voltaire, Chopin) pisownię 
oryginalną". 

Stąd wniosek, że Akademja Umiejęt- 
ności, dopuszczająca pisownię „Szopen”, 
przyczynia się do obniżania poziomu na- 
szej kultury!... 

Tak się głosi na łamach „Poradnika 
językowego''!.. Czy może być jaskrawszy 
przykład naszej anarchji ortograiicznej, 
której ofiarą padają jednostki najbar- 
dziej lojalne, pragnące traktować przepi- 
sy ortograficzne całkiem na serjo. 

Należę do tych całkiem zdezorjento- 
wanych, naiwnych w swej przesadnej lo- 
jalności, osób i dlatego byłbym wdzięcz 
ny „Poradnikowi językowemu*, gdyby 
zechciał łaskawie odpowiedzieć na cztery 
następującąe pytania: 

1) W jakich warunkach można pisać 
„Józefat”, jak to podaje Słownik ortogra- 
ficzny? Ё 

2) Jakie znaczenie mają przepisy or- 
tograficzne, jeżeli one nie obowiązują ję- 
zykoznawców — profesorów uniwersyte- 
tu (przykład: „dwuch'*) ? 

3) Czy nauczyciel szkoły powszech- 
nej lub gimnazjum może wymagać od 
młodzieży ścisłego przestrzegania prze- 
pisów, które są nieuznawane przez pro- 
fesorów? 

4) Jeżeli członkowie Akademji Umie- 
jętności w pewnym zakresie są szkodni- 
kami kultury intelektualnej, czy nie nale- 
żałoby dążyć do tego, aby opracowanie 
przepisów ortograficznych było powierzo 
ne nie im, lecz komu innemu?.. 

W, Charkiewicz. 

  

SJŁD WSO 

Praca BBWR w terenie    
SKARBOWĄ 

— PODSEKRETARZ STANU W MIN. 
SKARBU ROŻNOWSKA przybył do Wil- 
na dla dokonania lustracji! w okręgu wi- 
leńskiej Izby Skarbowej. : 

ŽYDOWSKA 

— SYTUACJA: GMINY ŻYDOWSKIEJ 
W dniu wczorajszym p. słlzwosta grodzki 
pr ;ł prezydjum zarządu gminy żyd. i 

odbył z nimi rozmowę nia temat cbecnej sy- 

tuacji gminy. 
Poruszona była sprawa mieregularnego 

wypłacania mależniości personelowi, co mie 
korzystnie wpływiz na pracę gminy i dzia- 
łalmość instytucyj z mią żwiązanych. — 
W ciągu najbliższych kilku dni gmina zo- 
bowiązana została do przedłożemia planu 
usprawnienia i naprawy finensów! gminy, 

KOLEJOWA 
— POWRÓT (PREZESA. KOLEI, Wiczo- 

raj powrócił z Wiarszawy, gdzie odbywały 
się dłuższe konferencje iw! Ministerstwie 
Komunikacji, prezes PKIP w Wilnie, inż, 
K. Falkowski, Prezes Kalkowiski po przy- 
jeździe do 'Wilma objął unzędowanie. 

— ROBOTY KOLEJOWE. Na terenie 
wileńskiej dyrekcji. kolejowej w ciągu o- 
statniego miesiąc: przeprowadzono  sze- 

reg prac przy maprawie linij kolejowych, 
mostów: i mostków, oraz zmieniono na kil- 
ku linjach podkłady kolejowe. 

Dalsze prace w: tym kierumku prowa- 
dzą się. 

— ZABEZPIECZANIE LINIJ KOLE- 
JOWYCH W pierwszym kwartale br. na 
terenie Wileńskiej Dyrekcji m:motowano 
112 nieszczęśliwych wypadków, z czego 19 
śmientelnych. 

W związku z iwiypadkami samobójstw 
ma linjach, władze kiolejowe wydały zanzą- 
dzemie ścisłego przestrzegania przepisów, 
normujących znajdowanie się osób po- 
stronnych w pobliżu linij kolejowych, prze 
jazdów itp. 

    

    

Z Oszmiany domoszą: 
W dniu 22 bm. odbyła 

ikasymie urzędniezem z inicjstywy, Rady 
Powiatowej BBWR czarna kawa, połą 
czona z odczytem posła red, Stanisława 
Mackiewicza o Niemczech hitlerowskich. 

Frekwencja gości byłki bardzo duża. 
Zebranie zagaił prezes Rady Powiato- 

wej BBWR, były marszałek Sejmu Wileń- 
skiego p. Antoni Łokuciewski, 

się w tutejszem     

   
LOT POLSKI — Numer jubileuszowy. Już 

wyszedł z druku numer jubileuszowy „Lotu 
Polskiego“ — wydany z okazji dziesięciolecia 
L.O.P.P. i zawierający 128 stron tekstu. 

Na treść numeru jubileuszowego złożyło się 
kilkadziesiąt artykułów, bogato ilustrowanych, 
opracowanych przez fachowców i z dziedziny 
lotnictwa i obrony przeciwgazowej, oraz przez 
wybitnych działaczy LOPP. ` 

Numer jubileuszowy „Lotu Polskiego" sta- 
nowi bardzo cenną i pamiątkową publikację, 
gdyż obrazuje wszechstronnie działalność 
LOPP w pierwszem dziesięcioleciu jej istnie- 
та.. 

Między innemi w numerze jubileuszowym 
„Lotu Polskiego" +pomieścili artykuły, nowele i 
ieljetony następujący autorzy: płk. J. Grzędziń 
ski, inž. J. Kawecki, C. J. Kączkowski, J. Kos- 
sowski, mjr. Chr. M. Kretowicz, dr. C. Łukasz 
kiewicz, kpt. J. Misinski, F. A. Ossendowski, 
Jozef Relidzynski, inž. J. Wedrychowslė, J. Wie 
lowiejski, Z. Wyrzykowski, i inni. 

—-000 
Bóle w żołądku, šciskanie w dolku, ob- 

strukcja, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle 
głowy, obłożony język, bladą cerę łatwo usu- 
nąć stosując naturalną wodę gorzką „Franci- 
szka-Józeia* biorąc wieczorem przed udaniem 
się na spoczynek pełną szklankę.  Załecana 

przez lekarzy. 

  

Śmierć komunisty w Jeziorze 
WILNO. W czasie przeprawy przez jezioro Tonie, w rejonie odcinka granicznego Ko- 

złowicze, utonął wraz z instrukcjami komuni-stycznemi łącznik K.P.Z.B. Liwszyc Mejer. 

Zwłoki topielca wydobyto na brzeg, gdziezabezpieczono do przybycia komisji śledczej. 

K TRATERIMS KORLRI TIT IT ONSITE INR VERSION Я 

POCZTOWA 
— POCZTA W KOSZARACH I-szej 

BRYGADY. Z dniem 26 bm, Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów uruchamia agencję po- 
eztowo-telegraficzną „Wilno 11“ ma te- 
renie koszer I Brygady: Legjonórw. 

AKADEMICKA 

— AKADEMICKIE KOŁO MISYJNE 
pedaje do wiadomości członków, ż dnia 
28 bm. o godz. 9 w. kaplicy OO. Jezi:ó% 
z stanie odpraw ona rasza św. misyjna, po 
czem w lokalu Ko'a (Wielka 64) od:vędzie 
się roczne walne zebranie koła. Obseność 
»zi.ników koniecznie, 

. „SZKOLNĄ 
— Egzamina wstępne do kl ili MI w gi- 

mnazjum O.O. Jezuitów w Wilnie, Wielka 58 
rozpoczną się dnia 16 czerwca r.b. o godz. 9 
rano. 

— Gimnazjum Koeduk, Humanistyczne Е. 
Welera z prawami państwowych, Ląbrowskie- 
ge 5, podaje do wiadomości, że egzamina wstę 
pne do klasy I — VII rozpoczynają się dnia 
16 czerwca. 

Przy gimnazjum czynna jest koed. szkoła 
powszechna w składzie I VI oddziałów. Zapisy 
do szkoły powszechnej odbędą się w tym że 
terminie. i 

— NOWA KLASA W GIMN. LELE'- 
WELA, Dyrekcja gimnazjum państwowe- 
go im. J. Lelewela w, Wilnie podaje do wia 
domości, że od początku nowego roku szk, 
1983-34 otwiera się I klasa gimnazjum 
nowego typu. Przyjmowani «do miej | 

chłopcy: w wiieku lat 12—16. Podania 
przyjmuje ortz informacyj udziela kamice- 
larja gimnazjum od dnia 14 czerwca w: g. 
od 10 do 14-tej. Egzaminy wstępne го- 
poczną się od: dnia 16 iezerwca o g. 9 rano 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 
„  — Wałne zebranie „Peowiaków”. Sekreta- rjat Koła b. czł. P.O.W. zawiadamia, że w dniu 

27 maja r.b. punktualnie o godz. 18 w lokalu własnym (ogród Bernardyński — budynek po- wystawowy), Zarząd Koła zwołuje roczne wal ne „zebranie członków. Ogłoszony w komuni- kacie Koia program walnego zebrania, w dn. urzędowanie sekretarjatu do przeglądnięcia. 
— Odczyt w Zrzeszeniu Sędziów i Proku- ratorów. Zarządy Oddziału i Koła, Wileńskiego 

Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów — zawia- 
damiają, że w dniu 2/ maja 1933 r. o godzinie 
19 w gmachu Sądu Okręgowego (Sala Nr. 1) prof. J. Jamontt wygłosi odczyt na temat: 
„Oportunizm w ściganiu przestępstw”. 

Goście mile widziani. 

— „Moje wrażenia z Litwy* wygłosi 
mecenas Br. Krzyżanowski, na ZapróSZERIĆ Klu bu Włóczęgów w Wilnie, 

RÓŻNE 

— OSTATNIE DNI OKRĘŻNEJ WY- 
STAWY OBRAZÓW znakomitych mist- 
rzów polskich. W miedzielę 28 bm. nastąpi 
zamiknięcie Okwężnej Wystawiy izmakomi- 
tych mistrzów polskieh oaz pośmiertna 
"vsstawa Michała Szterma, która się mie- 
ści przy ul. Wielxiej 32, 

Ustatnie dni Wystawe będzie otwarta 
od 10 ramo dc 7 wieczór bez przerwy. — 
Wejście 30 gr, ulgowe 20 g1. 

— Organizacja Księgowych na Kresach 
Wschodnich. W d niu 20 maja r.b. w sali Insty- 
tutu Nauk Handlowo-Gospodarczych odbyło się 
pierwsze organizacyjna zebranie księgowych, 
zwołane przez delegata Związku Księgowych 
w Polsce. — Zebrani w liczbie 27-miu osób u- 
znali za konieczne zorganizowanie się.w celach 
szerzenia wiedzy zawodowej, podniesienia do 
właściwego poziomu stanowiska księgowego, 
jak również do zdobywania odpowiednich sta- 
nowisk gospodarczych. — W tym celu uchwa- 
lono zorganizować Oddział w Wilnie, Związku 
Księgowych w Polsce, na województwa: Wiłeń 
skie i Nowogródzkie. — Wyłonioną na tem 
zebraniu Komisja Organizacyjna przystąpiła do 
„pracy i udziela informacyj w godz. 18 — 20, 
we wtorki i piątki w lokalu biura T-wa Ubezp. 
„Przezorność”. Wilno, ul. Mickiewicza 24. 

—KWESTA „TYGODNIA DZIEOKA“ 
ma. rzecz kolonij tetnidh (chrześcijańska) 

będzie dnia 25 bm. tj. wie czwartek, —- 
kwesta żydowski dnia 26 bm. tj. w piątek. 

— TANIE WYJAZDY. W czerweu Wi- 
leńska Diymekcja Kolejowa urządza. kilka 
tanich wycieczek kilkudniowych do Kira- 
kowa, Zakoppnego i nad (Polskie Morze. 

— WYCIECZKI SZKOLNE, W Wilnie 
bawiło ostatnio kilka: wycieczek szkolnych 
2 Warszawy i innych miiasit. Młodzież pod 
przewodnictwem profesorów: i miauczycieli 
zapcznałą się z zabytkami miastia, poczem 
zwiedziła Troki, Zielome Jeziora, [Weniki i 
inme miejsjeowości. 

— OBOZY LETNIE NA POGRANI- 
CZU. Przygotowania do przyjęcia ma obo- 
zy letnie harcerzy już są ma ukończeniu. 
Na pograniczu litewskiem i  łoteęwskiem 
rozlokuje się około 800 młodzieży zaś na 
pograniczu sowieckiem około 600, Ni: te- 
memie Wileńszczyzny będzie bawiło w оК- 
resie letinim około 1500 młodzieży, ze wszy- 
stkieh stnon Rzeczypospolitej. 

— PODNIESIENIE BANDERY L. M. 
i K, W TROKACH. W. niedzielę dnis: 28 
maja br. 0 godz. 12 odbędzie się 'w Trokach 
uroczystość podniesienia bamdery na schro 

  

Posel Mackiewicz mówił tylko o sto- 
sunkach wewnętrzniych Rzeszy, mie dotyka 

jąc ze względu ma mozlegiošė temaitiu, in- 
mych dziedzin: polityki, niemieckiej. 

W dniu mastępnym 23 bm. pos. Mac- 
kiewicz, pos. Dobosz, oraz 'pos. Brokowski, 
który w tym dniu przybył z IWilma, mieli 

wykłady ma instruktorskich kursach dla 
działaczy społecznych, — organiizowamych 
przez BBWR. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułance. Dziś, w 

czwartek 25 maja o godz. 8 wiecz. raz ostat 
ni (z powodu zamknięcia sezonu na Pohulan- 
i przeniesienia przedstawień do Teatru Letnie- 
go). Od piątku, dnia 26 maja Teatr na Poliu- 
lance zamknięty. 

— Otwarcie Teatru Letniego w Bernardyn- 
ce! W sobotę dnia 27 maja o godz. 8 min. 15 
wiecz. nastąpi otwarcie teatru Letniego w ogro- 
dzie Bernardyńskim komedją „Dżymbi*, w któ- 
rej rolę tytułową kreować będzie znakomita ar- 
tystka poznańska (rozpoczynająca szereg go- 
ścinnych występów w Wilnie) Jadwiga Zaklic- 
ka. Reżyserja Teofila 1rzcińskiego, dekoracje 
Makojnika. Zniżki nieważne. 

— „Mademoiselle“!! Stały teatr objazdo- 
wy Teatrów Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie wy- 
jeżdża w najbliższych dniach na nowe  arty- 
styczne tournee z głośną sztuką Dowal'a „Ma- 
demoiselle“- 

— Uwaga! — Dziś (25 maja o godz. 4 
po poł.) po cenach o 50" proc. znižonych „Po- 
kój na trzeciem piętrze Nr. 17“. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. — Dziś grana 
będzie po raz ostatni operetka Gilberta „Cnotli 
wa Zuzanna'. Rolę tytułową wykona Barbara 
Halmirska, w otoczeniu całego zespołu. Ceny 
zniżone. Zniżki ważne. 

— „Kobieta, która wie czego chce". W pią 
tek premjer komea,. muzycznej O. Straussa we 
dług utworu Verneuilla „Kobieta, która wie, cze 
go chce“. W roli głównej wystąpi gościnnie 
Helena Makowska. Zespół artystyczny „Lutnia 
przygotowuje tę nowość z wielkim pietyzmem 
pod kierunkiem reżyserskim K. Wyrwicza-Wi-- 
chrowskiego. Wystawa według projektów !. 
Hawryłkiewicza. Zniżki ważne. 

— Bractwo św Genezjusza Sceny Katolic- 
kiej odegra dramat z życia św. Augustyna pod 
tyt. „Matka”. Przedstawienie odbędzie się dnia 
28 maja w niedzielę o godz. 7 wiecz. w loka- 
lu Stowarzyszenia Św. Zyty, zaułen Kazimie- 
rzowski 3. Wszelkie ofiary, złożone podczas 
przedstawienia przeznaczone są na rzecz rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Kiki 

CASINO — 14 lipca. 
HELJOS — Syn dżungli. 
PAN — Złote sidła. 

HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające mia- 
sto. 

LUX — Godzina z tobą. 

ŚWIATOWID — Bitwa nad Somą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Faiszywy bilon. Dnia 23 bm. na rynku 

Nowogródzkim zatrzymano Krawiec Rywę (ul. 
Skłądowa 7), która usiłowała puścić w obieg 
iaiszywą 2-złotową monetę. Monetę zakwestjo- 
nowano. 3 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. Tomaszew- 
ski Ludwik, łat 19 (Raduńska 38) strzelił z re- 
wolweru sobie w bok. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło desperata do szpitala żydowskiego. 
Stan zdrowia życiu nie zagraża. 

— ECHA KATASTROFY NA UL. 

LEGJONOWEJ. — Aresztowany w zwią- 
zku z katastrofą budowłaną przy ui. Le- 
gionowej właściciel domu H. Halperyn 
został wczoraj zwolniony z aresztu do 
czasu rozprawy sądowej. 

— OKRADZIONY SKLEP. W nocy ze skłe 
pu, należącego do Borówki Andrzej. ul. 
Antokolskiej 38 — 40, siwadzioko -widlity i 

i ogólnej 'wartości 125 zł, Kradzieży tej 
dokonali Władysław Mańkowski i Izaak Gur- 
bacz, zamieszkali przy ul. Popławskiej 4. Spraw 
ców kradzieży zatrzymano wraz ze skradzione- 
mi wędlinami i mięsem. 

— OBŁAWA, Wczoraj w: nocy: policja 
przeprowadziła. obłaiwę rv: mieście, aresztu- 
38е kilkunastu podejrzanych. (Wśród za- 
trzymawych są poszukiiwanii przez policję 
innych miast. 

— POSTRZELENIE. W Bołtupiu 20- 
sh:ł postrzelony przez gajowego niejaki 
Korkliński z sąsiedniej wsi. Odwieziomio 
go do szpitala: w: stanie nie budzącym o- 
baw o życie. 

— ZŁODZIEJ NA KURSACH. — Ze szkoły 
kursów dokształcających im. Mickiewicza (ul. 
Uniwersytecka 9) skradziono atlas geograficz- 
ny, wartości 9 zł. 

  

Czy_ cierpisz 
na podagrę? 

Schorzenia podagryczne mają, jak wia- 
domo, za przyczynę zaburzenia w prze- 
mianie materji, które powstają na tle złe- 
go stanu krwi. Celem usunięcia z krwi 
szkodliwych składników, stosuje się rów- 
nież tabletki Togal, które ponadto je- 
szcze wstrzymują nagromadzanie się kwa 
su moczowego. Togal nie wywiera ubo- 

  

cznego, szkodliwego działania. Do na- 
bycia we 'wszystkich aptekach. Należy 
jednak zwracać baczną uwagę na ory- 
ginalne nieuszkodzone opakowanie. — 

Z SĄDÓW 
FATALNA ANATOMJA 

Tadeusz Klimi:szewiski i Pietkiewicz są 
studentami czwartego noku medycyny na 
USB. Pierwszy studjewał przedtem w. Kra 
Kkowie, przeniósł się jednak do Wilna, w 
związku ze znalezieniem znośniejszych wa 
runków nauki, Е 

Uchodzili omi w: oczach iminych studnia- 
rzy za mkjbardziej zbliżonych kolegów. Ra 
zem. mieszkali w Bursie Akademickiej, stu 
djowałi z jednych i tych samych, naležą- 
cych do jedmego z nich podręczników, dzie- 
lili się miejednoknotnie obiadem. 

Przyszły jednak czasy gorsze. 
Pietkiewicz pożyczył Klimaszewskiemu 

jakiś podręcznik anatomji. Klimeszewski 
trzymał ową amatiomję przez dłuższy czas, 
a gdy zgłosił się po mią właściciel, oświad- 
czył, że już jej mile posiada. Poprostu po- 
trzebował pieniędzy i książkę spieniężył. 
Oburzyło to Pietkiewicz. W wyniku dłuż- 
szej sprzeczki zwymyślkł ostiro kolegę i o 
jego czynie powiadomił policję. 

Sprawie nadano niormalny w. takich wy- 
padkach bieg i medyk Klimaszewski za- 
siadł ma ławie oskarżonych w Sądzie O- 
kręgowym. Tym rrzem tłumaczył się, że 
nie sprzedał, lecz poprostu zgubił podręcz- 
mik, lecz ma najszczersze zamiary, jak tyil- 
ko posiądzie gotówikę, fałtalną anatomię 
odkupić, Sąd nie uwierzył i skazał go za 
przywłaszczenie cudzej wą:sności ma 2 ty- 
godme aresztu. Od wyroku tego skazany 
apelował, wobec czego cała sprawa. zna- 
Jazła się wczoraj przed Sądem Apek cyj- 
nym. 

Na rozprawie wyszło ma jaw, że jednak 
oskarżonego: i Pietkiewicza mie łączyły tak 
braterskie: stosunki. Odwrotnie, rozdzielał 
ich anttigonizm narodowościowo-politycz- 
my, gdyż Pietkiewicz jest Białorusinem i nie 
lubi Polaków, a (Klimaszewski mie znosi 
mniejszości narodowej. 

Sprawę jednak rozpoznamo i to po- 
myślnie dla: oskarżonego. Obrońcy Klima- 
szewskiego adw. Amidrejew i aplikant ad- 
wiolkacki Orensztejn, stanęli bowiem na 
stamowisku, že jest to zwykła sprawa ko- 

leżeńska, gdy ktoś wypożycza komuś pod- 
ręcznik a następmie niie może go odzyskać, 
gdyż podręcznik został zgubiony, Kiima- 
szewski miał pecha do eudzej anaiomji— 
nie można go jednak za to skazywać, gdyż 
w takim wypadku mależałoby sadzeć na 
ławę oskarżonych sztubaków już z 1-szej 
klasy, wśród których jakżeż często książki! 
są wypożyczane i nieoddawane. : 

Sąd Apełacyjny wydał ostatecznie wy 
rok umiewinniający eałkowicie mieszczęs- 
nego medyka od  imkryminowamgo mu 
przez akt oskarżenia przestębsiwa. 

Wyrok ów miał jednix dla Kli:naszew- 
skiego znaczenie nieco głębsze, niż kto 
mógłby przypuszcz:ć, 

To nie było już pozbycie się 2 tygodni 
aresztu, lecz sprawia dalszego stwljowania 
i uzyskania dyplomu. Dyplomów zaś dla 
ludzi karamych sądownie, żaden uniwersy- 
tet w iPolsce nie wydaje. (ckt), 

BYT TRZDECW, WYDZ EN "TRREWIEKNLP O BYT © RIDE 

— SAMOBÓJSTWO GAJOWEGO. — Ode- 
brał sobie życie wystrzałem z rewolweru gajo 
wy lasów Maniulaniec Bolesław, zam. w gajów 
ce Czarne - Błoto rudomińskiej. Przy- 
czyny samobójstwa narazie nie ustalono 

— ZABITY PODCZAS PRACY. Przy bu- 
dowie domu we wsi Umszyce koło  Olkienik 
oderwał się ze sznura kloc i spadł na głowę 
robotnikowi P. Łaszkiewiczowi, który poniósł 
śmierć. Pomocnik jego odniósł nieznaczne po- 
kaleczenia. 

  

Raid motocyklowy Wilno—Ra dufi— Wilno 
Niedzielny raid motocyklawy: Wil. Tow. W świetnych szczególnie humorach są 

nisku, oraz otwarcie sezonu mawigacyjne- Cyklistów i Motocyklistów ma trasie Wil- jedyne uczestniczki rajdu pamie B. Raj- 

dnia 25 b.m. w lokalu Stowarzyszenia Tech- Sienie bandery, wypuszczenie gołębi pocz- zupełnie udaniych. ników (ul. Wileńska 33). Pragnąc być tym odczycie zechcą po zane. AE się między godz. 19 a 20 do lokalu Stowarzy- szenia Techników lub telefonicznie — tel. 15. Wstęp 50 gr. akad. 25 gr. Dochód  przezna- czony jest na rzecz Zjednoczenia Polaków Stu- WC Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Ko- 
ie. 

—Klub włóczęgów. W piątek dnia 26 b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się 124-te zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 18.30 dla członków, dla gości o godz 19,30. Na porządku dziennym: 1) sprawy от- ganizacyjne (od godz. 18.30 do g. 19.30), Ż) re- ferat p. konserwatora Lorentza p.t. „Konstanty Ostrogski, Stefan Batory, Lew Sapieha a dzi- siejsze Wilno". Wstęp dla członków, kandyda- tów, oraz zaproszonych gości. Informacyj w 

towych, przejażdżka: žodzikmi žaglowemi, 
pływanie eskadrowe oraz dancing popołud 
niowy. Dojazd autobusami z pl, Omzeszko- 
wej. W mazie deszczu uroczystość odkłada 
się ma mastępną niedzielę dnin' 

  

BRASŁAW 

— POŻARY. W zaścianku Osi 
miorskiej, pow. brasławskiego, w dniu 22 bm. ketegorję. Doskonały „Rudge”* p. W. Kue- tlyko że... 170 
wybuchł pożar. Spalił się dom mieszkalny, raszewicza niesie iw tempie 40 km. ma go- tem na bagażniku, to 
sprzęty domowe i zabudowania gospodarcze 
Sienkiewicza Jana, oraz dom mieszkalny i za- 
budowania gospodarcze syna jego Jana. Straty 
wynoszą 5.000 zł. Pożar powstał wskutek nie. 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem. й 

— W kol. Ikažū, gm. j, pow. 

W raidzie wzięło udział kilkanaście ma- 
szym. Start następuje w! przerwach 2-mi- 
mutowyech. Nie chodzi jednak o moment 
przejechania, przez 'tradycyjne dla moto- 

4 CZEIWCA. cyjlistów: wileńskich białe słupy przy św. kiej, skąd też 
Jacku. - 

Ciekamiej jest, gdy się znajdzie na wła- 
ściwej trasie. Każda maszyna ma ia 

dzinę swego właściciela i mnie. Szybktości 
tej nie wolno pnzekmoczyć. Chiwilami „ga- 
mowało” się jednak znacznie prędzej, 

W Raduniu przyjmował zawodników 
prezes T-wia p. Tadeusz Busz. Nie przybyły ) przebrodzkiej, 

sprawie zaproszeń udziela p. St. Hermanówicz Prasławskiego z nieustalonej dotychczas przy- tam ma czas zaledwie trzy maszyny. Nestor 
(tel. 99) w godzinach między 19 a 21-szą. 

— Zarząd Koła Absotwentów Państw: Średniej Szkoły Ogrodniczej w Wilnie, za damia, że w 

zie się w lokalu P.S.S.0. w Wilnie, ul. Soltaniszki Nr. 50 Nadzwyczajne waine +b nie członków Koła z następującym porządkiem dziennym: 1) zagajenie, 2) wybór przewodni- czącego i sekretarza, 3) odczytania protokułu z ostatniego zebrania, 4) przyjęcie 
prezesa, vice-prezesa i sekretarza, 5) wybór nowych członków Zarządu w miejsce ustępu- jących, 6) sprawy organizacyjne, 7) wolne 
wnioski. 
a gm as ważność obrad, obecność 

wsz ich członkow jest obo- bezwzględnie 

czyny wybuchł pożar. Spalił się dom mieszkal- 
ny oraz śpichrz z różnemi sprzętami gospodar- 
skiemi, należące do Krukowa Olimpja. Straty 
sięgaja sumy 10.000 złotych. 

Oświadczenie 
Od pewnego czasu jestem objektem 

systematycznych napkści ze strony pisem- 

ka endeckiego „Głosu Wiileńskiego". Po- 
rezygnacji: gardłiwe milczenie, które w: przekonaniu 

mojem było właściwą odpowiedzią na te- 
go rodzaju obrzydliwe metody walki poli- 
tycznej, tak rozzuchwaliło wymienione pi- 
semiklo, że przemówić musi sąd. Sprawę od- 
daję do Sądu. 

T. Topėr-Wasowsli, 

motocyklistów! wiileńskich p. Moroz, wio- 
zaący apteczkę p. Rudak i ambitny na 
punkcie imdywidualnej reperacji maszymy 
p. Hiolsztejn, mieli wyraźnego pech: 

Nawaliły im kichy, mówiąc stylem za- 
wodników. Ostatni jednak wyszedł najgo- 
rzej. Reperowany motocykl stanął jak 
wryty za Ejszyszkami i ani musz nie 
chciał jechać dalej. Miusiał go ostałtecznie 
właściciel powierzyć opiece chłopa a sam 
wracać do miasta autobusem. 

Pnzeszło dwugodzinny: lodpoczynek w 
Riaduniu urozmaicał wspólny: obiad, zer 
aranżowany przez kapitana klubu p. От- 
miaža i sekretarzu Rydlewskiego, Odjazd z 
zatłoczoniego gawiedzią mynku jest również 
wesoły. 

dzisiaj, we czwartek go. Program przewiduje: uroczyste podnie no — Raduń — Wiilmo, można zeliczyć do szysówna i Rudzińska, Droga Raduń — 
Wiilmio odbyło się bez większych „wypad- 
ków". Na mecie powitała zawiodników: li- 

Właściwe zakończenie rajdu mastępuje je- 
dnak przed lokalem Tiwa na uł. Zygmuntow. 

poszczególni: uczestnicy roz- 
jeżdżają się do domów. 

Rajd, jak już zaznaczyliśmy nia wstępie, 

udał się dobrze. Było wesoło, przyjemnie, 
kilometrów tam i spowro- 

dy; mekord 
wytrzymałości. Choć kościi bolą tnochę i nio- 
gi się trzęsą, warto pojechać jeszcze raz, 
Byleby z:brali, Zastępca, 

DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI . 

Dziś ma boisku 6 pp. Leg. (Antiokol), 
odbędzie się ostatni mecz piłkarski z 1-szej 
rundy walk o mistrzostwo okręgu. W szran 

ki stają WKS i ŻAKS. A 

Akademicy, mający dotychczas mało- 

zaszczytną lokatę w tabeli, zapewne nie 
zdołają jej w tym meczu poprawić. 

— ZAWODY 0 MISTRZOSTWO 
SZKÓŁ ŚREDNICH W TENISIE odbędą 
się w: dniach 27 i: 28 bm. ma kortach Parku 

im. gen. Żeligowskiego. Początek zawodów. 
o godzinie 9 ramjo w sobotę. Zapisy do tur- 

niieju przyjmuje kancelarja: Parku. 

AREN 

%



  

PROCES KPZB W LIDZIE 
LIDA. (WI dniach 23 i 24 bm. w lidzkim 

Sądzie Okręgowym toczył się proces 16 
członków: KIPZIB. Oskarżeni: liczą od 19 do 
26 lat i pochodzą z powiatów szczuczyń- 
skiego i słonimsikiego. (W! woku 1932 pro- 
wadzili oni agresywną akcję wywnotową. 

M. in. w dniu 28 sierpniu 1932 moku pod- 

czas nabożeństwa w cexkiwi prawosławnej 
we wst Szymki pow. słonimskiego witarg- 
nęli do miej m harmonją i poczęli grać pie- 

śni: komunfistyczne. Urządzalii też obcho- 

dy uliczne, mawet z konną bamderją. — 

W dniu 4 kwietnia 1932 roku dwóch pro- 

wiodyrów tej bandy Aleksy Ozertok i Ba- 
z Marmysz spalili leśniczówkę pod wsią 

ezirą, przyczem cma|! mie spłonęła caia 
wieś, 

Policja zdołała szajkę zlikwidować i w 
dniu 19 mmześnia roku ub. osadzić 1 

  

    

     

zieniu. Dwaj z pośród zaltrzymamych №о- 
munistów — bracia Jam i Szymon Koniu- 
szewscy — zdołali umknąć z pod! eskorty, 
jednak po krótkim pościgu Jem) Keniuszew= 
ski został postnzelony i sehwfytany. matn- 
mias: Szymona ujęto dopiero w dniu 14 
lutego br. ma granicy sowieckiej. 

Sąd, skaział Aleksego Czentoka i Bazy- 
lego Marmysza za spizlenie leśniczówki ma 
8 lat więzienia i pozbawienie praw na lat: 
5( oraz za przynależność do KIPZB na 5 
lat „viezienia i pozbi wieniłe praw ma lat 10, 

jalko karę łączną wymierzył mu 8 lat wię- 
zienia į pozbawienie prawi mia 10 lat, Po- 
zostałych oskarżomych sąd skazał ma kary 

iwiięziemia od lat 4 do 1 mokiu, oraz na po- 
zbawienie praw obywatelskich mna różnie 
okresy czasu. 

   

    

PROGRAM 
spływu sziakiem Sapiehy I Ogińskiego 

Na estataiem posiedzeniu — Międzyklu- 
ibowego Komitetu Splywnu „Szlakiem Sa- 
piehy i Ogińskiego" w Słonimie, został ide- 

fimitywnie ustalomy program spływu, a 
mianowicie : 

1-szy dzień: Organizacja spływu, udział 
iw umeczystościach „Święta. Morza” i ob- 
chodu „150-lecia otwarcia Kaukłu Ogiń- 
sikiego, zwiedzanie m. Pińska pod prze- 
włodnictwem przedstajwicielii miejscowych 
klubów! wioślanskich i oddziału PTK. 

2-gi dzień: Piną od Pińska do ujścia 
Piny do Jasiołdy (30 km.) Nocleg we wsi 
Horodyszcze. 

3-i dzień: Jasiołdą (od wsi Honodyisz- 
cze do połączónia z klimałem Ogińskiego 
przy śluzie -I-szej (40 km.) Nocleg: śluza 
I, w. Merezyce, obozowisko. 

4-ty dzień: Kanałem Ogińskiego od šiu 
zy I do miasteczka Telechany (29 kkm.) — 
Nocleg w Telechanach. 

5-ty dzień: Kamałem i jez. Wyganiow- 
skiiem od Telechan do śluzy X przy połą- 
czeniu ze Szczarą (22 km.) Nocleg — obo- 
zówisko. 

6-ty dzień: Szczarą od połączenił: ka- 
małem Ogińskiego do Dobnomyśla (30 
km.) Nocleg w Dobromyślu 

T-my dzień: Szczarą od Dobromyśla do 
Daiatikowicz (43km.) Nocleg w: Dziatkowi- 
czach. 

$-my dzień: Szczarą z Dziatkowicz do 
Slonima (46 km.) Nocleg w Stonimie. 

9-ty i 10-ty dzień: Postój w: Słonimie. 
Udział w uroczystościach miejscowych.—- 
Wycieczki autobusowe do Żyrowie, Syno. 
micz, Dziewiątkowyicz, Mereczowszozyzmy, 
Różany, Dereczyn: itd. 

1l-ty dzień: Szezarą od Słonima' do 
Horodyszeza: (34 km.) Obóz, w razie nie- 
pogody w Homodkach mioeleg. 

12-ty dzień: Szezarą od Horodyszcza 
do Wielkiej Woli, Obóz, wzgl. nocleg w 
Wielkiej (Woli. 

18-ty dzień: Szczarą od! Wielkiej Woli 
do Niemna (32 km.) Obóz wzgl. nocleg we 
'wsi Nowosiółki. 

«l4-ty dzień: Niemnem od Nowosiiółek 
przez Mosty do miasteczka Łumna (47 km) 
Nocleg w łummej. | 

15-ty dzień: Niemnem od łunnej do 
Grodnr' (50 km.) 'Nioeleg «w Grodnie. 

16-iy i 1T-ty dzień: Pobyt 'w Grodnie. 
Zwiedzamie miasta i okolic, uroczystości 

miejscowe. 

18-ty dzień: Niemnem od Grodna do 

Niemnowa (przy polączeniu z kanałem 
Augustowskim 35 km.) Obóz lub nodleg w 

Niiemnowie. 

19-ty dzień: Kanałem Augustowskim od 
Niemunbwa: do Miikaszówki (32 km.) Noc- 

leg w Mikaszówice. 

20-ty dzień: Kanałem od Mikaszówki 
do Augustowa (36 km.) Nocleg w Augus- 

towie. 
21-szy dzień : .Pobyt w Augustowie, roz 

wiązanie Spływu. 

W programie niniejszym zastrzega się 
miewielkie zmianjy w) kllometrażu etapów 
dziennych, zależnie od terenowych warun- 

ków postoju. — Etapy iodbywane będą po 
przewodnietwem pnzedst:wicieli stacjomo- 
wanych ma trasie Klubów: Wiłoślarskich i 
PTK, którzy, przewidzą pośrednie punkty 
wypoczymikowie w etapach dziennych, od- 
powiadające celowi: tak ze względów utyli- 

tamych, jak i km:joznawezo-turystyczny 
Szczegółowie programy pobytu w: Slonim: 

Grodnie ; Augustowie zosd:ną podane do- 
datikornto: do wiadomości uczestników spły- 
wu. — Pcezyniiome są stana 10 zniżki Iko- 

lejowe dla uczestmików spływu i ich taibo- 

ru do 6 od poszczególmych pumkłtów. trasy. 

Uczestnicy spływu wypłacają tytułem 
wpisowego: a) za całą itrasę 12 złotych 

(młodzież szkolny: & złotych), b) za pół 
trasy, to jest ой Pińska do Słonima, lub 
ad Słoniima do Augustowa 8 złotych (mło- 
dzież szkolna 6 złotych). 

Zgłoszenia uczestniiebwia nadsyłać.nale- 

ży do Komitetu spływu: Słonim, ulica U- 
lańska 5, skr. poczt. 27. 

Wpisowe m:leży wpłacać ma rachunek 
Komitetu do Komunalnej Kasy Oszczęd- 
mości w Słonimie. | 

Spływowii towamzyszyć będzie motorów- 
ka, lekamz z apteczką j wansztacik tech- 
młiezny dla reparacji drobnych uszkodzeń 
spnzętu i taboru. 

    

   

  

   

  

      

  

  

  

  

— CZARNA KAWA LITERACKA. -- 
T-wo Literatury, i Sztuki im. Elizy Orzesz- 
kowej w Grodnie, urządza w dniu 29 bm. 
w foyer Teatru Miejskiego ostitnią w! tym 
sezonie czarną (kawę literacką. W pro- 
gramie wieczór Norwida. Referat wraz z 
recytacjami jego utworów, wygłosi po 
Roczaszkowa z Białegostoku. 

— UBRAŁ SIĘ... LECZ W CUDŻE 
SPODNIE. Niejaki :Prochow Aleks:mder 
mieszkaniec _ Wiercieliszek  „zafumdował' 
sobie eleganckie spodnie, za kitóre zapłacił 
15 zł, a na znacznie jmwiększą sumę wzbu- 
dził zachwyt u swych kolegów. Do tego 
stopnia spodobały się te spodnie Amdrusz- 
WYYYVYVYYWEYYYYYWYTYYYTOPTWY SOO TOYO PW 

LZWIĘKOWE KINO „APOLLU” 
Dominikańska 26. 

Hoc w raju 
z czarującą, pełną wdzięku AMY ONDRĄ w 
wersji francusko-czeskiej. Rytm — śpiew — ta- 
niec — dowcip. a a: TYGODNIK 

Wstęp 50 gr. 
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WANDA N. DOBACZEWSKA. 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Kazia czuła skrzydła u ramion i cie- 

pły wiatr na twarzy: pocałunek wiosny 
Paplała o byle czem, bez ustanku, a Jó- 
zek słuchał, jak szczebiotu ptaka i u- 
śmiechał się trochę do niej, a trochę do 
własnych myśli. Zatrzymali.się przed wej 
ściem do jego mieszkania. Kazia poczuła 
nagły przypływ wielkiej odwagi i powie- 

działą: ; 
— Chcę zobaczyć jak pan mieszka. 

Można? 
Józek zdziwił się, ale otworzył przed 

nią drzwi z uprzejmie-radosnym gestem. 
Gdy wchodziła, wyminął ją szybko, zdjął 
ze stołu fotografję Zoni i wrzucił do szu 
ilady. 

Kazia nie zauważyła tego. Stała po- 
środku pokoju, nieruchoma i wodziła o- 
czyma po ścianach. Potem obeszła zwol- 
na wszystkie kąty, aż usiadła na łóżku. 
Nie miała żadnej złej myśli, poprostu ten 
mebel wydał jej się dogodniejszym, niż 
kulawe krzesła, ale Józek pomyślał: 

— Mógłbym ją teraz wziąć, jak pta- 
ka, wypadłego z gniazda. Sama w ręce 
idzie. й 

„I na tę myśl fala krwi przewaliła mu 

„, „Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

  

"skretnie i 

kiewiczowi Adolfowi, że sknadł je, o czem 
'Prechow zameldował mia: posterunku PP. 

— SEZON TENISOJWY. W dniu wczo- 
rkjszym rozpoczęty się wiosenne mistrzos- 
twa. temisowe, zomganizowainie przez sekcję 
tteniisową [KS ,„Cresovia'*. : 
( Zawody odbywają sie na komtach KS 
„Cresovia* przy ul. Narutowicza 4. 

  

— URZĘDOWA. W. dniu 24 bm. pam 
wojewioda Świdemski przyjął: radcę min. p. 
inż. A, Ruśkiewicza, referenta budowlane 
go Depźntamentu Szkół Zaw, Min. WR i 
OP., p. Bieniiewską, nauczycielkę gimnaz, 
państw. im. A. Mickiewicza w Nowogród- 
(kw w sprawie żeńskiego obozu IPW, oraz 
p. K. Iwainowskiego. 

— POSIEDZENIE OKR. KOMISJI 
ZIEMSKIEJ. W dniu 24 bm. w sali kon- 
ferencyjnej Unzędu Wojewódzkiego odbyło 
się posiedzenie Okręgowej Komisji: Ziem- 
skiej. 

— ZAGADKOWA KRADZIEŻ SZYBY 
I 20 GROSZY. W mocy ma 23 maja jakiś 
„włamywacz po odchyleniu kraty w ok- 
mie, dostlał się do wniętnza: sklepu Syndyka- 
tu Rolniczego w Nowogródku, przy ulicy 
3-go Maja Nir. 1. „Włamyjwacz” zabrał z 
szuflady 20 (wyraźnie: diwadzieścia gmo- 

szy) oraz wyjętą szybę z okna i ułotnił się 
bez śladu wraz z łupem. 

27) 

ukropem, przez wszystkie żyły. Nigdy nie 
doświadczał przy Zoni, tego, co czuł przy 
tej małej, prawie obdartej nauczycielce 
wiejskiej. A jednócześnie czuł, że gdyby 
ją dziś wziął, jutro mogłaby dla niego 
nie istnieć, podczas, gdy strata Zoni by- 
łaby jedną z tych katastrof życiowych, 
nad któremi nie przechodzi się łatwo do 
porządku dziennego. 

Mimo to ani mu w.głowie powstało 
odmówić sobie przyjemności paru świe- 
żych, fijołkami pachnących, pocałunków 
przez wzgląd na Zonię. Kazia pochyliła 
główkę i czekała zbliżenia się pana i 
władcy. Józek usiadł przy niej i począł 
ją całować. Nie broniła się, nie zepchnę- 
ła ręki józkowej ze swych piersi, tylko 
przymknęła oczy i oddychała szybko, 
nierówno. Nagle zaczęła mu oddawać po- 
całunki: z początku niezręcznie i nie- 
śmiało, potem coraz pewniej i śmielej. 

Zbudziło ich dopiero pukanie do 
drzwi, na które Józek porwał się gniew- 
nie, a Kazia skoczyła do okna i 
liła twarz do zimnej szyby. 

Wszedł Songin, uśmiechnął się dy- 
począł mówić o jakichś spra- 

przytu- 

  

Aolpėcka 
— TYDZIEŃ LOPP. — Ostatni dzień 

tygodnia wypadł najokazalej, Dopisała po 
goda, więc całość bogaltego programu dało 
się wyiczerpić. Atrakcją stał się nisko nad 
Stołpcami krążący dwnupłatowiec m Lidy. 
("orsowanie Niemna pod zasłoną dymną, 
brawurowe matarcie i atak dwóch dziel- 
nych kompamij piechoty pod sprężystem 
kieno jvem kpt. Wojtkowialka wtypa- 
аЮ wspaniale. Był to piękny pokaz, wyłkuszu 

jący hairt i gotowość żołnierza, a gnozę 
przyszłej wojny. Marsz drużyn w maskach 

ych, pierwszy m Słtołpcach pokaz 
latających młodzieży gimn., popi- 

sy dziarskiej straży ogniowej, koncert; or- 
kiestry wojsk. złożyły się ma «łość, zu- 
pełnie udatnie przeprowadzoną pad oso- 

bistym madzorem p. stam Gacka, prezesa 
miejscowego 'oddziału LOPP. Publiezniość 
tłumnie dopisała. 

— KONKURS MODELI LATAJĄ- 
CYCH. Do pierwszego itego rodzaju w. Stołp 
calch Komikumsu młodzież gimn. państw. 
przygotowywiała się pod kierowmietwem p. 
profesora Chałupnikr, w: ad! hoc umządzo- 
nej modelarni już od kilku tygodni. Do 
konkursu zgłoszono kilka płatoweów. — 

Piękne loty niektórych płatoweów budziły 
wprost: zachwyt. A co było śmiechu z kot- 
kociągów i innych? Pierwszą magnodę о- 
trzymał uczeń Łukaszewicz Bdwłard z III 
kl. gimn., idługość lotłu 58 m. (poza kon= 
kumsem 100 m.) II Jamowski Bolesław 32 
(100), III Cwalini: Antoni 31 m. Nagrody 
stamiowiią kimoty pieniężme. 

Dr. A. wężyk 
o Wrócił. 

uł Sadowa 9 w B:ranowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe, 

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

Radje wiieńskia 
CZWARTEK, DNIA 25 MAJA 1933 R. 
10,00: INabożeństwo, 11.57: Czas. 12.10: 

Komyn. meteor.. 12.15: Poranek muzyczny z 
Filh. Warsz. „Nauka, która sama przychodzi do 
domu“ — odczyt. d.c. poranku. 14.00: Udział 
Banku Rolnego w akcji pomocy dla rolnictwa 

      

   

  

  

      

  

-— odczyt. 14.20: Muzyka. 14.40: „Jak paść 
inwentarz" — odczyt. 15.00: Muzyka. 15.50: 
Ogłoszenie wyników konkursu sportowego. 
16.00: Audycja dla dzieci. 16.25: Koncert dla 

  

młodzieży (płyty) Francuskie piosenki Bobo i 
Bobetty. 16.4 „Pies i dziecko* — odczyt 
17.00: Retransmisja st. zagranicznej. 17,30: 
Wizyta mikrofonu w ogrodzie Bernardyńskim 
na zabawie „owięta dzieci* Reportaż. prowadzi 
Ciocia Hala. 17.55: Program na 'piątek. 18.00: 
Transm. z lotniska Il Międzynarodowego mee- 
tingu lotniczego. 18.55: Komun. litewski. 19.00: 
Rozmait. 19.05: „Skrzynka pocztowa Nr. 245* 
— listy radjosłuchaczów. 19.25: Słuchowisko 
(„Niedźwiedz — Czechowa). 20.00: Koncert. 
20.55 Transm. Opery z Turynu (,Purytanie* 
— Belliniego), wiad. sport., d.c. opery, wiad. 
sport., d.c. opery. 23.55: Komun. meteor. 

EEGEKKII KIA S LAT 

ŻĄDAĘCIE 
we wszystkich apiekach 

składach aptecznych znane 
środka ed odcisków 

Ргом. А. РАКА. 
- BERIEESZE 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X re 
wiru, zam. przy ulicy Wiwulskiego Nr. 6 m. 
28 na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cywiln. 
ogłasza, że dnia 6 czerwca 1933 r. od godz. 
10 zrana w domu przy ul. Gdańskiej Nr. 3/5 
odbędzie się licytacja ruchomości, należących 
do Towarzystwa Szerzenia Pracy Zawodowej 
i Rolnej wśrod żydów dawniej „Ort* w Wil- 
nie, składających się z maszyn tokarskich do 
metalu, oszacowanych na 500 zł. 

Spis i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji. 
Wilno, dnia 20 maja 1933 r. 

Komornik sądowy Jerzy Fiediaj. 
FYYYYYYVYEYYYYTYVYVYYYTYYYTYYYVYVYSYYYYYV?YYT 

OBWIESZCZENIE 

  

    

Komornik Sądu Grodzkiego w Łyntupach, 
zamieszkały w Łyntupach, na mocy art. 602, 603 
604 K.P.C. ogłasza, że w dniu 5 lipca 1933 r. 
o godzinie 10 rano (nie później jednak niż 
w dwie godziny) w zaścianku Dobrzyń, gm. 
Żukojańskiej, pow. Święciańskiego, odbędzie 
się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 
šci należących do Władysława Mackiewicza i 
składających się z maszyny do szycia, zegara 
szatkowego, szafy, 2 kanap, 2 foteli, 4 krzeseł, 
stołu, sieczkarm, 'wialni, 10 uli ramowych czyn- choroby skórne wane- 
nych, domu, śpichrzu, wozowni i 

cowanych na łączną sumę zł. 1268 na zaspoko- 

jenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego w Wilnie i Kazimierza Jurewicza. 
Powyższe ruchomości można oglądać pod 

wskazanym adresem w dniu licytacji, 
Łyntupy, dnia „23 maja 1933 r. 

Komornik inž. J. Skowroński 

  

wach bieżących. Kazia, z pod okna, sły- 
szała niewyraźnie imię Michasia, jak 

- dźwięk obcy, który jej nie nie mówił. Po- 
tem zabrali Songina i poszli wszyscy 
razem do cukierni Lejzora Szewca. 

Kazia dawno już nie miała takiego 
balu; zjadłaby ze cztery kremowe, ale 
się wstydziła. Jedząc — słuchała z lubo- 
ścią Józkowego głosu; nie wmyślała się 
zupełnie w treść słów, zwróconych prze- 
ważnie do Songina; wystarczało jej, że 
komendant jest tuż blisko, że spogląda 
na nią od czasu do czasu i ma wówczas 
żartobliwe oczy i miły uśmiech. 

Kazia trwała sobie w tej błogiej eks- 
tazie, gdy przywróciło ją do rzeczywi- 
stości powiedzenie Songinax ' 

— Konie z Lipni stanęły przed cukier- 
nią. Pewnie to panna Wołłowiczówna. 

— Panna Wołłowiczówna jest od pa- 
ru dni w Wilnie, — burknąi Józek takim 
tonem, że Kazia zdrętwiała. Dlaczego on 
się rozgniewał? Aż mu oczy zbielały. Cóż 
z tego, gdyby panna z Lipni przyjechała? 
Czyż nie są tu oboje, przy tych ciastkach, 
Józek i Kazia, niby narzeczeni? 

Ogarnął ją niepokój tem większy, że 
Józek odrazu stracił humor. Do cukierni 
wszedł Wołłowicz w towarzystwie nie- 
znajomego pana; usiedli opodał i zagłą- 
bili się w gazetach. Żołądź zrazu zrobił 
ruch, jakby chciał wstać i podejść do 

  

  

Dziś wyświetla 

„REWJA“ 
Ostrobramska 5 

Baixon | Partar od 

25 gr. | 54 gr. 
    MUSUJĄCY HUMOREM I WERWĄ FILM p.t. BE R 8 B 

z dawno niewidzianą a tak przez wszystkich uwielbianą największą gwiazdą ekranu 

KARY PICKFORD 
Początek o godz. 4 — 6 — i 8-ej. W soboty i niedziele od godz. 2-ej. 

AL GRAD 
Dziś S e B BI G E & й ю E A 

„„„i4 LIPCĄ““ 
w obsadzie slynuego Cleirowskiego zespołu; ARBA BELLA» POLA ILLENY 4 

znane z filmu „Pox Dachami Paryża*, RAYMOND CORRDY bohster „Miljona", PAUL OLIWIER słynny z filmu „Niech 
Żyja Wolność". — Nad program: Nadzwyczajne dodaiki d*więkowe. Początek o godz 4, 6, 8 i 10.30 

CWA RAI TIE ET AEA S TEIDE E SSE 
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Dziś! Film o stó ym mowi cały Świat! Niebywała dotychczas sensacja. Najpięaniejszy fiim se- CENY ZNI 
zonu. Wyprodukowanie kosztowało miljon dolarów NY ZNIŻONE> na l seans 
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| SYN DŹUNGLA sakon 40 w 
Niewidziane zjawisko — dziecko wśród lwów i tygrysów. — W roli gł. najpiękniej zbudowany Parter 70 gr. 

- mężczyzna Świata oraz pełna я 
5 Czenpien-Olimpijski BUSTES GRABBE wdzięku i czaru TiGBLES DEE. Wiecz. od 56 gr. 

Nad program: Atrskcje. 

£6 Dziś premjere! wieiki podwójny Bregrams wazy Sauna ktsemategrafji! 
Potężne widowisko KA rol. gi oraz pierwszy AC (NICAGO 

47 młodziutka W 
cyrkowe Li urocza ” Boris KARLO FF Udział bierze bohater Ё. 

dla ludzi o żelaznych KLATKA l į p , bez maski „Na zachodzie bez zmiau* 
33 nerwach Mia 0d w rekord. S*nsacji ekranu LEV AYRES. 

И miejsce parter Dziś! Wszechświatowej sławy król tenoiow imejsce parter 

25 JAR KIEPURA uajwiększa gwiazda ekranu 50 

‚ Sr. BRYGIDA HELM w arcyflmie špiewno dźwiękowym gr. 
na wszystkie na wszystkie seaase NEAPOL, SPIEWAJĄCE MIASTO sa 

Śpiew w języku polskim 

РР 

я % Dziś najpotężniejszy film Świata p. t. 8t BITWA RAD $OĄĄ 

Światowid antentyczne zdjęcia z walk nad Somą, gdzie zginęło półtora miljona młodych żołnierzy. Ten WM film muszą 
wszyscy zobaczyć, — Nad progrzm: $ 

Wesola komedja wojenna p. t. „Ułani, ułani chłopcy malowani W rol. gł. 
Dymsza, Krukowski, Pogorzelska I Walter. 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA RA ZEN a AE YZ BA RZY е R — 2 
" I LNIARSKA W WILNIE „LUKSUSOWE W PENSJONACIE DWÓR WIEJSKI 

MIESZKANIE WERKI przyjmie letników z u- | 
Z DNIA 24 MAJA 1933. 5 — 6 - POKOJOWE położonym w prześlicz- irzymaniem. — Wiad. įg 

ża 100 kg. parytet Wiilinio. ze wszelkiemi wygoda- nych okolicach w 5 Vatarska 17 m. 3. od 
CENY TRANZAKOYJNE: mi, b. słoneczne, grun- km.-ach od Wilna nad 1—5 p. p. 

а ia > So аАЛА townie odremontowa - brzegiem Wilji, ‘5ре- == — — — — — = 
7 % zbierane 669 g/1 19.— (teniden SPRZEDAM Ne Tartaki 19 (róg dzisz lato tanio, zdro - LET NISKO 

cja słaba). a DOM Ciasnej), tel. ‚ wo i wesoło. Osoby z utrzymaniem mad je- 
Mąka pszenna 0000 A luks. 55,625, , G0GE2H2ni zB Róż —— - zajęte sprawami w Wil ziorem Dryświaty, las 
Mąka żytnia do 55 proc. 31,50—31—. ja wiieńska Wodna DO. WYNAJĘCIA nie, wskutek zabezpie- — ładna * miejscowość. 

(temd. słabsza), 23 SORT й н 2 POKOJE czonej komunikacji au- 5 km. od kolei. Cena 4 
Mąka żytnia do 65 proc. 26,50—26.— 25 T : _ „. аЖома, przedpokój itebusowej i statkami— 5 zł. Portowy z-k 3 
Mąkj žytnia razowa 22,50 — 22.—. PIANINO kuchnia z wygodami— mogą korzystać z mie- m. 1. Zasztowt. 

Mąka żytnia Sitkowa 22,50—22—, w dobrym stanie nie- DRES. 3 20 2 io ads a E 3 SE = 2 DOE; Ža šia) Oglądać 4 — 2 S zerwy w e -—+——————-—= 
ы gp žytinia raz0wa szatnowana 24— B sed łudniu. ciach. Światło elektry-  KMEOEEENH AMAGOEA 
p wieka. | == — — — — -- czne, kanalizacja, wan- КО2 
Otręby pszenine 11—10,75. Ran DO WYNAJĘCIA ny. Otwarcie sezonu 25 a ASTOR 
Kasza gryczana 1/1 palom» 37—40. ZAKŁAD 5-cio - pok. mieszkania maja. Poczta Jerozo- | 

CENY ORJENTACYJNE: SPORTOWY * bzem AE limka, telefon 14.-26 KOMPLETY 

Pszenica zbierana 30.— (tend. słaba). DO SPRZEDANIA || powa 19-— 3 LE TNISKO “[Zedszkele 
(Owies zbierany 13. w Wilnie: Adres w ad- 72 Doualiowa 14 S. w majątku 6 km. od Pani Makowskiej (Bo- 
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Ceny mu bez zm jam, i. JĄRUSZEWIC? ze wszystkiemi wygo- niem. Oferty składać do Na i konwersacja, 
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gMIESZKANIE. ENS JONA T Bohdanów. ‹ 5 
dla K. L. DO WYNAJĘCIA asy — Rzeka. —Dan- — —— - skim poszukuje posady, 

* 4 — 6 - pokojowe ze cingi. Dow. Zarzecze - L E TNISKO“ przy dzieciach. Posia- 4] 
wszelkiemi wygodami -16 — 17. godz. 3 — 5. DO WYNAJĘCIA da świadectwa. Dabro- | 

EKO UREEERUNKEN . — —- —- Mickiewicza 46. Dowia- —- — — — — — _!Ё;Ёйаіеё‹‘‹;аойп Wilna — wskiego 12 m. 3. 
AGE) m m аб у aliejai SB, 

Lekarze Ы pay R aa o S T nio Pożądane spokojne to- K U C H A R K 
PRKURRAAS. A Е ЧЕ 5 2 Ados R K 

PIOTROWICZ RO аАа ТОНа W ładnej jay stwo. Sk OC a & 
A DO WYNAJĘCIA lesistej i zdrowej miej mość — ul. . Pohu- swiadectwami — poszu 

lanka 25 — 2 od godz. kuje posady w pensjo- 
11-ej. nacie. Zamkowa i8 m. 

— — go ma M. 

Dr Ginskerg JURCZENKOWA 3; 5- pokojowe mie- $ > a cowości między Wil. 
ordynator Szpit, Sawicz SZkania. Zwierzyniec — nem a N.-Wilejką kolo, 

chlewu, osza ryczne i moczopiciowa choroby skórne, wene. ul. Sosnowa 17: Dowie|m_ Kuczkuryszki. Ko POKÓJ APE AWCE 
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POPiIERAJLIE Il piętro MIESZKANIAJWY Laskówka, — letn|najęcia tanio. Zakret — powsz) prosi o jakę- 
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nich, ale opadł z powrotem na krzesło. Prezes „Straży* zastanawiał się długo, przyjemność. | : ; : 
Tylko chmurniał coraz mocniej, gryzł sumiennie nad sprawą djet i doszedł do — Nie rozwiązywać panie prezesie! 

żadną miarą nie rozwiązywać! Ci ludzie wniosku, że traktować ją należy raczej y 
nie są straceni! Rupejko już wziął ich w 

ustnik papierosa i nie odpowiadał ani 
jako nietakt młodego, niedoświadczonego na uśmiechy Kazi, ani na zagadywania 

Songina. Niezrażona Kazia uparcie stara- działacza. żołądź poprostu nie zastano- garść. To silny typ, materjał na wodza. 
ła się przywrócić wesoły nastrój; kokie- wił się, jak to wygląda... no, a bronił ja za nich odpowiadam. 
towała, stroiła minki, twierdziła, że się swego stanowiska przez upór i ambicję, Wołłowicz uśmiechał się przyjaźnie. 
będzie gniewać i doczekała tak opry- rzecz jasna. Właśnie dlatego, że jest am- — Lubię zapał, z jakim pan ich bro- 
skliwego burknięcia, aż Songin spojrzał, 
zdumiony, a ona sama poczuła ogromną 
chęć do płaczu. Zacisnęła mocno powie- 
ki, żeby się z tem nie zdradzić. Józek nie 
znosił mazgajstwa. 

Nagle Wołłowicz zawołał głośno od 
swego stolika: 

— Panie komendancie! 
Józek porwał się tak gwałtownie, że 

omal krzesła nie przewrócił. Kazia spoj- 
rzała za nim, spojrzała na Songina wiel- 
kiemi oczami.. Stanowczo nic nie rozu- 
miała... Jaki stosunek łączył Józka i lu- 
dzi z Lipni? Dlaczego zależało mu na 
nich o wiele bardziej, uiżby powinno * 
tytułu prezesostwa pana Wołłowicza? 
Scngin wyczuł niepokój, a że serdecznie 
już Kazię polubił, zapragnął ją pocieszyć: 

— Komendant ma ważny interes do 
pana prezesa; dlatego tak ucieszył się. 
Sam pierwszy nie chciał podejść, bo tego 
drugiego nie zna. 

Tymczasem radość i pośpiech Żo- 
łądzia do reszty- rozbroiły  Wołłowicza. 

bitny, podobne zahaczenie nigdy się już 
nie powtórzy... W ten sposób Wołłowicz 
pogodził się myślowo z Żołądziem, a te- 
raz zobaczywszy go, zapragnął mu to dać 
odczuć. Przywołał go, przedstawił swoje- 
mu towarzyszowi i zaczął z nim mówić 
o sprawie zahorańskiej. 

Żołądź błyskawicznie odczu.ł intencję 
prezesa, poczytał ją za swoje całkowite 
zwycięstwo, więc odrzucił wszelką urazę 
i poszedł na spotkanie zgodzie. 

Omawiali teraz przyszłość oddziału 
zahorańskiego, a Wołłowicz, sposobem 
w jaki pytał Żołądzia o zdanie, podkre- 
ślał swoją ufność do komendanta. 

— Pan ich zna dobrze, pan styka się 
z nimi bezpośrednio; pan wie najlepiej, 
czy odział należy rozwiązywać... Pozo- 
stawiam to pańskiemu uznaniu, panie Jó- 
zelie, a już biorę na siebie akceptację za- 
rządu. 

Żołądź gotów był w tej chwili uści- 
skać Wołłowicza, Myślał, szukał w gło- 
wie, jakąby jemu wzamian mógł sprawić 

  

ni. Tak właśnie być powinno. 
— A jabym rozpędził hołotę na czte- 

ry wiatry, — odezwał się niespodzianie 
towarzysz Wołłowicza z za swojej ga- 
zety. — Wszystkich mężczyzn zahorań 
skich zebrałbym do kupy i bił w skórę, 
ażby wydali Korolonka i tych czortów, 
co z nim w lesie siedzą. Toż niech podes- 
chnie — ani jeden dwór w okolicy spo- 
kojnie spać nie potrafi! To, panie, kiep- 
ski żart! 

Wołłowicz uśmiechał się poblažliwie, 
ale Żołądź skoczył z argumentami na 
krewkiego obywatela. Rozmowa przecią- 
gała się. Kazia myślała z rozpaczą, że za- 
raz trzeba będzie odjeżdżać do domu, 2 
ona jeszcze i ćwierci nie powiedziała 
komendantowi z tego, co chciała. Wła- 
ściwie komendant zachował się niegrze- 
cznie. Czy myśli, że mu wobec niej, 
wszystko wolno? A gdyby tak wstała i 
wyszła, żeby mu pokaząć?.. Co — poka- 
zać? Może nawet nie zwróci uwagi... 

-D. €. N. 4 

Tatarzyński ( 
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