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Malarja i miljony 
Copyright by „Słowo”. 

VII. 
X., którego jestem gościem na jednej z najstarszych 

kolonij żydowskich, znanej nam już Petach Tikwie, 

należy najniewątpliwiej do typu zamożniejszych pry- 

watnych kolonistów żydowskich. Osiadł tu jeszcze 

przed wojną, gdy dość silna fala osiedleńcza z Rosji, 

związana z pogromami i antysemityzmem, skłoniła go 

do emigracji. Opowiada dużo o ciężkich latach wojny, 

o napadach arabskich, w których zginął jego nieletni 

syn.. Mniej chętnie wprowadza mnie w to, co mnie 

właściwie najwięcej interesuje, to jest w to, jak tu te- 

raz jest. To samo było wczoraj w Rechoboth, to samo“ 

w Nesszionah. To samo jest mniej więcej we wszyst- 

kich prywatnych kolonjach. Ludzie ci wiedzą, że jeżeli 

o Palestynie mówi się po świecie, jako o kraju bez 

kryzysu, to o nich jako o bogaczach tego kraju. Nie- 

zbyt chętnie udzielają wyjaśnień o swym dobrobycie. 

Krańce Petach Tikwy zajmują jeszcze niewielkie 

domy: dom mego kolonisty, to właściwie duża willa. 

Ogrodu niema prawie wcale: nawet ogrodu warzyw- 

nego. Zato do jednej ze ścian domu formalnie przyle- 

gają drzewka pomarańczy. Kolonista X. ma wszystkie- 

go 400 dunamów gruntu, pardessu. Na warunki polskie 

jest to mały folwarczek: właściciel jego nie ma już na 

posyłanie dzieci do gimnazjów. Jeden dunam, oczywiś- 

cie uprawny i owocujący od lat, kosztuje tu do 150 

funtów. Majątek kolonisty wynosi zatem 60.000 tun- 

tów, czyli — przeszło dwa miljony naszych złotych. 

Mój gospodarz bardzo prosi, by o nim nic nie pi- 

sać, robi wszystko, co można, by mi dać jak najmniej 

informacyj, ale przecież: opowiada, że syn kształcił się 

na politechnice w Berlinie, córka niedawno wróciła ze 

studjów na Zachodzie... Rzeczywiście mówi bardzo 

pięknie po francusku. Oglądamy pole sąsiednie-—Ład - 

na pardessa — powiadam. — Mój gospodarz mówi, 

że jest na sprzedaż i dorzuca: — no, ale cóż on ża 

to, biedak, dostanie: to ledwo 70dunamów, jakieś 12 

tysięcy funtów... Jakieś dwanaście tysięcy funtów! 

Z taką nonszalancją o takiej sumie nie mówi w Polsce 

od lat najbogatszy „obszarnik''-ordynat.... Potem pyta 

się o ceny ziemi na Wołyniu.. Nie umiem go poinior- 

mować zbyt dokładnie, ale bardzo niedługo dochodzi- 

my do wniosku, że staćby go było na ładnych parę ty- 

sięcy morgów. 

Żyd jest mile zabawiony: oblicza sobie, że byłby 

w Polsce „takim samym panem, jak hrabia Potocki”. 

Niestety, nie pamięta już dobrze, o jaki to majątek 

Potockich ukraińskich chodzi mu w tej chwili. Potem 

się reflektuje i mówi: „no, nie takim“. Przypomnialv 

mi się nasze ziemiańskie stosunki i zapewniłem go, 

że jeszcze większym. Widać, że już dawno utracił 

wszelki kontakt z Wołyniem, bo wziął to za złośliwy 

żart. į 

- jest to bardzo ciekawy typ tych kolonistów, oczy- 

wiście kolonistów z przed kilkunastu lat, ludzi, którzy 

się już dorobili. Typ zbliżony zapewne do typu daw- 

nych kolonizatorów Ameryki, na których umysłowości 

odbiły się i trudy lat pierwszych i bogactwo ostat- 

nich. Są to ludzie przedewszystkiem z natury oszczęd- 

ni. Młode pokolenie wydaje już dużo, ma potrzeby, 

zbliżone do potrzeb zamożnej młodzieży na zachodzie. 

Oni — nie. Jest w nich piwie zadowolenie ludzi, któ- 

rzy mogą sobie naprawdę powiedzieć, że poszli do te- 

go kraju piachów z czystej idei, wbrew rozsądkowi, 

a dziś okazało się, że zrobili tysiąc razy mądrzej, niż 

ich krewni i znajomi z tkrainy sowieckiej. Ale jest 

w nich także i pewna twardość. Na każdym pardes- 

sie pracuje kilkunastu, kilkudziesięciu czasem robot- 

„ników: praca wokoło kilkuset drzewek, które trzeba 
okopywać, nawadniać, obcinać, ma właściwie charak- 

ter bardziej ogrodniczy już, niż rolny. Otóż na tem 
polu miały miejsce ostre starcia. Obok młodego ro- 

botniczego elementu żydowskiego, chaluców, którzy 

dopiero z czasem mieli pójść na własną ziemię, zjawił: 

się Arabowie, o bardzo małych wymaganiach. Wśród 

kolonistów starego pokolenia objawiła się też skłon- 

ność do posługiwania się robotnikiem arabskim. Oka- 
zało się to jednak na dłużej niemożliwością: w Pale- 
stynie potęga sjonistycznej opinji publicznej poczęła 

likwidować tego rodzaju stan rzeczy, któryby automa- 

tycznie zahamował wszelki dalszy napływ mas ży- 

dowskich do Palestyny. Zato poczęła się pojawiać no- 
wa tendencja: obniżania płac robotnika żydowskiego. 
W chwili, gdy byłem w Petach Tikwie, właśnie na 
tem — jak chcą niektórzy, na innem jeszcze — tle, 
wybuchł strajk robotniczy. 

Opowiadania o tem, jakoby na kolonjach żydow- 

skich pracowali Arabowie, żydzi zaś byli jedynie bo- 
gatymi właścicielami, jest jednak bajką. Byłem we   

wszystkich większych kolonjach, przejeżdziłem kraj 

autobusami, samochodem, zeszedłem piechotą, odwie- 

dziłem bardzo dokładnie gospodarstwa kilkunastu ko- 

lonistów. Przeważającym, i to o dużo, elementem ro- 

botniczym jest żydowski. Arabski występuje wszędzie, 

najpowszechniej jednak na pograniczu terytorjum ży- 

dowskiego. Wszędzie panuje pewne wymieszanie się 

obu elementów. To samo ma miejsce przy robotach 

'w mieście. 
* * * 

Wieczorem kolonista X. się rozgwarzył na temat 

starych czasów. Moje ukraińskie, kresowe pochodze- 

nie stanowiło jakby pewien zbliżający węzeł. Koloni- 

sta opowiadał o Petach Tikwie. Byla to pierwsza 

z najpierwszych kolonij, założonych wogóle w Pale- 

stynie. Jeszcze w roku 1878 przybyło tu osiem osób, 

Petach Tikwą — Bramą Nadziei — nazwali kolonię, 

założoną na pustynnem wzgórzu. Nie było tu nic. 

O kilometr wyszczerbione ruiny zamku krzyżowców, 

czy Saracenów, Ras el Ein, dalej jeszcze wieś arabska 

na ruinach dawnej Antipatris. I nic. Wszędzie niżej — 

bagna. Wielkie, malaryczne bagna. Bano się napadu 

Arabów. Ale Arabowie nie napadli. Przyszli, obejrzeli 

namioty. Odchodząc, mieli już nazwę dla przybyszów. 

Wlat el din — dzieci Śmierci. W kilkanaście miesięcy 

później na wzgórzu, nazwanem Bramą Nadziei, nie 

było już nikogo. Rzędem świeciły kamienne, usypane 

mogiłki. Malarja. 

Petach Tikwa żyła jednak w myślach nowych 

osadników. Po dwóch latach przyszło ich tu więcej. 

Osiedlili się. Arabowie tym razem byli mniej spokojni. 

Przyszło z nimi walczyć. W pole nikt nie szedł sam 

i bez broni. Nocami stróżowano przy ogniach. 

W dzień osuszano bagna. Osuszano gorączkowo, po- 

špiesznie. Malarja usypała nowe mogiłki na miejscu 

zapomnianych dawnych. Malarja — i jeszcze jakaś 

choroba, dziś znana tylko z owych starych opowia- 

dań.. : 

Malarja zwyciężyła raz jeszcze. Wymarły najpierw 

dzieci. Potem wymierać poczęły co słabsze kobiety, 

mężczyźni. Wreszcie dwóch ludzi pozostało na miej- 

seu. Siedzieli jeszcze długo. Już nie osuszali bagien: 

byli za słabi. Czekali tylko, pisali listy do Jafiy o no- 

wych kolonistów. Tak samo prosi się na froncie 

o posiłki. Czekali wiele dłużej, niż się czeka w takich 

razach na froncie, ale niemniej czekali napróżno. Pie- 

chotą, gdzieś w 1886 r., ostatni niedobitek opuścił 

Bramę Nadziei.... 

Właśnie bodaj niedługo potem fala rosyjskich po- 

gromów wyrzuciła do Palestyny całą masę Żydów. 

Powiedziano im w Jerozolimie o Petach Tikwa. Żydzi 

przyjęli propozycję. Powiedziano im, że malarja, że 

kolonizowano to dwa razy. Ludzie, którzy wyszli z ro- 

syjskich pogromów, nie nastraszyli się jakoś malarii. 

Poszli. Podobno, gdy część rozbijała namioty, już re- 

szta rowami odprowadzała bagno ku Ras el Ein. 

Pasowanie się z bagnem trwało parę „lat. Zrazu 

niewiadomo było, czy nie ulegnie i trzecia Petach 

Tikwa. Dzieci marły jak przedtem. Arabowie patrzyli 

obojętnie na tych dziwnych ludzi, pchających się na 

puste moczary, gdzie wieczorami ściele Się „biały ca- 

łun Śmierci*. Ale Żydzi rosyjscy byli twardą, odporną 

rasą. Nie wymierali. Ściągnęli jeszcze nowych, swoja- 

ków, którzy gdzieindziej nie znaleźli miejsca. Moczar 

odsuwał się coraz dalej. Potem poczęto sadzić poma- 

rańcze. Już tylko napaści arabskie były wrogiem ko- 

lonistów. Wieczorami czerwone światełka w polu, na 

wydmach czerwonego, pardessowego piasku, pod. An- 

tipatris, w Ras el Ein, znaczyły linję demarkacyjną 

starych osad, patrzących nieprzyjaźnie na nowego in- 

truza, który rósł w białe domy i w młode, zielone 

drzewa. : 

Petach Tikwa byla zdobytą. 
* * * 

Opowiadał mi to człowiek, który nic a nic nie miał 

w sobie z daru opowiadania. Słuchałem tego o naro- 

dzie conajmniej mi obcym, dalekim swoją historją, re- 

ligją, polityką, rasą, wplątanym dziwnym losów wy- 

padkiem w nurt historji mego kraju. Przyzwyczaiłem 

się do widzenia tych ludzi w świetle rozmaitego ro- 

dzaju. Wyszliśmy byli właśnie na rynek Petach Tik- 
wy i czekaliśmy na autobus powrotny do Tel Awiwu. 
Było już po pracy w polu, było pełno ludzi w mieście. 

Absolutnie nic nie przypominało tych czasów, tamtych 

czasów. Aż się wydało dziwnem, że to wszystko, to 

nie był wcale jakiś zły sen kolonistów. A jednak do- 

prawdy miałem chyba takie właśnie uczucie, jakie mo- 

że mieć jakiś archeolog, gdy natrafi na dochowany, 

zapomniany fragment, nieznanej epopei. 
/ Ksawery Pruszyński. 
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Z Londynu do Paryża w 1 godzinę AUTOBUS WPADŁ DO PRZEPAŚCI 

BUKARESZT. PAT. — W dniu 26 b. 
PARYŻ. PAT. — Lotnik Lauthe na 3- Londynu do Panyža w ciągu 1 godziny 16 m. ramo około miejscowości (Possada. inze- 

motorawym samolocie Tewa Air-Union. minut, osiągająć przeciętną szybkość 293 jeżdżający szasą autobus wpadł do prze- 
wioząc Gciu pasażerów, dokonał przelotu z kilometrów ma godzinę. paści. 5 osób poniosło śmierć ma miejscu, 

Błogosławieństwe Urbi et Orbi 
RZYM. PIAT. — Z okazji święta Wnie- 

bowstąpienia, Ojciec Świięty udał się sa- 

mochodem do: kościoła św. Jana Laterań- 

skiego, gdzie ma/ uroczystem mabożeństwie 

byli obecni: były król hiszpański! Alfons 

XIII, księżniczki Bealtrice i: Krystyna, pod 

sekretamz stanu Suvich jako przedstawiciel 

partji faszystowskiej, przedstawiciele cy- 

wilnych wiłedz i wojskowych, korpus dy- 

plomatyczny: i olbrzymie mzesze wiernych 

i pielgrzymów, przybyłych z całego świa- 

ta. Z balkonu bazyliki Ojciec Święty udzie- 

ił błogosławieństwa Urbi: et Orbi. 
  

Podpisanie układu © Mi-Yun 
SZANGHAJ PAT. — Mimo oficjal- 

nych zaprzeczeń zdaje się być rzeczą pe 
wną, że prowizoryczny rozejm chińsko- 
japoński został w dniu wczorajszym pod 
pisany w Mi-Yun. Jak się dowiaduje 
Biuro Reutera — rozejm obecny, który 
będzie obowiązywał do czasu zawarcia 
tormalnego układu, przewiduje wycofa- 
nie obu armij, rozwiązanie korpusu о- 
chotników chińskich, i roztoczenie kon- 
troli przez Chiny nad ruchem antyjapoń- 
skim. 

TOKIO PAT. — W północnych Chi- 
nach nastąpiło wyraźne odprężenie, wo- 
bec zawarcia wstępnego układu rozejmo 
wego pomiędzy dowództwem wojsk ja- 
pońskich i chińskich. Formalne podpi- 
sanie rozejmu ma nastąpić 29 bm. Woj- 
ska chińskie w myśl układu wycoiają się 
na południe od linji, łączącej Lu- Tai z 
Yeng - Czyng po przez Ningho, Paoting, 

i Tung - Czau. Wojska japońskie nie 
przekroczą tej linji w kierunku południo- 
wym. 

DO CZEGO DĄŻY JAPONJA? 

MOSKWA PAT. — Komentując wy- 
darzenia na Dalekim Wschodzie „Praw- 
da' pisze, że ]ароща dąży do uczynie- 
nia z Mandżurji swej kołonji, wreszcie 
do zdławienia chińskiego ruchu rewołu- 
cyjnego w oparciu 0 restaurowaną w 
Chinach Północnych monarchję z PU-I 
na czele. W obecnym stanie Japonja dą- 
ży do zalegalizowania sytuacji w Mand- 
żurji przez Chiny i inne mocarstwa oraz 
do poddania sobie za pośrednictwem 
Mandżuko wszystkich dzielnic mongol- 
skich. Zdaniem prasy, okupacja Pekinu 
wywołała w Chinach odruch masowego 
oburzenia i przyczyni się do wzmocnie- 
nia prądów rewolucyjnych. 

Sprawa Żydów śląskich w Radzie Ligi 
GENEWA PAT. — Rada Ligi Naro- 

dów zajęta się dzisiaj petycją Bernhei- 
ma w sprawie sytuacji żydów na Gór- 
nym Śląsku niemieckim. 

Delegat niemiecki von Kelier złożył 
w imieniu rządu niemieckiego następują- 
cą dekłarację: 

„Rozumie się samo przez się, że kon- 
wencje międzynarodowe, zawarte przez 
rząd niemiecki, nie mogą być naruszone 
przez wewnętrzne ustawodawstwa nie- 
mieckie. W razie, jeżeli na niemieckim 
Górnym Śląsku miało miejsce naruszenie 
postanowień Konwencji Górnośląskiej — 
może chodzić jeno o pomyłkę popełnioną 
przez organa podrzędne, błędnie interpre 
tujące przepisy ustawy. 

Demonstracje niem 
GDAŃSK. PAT. — Partja miemiecko - 

narodowych pnzez cały dzień wczorajszy 

urządziła! szereg obehodów: iw. Sopotach 
pod ogólnem hasłem „Dzień niemiecki", — 
Obchody odbywały się w ogrodzie kasyna, 
do którego iwejście było  konitrolowane 
przez współpracujących z miemiecko - na- 
rodowymi  stahlhelmoweców. Wieczorem 
dokoła ogrodu gromadzić się zaczęły gru- 
PY. umumdurowamych hitlerowców, którzy 
w pewnym momencie usiłowali sforsować 
wejście. Wywiązała się krwawi: bójka mię 

  

jak wiadomo, petycja Bernheima wy 
kazała, že przepisy niektórych ustaw nie 
mieckich naruszają wyraźne postanowie- 
nia Konwencji Genewskiej. 

W ostatnich dniach kursowały pogło 
ski, że delegacja niemiecka zajmie stano 
wisko ugodowe, i zapowiadano nawet 
oświadczenie delegacji niemieckiej o go- 
towości natychmiastowego zniesienia о- 
graniczeń na Górnym Śląsku niemieckim. 

czasem w swej deklaracji von Kel- 
ler usiłował w sposób ogólnikowy zba- 
gatelizować sprawę. 

Po deklaracji Kellera, sprawozdawca 
— reprezentant Irlandji, zapowiedział, że 
na jutrzeįszem posiedzeniu Rady Ligi 
przedstawi stosowny raport. 

ieckie w Spotach 
dzy hitlerowcami a stahlhelmowcami, pod- 
czas której kilkanaście osób odniosło cięż- 
sze lub lżejsze rany. 

Według domiiesienia: nacjomalistycznej 
„Danziger (Allgemeine Ztg.*, policja mie- 
ttyliko mie usiłowała położyć natychmiast 
Ikmes zajściu, lecz wspólnie z hitlerowcami 
atakowała stahllhelmowców.— Bójka mię- 
dzy hitlenowieami a miemiecko - narodowy- 
mi miała rówinież miejsce w innych miej- 
seowjościąch Gdańska, między innemi w 
Nytychu. 

  

TELEGRAMY 
POSIEDZENIE KOMITETU 

EKONOMICZNEGO 
WARSZAWA. PAT. — W piątek wie- 

czorem odbyło się pod przewodnictwem 
premjera Jędrzejewicza posiedzenie Kiomi- 
tetu Ekonomicznego Ministrów. Komitet 
prowadził dyskusję mad referatem minis- 
tra przemysłu i handiln mia temat zagadnień 
hemdim zagranicznego, rozważając kiwes- 
tje, związame z polityką zbożową oraz wy- 
słuchał sprawozdania «z dotychczasowego 
przebiegu prac specjalnej kom. taryfowej, 
funkcjonującej przy mimistrze komumi- 
kacji. 

INGRES BISKUPA LISOWSKIEGO 

TARNÓW. PAT. — Wizoraj odbył się 
w Tarnowie ingres mowomianowanego bi- 
skupa ordynarjusza dr. Franciszka Lisow- 
skiego. Przy bramie triumfalnej powitał 
ks. biskupa komisanz rządowy miasta p. 
Marszałkowicz. Następnie odbyła: się mro- 
czystość kościelna odczytamiia, bulli papies- 
skiej, uroczyste hamogium duchowieństwa 
przemówienie ks. biskupa Komara, kzza- 
nie ks. biskupa Lisowskiego oraz suma 
pontyfikalna, zakcńczona Te Deum. Po tej 
uroczystości ks. biskup Lisowski przyjął 

delegację w pałacu biskupim. W! uroczys- 

tościach wzięli udział przedstawiciele władz 
z wojewodą krakowskim Kwaśniewskim, 
ks. metropolita Sapieha, ks. arcybiskup 
Teodorowicz, arcybiskup Twardowski, bi- 
skup-sufragam Rospond,  biskup-sufragan 
Wai z Przemyśla, b. minister Kwiatkow 
ski i inni oraz liczne delegacje związków i 
stowarzyszeń. 

REKTOR POLITECHNIKI LWOWSKIEJ 
LWÓW. PAT. — Rektorem Politechni- 

ki Lwowskiej wybrany został prof. Anto- 
mi Łomnieki. 

PORAŻKA POLAKÓW W PARYŻU 
PARYŻ. PAT. — (Pama Jędrzejowska 

i Tloczyński została pokonana przez parę 
amgielską Whittinstall- — Hughes 4:6, 4:6. 

„Jędrzejowska z włoską partnerką Va- 
lerio pokonane zostały przez parę Henro- 
tim — Rogambeng 6:2, 6:4, 6:0. Porużkę 
zawiniła Valerio, którą grała bardzo słabo, 
tak iż Polka właściwie walczyła sama prze 
ciwko dwu przeciwniezkiom. 

ZLOT AWJONETEK DO GDYNI 
GDYNIA. PAT. — W obecności licz- 

nych tłumów, zgromadzonych ma lotnisku 
'w Kumji-Zagórzu pod Gdymią, o godz. 
20,30 wylądowały. idiwa: samoloty belgijskie 
jedem jugosłowiański, 6 czeskich i tnzy 
polskie. Szmolotami tymi przybyli: podse- 
kretarz stanu w IPrezydjum Rady Minist- 
rów. Siedlecki i wiceprezes Aeroklubu War 
iszawskiego pos. Rudowski. Рогайет wylą- 
dował szybowiec RWD 8 ze znanym szy- 
bownikiem Gnzeszczykiem. Samolot. czes- 
ki, pilotowany: przez panią Kohnową, u- 
legł rozbiciu wi Torumiu, wobec czego lot- 
miczka przybyła nia innym samolocie. S:- 
miolot, pilotowany przez Novaka, ekisplo- 
dawał pod Toruniem. 

DOLAR W WARSZAWIE 
WARSZAWA. PAT. —  Przedgiełda: 

Bank |Polski płacił za dolary 7,65, za prze- 
kazy i czeki 7,68. Dolany na rynku pry- 
wałtnym 7,68 przy, tendencji utnzymanej, 

Przed podpisaniem paktu czterech 
PARYŻ PAT. — Korespondent Ha- 

vasa w Genewie donosi, że ostatnie о- 
świadczenia ministra Jewticza komento- 
wane są tam jako dowód odprężenia 
wśród państw Małej Ententy, w następ- 
stwie rozmów, odbytych z Paul - Bon- 
courem. ` 

Obiegające zagranicą pogłoski, jaki 
by pakt miał zostać podpisany przed 

końcem tego tygodnia, nie mają żadnego 
uzasadnienia. Nie zapadnie w tej mierze 
żadna decyzja przed rozpatrzeniem cało- 
kształtu sprawy przez rząd francuski. 

TEKST KONTRPROJEKTU FRAN- 

CUSKIEGO 
PARYŻ PAT. — „Petit Parisien* podaje 

tekst kontrprojektu francuskiego, na którym 
jakoby ma się opierać pakt czterech. 

Pogrzeb Ś. p. ambasadora K. Olszowskiego 

  e w dniu dzisiejszym odbyło się wyprowadzeniez: 
ra R.P. w 1iurc,.. Zdjęcie nasze przedstawia moment wyprowadzania zwłok z kościoła Św. 
Krzyża. Za trumną, okrytą sztandarem państwowym, kroczy najbliższa rodzina. 

włok ś.p. Kazimerza Olszowskiego, ambasado 

Według artykułu pierwszego, tego projektu, 
państwa podpisujące pakt uzgodnią między so 
bą stanowiska we wszystkich sprawach ich do 
tyczących. 

Art. 2 głosi: W celu ewentualnego zastosa- 
wania w Europie postanowień paktu Ligi Na- 
rodów, zwłaszcza artykułów 10, 16 i 19, mo- 
carstwa, podpisujące pakt, postanawiają roz- 
patrzyć niiędzy sobą, z zastrzeżeniem zmian, 
jakie mogą poczynić właściwe organa Ligi Na 
rodów, wsżelkie propozycje, zmierzające do za- 
pewnienia całkowitej skuteczności postępowa- 
niu i metodom, przewidzianym w tych arty- 
kułach. 

Art. 5 przypominający decyzję z dnia 11 
grudnia 1932 roku, głosi, że mocarstwa posta- 
nawiają uczynić z angielskiego projektu kon- 
wencji praktyczną podstawę do dyskusji, ma- 
jącej umożliwić konferencji rozbrojeniowej szyb 
kie opracowanie układu, zapewniającego rednk- 
cję materjałów wojennych i ograniczenia zbro 
jeń. 

Według art. 4 układające się narody stwier 
dzają swą wolę porozumiewania się we WSZy- 
stkich sprawach, interesujących Europę. 

KONTRAKCJA POLSKA W OŚWIET- 
LENIU PRASY SOWIECKIEJ 

MOSKWA PAT. —kKontrakcja polska prze- 

ciwko paktowi 4-ch wywołała w Moskwie wieł 

kie zainteresowanie i obserwowana jest z 
sympatją. $ 

„Izwiestja“ obszernie cytują grubym dru- 

kiem artykuł „Gazety Polskiej" o bezwzględ- 

nie negatywnem stanowisku Polski wobec pak- 

tu. в 

„Krasnaja Zwiezda“ twierdzi, žė niema wą- 
tpliwości co do tego, że wszelkie możliwe kom 
binacje, związane z paktem, będą wykorzysta 
ne w celach antysowieckich, tembardziej, że 

pierwotny projekt paktu otwarcie skierowany 
był przeciwko ZSRR. Prasa donosi dalej, że 
Polska zagrozić miała w razie podpisania pak 
tu wystąpieniem z Ligi Narodów Oraz zawar- 
ciem paktu z Małą Ententą i państwami bał- 
tyckiemi.



  

SŁ 

SILVA RERUM Brytyjska polityka rozbrojenioou 
Mowa min. Simona w izbie 6Gmim TEMAT CAŁKIEM NIEAKTUALNY, BO 

O KAJAKACH. 

"Mówić o kajakach dziś, a przynaj- 
mniej w chwili kreślenia tych uwag, — 
prawie że nie wypada. jeszcze trochę tej 
dziwnej tegorocznej wiosny — i trzeba 
będzie mówić o nartach i łyżwach, a nie 
o kajakach. 

A jednak spróbujmjy wyobrazić SO- 
bie, że jest lato, że są upały, że człowie- 
ka ciągnie do rzeki. 

Zacznijmy tak, jak każe nam Gazeta 
Warszawska (157) od cierpkich uwag о 
sporcie wioślarskim wogóle i o działal- 
ności klubów wioślarskich w szczegól- 
ności. 

Przeszczepiony do nas z bogatej Wielkiej 

Brytanii wspaniały sport wioślarski rozwijał 
się początkowo wyłącznie jej wzorem w kie- 
runku regatowym. Dzisiejsza jednak demokra- 

tyzacja sportu z jednej, a powszechne zuboże- 
nie społeczeństw europejskich z drugiej stro- 
ny, kierują energję i inicjatywę młodych po- 
koleń wodniackich w innym, i naszem zda- 
niem, zdrowszym kierunku. 

Marzyć o laurach tradycyjnie słynnego bie- 
gu ósemek Oxiord-Cambridge i trenować się 
latami (nawet zimą!) dla osiągnięcia atletycz- 
nego rozwoju ciała, by mieć szanse na „zajęcie 
jakiegoś punktowanego miejsca, jeśli już nie 
odniesienie zdecydowanego zwycięstwa, będą 
tylko nieliczne jednostki. 

A dzieje się przytem wyraźna krzywda wie 
lu młodym organizmom, gdyż najbogatsze na- 
wet u nas kluby, nie mają z reguły lekarza 
klubowego i badan nad przeiorsowanem nie- 
raz sercem zawodnika nikt nie prowadzi. Są 
kluby, wydające kilka tysięcy złotych na... chó- 
ry wioślarskie (sic!), a żałujące kilkuset na 
wynagrodzenie lekarza sportowca, mimo, że u- 
trzymują też liczny personel urzędniczy z dy- 
rektorskiemi stanowiskami i płacami tam, 
gdzie zupełnie wystarczy uczciwy intendent. 

jest tajemnicą poliszynela, że p.p. prezesi 
i wogóle zarządy tych nawpół sportowych 
(sportowców 25 — 33 proc., z całego składu) 
klubów lubią być wymieniani w gazetach z ra- 
cji zwycięstw, odnoszonych przez swoje osa- 
dy i pchają ambitną młodzież ku rekordom 
grając na jej miłości własnej, niestety, często 
ze szkodą niepowetowaną dla zdrowia. 

Tak się dzieje w Warszawie, — nie 
w Wilnie; niech więc nasze kluby nie 
przejmują się temi uwagami!... 

Rekordomanja 'w sporcie wioślarskim 
jest zjawiskiem szczególnie nieprzyjem- 
nem, bo przecież wioślarz ma wyjątkową 
możność bezpośredniego rozkoszowania 
się przyrodą: 

Wędrówki wodą po całym rozległym syste- 
mie rzecznym i jeziornym naszego kraju ma- 
ją jeszcze cały szereg innych wałorów wycho- 
wawczych, to też nic dziwnego, że turystyka 
wodna rozwija się u nas z żywiołowym pędem. 
Jeśli zyskamy inteligentnych propagatorów w 
sierach urzędowych, możemy liczyć na znaczny 
napływ turystów zagranicznych na dzikie wo- 

-dy Polesia i wielu innych rzek, pociągających 
europejczyka swą egzotycznością i pierwot- 
nością 

Wyłaniają się więc wodniacy z przestarza- 
łych ram organizacyjnych, tworząc skupienia 
ludzi pragnących każdą wolną chwilę poświę- 
cić rozkosznej włóczędze po najpiękniejszych 
gościńcach kraju, jakiemi są właśnie szlaki 
wodne. 

I tu właśnie do głosu dochodzą ka- 
jakowcy, jako najbardziej ruchliwy i e- 
nergiczny element. 

Wynalazek tego prawdziwego „roweru 
wodnego”, jakim jest kajak umożliwia najskrom 
niej nawet usytuowanemu śmiertelnikowi prze- 
żywanie niezapomnianych emocyj włóczęgi po 
wodach i hartowanie duszy i ciała w zapa- 
sach z groźnemi nieraz siłami natury: zrywa- 
jacym namioty wichrem, chlustającą do wnę- 
trza łodzi ialą, lub wartkim prądem Popradu 
<zy Dunajca, wreszcie zwartą ławicą wodoro- 
stów na rzekach bagnistych o leniwym biegu.. 

Powstaje odrębny Związek kajakowy, a 
miłośnicy kajakowych rozkoszy, traktowani po 
macoszemu w starych klubach wioślarskich, u- 
ciekają z nich na „wolną Sicz* wzorem daw- 
nych Zaporożców, tworząc odrębne społeczno- 
ści wodniackie. 

Ci „siczownicy* wodni zorganizują 
w tym roku wielki spław „drogą Ogiń- 
skiego i Sapiehy* — z Pińska do Augu- 
stowa!.. 

Niech 0 tem pamiętają i kajakowcy 
wileńscy!.. or. | 

  

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

  

LONDYN PAT. — Izba Gmin przy- 
stąpiła dzisiaj do dyskusji nad polityką 
zagraniczną Wielkiej Brytanji. 

Debaty otworzył minister Simon, wy 
rażając wielkie zadowolenie z deklaracji 
przedstawicieli Włoch, Francji, Stanów 
Zjednoczonych, i Niemiec, przyjmują- 
cych brytyjski projekt rozbrojeniowy za 
podstawę do dyskusji. Minister pod- 
kreślił niezwykle doniosłe znaczenie o- 
becnego stanowiska Stanów Zjednoczo- 
nych w kwestji neutralności w czasie 
wojny. Obecnie Ameryka na wypadek 
koniliktu między dwoma państwami, nie 
będzie zajmowała stanowiska obserwato 
ra. 

Możemy stwierdzić, że w Genewie о- 

Polska a rozbrojenie na morzu 
GENEWA PAT. — Komisja główna konie- 

rencji rozbrojeniowej kontynuowała w dniu 26 
bm. dyskusję nad częścią morską projektu 
brytyjskiego. 

Między innymi przemawiał delegat Polski, 
minister Raczyński. Przypomniał on, że pakt z 
roku 1931, który Polska i kilka innych państw 
proponują włączyc do przyszłej konwencji, — 
jest rezultatem kompromisu, przyjętego także 
przez delegację brytyjską. Minister Raczyński 
wypowiedział się również za wprowadzeniem 
do rozdziałuł dotyczącego zbrojeń morskich po 
stanowień, zmniejszających siły ofensywne wiel 
kich ilot. Konferencja nie powinna powziąć 
postanowień, które mogłyby osłabić poczucie 
bezpieczeństwa krajów, zmuszonych w ramach 
swoich możliwości zapewnić obronę morską 
swoich wybrzeży. 

Delegaci Szwecji, A ać” i państw 
bałkańskich wypowiedzieli si w tym samym 
duchu, domagając się bis ruchów dla 
mniejszych mocarstw morskich, których floty 
nie zagrażają nikomu. 

siągnięte zostały prawdziwe postępy. —- 
Jednocześnie jednak pewien niepokój 
wzbudzają niektóre niedawne oświadcze- 
nia i artykuły, budzące poważne wąt- 
pliwości wśród narodów, miłujących po- 
kój. 

Możemy zapewnić —— mówił Simon, 
— że rozbrojenie międzynarodowe zale- 
żne jest od ogólnej polityki. Nadaremne 
zbrojenia są symptomem niezdrowym,— 
lecz dla zwalczenia tego symptomu trze- 
ba przedewszystkiem zwalczyć chorobę. 
Warunkiem niezbędnym do przeprowa- 
dzenia rozbrojenia jest więc poprawa sto 
sunków europejskich i przywrócenie 
wzajemnego zautania. 

  

LONDYN PAT. -- Śledztwo prowa- 

O w о 

Sensacja na torze wyścigowym 

  

W czasie wyścigów motocyklowych 9 nustrzostwa Francji 

  

w Montrouge zdarzył Się na to- 
rze wyścigowym Sensacyjny wypadek. Oto 2 met icyltė, rsrujące się wyminąć, ześlizgnęty 
się na wirażu, przyczem AL motocykliści ru-nęli na ziemię, nie ponosząc jednak szwanku. 

organ finansowa! nirii Na bormana Davisa do EUFOTY 
Sensacyjne rewelacje komisji bankowej. — Kompromitacja prezydenta Coolidge'a 

Roosevelta oprócz Normana Davisa i 

  

Ogółem bank Morgana dokonał ope- 
dzone przez komisję bankową Senatu A- sekretarza skarbu Woodina, skompromi- racyj emisyjnych na 1,204,800 tys. fun- 
merykańskiego w sprawie operacyj #- 
nansowych Morgana daje wciąż nowy 
materjał kompromitujący szereg wybit- 
nych osobistości. Wśród nich znajduje 
się również b. Prezydent Coolidge, któ- 
ry we wrześniu 1929 roku za pośrednic- 
twem Morgana, nabył pewne akcje po 

cenie niższej od kursń rynkowego, uzy- 

skując to jako specjalny przywilej. Z wy 

bitnych współpracowników prezydenta 

SET EEA AKTAI STS TS SAITEK AK VRE IAE NRK RST 

Słynne zakłady kąpielowe w Budapeszcie 

Zdjęcie nasze przedstawia widok na słynne zakłady kąpielowe 

„WIERSZYKI 

    

Budapeszcie. Gellerta w 

  

i ZABAWY" 
CENA 1 ZŁ. 

książeczka dla dzieci STANISŁAWY STUDNICKIEJ 
z rysunkami KRYSTYNY WRÓBLEWSKIEJ 

do nabycia we wszystkich księgarniach 

  

(o bedzie z wymianą więźniów z Litwą 
WILNO. Niedawno pasma kowieńskie 

podały, że Litwa zgodziła się ma wymianę 
36 więźniów politycznych z Polską i że wy- 
miana odbędzie się w połowie czerwca. 

Zgoda Litiwy bylła wtówiczas 'tłumaczomie 
naciskiem, wyrwiołanym: pnzez Ss 
dowy Czerwony Krzyż. 

ТО ТОМО о КМ 2А 
Radę Wiileńskich Zmzeszeń Anitystycz- 

nych prześladuje prawdziwy: pech: wszyst- 
kie jej dotychczasowe poczynania, mieraz 
wykazujące orygimalność i śmiałość 'inwen- 
cji, prędko się zmiekształcają, szarzeją, 
stają się zwykłą mudą... 

A szkoda, rwiiellka szkoda. Życie wiileń- 
įlkie wpnost domaga się zdecydowemiych 
muchów, mowych, śmiałych „myśli, odważ- 

mych, pełnych zapału czynów. I skądby 
miała wyjść iniejatywa, jeżeli nie ze śro- 
dowiska artystów i literatów, którzy awy- 
kle stamowią najbardziej ruchliwy i twór- 
czy elemenit społeczny ?... 

Życziiiwy: obserwator wileńskiego życia 
kulturalnego ze szczerą radością wita każ- 
dą nową iniicjatyjwę RWZA i z prawdziwym 
smmtkiem przygląda się jej zmarnowaniu. 

Zaczęło się od osławiionej „Smorgonji”. 
Czy Smongouj:. jest pononionym pomy= racze, 

słem? — Bynajmniej! Zespoleniie szeregu 
twómczych jednostek, sitiojących ma wyso- 
kim poziomie kulturalnym i pragnących 
tak obcowania ze sobą, jak i pewnego od- 
działywania ma społeczeństiwo, — jest mie- 
mail komieczmością. Jaką rolę iw życiu kul- 
turalnem mogą odegrać podobne organi- 
zacje, wskazuje chodiażby, przykład daw= 
mych Szubrawców. wileńskich, którzy jak- 
że wspaniale odświeżyli wileńską atmo- 
sferę!... 

Smomgonja, gromadząca ludzi o wybit- 
mych i calikiem odmiennych indywiduelinoś 
ciach iii prowadząca: akcję ofenzywną, mia- 
łaby przed sobą miele do zdziałania, ale 
Smorgonja, której troską jest zachowanie 
pozyceyj obronnych, Smongonija, stenowią- 
ca zamikmięte kółko majbłiżezyich przyja- < 
ciół, codziennie ze sobą się spotykających, 
— taka Smorgonija skazana jest ma powol- 
me Ikonamie, lub ma żywot cełkiem bez- 
barwny. 

Bo co 'imnego jest wspólna akcja kul- 
turalma Jędrzeja Śniadeckiego, Igmacego 
Szydłowskiego, Tomasza (Zana 'i w. im. a 
calikiem 00 innego — przejście groma przy- 
jaciół z kaiwiarmii Rudnickiego do lokailn 
Związku Literatów. Nięqgdyś, aby. zostać 
Szubrawcem, trzeba było iwiylkazać się mo- 
«ną indywidnaimością i zdolnością do mie- 
zależnego i odważnego myślenia, — dziś, 
żeby stać się Smongończyłkiem. trzeba być 
członkiem R(WZA, a żeby być członkiem 
RWZA, tnzebai maležeč do  orgamizacyj 
„prawomyślnych*, a żeby meleżeć do tych 
onganizacyj... itd. — slowem, tworzy. się 
filtr, przez który. mie Iłafiwoby przeszedł Ję- 
drzej Śniadecki... Zresztą maszym Smor- 
gończykom bynajmniej nie o Śniadeckich 
chodzi... 

IA w mezultacie — strzał chybiony, albo 
j — strzał tylko ma wiiwett... 

"To było pierwsze zmarnowamie piękne- 

go pomyslu. Włkrótce  mastąpiło - dnugie, 
Czytelmia czasopism. Co za wspamiały i 
jakże initeligentny pomysł! Stworzono to. 
czego Wilnu brakowało, — ma co nie mo- 
gła: zdobyć się żadna rwileńska instytucja. 
Zotganizowano czytelnię, mogącą się silač 
dumą Wilma. iPrzeszło pięćdziesiąt: czaso- 
pism we wszystkich europejskich językach 
odźwierciadla much artystyczny w calej 
Europie. Znaczenie itakiiej czytelni dla ar- 
'tystów pnzedewszystkiem, jest rwprosit ko- 
losaline. Zdzywalloby Się, że tai czytelnia Wy- 
woła miemal! mewolucję m naszem życiu ar- 
ttystycznem i przyczyni sie do wzmiożonejgo 

muchu i wielkiej wymiany zdań, porywające 
wszystkiech miłośników sztuki, — tymcza- 
sem jednak panuje mantwa cisza, a meet 
istnienie czytelni jest. miepavme.. Cóż się 
stato? 

Takie to jest. jasne. Czytelnia została 

zorgamizowama z myślą 0  zzspokojeniu 

  

Tymczasem, jak dotychczas, władze 
nasze mie otrzymały ze strony litewskiej 
żadnych ofieje lnych pnopozycyj omówienia 

sposobu, miejsca i czasu wiymiany. 
Należy więc przypuszczać, że 

wiymiany: ulegnie dalszej zwłoce. 
———000———— 

termin 

przedewszysikiem potrzeb artystów (i slu- 
sznie: bo ftitemaci znajdują się w sytuacji 
jepszej), — ale w skład RWZA wchodzi 
tylko Tow. (Plastyków, składające się z 
dziesięciu osób, z których siedem w ten 
lub inny sposób łączy się m Wydziałem 
Sztuk Pięknych (student, asystenci, pro- 
fesorowie). Osoby te mogą korzystać z do- 
brej bibljotekti i czytelni (Wydziału. Czy- 
telnia RWIZA. może więc bezpośrednio а- 
imteresojnać dlwie-trzy! osoby. Aittyści, mia- 
ieżący do imnych ongalnizacyj lub miezmze- 
szeni, z czyłtelni: korzystać niie mogą, bo... 
mie są amtysitłam(ii ma poziomie plastyków!!... 
Со za monsens!... Jeżeli tak jest rzeczywiś- 
cie, wówczas właśnie dlelttego należałoby 
nietylko zaprosić tych biedaków: do siebie, 

alle wpinost z całą ezyftelnią iść do mich, a- 
by podnieść wśród mich kulturę artys- 
tyczną !... 

Widocznie jednak mie o krzewienie kiui- 
tury artystycznej li mie o sztukę chodzi or- 
ganizatorom: pięknej, lecz skazanej ma za- 
gł:dę, czyftelni.., 

I zmów; zmannowaniy! pomysł... 

Na tem mie koniec... Pierwszy wielki 
występ RWZA ściśle się połączył! ze spra- 
wą gobelinów katedralnych. RWZA, nie 
zapominając coprawda lo autoreklamie, za- 

jęła się tą sprawą, zaimicejowała, zebranie 
przedstawicieli _ ryszystlkich  longamizacyj, 
których zadaniem jest krzewienie i popie- 
ranie kultury artystycznej, — słowem roz- 
poczęła akcję całkiem dobnze. IPóźniiej jed- 
nak popełniła szereg nietakitów, które po- 
ciągnęły ma sobą całkiem mieoczekimiame, 
smutne mastłępstwa ; — (wreszcie pnzed mie- 
siącem wydalła książkę pt. „Gobeliny wi- 
leńsikie''... 

Ta książka... ta książka... 
Niestosowma jest już (kolorowa opaska, 

głosząca, że dochód jest przeznaczomy: ną 
retowanie Bazyliki i gobelinów. Nieprzy- 
jemme jest: potraktowanie gobelinów: na- 
równi z Bazyliką, dreżniąca! jest wizmiam- 
ka o zysku ze sprzedaży, którego, rzecz 

jasna, mie będzie 'weale, Opaska ta jest 

  

towani są jeszcze senator Baruh i b. sek 
retarz stanu Mac Adoo. 

Davis pokrywać miał z funduszów, 0- 
trzymywanych od Morgana, koszty swe- 
go pobytu w Europie, pobierał bowiem 
bardzo małe diety. 

Z Rzymu do Warszawy na ro- 
werze 

RZYM. PAT. — Z Rzymu wyruszył 
do „Warszawy ma mowierze były 'ochotnilk 
wojenny: mwloski Jozef Grasso, wiozący z 

ramienia włoskiego związku ochotlników 
wojennych adtres dla: Marszałka! Piłsudskiie 
go. Grasso, amator-cyklista znany jest ze 
swych długodystansowych wycieczek. — 
Pienwszą odbył iw: roku 1924 ma rasie 
Rzym — iPanyż — Londyn — Rzym. W r, 
1932 Grasso udał się ma rowerze z Rzymu 
przez Bani i Konstznftynopol do Sofji, gdzie 
doręczył adres ochotiników włoskich Ктб- 
lowi Borysowi bułgarskiiemu. Grasso po- 
dróżuje samotnie na własny koszt. Ma om 
za sobą kilka rekordów długodystansowych 
przebywając w ciągu jednego dnia około 
250 km. drogi. 

Białoruska Akademja Nauk 
weźmie udział 

W MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE 

FOTOGRAFIKI W KRAKOWIE 

WILNO — Białoruska Agencja Telegrafi- 
czna donosi, że konsul generalny Rzeczypospo- 
litej Polskiej w Mińsku Jałowicki odwiedził peł 
niącego obowiązki prezydenta Białoruskiej Aka 
demji Nauk Dąbala, któremu wręczył dla Biało 
ruskiej Akademji Nauk zaproszenie wzięcia u- 
działu w międzynarodowej wystawie fotografiki 
w Polsce, jaka się odbędzie w dniach od 27 
sierpnia do 17 września w Pałacu Sztuk Pięk- 
nych w Krakowie. 

Prezydjum 'Białoruskiej Akademji Nauk zwró 
ciło się z wezwaniem wzięcia udziału w mię- 
dzynarodowej wystawie fotografiki w Krako- 
wie do akademickiego fotolaboratorjum, a tak- 
że do fotolaboratorjum Bełdzierżkina, DWB, i 
żydowskiego i polskiego teatrów. 

  

tów, z czego 446,400 tys. funtów, doko- 
nanych było na rzecz obcych rządów i 
instytucyj. Z całej tej sumy 60 proc. po- 
zostaje dotychczas niepokrytych. 

W związku z rewelacjami prokurato- 
ra nakazano wzmocnienie ochrony sali, 
gdzie odbywa się śledztwo. Osoby, przy 
bywające na rozprawę, poddawane są 
rewizji, czy nie posiadają broni, istnieje 
bowiem podejrzenie, że na życie Morga- 
na planowany jest zamach. 

BELKIN CZARA: 

MODY PARYSKE 

  

Na zdjęciu naszem widzimy piękny płaszczyk 
deszczowy, wykonany przez jedną ze Świato- 

wych paryskich wytwórni mody. 

  

Wezuwiusz znowu działa 
NEAPOL PAT. — Od tygodnia trwa 

wzmożona aktywność wulkaniczna Wezu 
wjusza, przynajmniej narazie niegroźna. 
Z głębi krateru wznoszą się olbrzymie 
płomienie, dają się słyszeć podziemne hu 
ki; od czasu do czasu wulkan wyrzuca 

Król Karol doktore x honoris 
causa 

BUKARESZT. PAT. — Na uniwersy- 

tecie w Ozerniiowcaąch odbyła się uroczy- 

stość wręczenia królowii Kerolowi dyplomu 
Doktora Hiomionis Causa. | 

sziłubsckiem pokazamiem języka, — zbyt 
jest niepoważna. Ale czego się miie robi dla 
reklamy... Gorzej jest z treścią. 

Książka zawiera. 47 stron i podajje po- 
gadamkę p. M. Znamierowskiej - Prūffe- 
rowej o gobelinach oraz przebieg walki o 
gobeliny. Do tej książki został dodzmy z 
odmienną paginiacją miby-wstęp, zawierają 
cy 88-sfironicową mozpnawę dr. M. More- 
lewskiego pt. „Wartość historyczna i ar- 
tystycznia. gobelinów katedry wileńskiej". 

Wiydanie książki o gobelinach wileń- 
sikich jest. niezawodniie pomysłem doskona- 
łym. Gobeliny są wielkim skarbem artys- 
tycznym, są chlnbnem świadectwem naszej 
łączności. z Furopą, dowodem wielkiej kul- 
tury maszych przodków. Dokładne poin- 
formowanie ogółu o tem, co posiadamy, 
jesli nietyllko pożytecznym mwysilikiem nau- 

kowym, ale i wielkim czynem społecznym. 
Dzieło © gobelinach mależałoby więc przy- 
witać z jalk majwiększem uznieniem i dążyć 
do: spopulamyzowamniia go wśród szerszych 
wamstwi społeczeństiwa, bo mie itak mie pod- 
nosi ducha, jak poczucie łączności pokoleń 
i Świadomość ciążącego ma każdym z nas 
obowiązku dotrzymemia kroku maszym 
przodkom, którzy: tak bujnie twionzyli życie 
kulturalne !... 

Rzecz jasna, napisamiie rozprawy o g0- 
belinach moglło być powierzone |tyllko dr, 
M. Morelowskiemu, którego enudycja w 
tym. zakresie jest bez konikurencji, Ale dla 
milkkogo mie jest tajemnicą, że dr. M. More- 
lowski, wybitny erudyta i doskonały mów- 

ca, gdy zacznie operować piórem, wykazuje 
zdumiewającą nieporadność i mprost past- 
wi się mad biedną mową polską !.. 

Przecież takie „Gobeliny* dr, M. More- 
lowskiego są nie do czytania!.., Nie jest to 

miaukowa mozprawa, bo brak |konstnukcji, 
silemie się ma dowcipy lub próby moralić 
zowamia, zaprzeczają pojęciu o pracy nau- 
kowej. Nie można jednak mazwać tego i 
dzielem popnilemnem, gdyż madmiar erudy- 
cji (podanej mieraz wi sposób naiwiny, bo 
w. celu oszołomienia czytelnika), chaos 

  

  

kamienie i wielkie chmury popiołu. Po- 
za środkowym otworem krateru utworzy 
ły się dwa kratery boczne. 

W WIRZE STOLICY 
ROZKOSZNY DESZCZYK MAJOWY.. 

Śliczny ten nasz maj, ta nasza wiosna, ‹а 

pora kwiczących słowików i kwitnących kwia- 

tów. 

  

Codzień deszcz, właściwie codzień ulewa. 

Pocieszano się zrazu, że to 40 męczenników, 

że to Bonifacy i Serwacy, że to wreszcie przej- 

dzie. PIM głosi od dwóch tygodni: zmniejsze- 

nie zachmurzenia, stopniowe ocieplenie, gdzie- 

niegdzie deszcze przelotne. -Naturalnie bez sen- 

su — potop, ziąb, wiatr, gdyby nie kalendarz, 

wszyscy myśleliby, że to listopad. 

Stary profesor dobrze mówił: — najlep- 

szym sposobem przepowiedzenia pogody jest 

twierdzić, że jutro będzie taka sama, jak dziś, 

Istotnie w ten sposób zgaduje się trafnie około 

60 proc. PIM ze swoją uczonością, myli się 

w 90 proc. 

W Polsce zresztą łatwo być doskonałym 

przepowiednikiem pogody, należy zawsze po- 

wtarzać: — jutro będzie szpetnie! deszcz, zi- 

mno, plucha! I 350 razy w roku zgadnie sie co 

do joty. 

Każda impreza zależna od pogody musi u 

nas plajtnąć. Wciąż urządzają akademie i do- 

brze — bo jeszcze są sale, co nie przeciekają 

zdobyto się raz na zorganizowanie meetingu 

lotniczego, wielkie przygotowania, wielka rekla 

ma, wielkie na 30.000 osób trybuny — wszyst- 

ko wzięło w łeb, bo jak zaczęło lać we środę 

o 4 po poł. to lało cały czwartek i na piątek 

jeszcze wody starczyło. Miało przyjść 100.000 

widzów — przyszło paru prezesów Lopu z pa- 

rasolami; całe szczęście, że koszta organizacji 

meetingu pokrywa się z lopinych pieniędzy, nie 

z prywatnych, prezesowskich —w tym bowiem 

wypadku ich łzy, dodane do ulewy, zatopiłyby 

lotnisko. 

Śliczny maj! Nigdzie bzy nie kwitną, ka- 

sztanów ani śladu, wszyscy powyciągali jesion- 

ki z naftalicy, dorożkarze myśłą o przerzuceniu 

się na gondoljerów..... Karol. 

Starania © podwyższe- 
nie zwrotu cła na owies 

Województwa północno - wschodnie, posia- 
dające charakter wybitnie rolniczy, ze zwro- 
tów cła na żyto i jęczmień przy wywozie pra 
wie że nie korzystają, gdyż są w odniesieniu 
do tych zbóż samowystarczalne i większych 
ich radwyżek nie posiadają, dzięki natomiast 
ctfitym zbiorom owsa rozporzadzają większe- 
mi jego nadwyżkami, które mogą być ekspor- 
towane. Wywóz owsa w dzisiejszych warun- 
kach, — gdy ceny na rynkach zagranicznych 
kształtują się niepomyślnie — przy obecnej wy 
sokości wzrotu cła na owies, nie może być u- 

skuteczniany. Przy cenie owsa, wynoszącej 
dzis f-co st. załadowania na Wileńszczyźnie ca 
zł. 1l za 100 kg., kosztach przewozu do Gdań 
ska w wysokości zł. 3.63 — sprzedaż owsa 
loco Gdańsk byłaby możliwa po cenie ca zł. 
14.65, tymczasem eksporterzy mogą uzyskać 
za owies kresowy f-co Gdańsk zaledwie zł. 13 
za 100 kg., zatrzymując dla siebie premię. 

Frzeprowadzenie opłacalnej kalkulacji, jak 
wynika z powyższego, byłoby możliwe jedy- 
nie w Pypadki podwyższenia zwrotu cła na 
owies o 2 zł. czyli do wysokości premii, wy- 
płacanej przy eksporcie żyta. 

Z uwagi na to, że istniejące dość znaczne 
nadwyżki owsa na rynku krajowym oddziały 
wują bardzo ujemnie na kształtowanie się cen 
zbóż, Izba Przemystewo - Handlowa w Wilnie 
zwróciła się do Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu z oapowiednią prośbą o podwyższenie 
wypłacanego dotychczas zwrotu cła na owies 
przy eksporcie do zł. 6 za 100 kg., co mogłoby 
znacznie ożywić eksport rolny z jej okręgu i 
przyjść tą drogą z pomocą rolnictwu, tem bar- 
dziej, że poza lnem producenci rolni z innych 
premij, wypłacanych przy eksporcie nie korzy- 
stają. 

W razie zaistnienia poważnych trudności co 
do przeprowadzenia podwyżki zwrotu cłą na 
owies, Izba Przemysłowo - Handlowa w Wil- 
nie prosiła Ministerstwo o przyznanie podwyż 
szonej premji na wywóz z jej okręgu ograni- 
czonego kontyngentu owsa w ilości 3 tysięcy 
tonn. 

   

  

| Od Administracji | 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

1 czerwca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

konstrukcyjny, a. przedqwszystkiem nie- 
możliwy styl, robią z wozprawy rebus, nie 

zachęcający nawet do: mozwiązywamia! 
Gdyby: obecnie żył autor dzieła pt. „Jak 

mie należy mówić i pisać po polsku”, mógł- 
by swych uczniów i czytelnikówi wprost 
skierowiać do rozprawy: dr. M. Morelow- 
skiego, gdzie znajdzie się wszystko: i mu- 
sycyzmy, i germamizmy, 4 niemiecka bu- 
dowa zdań i nieumiejętność łączenia zdań 
podrzędnych z madrzędnemi, i „accus:iti- 
vus m, i marzędnik w onze- 
czeniu.. 

Owen książkę na: dhybift-trafił: 

„Jedniostki postajwione wysoko, a obar- 

czone ciężkiemi kłopotami w sprawach pu- 
blicznych, z całą majjlepszą wolą, mogiły 
przykładać do naszych gobelinów: zbyt ma- 
fłą wagę 'wskiutek tego, Że, dotąd nigdy 
maulkowo mieopracowame, były one wogóle 
mało znaniemi!... 

„Wysokiopostawlennyja liea“, maukowo 
mie opracowane, bylty mało znane (Nie- 
„znamemi*!) — cóż ita za labsund!... Sta- 
mowczo: do rozprawy: dr. M. Miorelowsikie- 
go trzeba m jak: majlepszą wiolą przyłożyć 
jak najcięższą wegę i prosić Autora'o sza- 
cunek dla mowy polskiej, która bądź co 
bądź jest ,większym skarbem kulfiuralnym 
od! majpiękniejszych nawet! gobelimów!... 

RWZA, wydając książkę, napisaną mie- 
poradną, a nieraz i niechlujną polszczyzną, 
lub rozsyłając podobne zeproszenia ma 0- 
twarcie „Smorngoniji“, mietylko mie zdobę- 
dzie sympatji czytelnikėsi, ale może spo:- 
kać się ze słusznym zarzutem niekonsek- 
wemcji: broniąc donobku kulturalnego, 
nie można pnzecież lekceważyć majwiększe- 
go skarbu kultury maradowej, jakim jest 
mowa. Czyż trudno było upoważnić kogoś 
do zrobienia; literackiej korekty? 

RWZA wciąż mówi o kultumze, wciąż 
iwważa siebie zai najistotniejszą przedstewi- 
zielikę współczesnej [twórczej myišli artjys- 
tyczmej (Wilna, wciąż występuje w: woli о- 
piekunki kultury „tutejszej”. 

  

Właśnie w, tej noli wystąpiła RIWZA, 
jako imiejatorka komisji tealtralmej, żąda- 
jąc dla, siebie głosu miemal! decydującego. 
Ten projekt, jak: już jwykazałem, również 
zawiera. szczęśliwą myśl i odznacza się mie- 
dołężnem skonikretyzowaniem. Jak wszyst- 
kie dotychczasowe poczynania RWZA..., 

Sprawa (teatrslna'  masuwa podejrzenie 
o krótkowzroczności RWZA. Walka o te- 
atry w imię obrony 'wartości = 
niezawodnie jest czynem pożyftecznym i 
traebnym, ale przecież teatry mają "ogra 

niezony wpływ! ma: społeczeństwo, 
do najszerszych mas nie docierają, — e 
dotrą nigdy... 

Wieś teatnu mie zna, matomiast rwieś 
zna radijo... 

Dlaczego RIWZA mie zorganizuje pra- 
widllowej walki o większą samodzielność 
radjostacji wileńskiej ?... Warszawa kom- 
pletnie zabija Wilno, nadając programy, 
których masza jprowliinieja słuchać nie chee. 
Imiejaltywa rwileńska jest niemal calkowicie 
zlikwidowana. (Podobno, w lecie będzie 
jeszcze gorzej: wileńska radjostacja zejdzie 
do roli radjostacji, tiransmiltującej odezy- 
ty # słuchowiska jwarszarwskie. 

Właśnie : imię majżywotniejszych 

potrzeb kulturalnych naszych ziem oraz w 
celu obrony interesów. wileńskich uezo- 
młych, literatów i muzyków, — mależałoby 
wzmowić próby przełamania oporu centm:li 
warszawskiej ii dążyć do uzyskania jak naj- 
większej samodzielności. 

Sprawa radja o wiele przeresta spra- 
wę teatrów lub gobelimów, — może więc 

wilaśnie dlatego RWZA mie chce jej poru- 
sza? 

Wówczas feni brak czymiu, ze względu. 
na głoszone hasła obrony kultury, — jest 
równie niekonsekwentny, jak czyny, Sp'- 
czone wslkutek  kompromisowego wyko- 

nania... W. Charkiewicż, 

Ми& , 
ATR 

 



CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

KAŻDY _ PODZIĘKUJE... 

Jest taka sprawa w Wilnie, która: iob- 

chodzi wszystkich bez różnicy wiielku, płci, 

wymienia i mamodoości, sprawa łatwa. da 

zrealizowania, a mimo to lekceważona od 

szeregu. [ati przez magistrat swileńskii,. — 

Sprawą tą jest — jakże boleśnie odczuwa- 

ny przez msze nogi i zelówki! — bralk 

przejść przez jezdnię dla pieszych w miej 

scach skrzyżowań uliie oraz ma „placach! 

Poruszano ją w prasie wiileńskiej kilka- 

Krośnie, miesłiety, jak dotychezas bez Te- 

mulltia bójwi. Н 

Ohodzenie po wyboistym brukiu wilen- 

skim jest katuszą, wie o tem każdy, ikto 

choć raz spróbował! Budowa jezdni gład- 

kich postępuje tak żółwiim kmokiem, że li- 

czyć ma: to nie możmia. W świetle tych falk- 

tów zaopatrzenie ulie i placów! Wiilma w do- 

godnie przejści:, staje się palącą potnzebą ! 

Tymczasem. cóż widzimy; voto, myląc 

ogół obiecanką urządzenia przejść asfa|- 

towanych, magistrat pousuwał przejścia 

z płyt kamiennych, imajwet tam gdzie one 

istmiały, tułk że obecnie miema już żad- 

miych!! Tak uczyniomo. między innemii w 

miejseu skrzyżowania ulie Zawalnej i: W. 

Pohalaniki, gdzie obeanie si RE 

wygodnego przejścia, trzeba. drałować z 

kilksmašcie metrów: po kocich <bach jezd- 

ni!! Skrzyżowanie to należy do wybitniie 

muchłiwiych; przy przechodzeniu należy. do 

brze tważać nia samochody i wehilkuły 

konne, tymczasem uwaga. jesii rozstrzelona 

ponieważ  jedłiocześniie trzeba wybienač 

miejscz ma stąpnięcie, by; mie powyłkręcać 

sobie nóg. O wypadek w tych warunkach 

nietrudno. Analogiczną  syiuację mamy 

pray skrzyžomaniu Wileńskiej i Trodkiej. 

Imne jeszcze miedomiagania z tego za- 

kresu. Oto przejśdia dlx pieszych pzez 

pllne Katedralny: po obu stronach Sjkwieriku 

są nie wystanczająco szerokie wi stosunku 

do ożywionego ruchu który, tu panuje, w 

rezultacie czego część publiiczniości jest sta 

le spychamą ma bnuk, powsitają waśnie, za- 

tengi, prełlensje... Ozyž tak itrudno mwozsze- 

mzyć te przejścia o parę płyt? ‚ 

A teraz słów parę o samym materjale, 

z którego ma się robić owe przejścia, Liau- 

sowane pnzez magistrat asfaltowe pnzej- 

ścia mie wydają się mam praktycznemi. Po 

miedługim czasie koła pojazdów szczenbią 

po obiu ich bokach szereg niejednolitych 

wyżłobień i aki ząbkowany chodniczek 

poczyna wyglądać miechlujnie i obskumn ie! 

Przejścia z płyt kamiennych odznaczają 

się wielką tmwałością, przytem magistrat 

maiusi posiedać większe ich ilości, usunięte 

z dawniejszych chodników. mógłby więc je 

wykorzystać ! 
„Poza płytami kiamiennemi możnaby z 

powodzeniiem użyć ido budowy pnzejść dro- 

bnej i grubej kostki betomowej której się 
używa przy sobotacdh chodnizowych dla 

wykładariia rwjazdów do bram. 
Tak czy imieczej, miejmy nadzieję, że 

naegistrat zechce mareszcie zliiować się 

nad naszemi zbolałemi nogami i żaopatrzy 

w przejścia śródmieście wiileśskie, Koszt 

mizimaliny, a ulga dla mieszkańców wiel- 
ka! Każdy się ucieszy! Każdy podziękuje!.. 

„Przechodzień 

   

  

Dożywianie niezamożnej 
dziatwy 

na terenie gm. Byteń pow. słonimskiego. 

WI ostietiniich czasach stała ma porządku 

(dziennym sprawa niesienia; pomocy miaj- 

biedniejszym i nie tylko tą sprawą były 

zajęte władze państwowe, duchowne i Sa- 

momządowe, ale i szersze iwamstwy społe- - 

czeūstwa. 
Za ośrodkami, idąeemii w tym kierun- 

ku, podążył i Byteń. 
Z inicjatywy p. wójt, dobrego gospo- 

darza gmimy ii obywatela, Miarjana Zabie- 

żowskiego, przy udziale społeczeństwa: zo- 

stał zorganizowany: przy końcu lutego br. 
Gmininy Komitet dożywiania: biednej dziat 

my. W sklad komitetu weszły następujące 
osoby: prezes miejscowy (ks. dziekan pra- 

wosławiny Michal [Pawłowski, skarbnik p. 
Marjan Zabiežowsiki, sekmetarz: sekmetiarz 

gminy B. Rajko, omz członkowie: pp. Fr. 
Hemplowia, Janina Mieczkowska. i kierow- 

nik miejscysej szkoły, Pawieł Krot. 
Akcja dożywiania została wydatnie po- 

parta ptzez stanostę ny powiat słomimski, 
p. Edmunda Koślacza, który raczył ofia- 
nować 'w gotówce zł. 494 gm. 85, w naturze: 
mąki 1084 kg., cukru 300 lkg., « kawy 75 
kę. Urząd gmiewy ofiarował ww naturze 600 
kg, ziemniaków i 80 kg, keszy jęczmiennej. 
Miejscqny ks. dzielkam: prawosławny Pawi- 
łowski : mw gotówce 5 zł.,; wi naturze dosyć 
często zasilał kuchnię: ziemniakami, ika- 
szą, ogórkami i kapustą. Oprócz (tego do- 
prowolnych ofiar złożono ma tem cel zł. 16. 

Uruchomicno kuchnię w: Byteniu w dniu 
3 merca br. i wydawano dziennie 140 о- 
biadów (w ciągu 70 dni, tj. do 13 maja br., 
oprócz tego stosownie do ogólnej ceny je- 
duego obiadu wydano (dla dziatwy żydów- 
skiej zł. 27 i odpowiednią iilość cukmu. 

Dziatwa korzystała z obiadów z nastę- 
pujących osiedli: m. Byttenia, Kiazina, Zi:- 
rzecza, Pirzyborowa, Zapola i Bloku Byteń, 

Od dnia. 25 manca br. uruchomiono ku- 
chnię w osadzie Wielkie Pole pod 'dozorem 
nauczycielki, p. 'Wandy, Turezymowskiej; 
dożywiano 170 dzieci w ciągu 49 dni, tj 
do 14 maja br. 

Ogółem miydeno obiadów: w Bytemiu 
9.800 i rw iWielkiem Polu 7.460, razem 
17.260. Przeciętna. wartość obiadu 'wymo- 
siła groszy osiem z ulamikiem, 

, Gmina Byteń jest najbiedniejsza w po- 
wiecie: pomoc miieodzowna, która była w 
swpim. czasie udziellona, przeto. p. stamoś- 
с skłedamy: najserdeczniejsze  staropol- 
skie „Bóg zaplač“ oraz komitetowi i pp. 
Zofji Bukowskiej, Annie Juszkiewiczowej, 
Fugenji Kozłowskiej i Hallinie Juszkiewi- 
czowej, które maczyły pójść ma spotkamie 
i zajęły się sprawą przyrządzania ii rozda- 
wania obiadów, serdeczne podziękowienie. 

24 maja 1933 m. Byteń. _ RODZICE. 
 ROZOPZYRORKTEOORY TEZ ERYS PROCZ: PSOCT 
CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROZNYM, A NIEUBLAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
*WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 

KRON 

Wschód słońca gq, 2,59 

Zachód słońca į. 7,33 

Avgustyna 
| GFERZASAEZUN | 

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

Z DNIA 26 MAJA 

Ciśnienie średnie: 745. 

Temperatura średnia: 9. 

Temperatura najwyższa: + 

Temperatura najniższa: -- 8. 

Wiatr: zachodni. 

Opad: 19.7 mm. 

Tendencja: spadek, 

nienia. 

Uwagi: deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-% 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju zachmurzenie zmienne, — 

przeważnie jeszcze duże, z opadami, zwłaszcza 

na północy i wschodzie Polski. Temperatura 

bez większych zmian. Słabe i umiarkowane 

wiatry zmienne. 

  

następnie wzrost ciś- 

MIEJSKA 

— KOMITET ROZBUDOWY. 55.000 

złotych ma obecnie do podziału ma budo- 

wę nowych i wykończenie wozpoczętych 

domów. Komitet: Rozbudowy. 

Są to resztki z Fumduszu Budowlaanego 

których podział dokonany zostanie w maj” 

bliższym czasie. Około: 70 właścicieli ubie- 

ga się o ofirzymanie pożyczkii z tego fun- 

duszu. 
— KONFERENCJA TEATRALNA. — 

Konferencja ;w. sprawie teatrów w Wilmie 

odbędzies ię wi magistracie w najbliższy 

poniedziałek wieczorem. Wezmą w niej u- 

dział reprezenitamci  wiłzdz wiojewódzkich, 

kuratorjum, miasta, oraz znzeszeń artys- 

tycznych. Omawiana będzie organizecja te 

atrów i spnzwa kierownictwa. 

— KOMUNIKACJA NA WILEJI. Z dn. 

25 maja została podjęta komunikacja wo- 

dna z Werkami. 
Narazie stlatki kursują tylko w niedzie- 

le i święta. 

Od; 1 czenwiesi komunikacja z Werikami 

będzie się odbywała codziennie. 

— REJESTRACJA DOROŻEK SAMO 

CHODOWIYCH. W dniach 16, 17 i 19 czer- 

wiea odbędzie się rejestracja: taksówek, — 

Obecniej ak się okazuje, kursuje m: mieście 

zaledwie 69 autodorożelk. 

—NA ZJAZD PRACOWNIKÓW MIEJ 

SKICH. Na zjazd Związków: Pracowników 

miejskich do Torunia wyjechali z Wilna 

dwaj delegaci pp. Bujwid i Szymeltowicz. 

— GODZINY HANDLU. Wobec zaob- 

esrwowanian' iestosowania: się kupców do 

ustalonych godzin handlu, policja zwróciła 

specjalną uwegę szczególnie ma sklepy w 

dzielnicy żydowskiej, rm celu ustalenia win 

mych tych iwykmoczeń. 

— CENY NA RYNKACH, W. bieżącym 

tygodniu ceny na rynkach mia towary, Spro 

wadzane me jwsi, podniosły się przeciętnie 

o 0,28 priocenit. 
WOJSKOWA 

OFICEROWIE PRZENIESIENI W 

STAN SIPOCZYNKU. Ostatni Dziennik 

Personalny M. S. Wojsk. przynosi listę o- 

ficerów, przeniesionych rw: stan spoczynku. 
Między innymi odeszlii ze służby czyn- 

miej ks. papelam| KOP-u pułk. Józef Herget, 

ppłk. Bzlsewicz, płk, Bystram z DOK 4 

(zmamy wilnianom jako dowódca brygady 

Kkawallerji, która w roku 1920 ścigała ar- 

mję Gaja. W: skład tej brygady, wehodził 

m. in. 211 p. už. wileńskich mjr. Dąbrow- 

žikiego), mjr. Stetkiewicz z 13 pulku uł:- 
nów i mtm. Supko z 23 p. mt. ч 

SKARBOWA 

— ODWOLANIA OD PODATKU O- 
BRODOWEGO. Władze skarbowe przystę- 
pują do rozpatrywania podań odwoław- 
czych od wymiaru podatku obrotowego za 

wok 1932. Opinje komisji szecunkowych 

wpłyną na OSO ną: decyzję. 
* 

  

Członkowie Stow. Kupców i Przemys- 
łowców Chnześcijainj w Wilnie, którzy zło- 
żyli odwołania (od wymiaru podatku obro- 
towego za wok 1932, prcszeni są w interc- 

sie ich własnym o złożenie w biunzeStaw. 
odpisów, odwołań. 

KOLEJOWA 

INSPEKCJA LINIJ KOLEJO- 
WYCH. Prezes Failkowski wyjechał na lus 
fiację linij kolejowych ma (terenie woje- 
wócdzitwa wileńskiego. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja. — Dnia 27 maja rb. odbędzie 

się w Sali Kolumnowej o godz. 13-ej promo- 

cja na Doktora Medycyny lekarza Eugenjusza 

Gerlego. 

: AKADEMICKA 
— Z Koła Historyków. — Zarząd Koła Hi- 

storyków sł. USB zawiadamia wszystkich człon 
ków Koła, że w sobotę t. j. 27 maja rb. o go- 
dzinie 18,15 w pierwszym, a 18,30 w drugim 
terminie w sali Seminarjum Historycznego od- 
będzie się zwyczajne walne zgromadzenie Koła 
Hist. z porządkiem dziennym następującym: — 

1) zagajenie; 2) wybór prezydjum: 3) od- 
czytanie protokułu; 4) sprawozdanie ustępują- 
cego zarządu: a) kasowe; b) ogólne; 5) od- 
czytanie preliminarza buch.; 6) sprawozdanie 

komisji rewizynej; 7) dyskusja nad sprawozda 

niami; 8) poprawki do statutu; 9) wybory no 
wych władz; 10) wnioski ustępującego zarzą - 
du; 11) sprawa jubileuszu Koła; 12) wolne 
wnioski. 

Obecność członków konieczna. 
— Zebranie Sekcji Wyrobienia Wewnętrz- 

nego Sod. Marj. Akademików USB odbędzie 
dzie się w niedzielę 28-V o godz. 16 w lokalu 
sodalicyjnym (ul. Wielka 64). 

— Zarząd Sodalicj Marj. A-czek zawiada- 
mia, że dnia 28 maja r.b. o godz. 9 w Domu 
Sodal. (ul. Królewska 9 — 9 odbędzie się Msza 
św. z Komunją Św., poczem w Ognisku (ul. 
Uniwersytecka 9 — 9 śniadanie i zebranie 
ogólne. 

SZKOLNĄ 
— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 

$ 

KA 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 
łu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. gimnazjum im. T. Czackiego bę- 
dą czynne klasy od II do VIII. Egzaminy wstęp 
ne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum roz- 
poczną się w pierwszym terminie dnia 16 ma- 
ja o godz. 8 rano, w drugim terminie dnia 16 

czerwca. 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 

dziennie od 10 — 13 kancelarja gimnazjum 

przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10 — 56, gmach 

własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) i 

ogród szkolny. 

— Wystawa w gimnazjum im. A. Mickie- 
wicza. Została otwarta wystawa prac uczniów 
i profesorów. Wystawa ta potrwa tylko dwa 
dni, to jest w sobotę po południu i w nie- 
dzielę od 11 do 3 po poł.. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA: I ODCZYTY 

— Walne Zgromadzenie Towarzystwa Bi- 

bljofilów Polskich odbędzie się dnia 30 maja 

we wtorek w pierwszym terminie o godz. 7,30 

wiecz. w drugim terminie o godz. 8 wiecz. te- 

gož dnia. Na porządku dziennym prócz spra- 

wozdania zarządu i komisji rewizyjnej reierat 

p. Ludwika Chomińskiego, prezesa T-wa pt— 

„Jak się robi ksiąžka?“ Powyžszy autoreferat 

wydawcy, ilustrowany przezroczami, ze wzglę- 

du na spodziewanych gości, odbędzie się na 

początku zebrania, t. j. o godz. 8 wiecz. w 10- 

kalu Bibljoteki Państwowej im.  Wróblewskich 
przy ul. Zygmuntowskiej 2. ; 

— Ze Zw. Wł. Nieruchomości. W dniu 28 

maja r.b. o godz. 12 m. 30 w sali Szkoły Te- 

chnicznej przy ul. Holendernia na Antokolu — 

odbędzie się zebranie członków Związku Wła- 

ścicieli Średnich i Drobnych Nieruchomości m. 

Wilna i woj. wil. — Dzielnicy Antokol, z po- 

rządkiem dnia: 1) zagajenie, 2) sprawozdanie 

Zarządu, 3) sprawa wykupu ziemi, 4) Sądy po- 

lubowne i ustawa budowłana, 5) wybory no- 

wego zarządu i 6) wolne wnioski. Na zebra- 

nie zaprasza się wszystkich członków związku. 

RÓŻNE 

— MONETY JUBILEUSZOWE. Z о- 

kazji 250 woczniey odsieczy wiedeńskiej i 

70-lecia śmierci Traugutta, ukażą się jubi- 

leuszowe monety srebrne, wartości 10 zł. 
— LOTY PASAŻERSKIE NAD 'WIL- 

NEM. Zarząd Kiomitetu Woj. Wileńskiego 
LOPP podaje do wiadomości, że poczyna” 
jąc od: niedzieli 28 maja bir. ottganizować 

będzie w porozumieniu z (PLL Lot co nie- 
dzieła loty jpaszżerskie niad Wilnem ma. sa- 
molotach Fokkera. Cena łotu dilla 'ezłonka 

LOPP za okazaniem legitymacji członikow- 

skiej 6 zł., dla nieczłonika 7 zł. Początek lo- 

tów o godz. 11. Dojazd ma lotnisko w Ро- 

rubenku autobusami, odehodzącemi z pla- 
cu ratuszowego przy ul. Wielkiej o g. 10,30 

Zapisy na loty przyjmuje Biuro Komi- 
tetu Woj. Wileńskiego LOPP ul. Wielka 
51 — w dniu lotów Kiemownietwo Portu 
otniczego w Porubaniku. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robot- 
niczy podaje: w niedzielę dnia 28 maja 
o godzinie 13 w lokalu przy ul. Metropo 
litalnej I odbędzie się uroczyste inaugu- 
racyjne tegoroczne rozpoczęcie pracy 
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotni- 
czego w Wilnie. 

Na program złożą się: 
1) prelekcja prezesa Ch. U. R. dra K. 

Niżyńskiego p.t. „Sprawa robotnicza a 
Kościół katolicki*. 1 

2) produkcje orkiestry dętej p. p. po- 
cztowców pod dyrekcją p. Stachacza; 

3) produkcje chóru „Echo“ pod dy- 
reckją p. Kalinowskiego. 

Na powyższe otwarcie zarząd Ch. U. 
R.'u zaprasza jak najserdeczniej gości ze 
wszystkich warstw społeczeństwa. — 

Wstęp wolny. 

— TYDZIEŃ DZIECKA. Wojewódzki 
Komitet „Tygodnia Dziecka” podaje do 
wiadomości, że dnia 28 maja tj. w mie- 
dzielę odbędzie się lotemja fantowa na 
rzecz kolonij letnich, Fiamity oglądać moż- 
ma tw: lokalu przy ul. Mickiewicza 23. Bile- 
ty po 50 gr., co drugi bilet wygrywa. 

Komitet prosi o mabywamie biletów, 
ponieważ stosownie (do otrzymanej gotów- 
ki, wysłania będzie więkisza: lub mniejsza - 
lość dzieci ma kolonije, 

W tymże dniu, jako ostatnim „„/Tygo- 

dmiia Dziecka* umządzone będą różne at- 
ralkcje tak dla dzieci jak i dla dorosłych 
w: ogrodzie Bernardyńskim. Muzyka, pocz- 
tr, kosze szczęścia, wędki, karuzela; za- 
barwy dla dzieci itp. przyciągną prawdopo- 
dobmie publiczność, kitórej leży na sercu 
uiedela naszych dzieci. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś w 

sobotę 27 maja z powodu odwołania premjery 
„Džymbi“ nie mogącej się odbyć w teatrze Let 
nim ze względów atmosferycznych, dana będzie 
komedja A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny 
po cenach: propagandowych. 

Jutro w niedzielę wieczorem po raz ostatni 
po cenach propagandowych „Pokój nr 17 na 
trzeciem piętrze”. 

Ł 

    

— Niedzielna popołudniówka. — W niedziė, 
lę 28 maja o godz. 4 po południu po cenach 
propagandowych „Lekarz bezdomny* A. Sło- 
nimskiego. й 

— „Tani poniedzialek“. — W poniedziałek 
dnia 29 maja o godz. 8 wiecz. po raz ostatni 
w sezonie „Wróg ludu* Henryka Ibsena. 

Ceny propagandowe. 
— Występy Jadwigi Zaklickiej w ogrodzie 

po-Bernardyńskim. -— We wtorek dnia 30 ma- 
ja o godz. 8,15 otwarcie teatru Letniego ko- 
medja węgierska „Dżymbi*, w której wystąpi 
po raz pierwszy w Wilnie artystka teatrów 

GS i poznańskiego Jadwiga Zaklic- 
a. 

— Jutrzejsza popołudniówka w  Lutni, 
Jutro w niedzielę grana będzie o godz. 4-ej po 
południu po cenach propagandowych  „Cnotli- 
wa Zuzanna” z В. Halmirską w roli tytułowej. 
Ceny propagandowe. : 

— Jedyny występ Haliny Szmołcówny w 
Lutni. — Halina Szmolcówna wystąpi raz je- 
den tylko w teatrze Lutnia we wtorek 6 czer- 
wca w niezmiernie bogatym i ciekawym re- 
pertuarze tanecznym. Obok znakomitej artystki 
wystąpią również Halina Hulanicka i Zyg - 
munt Dąbrowski, czołowe siły baletu opery 
warszawskiej. 

— Występ Hanki Ordonówny w Lutni, — 
Kierownictwu teatru muzycznego Lutnia udało 
się pozyskać znakomitą pieśniarkę H. Ordonów 
nę na jeden występ, który odbędzie się we 
środę 7 czerwca w Sali Lutni. Wieczór wypeł- 
ni w całości H. Ordonówna, występująca w 
niezmiernie urozmaiconym programie, dającym 
pole do wykazania wszechstronnego talentu tej 
bezwatpienia najlepszej połskiej „diseuse*. — 
Będzie to zarazem pożegnalny występ tej wiel 
kiej artystki przed wyjazdem na dłuższe tour- 
nee zagranicę. Bilety nabywać już można w ka 

KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE.. gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł-sie Lutni. ‹ 

OWO 

Zebranie sprawozdawcze 
ze Zjazdu Gospodarczego w Warszawie 

Rada Grodzka BBWR, pragnąc zazma- 
jomić szerszy: ogół swych członków z prze- 
biegiem odbytego wr ubiegłym tygodniu 

Zjazdu Gospodarczego w! Wzerszawie, zor- 
ganizow ala zebranie sprawozdawicze ze zja 

zdu, zaprosiwszy na prelegentów: pnzed- 
stawicieli poszczególnych komisyj zjazdo- 
wych. To miezmiennie 'imteresujące zebra- 
nie odbędzie się w Sali posiedzeń Rady 
Wojewódzkiej BBWR przy ul. św. Anny 
2—4 w poniedziałek dpniia 29 bm. o godz. A; Prace komisji samorządowej” 
18 minut 30. 

Na program zebrania złożą się 'treści- 
we referaty, które wygłoszą: p. inż. Wła- 

dysław Barański, dyrektor Izby: Przemy- 

słowo - Handlowej wi Wilnie ma temat „O- 
gólne spostrzeżenia oraz sprawozdanie z 
prae komisji pnzemysłowo - hamdlowej''; 
p. dr. Stefan Brokowski, poseł ma Sejm — 
sprawozdanie z komisji pracy; p. Włady- 
sław Szumański, prezydent Izby Rzemieśl- 
miczej — „Prace komisji rzemieślniczej”; 
p. Edward Taurogiński, prezes CKR — 
„Prace komisji rolmiczej*; p. dr. Wiktor 
Maleszewski prezydent miasta Wilna — 

Oraz p. 
„Aleksander Wysocki dyrektor Wileńskie- 
go Oddziału Bamiku Polskiego zda: relację 
z prac komisji finansowej. 

Wstęp ma: powyższe zebranie wolny. 

O nową parafję w ćwiermach 
BUDOWA KOŚCIOŁA W MIEJSCU, GDZIE STOI CUGOWNY KRZYŻ 

LIDA. Stanisłajwi Golmont, mieszkaniec 
wsii Čwiermy, (Alntoni Szamrej, mieszka- 
niec wsi Songajły i Jan: Dowlaszewicz ze 
wsi Paszki w powiecie lidzkim przesłali na 
ręce J. E. ks, Argybiskupa w Wiliniie proś 
bę o zezwoleniie ma budowę kościoła na 
miejscu postajwiionej obecnie pod wsią 
Ówiermy kapliczki i na utiworzenie para- 
fji. (Prośbę swą petenci motywują dużą od 
ległością wymienionych ii okolicznych wsi 
od! kościołów, sięgającą 12—14 (km., go u- 
trudnia mieszkańcom tych wsi wi wielkim 

stiopniu mależyte spełnianie obowiązków 
chrześcijańskich. Pilac pod budowę kościo- 
ła i dla użytku księdza zadeklarował wła- 
ściciel Maj, Berdówka p. Zachwatowicz; 
materjał budowlany jest już prawie pnzy- 
gotamalny, jak mównież wpłynęła spora su- 
ma pieniędzy, uzysdkemych z ofiar odwie- 

dzających wspomnianą kapliczkę pielgrzy- 
mek. Nowa ita parafja Tliczyłaby okolło 10 
tysięcy parafjan, mależących obecnie do 
panafij: lidzkiej, (trokielskiej i lipniiskiej. 

Zgromadzenie Komitetu BBWR. 
w Radoszkowiczarh 

Nasz Korespondent donosi z Radoszkowicz: 
Z inicjatywy komitetu miejskiego BBWR w 

dniu tym odbyło się tu onegdaj zgromadźenie 
ludności przy udziale posła na Sejm p. Włady 
sława Kamińskiego, zaproszonego w celu wy- 
głoszenia sprawozdania z działalności Sejmu i 
przebiegu Zgromadzenia Narodowego. 

Po wstępnem przemówieniu przewodniczące 
go komitetu miejskiego zabrał głos poseł Kamiń 
ski, który wyczerpująco omówił obecną sytua 
cję polityczną i gospodarczą w państwie, pra 
ce Sejmu oraz scharakteryzował rolę BBWR, 
jako wielkiego obozu politycznego, biorącego 
wobec historji odpowiedzialność za losy pań- 
stwa. W dalszej części swego przemówienia, 
mówiąc o przebiegu Zgromadzenia Narodowe 
go poseł Kamiński w mocnych słowach pod- 
kreślił niecną robotę opozycji, a szczególnie 
niesłychane ustosunkowanie się jej do tak do- 
niosłego faktu, jak wybory głowy państwa. — 
W wyniku przemówienia zebrani uchwalili na- 
stępującej treści rezolucję: „Zebrani w dniu 14 
maja 1933 r. mieszkańcy miasteczka Radoszko 
wicze i okolic w liczbie 300 osób po wysłu- 
chaniu przemówienia p. Kamińskiego posła na 
Sejm, potępiają szkodliwą dla interesów pań- 
stwa działalność opozycji, a w szczególności 
niewłaściwe zachowanie się opozycji podczas 
ostatnich obrad Zgromadzenia Narodowego i 
wyborów p. Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 
składają ponownie obranemu p. Prezydentowi 
ignacemu Mościckiemu wyrazy czci i hodiu. 
Rezolucję tę jak i następnie tekst depeszy do 
Pana Prezydenta przyjęto niemilknącemi okrzy 
kami. Orkiestra odegrała hymn państwowy-— 
Po zamknięciu zebrania poseł Kamiński przyj- 
mował licznych przedstawicieli ludności, zgła- 
szających się w różnych sprawach wymagają- 
cych opieki BBWR. 

MIR 
— Z TYGODNIA LOPP W M. MIRZE. w 

dniu 20 maja r.b. staraniem miejscowego Koła 
LOPP, zorganizowano przedstawienie, połączo- 
ne z koncertem i zabawą taneczną. Odegrano 
sztukę Czechowa „Oświadczyny* z udziałem 
p. Hibertowej i panów Tomaszewskiego i Ste- 
paniuka, Dział koncertowy wypełnił p. j. Kraj- 
nowicz, dając kilka solowych numerów skrzyp- 
cowych. Koncert wypadł b. dobrze. Po konce:- 
cie w lokalu p. Wólfowicza odbyła się zabawa 

Albo — albo 
Byt w Wiilnie niedawno urzędnik Gar- 

bacez, który demonstracyjnie głodował. Wy 

wołał sensację, zyskał populanność. Na 

tmzeci dzień giłodówiki zmądrzał, zjadł i wy- 

Jan: Pelirmo powoduje większą jeszcze 

sensację w Thiokach. Przyjechał z Wilna, 

zatrzymał się w schronisku Ligi mad je- 

ziorem, zamknął się tw pokoju i zasnął. Śpi 

tnzeci dzień. Wyważono drzwi, Peliwo zbu- 

dził się, spojrzał, odwmócił się do ściany: 

i zmowu zasnął. 

Dlaczego Peliwo śpi? Jeżeli, przyczyną 

śpiączki: są nudy wi schromiisku i paskudna 

majowa plucha, — mło, to: sprawa wyjaś- 

niona. A może jest! chory? W takim nazie 

zawołajcie lekarzy i mie róbcie z chorego 

czławiieka dziwowiska. 

  

        
     
      

    

450 H. P. 
(iły МОЙНе| 
do wykorzystania 

|» Laga   

  

Zmienić metody 
Fremciszek Kułcikis, mieszkaniec jed- 

nej ze wsi podwileńskich, przesiedział trzy 
lata ma Łukiszkach za kmadzież, 20 maja 
zwolniono go. iPierwsze knmoki skierował do 
starostwa grodzikiego. Nie zdjął czapki na 
schodach, aczkolwiek wiszą tam makazy 
zdejmowania czapek  wmietylko wewnątrz 

gmachu, ale już-już wi drzwiach wejścio- 
wych; mie zatrzymał się na wezwanie woź 
nego; oparł się niemel o gabinet starosty: 
i zmobił awaniturę. 

Krzyczał, że jest! bezrobotny, że należy, 

miu się po wyjściu z więzienia zapomoga, 
sklął wszystkich, dopuścił się obrazy wła- 
dzy i uspokoił się dopiero wówczas, gdy 
wezwama policja aresztowawszy go odj 
wadziła go znowu na Łukiszki, 

— No, Bogu dziękii — powiedział: 

Macchiawelski postępek Kułcikisa nie 
wymaga komenttamzy: chodziło mu oczywi- 
sta o powrót do więzienia. Musi tam być 
przyjemnie. Jest to zasługa władz: iwiięzien- 
mych, które potrafią umilić pobyt swym 
gościom. Ale czyż kara polega ma tem, aby 
ukaranemu robić przyjemność? Aby bu- 

dzić w mim tęskmotę do poniownej kary? 
Trzeba więc tym razem tak obrzydzić Kiuf- 
cikisowi Łłukiszki, by nie zapragnął ich 
już migdy. A prościej jeszcze, nie odpnowa- 
dzać go tam. Policjant powinien mu po- 
wiedzieć: 

— Chcesz ikrzyczeć? No, to knzycz. Ja 
posłucham, 

Kałcikis pokrzyczy, pokirzyczy, zmęczy. 
Się i przestanie. Poliicjamit wtedy do niego: 

— Chciałeś Łukiszek? Ot, i nie pój- 
dziesz, 

I pokezuje mu figę. 

PORAJAWRARYNIC 5 5UYB KOWUWRIYCCYOWNNE 

Włamywacz w składzie kościelnym 
WILNO. — Wczoraj w godzinach wieczornych na terenie zakrystji kościoła Serca Jezu- 

sowego przy ul. Wiwułskiego na gorącym uczynku włamania do składu kościelnego, gdzie 
znajdowały się dywany i 

Zatrzymanym okazał się Dawid Pejres, zamieszkały przy ul. Połockiej 
przestępca. — Drugi włamywacz zdołał zbiec. 

   
inne rzeczy kościelne, przyłapano złodzieja. 

4, znany policji 

wynik zawodów strzeleckich 
O MISTRZOSTWO HUFCÓW S 

W dniach 20 i 21 maja 1933 r. stiama- 
ZKOLNYCH P. W. W WILNIE 

żliwych. — drugie st. junak Pietkiewicz 
taneczna. Brak odpowiedniego lokalu w m. Mi- nyem. Komendy, Obwodu P, W. 1 p. p. leg. Wacław z hufca giłmm. im. Ad, Mickiewicza 
rze.'$ dla urządzania imprez rozrywkowych da 
je się dotkliwie odczuć, co szczególnie uwy- 
pukliło się w dn. 20 maja, bo organizatorzy 
zmuszeni byli przedstawienie i koncert urzą- 
dzić w lokalu szkoły powszechnej, zaś zabawę 
taneczną i bufet w lokalu Wólfowicza, poło- 
żonym o 300 mtr., od lokalu szkolnego. —Do- 
chód z imprezy przeznaczono na zasilenie fun- 
duszów LOPP. 

TDI ATIKA TIK TTK TTT PRZOTKE 

CO GRAJA W KINACH? 

REWJA — Kiki 

CASINO — 14 lipca, 2 
HELJOS — Syn džungli. 

PAN — Wielka klaitika 
HOLLYWOOD — Neapol, špiewające mia- 

sto. 

LUX — Godzina z tobą. 
ŚWIATOWID — Bitwa nad Somą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Fałszywa 10-złotówka. — W kiosku na 

rogu ul. Niemieckiej i Rudnickiej zakwestjono 
wano u jednego z kupujących fałszywą mone- 
tę 10-złotową. 

— DEZERTER I WŁAMYWACZ. — Na ul. 
Kolejowej został ujęty dawno poszukiwany de 
zerter i włamywacz J. Jarmutkiewicz. 

Znaleziono przy nim bagnet i czapkę woj 
słową. Aresztowanego skierowano do żandar- 
merji. 

— NAJŚCIE NA MIESZKANIE. — Do mie 
szkania M. Miedźwiedziewa (Garbarska 13)— 
wdarło się 2 pijanych osobników, którzy zde- 
molowali urządzenie. 

Miedźwiedziew zranił jednego z napastni- 
ków w głowę kijem, Opatrzyło go pogotowie 
ratunkowe. 

WILNO — TROKI 

przeprowadzono w! Wiilinie zawody, strze- 
leekiie zespołowe 0. mistnzostwio hufców 
szikiolnych P. W. m. (Wiilna. 

Oto wyniki poszczególnych  konikuren- 

cyj: 
Strzelaniie z bnoni wojskowej, odleg- 

iość 1000 mtr. — 1 miejsce zespół hufca — 
gimm. lim. A, Mickiewicza — 387 pkt. ma 
450) możliwych — drugie zespół hufca — 
Peństw. Szkoły: Technicznej — 379 pkt. — 
tnzecie — Szkoła Hiajnidliowa Kupców. 

Strzelanie z broni małokalibriowej, odle- 
głość 50 mtr. 1-sze miejsce zespół hufca 
Państw. Szkoły Technicznej —1369 pkt. na 
1500 możliwych. — 2-gie — Szkoły Ogmod 
miczej — 1311 pkt., tirzedie gimnį. Aid, Mie- 
kiewicza — 1310 pkit. 

Broń twojskowia: 1-sze miejsce st. junak 
Amdrzejewski Borys — z hufca Szkoły 
'Haladlowej Kupeówi 131 pkt. na 150 mio- 

131 pkt. — ltrzecie strzelec  Jietnkowski 
Edward z hufca gimn. im, Kir, Z. Augu- 

sitaj 129 pkt. — czwanie st. junak: Kozłowski 
Mieczysław z hufca Szkoły Ogrodniczej 129 
pkt. na 150 możliwych. ' 

Broń małokalibrowa: 1-sze zniiejsce st. 
junak. Jagoda (Wiktor z hufca gimn. im. 
Adi Mickiewicza 282 pkt. na 300 miożliwiych 
drugie strzelec Łapszewicz Józef z hufca — | 
Państw. Szkoły Technicznej 278 pkt. — 
irzecie st. junak Aleksandrowicz Wacław 
z hufea iPaństw, Szkoły Technicznej 277 
pkit., — czwarte st. jun:kk Kozłowski: Mie- 
czysław) z hufca Szkioły, Ogrodniczej. 

Nadmienić mależy, że zwycięskie ze- 
społy i poszczególni zawodnicy; mależą 
onganizacyjnie do: Komend P. W. m, Wił- 
no — Miasto Nr. 1i2 przyczem Kiomen- 
damtem pierwszej jest por. R. Lipczyń- 
ski, drugiej por. St. Dobrski. 

Walne zebranie motocyklistów ŻAKS'u 
Członkowie młodej ale  auchliwej sekicji 
motocyklowej ŻAKSu odbyli przed kil- 
ku dniami donoczne walne zgromadzenie 
Motocykliści ŻAKSu znzeszeni: ma po- 
czątku ub, sezonu zdołali! do jesieni dać 
się poznać z majlepszej stronły biorąc 
udział wi szeregu imprez i odnicsząc. przez 
Bastuńskiego, Wejnsztejnia i Machnowiec- 
kiego szereg zwycięstw. 

Z uwagi ma (ten udany start na teren 
prac motocyklowych losy sekcji  intere- 
sują wszysttikich to też, z przyjemnością za- 
mieszczamy garść |imformacyj! dotyczących 
przebiegu walnego zebramia. 

Wzięło w nim mdział 18 członków; — 

NIEOSTROŻNY STRZAŁ LEŚNI- którzy wyłonili z pośród siebie nowy za- 
CZEGO. —W leśniczówce Dworzyszcze "7Ad.  Ukonstytuował się om'w,sposób na- 
gminy mickuńskiej postrzelił się ciężko 
w klatkę piersiową Gustaw Ożyński, — 
leśniczy lasów państwowych Leśnictwa 
Rukojniańskiego. 

stępujący: prezes — M. Kryński, kapitan 
sporttowjiy — Z. Wajnberng, gospodarz — 
Bałter, członkowiie zarządu: Rudomiński, 
Wkjnsztejn i J. Bkłter. 

WI trakcie obrad, po zatwierdzeniu sze- 

Ulokowano go w klinice USB. na An- regu spraw o charakterze wewnętrzno - 
tokolu. organizacyjnym uchwalono szereg wnios- 

Wypadek nastąpił podczas manipuło- ków: i dezyderatówj dla mowego  Zkrządu. 
wania rewolwerem. 

POSTAWY 
ezłomka Pol. Zw. Motocyklowego, 
mując Ścisły ikkontakt z Wil. T-wem Cykl. 

jemy cidkawsze z nich: zapisać się na 
mawią- 

— POŻAR. — W folwarku Kropiwo gminy i Motoqykl. dla zgodnej iwspółpnzcy ma 
miadziolskiej spalił się w dniu 23 bm. dom dE 

Białegostoku .celem ongantzowanis współ 
nych imprez co w! sposób wrydatnty przy- 
czyniłoby się do 
motorowiegio, 

Piotra Pawluczonka oraz domy Jana Pawlu- 

czonka i Ankipa Jana. Poszkodowani oblicza- 
ja swe straty na 6.300 zł-— Przyczyna pożaru 
niewyjaśniona. 

propagamdy sportu motocyklowego 
mławiązać konitalkt x motoeyklistami 

popularyzacji sportu 
Białystok bowiem  posiada- 

GIERWIATY jący znaczną liczbę motocyklistów utkna! 
— URATOWANI Z TOPIELI. — Na jezio- "2 mamntiwym punkcie i jakby oczekiwał na 

rze koło wsi Staniszki wywróciła się łódź z 

wycieczkowiczami.t 

3. Pomoc ikogoś bardziej zdecydowarego i 
pnzedsiębiorczego. . 

Jak wymikla z tego moticeykliści Ż, A. 
Tonących uratowano przy pomocy rybaka K,S.u zamiera ją pracowicie spędzić se- 

Ł. Przymiaka. zoń skoro nawet część swiojej energji 

gotowi są poświęcić... na eksport dla: do- 
bra sportu. » 

Zamierzenia chwalebne. 
Biorąc pod uwagę obfity program prac 
Wileńskiego T-wia Cykl. ii Motocykl, oraz 
zjejpał członików, sekcji! motocyklowej ż. A. 
K. S/u możemy być pewni, że będziemy 
mieli bogaty w limprezy sezon. Daj te 

WKS — ŻAKS 7:1 
"Doskonala drużyna wojskowych nie- 

wiele miała kłopotu z akademikami. Mimo 
ambitnej obrony: i wysiłków etaku zieło- 
nych, wynik nie mógł być inny. Przewaga 
byla zdecydowana i dziś już WKS o całe 
ae o swioich — ktomikurentów. — 
Mao tego, wojskowi dysponują znaczną 

liczbą graczy pelnowariošciowych tak, że 
choroba: czy, chwiliciwia nieobecność które- 
goś z grzczy nie dekomplettuje drużyny. — 
Mieliśmy tego dowód! podczas omawianego 
meczu. Zamiast! Hajdula w, ataku zagrał 
— nota bene bardzo dobrze — por. Drag, 
a w Obronie miejsce Chowańca zejął i z 
zadania tego dobrze się wywiązał Hajduł IT 

Drąg strzelał doskonale i w. „ciągu na 
bramikę“ mie ustiępowmał Hiajdulowi, prze- 
wjyższając go technicznie. 

'W tralocie meczu miał miejsce miesz- 
częśliwy; wypadek: barmkanz ŻARSU tak 
nieszczęśliwie zdemzył się z Pawłowskim, 
że Pogotowie musiało się nim <ająć, 

DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI 
Dziś na boisku 6 p. p. Leg. (Antokol) od 

będzie się mecz piłkarski 0 mistrzostwo Okrę- 
gu. Grają drużyny: Drukarz — Makabi. 

Będzie to pierwszy mecz drugiej tury. 

(Dalszy ciąg Sportu ra stronie czwartej), 

    

    

  



    

      

  

SPORT 
(Dalszy ciąg). 

Monografja sportu wi- 
lenskiego 

W związku z organizowaną Wystawą 
Sportową, Komitet tej wystawy wyda w kilku 
tysięcach egzempłarzy specjalną książkę pamiąt 

Książka ta, oprócz szeregu artykułów z 
dziedziny sportu i przewodnika po wystawie, 
zawierać będzie krótką lecz wyczerpująca mo- 
nograiję wileńskich organzacyj sportowych. 

Będzie to pierwsze tego rodzaju wydawni- 
ctwo nietylko w Wilnie, ale i w Polsce całej 
i dlatego godną jest uznania inicjatywa Ko- 
mitetu Wystawy. Książka ta zobrazuje cało- 
kształt pracy i osiągniętych rezultatów na po- 
lu wychowania fizycznego w Wilnie, przez po- 
szczególne organizacje sportowe. 

Jak słychać, inne ośrodki sportowe 
zainteresowały się wydawnictwem. 

WYCIECZKI NA WYSTAWĘ 
SPORTOWĄ 

Naskutek starań Komitetu Wystawy 
a przy mader życzliwem. poparciu Wileń- 

skiej Dyrekcji Kolejowej, Ministenstwo 

Komunikacji udzieli daleko idących zniżek 
Gkiolejoratych dliai poszczególnych osób, grup 
i wycieczek, przybywiających z  iimnych 

miast ma ([Wystawię Sportową do Wilna.— 
Zmiżki mają być udzielane po ostemplowua- 
miu przez Komitet Wystawy biletów. 

Już 'dbecnie zgłoszonych jest w biurze 

Wystawy (kilka: mycieczek zbiorowych z 
Wiileńszczyzny, a! najnet wycieczka z Po- 
zmamia (150 osób), z Katowic (kilikadzie- 

iąt osób), duża wycieczka m Wianiszawy, 
óma przybędzie specjalntym pociągiem. 

żywo 

ZMIENIONY SYSTEM ROZGRYWEK 
TENISOWYCH O MISTRZOSTWO 

POLSKI 
Tegoroczne zawody drużymowe o mist- 

nzostwio [Polski w: tenisie zostaną przepro- 
wadzone w: zgoła odmienny sposób, ani- 
żeli w latąch popnzednich. Inowacja pole- 
gać (będzie ma tem, że pierwsze rozgrywiki 
mie będą odbywać się w: poszczególn: 
miastach, lecz odrazu w specjalmiie wydzie- 
domych grupach, przyczem podzia! tem 20- 

stał przepnowadzony mastępująco: war- 
szawsko-łódzka, lwiowsko-lubelska, pozmiń 
skc-pomorska i krakowsko-śląska. 

Do reorganizacji tej Polski Związek 
Tenisowy poczuł się amuszony, bowiem ze- 
szłorcczne mozgrywki zakończyły się zu- 
peluem fiaskiem, 

W wymienionych grupach rozgrywki 

muszą być ukończone do dnia 15 iipca, na- 
tomiast zwycięzcy ukończą gry półfinało- 
wie do dnia 15. sierpnia. Finałowy mecz od- 
będzie się we iw 

  

     
   

  

Jak będzie z łem I fawiadomo. Jilko- 

by... jakoby Wi ma by zaliczone do 
(grupy warszaxiskc-lodzakiej +  zamwodnicy 
wileńscy weszliby odrazu do półfinałów. 

Gdyby miwet tak było, gdyby nie pominię- 
to całkowicie Wilna, (a tak zdaje się jest), 
to podział taki byłby dla nas lniekorzystniy, 
gdyż mie dawałby możności zobaczenia w 
"Wilmie jednego bodaj meczu międzymia- 
stowego. Półfiniety Wlilma nie interesują, 
trudlao bowiem przypuszczać, aby masi te- 
misiści mogli wygrać ««' Warszawie czy 
łodzi z asami teniisu polskiegu. 

—-000 

Dlaczego droga jest benzyna? 
Z kół sportowych (automobiliści i mo- 

tocyklišci) oraz zawodowych cixjracano się 

do nas kilkakrotnie z prośbą o poruszenie 
kwestji ceny benzyny. 

Benzyna będąca, jak wiemy, artykułem 
pierwszej potrzeby, rozchodzącym się w 

pokaźnej ilości, u nas — w Wilnie — dla- 
czegoś jest droższa niż we wszystkich in- 
nych miastach Polski. 

Gdy Warszawa ustaliła cenę za lit 45 
do 50 groszy, Bialystok 50, Wilno płaci 75 
groszy. 

Ta znaczna różnica nie jest wynikiem 
znacznego oddalenia Wilna a zatem dro- 
gich kosztów przewozu, bo oto w Eyszysz- 
kachj gdzie koszta przewozu muszą być 
większe, litr (benzyny kosztuje 55 groszy. 

Coś w tem jest. Sprzedawcy benzymy, 
burtownicy zkartelizowani, potrafili ma- 
„rzucić tak wysaką cenę, czerpiąc w ten spo 
sób znaczne zyski, trudno bowiem przy- 
puszczać, aby automobilistom i motocykli- 
stom udało się przeprowadzić „strajk* i 
ma znak protestu... zamknąć maszyny w 
garażach. 

Na szczęście jest jeszcze. Starostwo 
Grodzkie, do którego, za naszem pośredmic- 
twem, Kkołaczą zainteresowani i poszkodo- 
wani. 

Leczlca Ltowk. $tow.. Pom. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN. ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc, Sołux, Djatermija) 
czynny od 11 — 6 popoładnin 

Opłata za utrzymanie i wszelkie zabiegi 
lekarskie i rentgen. została obniżona. 
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grodźięhyka 
—NAGŁY ZGON. W dniu 25 bm. o g. 

7 zrana w podwórzu przy ul. Bośniackiej, 
znaleziono zmarłego człowieka w pozycji 
siedzącej wi ubraniu do pracy. Jak wyka- 
zało przeprowadzone dochodzenie, jest to 
Kurt, zamieszkały przy ul. Bośniackiej — 
Kurti od dłuższego czasu chorował mia ast- 
mę i jak przypuszcza lekarz, udusił się on 
wskutek silnego keszlu. 

— KRADZIEŻ ROWERU. Kowalskie- 
mu Władysławowi (Wileńska 23) skra- 

dziono rower marki „Diirkopp*, wartości 
200 złotych przez nieznanych sprawców. 
Rower skrzdziomo z korytanza domu Nr. 
8 przy ul. Zamikowej, gdzie pozostawiony 
był bez dozoru. 

— KRADZIEŻ ARTYKUŁÓW ŻYW- 
NOŚCIOWYCH. Ze sklepu Lifszye Chany 
przy ul. Lidzkiej 1, jacyś mieznani spraw- 
cy skradli artykułów spożywezych i wy- 
mobów tytoniowych na sumę 350 zł. 

—MACHINACJE JUBILERA. Siko- 
ra Izydor (Horodniczańska 18) zawiado- 
mił władze policyjne o wręczeniu jego żo- 
nie, przez Burdę Berele, jubilera (Domini- 
kańska 9), bezwartościowego pierścionka, 
wzamian za złoty, dany do wisttjwienia ka 
mienia, wartości 25 zł, Burde tlumaczy się 
zgubieniem ztotego pierścionica. 

— BESTJALSKIE ZAMORDOWANIE 
PRZEKUPKII. W dniu wczorajszym Kru- 
pienko Tadeusz, powracając ze wsi Małysz 
czyzma gm. Wiercieliszki zauważył ma dro- 
«dze pomiędzy wsiami! Małyszczyzną a Kul 
bakami zabitą żydówkę lat! około 50, przy 
zamondory amej zmajdował się koszyk z buł- 
kami i jajami. O tym wypadku Krupienko 
zawiadomi! władze policyjne, które wszczę 
ły natychmiastowy: pościg i poszukiwanie 
zabójcy. Przy pomocy psa: policyjnego u- 
dało się schwytać mordercę, którym oka- 
mał się 17-letni chłopiec  Amdruszkiewicz 
Adolf, mieszkaniec wsi Kulbaki, W cza- 
sie dochodzeń i przesłuchiwamia Amdmusz- 
kiewicz przyznał się do winy, oświadczając, 

że ofiarę swoją udenzył dwukrotnie orczy- 
kiem m głowę, a mastępnie dobił kamie- 
niem. Zabójstwa dokona! z chęci rabunku. 

— ZNALEZIENIE TRUPA. W środę 
obok Druskiienik zostały wyłowione z rze- 
ki Niemen! zwłoki dziecka, płci żeńskiej w 
wieku okolo 4 tygodni. Na trupie nie zma- 
ieziomo żadnych śladów, z których można- 
by było iwmvioskować io przyczynie śmierci. 
Przypuszezač maležy, že dziedko (io wpadło 
do wody przez nieuwagę j utomięło. 

— POŻAR, jW| poniedziałek w godzinach 
popołudniowych z nieustalonej dotychczas 
przyczyny wybuchł pożar w zabudowa- 
miach Kalinowskiego Jana we wsi Kasze- 
ty gm. Marcinikańce, miszeząc częściowo 
'dom mieszkalny z umeblowamiem. Wsku- 
tek silmego ywiatru ogień przeniósł się ną 
sąsiedmiie wabudowamiia gospodarskie. — 
Spłonęty 4 stodoly z marzędziami nolnicze- 
mi i zbożem oraz inne budynki gospodar- 
cze. Straty wymoszą około: 8.000 zł. 

—ZE SPORTU. W dniu dzisiejszym na 
stadjonie OK III rozegrany zostanie mecz 
o mistrzostwo kd, A między miejscowemi 
dyużymami 76 pp. i „Cresovią”. 

— ZAWODY KOLARSKIE. Sekcja 
ikolamska KS „Oresovia* umządza na Zie- 
done Świątki (tj. w dmiach 4 i 5 ezenwca 
bieg kolarski na trasie Grodno — Suwał- 
(ki — Gmodno (2 etapy po 96 km.) o puhar 
KS „Oresovia“. Zapisy przyjmuje sekre- 
ttarjat klubu przy ul. Narutowicza 4, 

Zawody: dostępne dla kolarzy tak sto- 
wamzyszonych jak i niestowarzyszonych. 

— TEATR MIEJSKI. Dziś iw sobotę 
o godz. 4 pp. specjalme pmzedstawieniie dla 
młodzieży szkolnej. Odegramą zostanie iko- 
medja Kraszewskiego „Miód kasztelański* 

W! miedzielę o godz, 4 pp. 3-alkttowa sztnu 
ka Szaniawskiego „Most*”. Wieczorem o g. 
8,15 'tragikomedja Zapolskiej „Moralmość 
pami Dulskiej", 

Ceny. miejsc zmiżone od 20 do 99 gr. 

Z SALI SĄDOWEJ 
Wydział Ill Sądu Okręgowego do spraw kar 

no - skarbowych rozpatrywał w tych dniach 
cały szereg spraw karno-skarbowych. Podaje- 
my tu kiika z najciekawszych. 5 

KONKURENT LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

Na ławie oskarżonych zasiadał mieszkaniec 
wsi Hajnówka pow. Bielsk - Podlaski Kornel- 
jusz Sidorski, który w lutym 1932 roku urzą- 
dził na Siennym Rynku w Grodnie loterję fan 
tową, nie mając na to pozwolenia władz skar- 
bowych. 

Loterja ta wyglądała — według słów oskar 
żonego — jak następuje: 

Sprzedawał on paczki z cukierkami po 20 
sztuk w każdej, pobierając po 10 gr. za każdy 
cukierek, który też zawierał numer kolejny. 

Po sprzedaniu tej całej paczki posiadacz naj 
większego numeru miał prawo do otrzymania 
jeszcze pewnej nagrody czyli fantu. 

Izba Skarbowa w Białymstoku ukarała Si- 
dorskiego karą pieniężną w wysokości kilku- 
set złotych, wobec czego Sidorski odwołał się 
do sądu. 

Po wysłuchaniu przemówień p. prokuratora 
Siekuty i obrońcy oskarżonego apl. adw. 0. 
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Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Naprzeciw niego, po niższej łące, 

przechadzał się zwolna bocian. Kiwał się 
poważnie w tył i naprzód, i co parę 
kroków wbijał dziób w parujące mokra- 
dło. Wyglądało, jakby witał się z ziemią, 
niewidzianą od wielu długich zimowych 
miesięcy. 

Żołądź przyglądał się bocianowi 1 
myślał, trochę leniwie, bo go słońce roz- 
marzyło, o tem, co słyszał od Rupejki. 

— Zacięty chłop z tego cichego, po- 
zornie ustępliwego Lojziuka.. Opinję od- 
działu swojego chce reperować. Cóż!? 
dobrze! Możnaby zaryzykować! Wywiad 
przeprowadzić, przy siłach, jakiemi .roz- 
porządza oddział zahorański, nie“ taka 
znowu trudna rzecz. — Ustalić miejsce 
zbiórek bandy, podpatrzeć ich kryjówki. 
a potem, mając szczegółowe dane w rę- 
ku, złożyć raport staroście. Raport pouf- 

A ITS I III CIE TA NS TE OTOP DZE AKA TROYA 
„, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

ny ma się rozumieć... Akcje Straży pójdą 
w górę o 100 proc. w opinji władz.. je- 
den Cegiełkiewicz będzie zapewne wście- 
kły, ale też nadaje się do referatu bezpie- 
czeństwa jak wół do karety! — Żołądź 
roześmiał się wesoło na myśl o ewentual- 
nej minie Cegiełkiewicza Ba, może i sta- 
rosta, w głębi duszy, nie będzie zachwy- 
cony. Im wydatniejszą pomoc poda Straż 
Graniczna, tem bardziej się uwypukli nie- 
udolność władz! Ale trudno! Niech idzie 
w górę inicjatywa społeczna! Niech po- 
każe co umie! I jakież olbrzymie znacze- 
nie pedagogiczne takiego rozwiązania 
sprawy! Przyczynią się do zlikwidowania 
bandy dywersyjnej ludzie z tej samej wsi, 
koledzy i sąsiedzi herszta, zorganizowa- 
ni w Straży. Tak więc Straż wychowuje 
swoich ludzi! Takie są owoce jej dzia- 
łalności, taką — zasługa jej komendanta! 

stoniińrka 
— POSIEDZENIE SEKCJI FINANSOWEJ 

KOMITETU WIELKICH ROCZNIC SŁONIM- 
SKICH. W dniu 24 b.m. odbyło się posiedzenie 
sekcji finansowej komitetu wielkich rocznic 
słonimskich pod przewodnictwem inż. Tadeusza 
Muśnickiego i udziale inż.ł K. Michalskiego, 
burmistrza miasta. Na posiedzeniu postanowio- 
no mędzy innemi zwrócenie się do poszcze- 
gólnych organizacyj społecznych z prośbą © 
składanie oiiar na cele wydawnictwa, które ma 
wyjść w związku z uroczystościami. Powzięto 
uchwałę również zwrócić się z apelem do ca- 
iego leczeństwa  słonimskiego z prośbą © 
składanie ofiar na ten cel. 

— PAN KURATOR SZELĄGOWSKI w 
SŁONIMIE. — Bawił w Słonimie p. kurator O- 
kręgu Szkolnego w Wilnie Szelągowski, który 
zlustrował szkołę powszechną w Dereczynie, i 
odbył dłuższą konferencję z inspektorem szkol- 
nym p. Adolfem Sarneckim. 

Po południu około godz. 15-ej p. 
opuścił Słonim i udał się 
Wilna. 

— POSIEDZENIE WYDZIAŁU POWIATO- 
WEGO W SŁONIMIE. — Przed kilku dniami 
odbyło się w Słonimie pod przewodnictwem p. 
starosty Koślacza posiedzenie Wydziału Powia- 
towego, na którem rozpatrzono szereg spraw 
bieżących. 

— WIECZORNICA KRAJOZNAWCZA P. T. 
K. — Zarząd słonimskiego oddziału PTK urzą- 
dza w dniu 3 czerwca rb. wieczornicę krajozna 
wczą dla członków i członkiń wszystkich kół 
krajoznawczych młodzieży przy średnich zakła 
dach naukowych w Słonimie i Żyrowicach. 

Poza młodzieżą na wieczornicę są proszeni 
p. p. dyrektorzy z. gronem nauczycielskiem.— 
Na imprezie tej obecny będzie także in gremio 
zarząd PTK. 

— WYCIECZKA DO WARSZAWY. — Do- 
wiadujemy się, że otwarte zostały na wyciecz- 
kę. do Warszawy zapisy. Wycieczka ta odje- 
dzie do Warszawy dnia 10 czerwca rb. o godz. 
21 m. 3 i powróci prawdopodobnie dnia 15 
czerwca rano. Koszta udziału wynoszą w kl. 
II — 16 zŁ i Il — 23 zł. 

Pragnący wziąć udział w wycieczce winni 
wpłacić do Komunalnej Kasy Oszczędności w 
Słonimie na rachunek Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w terminie nieprzekraczalnym 
do dnia 4 czerwca omawiane wyżej kwoty. 

— Z BRZEŚCIA DO MORZA PRZEZ PiŃSK 
— SŁONIM — GRODNO — AUGUSTÓW — 
Dowiadujemy się, że komitet międzyklubowy 
spływu Szlakiem Sapiehy i Ogińskiego poro- 
zumiewa się z organizacjami sportowo - tury- 
stycznemi w Brześciu w kierunku uzgodnienia 
terminów i skierowania spływu do morza tra- 
są wytkniętą do spływu Szlakiem Sapiehy i 
Ogińskiego (Pińsk — Słonim — Grodno — Au 
gustów). 

— WYCIECZKA DO WILNA ODWOŁANA. 
— Zarząd słonimskiego oddziału PTK komuni 
kuje, że z uwagi na zgłoszenie się niedostate- 
cznej ilości refłektantów projektowaną wycie- 
czkę do Wilna odwołuje. 

! 
kurator 

samochodem do 

  

[22115445444445545444444444454444544444444444 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ 
‚ DOMINIKANSKA 26. 

Najsiawniejszy baryton świata znany z filmu 
„Pieśniarz Gór" LAWRENCE TIBBET' 

w filmie p. t. 

„WŁÓCZĘGA” 
IDĄCY PRZEZ ŻYCIE Z PIEŚNIĄ 

NA USTACH- 
Miłość — Humor — Śpiew! Nadprogram: — 

Tygodnik FOX'A. Wstęp od 50 gr. 

NARÓDŻAPADAARARAOAAKAŁIA. 

  

Franka, który w przemówieniu swojem dowo- 
dził, że oskarżony nie urządzał żadnej loterji, 
lecz wydawał premie swoim klientom, sąd ska 
zał oidorskiego na karę pieniężną w wysokoś- 
ci 300 zł. z zamianą w razie nieściągalności tej 
grzywny na 15 dni aresztu. 

MIAŁA BYĆ „CZYSTA WYBOROWA*, 
A BYŁA TYLKO „CZYSTA* 

Tak zwana „lotna brygada” kontroli skarbo 
wej dokonała w dniu 3 października lustrację 
restauracji „Oaza* i chcąc upewnić się, czy w 
restauracji tej sprzedaje się prawdziwa wódka 
— zabrała jedną otwartą butelkę wódki z ety 
kietą „czysta wyborowa* i przesłała ją do 
Zakładu badania żywności. 

Po przeprowadzonej analizie okazało się, że 
wódka ta zawierała właściwą moc, lecz nie by 
ła „wyborową”, a tylko „czysta”, wobec cze- 
go władze skarbowe ukarały zarządcę tej re- 
stauracji Miszukiewicza Piotra grzywną w wy 
sokości zł. 200. 

Odwołanie się Misiukiewicza do Sądu pozo 
stało bez skutku, gdyż sąd ukarał go również 
na 200 zł. z zamianą w razie nieściągalności 
na ł0 dni aresztu. 

OFIARA WYNALAZKÓW 

Bardzo niezadowołona wyszła widocznie z 
sądu p. Raszela Halpernowa, właścicielka resta 
uracji „Rumba”, która ma prawo skarżyć się 
na nowoczesne wynalazki, gdyż dzięki takiemu 
wynalazkowi w postaci aparatu do mierzenia 
mocy wódki ustalonone zostało, że w dn. 16 
stycznia rb. sprzedawała wódkę nie 40-stopnio 
wą, lecz 38.8-stopniową. 

Wszystkiego 1,2 stopnia — a jednak uka- 
rana została na 50 zł. grzywny. 

Przy teraźniejszych wynalazkach i w doda 
tku jeszcze w rękach czynnych kontrolerów ak 
cyzy, opłaca się już lepiej sprzedawać wódkę 
o pełnej mocy. Czy nie tak, pani właścicielko 
„Rumby“'? С 

Bo któż inny tych ludzi wychował? 
Coraz przyjemniej marzyło się Żołą- 

dziowi. Słyszał już w duchu powinszo- 
wania komendanta Dzielnicy, dowiady- 
wał się, że zwróciła na niego uwagę War 
szawska Centrala Główna. Kto wie, czy 
wynikiem śmiałego planu Rupejki nie bę- 
dzie awans Żołądzia na wakującą właś- 
nie Dzielnicę na Polesiu? Stanowisko 
komendantowej Dzielnicy wystarczyłoby 
może 'Zoni? 

„Wiązało się tak wszystko ściśle mię- 
dzy sobą: korzyść osobista, chwała orga- 
nizacji, użyteczność społeczna.. Tylko 
czy wtajemniczyć Wołłowicza? Oto py- 
tanie! on się zaraz przerazi ryzyka, nie- 
zwykłości, przekroczenia kompetencji i 
Bóg wie czego.. 

Słońce dogrzewało coraz mocniej. 
Żołądź rozciągnął się na wznak, przym- 
knął oczy i leżał cicho, wsłuchując się 
w ptasie gwizdy i kląskania. 

Na szosie zaturkotała kałamaszka. 
Jechała baba. Powoziła sama, w jedną 
szkapinę, niewiele większą od sporego 

  

Arcydzieło 

CN 
Dziš tilm nowej ery! RENE KLAIRE'A „| „14 LIPCA" 

w obsadzie słynnego Clairowskiego zespołu; AŃNA BELLA» POLA ILLENY 
znane z filmu „Po Dachami Paryżs*, RAYMOND CORRDY bohater „Miljona"*, PAUL OLIWIER słynny zfilma „Niech 

Żyje Woluość*, — Nad program: Nadzwyczajne dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

  

cyrkowe 
dla ludzi o żelaznych 

W rol. gł. 
młodziutka, WIELIĘA roca MI 

KLATKA nh Мр „, 

Dziś! Wielki podwójny program! Prawdziwy tryumf kinematografjil 
Potężne widowisko Poraz pierwszy 

k KARLOFF 
bez maski 

MUC w CHICAGO 
Udział bierze bohater f. 

„Na zschodzie bez zmian” 

  

  

|| | ° 99 mężczyzna Świata 
Czempion-Olimpijski 

П4а 
— ZWALCZANIE PRZIEMYTNICTWA. 

Óngana Urzędu Skarbowego w Lidzie zli- 
kwidowały w ciągu ostatnich 4 miesięcy 

mia terenie powiatów! nowogródzkiego, lidze 

kiego, szezuczyńskiego i wołożyńskiego 

216 czynnych tajnych gorzelni, skonfisko- 
wały 71 litrów samogonki i wykryły w 5 

wypadkach odkażanie politury: ma spiry- 

tus. W porównaniu z rokiem ubiegłym i- 

lość zlikwidowanych (w tych miesiącach 

gorzelni zmniejszyła się o 55. Ongana. skar- 
bowe w obecnej ponze moku mają trudności 

w wykrywaniu tajnego gonzelmietwa, po- 
miewiaż wódka: pędzona jest przeważniie w 

— OPIEKA NAD (POBOROWYMI. — 
Dzięki dobrze pomyślanej współpracy 
władz państtwojtych i onganizacyj społecz 
nych, poborowi, oczekujący na оа Iko- 

fejkę, zostali otoczeni opieką dla zapobie- 

żenia ich bezcelowemu 'wałęsaniu się po 
mieście i wszczynzminu ibumd. Związek Strze 
leeki prowadzi dlai nich strzelamia o odznia- 
kę strzelecką (od soboty kilku poborowych 

zdobyło już takie odznaki), orgamizuje ze- 

społy gier sportowych, uczy mzucać gnana- 
tem, kulą itp., urzadza odczyty i pogadan- 
ki. Związek Pracy, Obyw. Kobiet. urucho- 
mił temią kamitynę i wydaje dla: poboro- 

mydh bezpłatną herbatę oraz otworzył. czy- 

itelmię gazet i czasopism, chętmie przez po- 

borowych odwiedzaną. 
Akcja powyższa trwać będzie w Lidzie 

przez cały czas poboru, to jest do 8 czerw- 

'ca, Kiemuje nią specjalny (komitet, zwola- 

my przez Związek Strzelecki i Związek Pra 
cy Obyw. Kobiet, Do komitetu tego we- 
szło szereg osób z pośród! miejscowego s;po- 
łeczeńsiiwa — przeważnie z pośród mauczy- 
cielsjiiwa szkół średnich i członków Związ- 
ku Strzeleckiego oraz pamie ze Związku 
Pracy Obyw. Kobiet. 

оф ока 
POSTEDZENTE RADY POW. B. B. 

W. R. — Dnia 13 maja br. odbyło się pod 
przewodnictwem prezesa posła Gonzkiaw- 
skiego posiedzenie Rady: (Powiłatowej B.B. 
W,R. Załabwiomo szereg akituelmych spraw, 
Specjalnie poruszomio młodzieżowe, 
jak Straży Pnzedniej, Młodzieży Ludowej. 
Omówiono również prace Związku Rezer- 
wistów. Akeja umunidurowania członków 
Związku Rez. postępuje szybko maprzód, 
Najlepiej przedstawia się Oddział w Stołp- 
each. W najbliższym czasie nastąpi: zupeł- 
me umundurowamie Oddziału w. Nowym 
Świierżniu. Ustamowiono też skład! delega- 
cji ma zjazd Federacji i Związku Rez. w 
Baranowiczach. 
— RADJO W POCIĄGACH POSPIESZ- 

NYCH STOÓŁPCE — WARSZAWA — ZBĄ- 
SZYN. — Pasażerowie pociągu  pośpiesznego 
na linji Stołpce — Warszawa — Zbąszyn nie- 
jednokrotnie wyrażają skromne narazie życze- 
nie, by zainstalowaniem radja uprzyjemnić, im 
ośmiogodzinną, uciążliwą jazdę. Koszt przecież 
takiej instalacji nie jest zbyt wysoki. Czyżby 
przy małym nakładzie środków odnośne czyn- 
niki nie mogły spełnić pobożnych tych życzeń? 
Miałaby taka instalacja swoją ogromną ko - 
rzyść propagandową.  Przyjeżdżający z Rosji 
zapewne mileby tą niespodzianką byli zasko- 
czeni. Podniosłoby to w wielkiej mierze presti- 
ge polskich kolei, że tak dbają o wygodę swo 
ich podróżnych. Przecież czas jazdy 14 — 22 
aż prosi się o audycje radjowe. Łódź — War- 
szawa, dwie godziny jazdy, ma radjo, to cze- 
muż nie Stoipce — Warszawa — godzin о- 
siem? 

— DZIECIOBÓJSTWO. — Dnia 13 maja r. 
b. zmarło niby przyduszone poduszkami dwu- 
dniowe dziecko niezamężnej Albertyny Miesz- 
kiewiczówny, zamieszkałej we wsi Łubień, gm. 
rubieżewickiej. Zachodzi podejrzenie, że Miesz- 
kiewiczówna umyślnie spowodowała uduszenie 
noworodka. 

— POzaR ZABUDOWAŃ. — Dnia 23 ma 
ja rb. w osadzie Zacierzewo gminy Nowy - 
Świerżeń spalił się osadnikowi Tomaszewskie- 
mu Janowi dom mieszkałny. — Pożar powstał 
wskutek wadliwego urządzenia komina. 

  

  

cielaka. Głowę omotała białą chustą, że 
tylko oczy świeciły jej przez szparę, a 
dużą kraciastą chustkę zarzuciła na ra- 
miona. Szkapina  przebierała starannie 
koszławemi nogami... kałamaszka  prze- 
sunęła się tuż koło nóg Żołądzia i za- 
głębiła się w las. 

To Ulka Pawlukowa wracała z mia- 
sta. Chciała męża odwiedzić w więzieniu, 
ale jej nie dopuścili. Tylko wzięli tobołek 
z gościńcem dla uwięzionego, ai to, UI- 
ka nie wierzyła, czy aby oddadzą? Jecha 
ła zwolna i rozmyślała o swojej biedzie. 
Mało tego, że serce. za Mit'ką  płakało.. 
w pole, z wiosną, wyjść nie było komu; 
Wańka z dziadźką Filipem siedzieli w le- 
sie.. a jej, babie brzemiennej, ręce opa- 
dały bezradnie. Lada dzień trzeba będzie 
orać, siać jarkę... sadzić kartofle... aż w 
głowie kręci się, — co trzeba będzie ro- 
bić.. Do kogo pójść po radę? Sąsiedzi? 
każdy swojego patrzy! Krewni? bliskich 
nie miała... najbliżsi, kto wie, czy nie Mi- 

ronowicze przyjdą się.. po matce.. Ależ 
do nich? Już lepiej do studni! 

  

SYN DZŹUKGLI 
N'ewidziane zjawisko — dziecko wśród lwów i tygrysów. — W roli gł. najpiękniej zbudowany 

BUSTES GRABBE 
Nsd program: Atrskcje, 

nowogfódzka 
— POSIEDZENIE WOJEW. KOMI- 

TETU PW i WF, W: dniu 26 bm. odbyło 
się pod przewodnietwem p. wojewody: Świ- 
derskiego (posiedzenie Wojewódzkiego 'Ko- 
mitetu PW i (WI. 

— ZEBRANIE NOWOGR. OBWODU 
LEGJONU MŁODYCH. — W dniu 26-g0 
maja, pod pnzewodnietwem  Kiomendanta 
Obwodu Nowogródek, odbyło się zebranie 
członków Niowogr. Obw. Legjonu Młodych. 
poświęcone omówieniu zebrań Okręgu Le- 
gjomu Młodych w: Słonimie i kongresu L, 
M. w Pozmamdu 

— UROCZYSTOŚĆ 3-CIEJ DRUŻYNY 
HARCERSKIEJ. — W dniu 27 maja br, 
© godzinie 12-tej wi lokalu świetlicy 3-ciej 
drużyny: harcerskiej, odbędzie się uroczys- 
tość chnztu lodzi i kajaków, wybudowanych 
przez tę družymę. 

Jak się dowiadujemy, zamówienia na 

kajaki nadchodzą i: z dalszych okolice, m. i. 
i ze Stałpeów. 
TADA ORO SANT TT T ZRESZTĄ) 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 26 MAJA 1933, 
Notowamia za 100 kg. parytet Wilno 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyło jedmolite 19.50. 

  

Żyto. zbierane 19.— (tenid. dia obu ga- 

nków utrzymania). 

Pszenica zbierana 30.— (temd. słaba). 
Mąka: pszenna. 0000 A luks. 55.50-56.50. 
Mąka żytnia 55 proce. 31,50—31,—. 

Mąka żytnia 65 proce. 26,50—26,—. 
Mąka żytnia razowe: 22,50—22.—. 
Mąka żytniła. Sitfkowa 22,50—22.—. 

  

Kasza: gryczana 1/1 palona 38.—. 
Kasza perłoawia (pęcak) Nr. 2 28—29, 
Kasza perłowa Nr. 3 34.—. 

CENY ORJENTACJNE: 

Jęczmień na kaszę zbierany 16—16,50. 
(temd. utrzymana). 

. Owies jednolity 14—. 
Owies zbieramy 13.—. 
Mąka. żylnia- razowia szatnowana 24.- 

—23,25. 
Otręby pszenne 10,50. 
Kasza gryczama 1/1 biała 36,—. 
Kasza owsiana 50.—. 
Siemię Iniame 90 proc. 38,75. 
Ceny linu bez zmiiem. 

Radje wileńskie 
SOBOTA, DNIA 27 MAJA 1933 R. 

12.05: Audycja dla poborowych (muzyka) 13.10 
Komun. meteor. 13,15: Poranek szkolny. 14.00: 
Audycja żołnierska. 14.40: Program dzienny. 
14.45: Piosenki żydowskie (płyty) 15.15: Giel- 
da roln. 15.25: Wiad. wojskowe 15.35: Słucho- 
wisko dla dzieci 16.00: Kwadrans akademicki. 
16.15: „Pod wpływem jazzu (płyty). 16.40: 
„Ostatni tom pism Marszałka Piłsudskiego" — 
odczyt. 17.00: Transm. międzynarodowych za- 
wodów lekkoatletycznych. 17.35: Wiad. bieżą- 
ce. 17,40 Tygodnik litewski. 17.55: Program na 
niedzielę. 18.00: Nabożeństwo z Częstochowy. 
19.00: Codz. odc. pow. 19.10: „Czy moje 
dziecko pojedzie na wieś?* — djalog. 19.30: 
„Na widnokręgu" 19.45: Pras. dz. radį. 20.00: 
Transm. Uroczystego Apelu poległych z Korp. 
Kadetów im. Marszałka j. Piłsudskiego. 20.30: 
Koncert życzeń (płyty) 20.55 Wiad. sportowe. 
dodatek do pras. dz. radj. 21.05: Występ Olgi 
Olginy (sopran) 21.35: D. c. koncertu życzeń 
(płyty . 22.00: Koncert chopinowski, 22,40 fe- 
ljeton 22.55: Komun. meteor. 23.00: Muzyka 

  

MAAAAAAAPASAŠAAAAAAAAAAŠAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

10 — 13 i 16 — 20   

oraz pełna 
wdzięku i czarn 

  

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
" | motocykiowe 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

nerwach ekord. sensacji ekranu LEV AYRES. 

Dziś! Film o którym mowi cały świat! Niebywała dotychczas sensacja. Najpiękniejszy film se- k 
zonu. Wyprodukowanie kosztowało miijon dolarów AZ ZNIŻONE- 

Balkon 40 gr. 

Parter 70 gr. 

Wiecz. cd 5 0 gr. Franteg DEE. 
  

B OKAZYJNIE SPRZEDAJEMY 

B ., DOM PIĘTRORYZ OFICYMĄ na Aotokala 
B 18 pokoi, 6 kuchen, zabudowania gospo- 

darskie, 300 sążni ziemi własuej, 

za 3.000 dolarów 
przy obecnym niskim kursie dołara. 

3 Wartość budynków p-g szacunku Powsz. 
Zakładu Ubezpieczeń 45 OCO zi. 

wartość ziemi 1.500 zł. 

  

   

    

   

            

    

     

   

  

2) sprzedajemy prawo własności do 
1/5 części murowanej kamienicy do 
chodowej w śródmieściu za 2 000 dol. 

Informacyj udziela w godz. 12—1. 
CHRZEŚC. BANK SPÓŁDZIELCZY 

Wilno, Zamkowa 18, 
m ZR GA ZA 

Mieszkanie 
z 12 pokoi dla biura i drukarni 

poszukiwane 
w śródmieściu Wilna 

oferty w Redakcji „SŁOWA%* 

dla K. L. 

   
  

  

RZA KRMRAGKOENANNA  uaakAkAAAkaaAAŁŁAkA 
LEKarze  Letniska 

KITOKS UNETALIS NTYVVYVYVYVVVTYYVYTŲS 

Dr Ginsbero "Letnisko 
choroby skórne wena- do wynajęcia 1, 2 lub 
rycznę i moczopłciowe 3 pokoje z kuchuią i 
Wileńska 3, od 8 -— |! werandą, W maj. Pusz- 

1 4 — A. Tel. 567. karnia Gklm. ad Wilne. 
. a Obok rzeks i las sos- 

nowy. Miejscowość ma- 
lownicza Komunikacja 
bardzo dogodna anuto- 
basem co godzina z 
Placu Orzeszkowej (i 
koleją). Dowiedzieć się: 
Piac Metropolitalny 3 

m. 8. 

POKÓ] 
LETNISKO 

lub dwa, z dużą weraa 
dą, Qqbok lasu, do wy- 
najęcia tanio. Zakret — 

KIA BAD Ai 9 Ё 

КурРко 
! SPRZEDAŻ 

WĘTTYTPYTYWYTTWY AF 

SZYNKI” 
KROWĘ P'LENY 

wiejskie w najprzedniej 
szym gatunku, wędzone 
na jałowcu połeca — 

DH. 

A. JAKUSLENICI ul. Letnia 6 m. i. Do- 
Zamkowa 20-a tel. 8-72 wiedzieć się od fodz. 
I ai ali pala asa S 12 do 5 po poł. 

ZAKŁAD TŁRWRADKCTAĆ ŁAD CZŃ. 
SPORTOWY RÓŻNE 
DO SPRZEDANIA uwa wz 

w .Wilnie: Adres w ad ES e aa > 
ministr. „Słowa. „WIANO“ 

UP I Spėldz Chrzešcj. Wzaj. 
PIANINO Kredyt. Poznań wydaje 

w dobrym stanie nie- członkom zapomogi — 
drogo sprzedam. Wiień pezzwrotne 500 — 3000 

ska 37 m. 3 0d 4 — T juž po 10 miesiącach. 
S Udziela pożyczek zwrot 

Šu L S WEO TT“ nych miesięcžhemi ra- 
"rtami. Informacje: Przed 

stawiciel na _ Wileńsz- 
czyznę CIECIERSKI — 
jasna 27. Codzień 5 — 
1. Na odpowiedź dołą- 
czyć znaczek. Zastępcy 
poszukiwani. w 

Pianina 
„I. BE TTING* 

i K.iA. FIBIGER ' 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abel>w __ 

NAŻ SABABAJCORA A 00) 

POSZUKUJĘ 
PRACY 

VVYTYVVVYVYVYDYNS 
DOšWIADCZONA 
wychowawczyni —. 

"z dobrym akcentem pol 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Posia- 
da świadectwa. Dąbro- 
wskiego 12 m. 3. 

  

  

"Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz, szk. 
powsz.) prosi o jakę- 
kolwiek pracę, — Adrex 
Wiłkomierska XB 117. 

L.0.P.P 
  

YYYYYYYYYY' 

Ulisia przełożyła parciane lejce do 
lewej ręki i obtarła czerwone, niewy- 
spane oczy różkiem białej chusty. Żle sa- 
„mej sierocie na ziemi... I zawsze źle bę- 
dzie, bo już pewnie Mit'kę zgubią w tej 
turmie, już pewnie on żywy nie wyjdzie. 

Skowronki śpiewały tak wesoło i 
głośno w roziskrzonem powietrzu, aż Ul- 
ce wydało. się, że naigrawają się z jej 
gorzkiego żalu. By ich nie słyszeć, za- 
wróciła z szosy boczną dróżką wzdłuż 
lasu. Las czarny nieprzerwany ciągnął się 
w tę stronę całemi kilometrami. Tędy i 
do Zahoran bliżej było przejechać takie- 
mu, co nie bał się złej drogi, drabinką 
zaprzężoną w cierpliwego kudłatego ko- 
nika jadący. A 

Ulka oglądała się na słońce i poga- 
niała swoją szkapę. Przed nocąby zdą- 
żyć!.. Zimne teraz wieczory, a ona ko- 
żuch zostawiła w miasteczku, u żydka 
Abramki, który obiecał dostarczać Mit'ce 

to i owo. dó więzienia. Kożuch był no- 
wy, dobry kożuch... Abramka nie chciał 
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bez zastawu.. Niechaj 
Dla Mit'ki! 

Minęła las, potem duży kawał pól u- 
prawnych, potem nizkie zarośnięte łąki, 
należące do dworu Zalesie. Teraz już 
zaczynały się pierwsze zagajniki Krysty- 
nopolskich lasów. Zaledwie Ulka uświa- 

domiła sobie — gdzie jest, zaraz chwy- 

ciła ją szalona nadzieja, że spotka może 

już tak będzie. 

*kogo ze swoich... Wańkę, Lawona Kula- 

wego, albo choćby, Dziadźkę Filipa. Tak- 

by chciała! Ot, choć dowie się, jak im 

dzieje się? Jak żyją? I którędy do nich 
podejść? Gości ich kto, czy tak, w bu- 

dach leśnych nocują? Wiadomo — wy- 
gnańcy. AR : 

Pomyślała, powahała się i szybkim 

ruchem skręciła konia w boczną, leśną 
drożynę. Dojedzie do skrzyżowania dróg 
koło leśniczówki, tam znowu skręci na 

Zahorany. Nuż kogo spotka? jak im tam 

jest — to jest, a wszystkoż w miejscu 

nie siedzą. Może który jak raz tędy prze- 

chodzić będzie. : 
D. ©. N. 

S IT RO III III ANK S LI II III KINAS 
Drukarnia Wydawnictwa „SLOWO“ Redaktor w/z Witold Tatarzyński 
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