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KONFERENCJA OBŁUDY (ją 
słowy, te hasełka humanitarne Meble na tej scenie są z epoki Ludwi- 

ka Filipa. Rodzina schodzi się i płacze. 

Umarł wszystkim daleki, przez wszyst- 

kich nielubiany wujaszek, czy stryjaszek. 

Płacz wszystkich jest udany, wszyscy 

naprawdę się cieszą. Drobny jakiś szcze- 

gół gotów lada chwila zerwać wszyst- 

kim maski obłudne z twarzy. Ale publi- 

czność w teatrze nie potrzebuje nawet 

tego szgzegółu, tej kropki nad i. Publicz- 

ność orjentuje się, że ten płacz i żal, to 

tylko rytuał niezbędny, konieczny do za- 

chowania przy tej formie wzbogacenia 

się. > 
Na obraz i podobieństwo takiej ko- 

medji o obłudnej rodzinie, która zawodzi 

i głośno gada o żalu i życiu zagrobowem, 

a myśli której są absorbowane przez ży- 

cie najdobitniej przedgrobowe, przez u- 

ciechy, które sobie wszyscy obiecują z 

powodu szczęśliwego spadku — na ob- 

raz i podobieństwo takiej staroświeckiej 

komedji odbywa się obecnie konferencja 

rozbrojeniowa w Genewie. Rozbroić się, 

aby zapewnić pokój — w ten truizm 

nikt nie wierzy. Równie logiczny byłby 

projekt skasowania policji i żandarme- 

rji w celu wyplenienia bandytyzmu. Ha- 

sło rozbrojenia się jest jednem więcej ha- 

słem, dążącem do uzależniania narodów i 

państw mniejszych od narodów i państw 

większych. 

Polityka byłaby rzeczą 0 wiele łat- 

wiejszą, gdyby można było grupy państw 

rozszczepiać na wyraźne obozy. Tak je- 

dnak nie jest. Oczywiście bardzo częstó 

Anglja reprezentuje Europę, solidaryzuje 

się z państwami Europy przeciwko Sta- 

nom Zjednoczonym. W tych chwilach 

może się wydawać, że jednak ta nowo- 

żytna Grecja skłóconych państewek, któ- 

rą jest Europa dzisiejsza, obroni się te- 

mu nowoczesnemu Rzymowi, którym 

jest imperjum amerykańskie. Ale czasa- 

mi Anglja występuje bardziej w chdrak- 

terze państwa morskiego, niż państwa 
europejskiego. I wtedy dwie najpotęž- 
niejsze floty morskie: Stanów Zjedn. i 

angielska zabierają się do rozbrajania 

armij lądowych. Trochę tak jest w tej 

chwili. 

Hasło rozbrojenia w danej chwili jest 

niczem innem, jak wielką ofensywą Sta- 
nów Zjednoczonych, której celem osta- 

tecznym jest opanowanie kompletne sto- 

sunków politycznych w Europie, jest ob- 

jęcie dyrekcji nad sprawami europejskie- 

mi. Ameryka chce być sędzią, jakkol- 
wiek chce, aby koszty tych sądów opła- 

cała sama Europa. Projekt p. Normana 

Davis'a, wypowiedziany w dniu 22 maja, 

był pod tym względem tak szczery, że 

graniczył z cynizmem. Ameryka zaprasza 

się do kontroli nad rozbrojeniem, do de- 

cydowania, kto jest napastnikiem, lecz 

zgóry usuwa się od udziału w wystąpie- 
niach przeciwko napastnikowi. Europa 

nie będzie Kontrolowała floty Stanów 
Zjedn., natomiast Stany Zjednoczone bę- 

dą liczyć konie europejskiej kawalerji, 

„wysmierzać długość luf europejskich ar- 
mat, ważyć europejskie tanki. 

„Jeden z naszych Sejmów nazwaliśmy 

sejmem niemym. Dzisiejszą konferencje 
w Genewie należy nazwać. konferencją 

obłudy. ' ы 

Ci, którzy najwięcej chcą się uzbra- 

jać, najwięcej wołają o rozbrojeniu. Na- 
ród, który propaguje otwarcie hasła mili- 
tarystyczne, który rozpoczął wewnątrz 

niesłychanie intensywną propagandę kul- 

tu wojskowego sztandaru, naród niemie- 

cki stawia w Genewie możliwie pacyfi- 

styczne wnioski, jak najdalej idące pro- 

pozycje powszechnego:ę rozbrojenia. Mi- 
ljony Niemców entuzjazmuje się codzień 

do portretu bar. Richthoffena, który zrzu- 

cił 72 samoloty nieprzyjacielskie — tu- 
taj w Genewie Niemcy żądają zniesienia 
wogóle lotnictwa wojennego. 

Wszystko się toczy dokoła, tego, jak 

dojść do równouprawnienia w zbrojeniach. 

„Nie uzbrajać Niemców,lecz rozbroić się 

samemu“—wolają faryzeusze pacyfizmu. 

To znaczy, myślą sobie pocichu, że nasze 

floty pozostaną tak samo potężne, jak 

dotąd, a wojsk innych i tak nie mamy, 

podczas gdy Niemcy będą miały to, co 

mają, a Francja się rozbroi — innemi 
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zmienią 

ogólny stosunek sił na naszą korzyść. 

I nawet takie nadzieje są zakłamane. Ba 

nikt naprawdę nie wierzy, aby Francje 

zgodziła się na jakiekolwiek rozbrojenia, 

aby mogła wykonać nawet te plany, któ- 

re jej właśni ministrowie wysuwają. Nikt 

też nie wierzy, aby Niemcy zgodziły się 

na zaniechanie dążenia do uzbrojenia 

się. Każdy rozumie wreszcie, že Polska 

musi posiadać wielką armję i że nasz 

budżet wojskowy jest raczej za mały, niż 

za duży. Trzeba przecież pamiętać, że 

niema nic bardziej nieludzkiego i anty- 

demokratycznego, jak oszczędny budżet 

wojskowy podczas pokoju. Za braki w 

technicznem przygotowaniu wojny płaci 

się podczas wojny krwią ludzką. Prze- 

liczcie cszcędności, robione na budżecie 

wojskowym, na te tonny żywej krwi lu- 

dzkiej, które podczas wojny trzeba od- 

dać, jeśli się niema dostatecznego tech- 

nicznego przygotowania, a będziecie się 

mniej rozczulali małemi budżetami woj- 

skowemi. 

Te hasła  rozbrojeniowe są wy- 

mianą gróźb szantażowych, czemś w ro- 

dzaju tych żetonów, któremi się gra w 

Kasynach, a które się wymienia przy 

wyjściu na prawdziwe pieniądze. Dopra- 

wdy, najmniej mają one coś wspólnego z 

humanitarną swoją treścią. Owszem, kic- 

dyś humanitaryzm miał wpływ na kon- 

ferencje międzynarodowe. Niewątpliwie 

w konferencjach w sprawie Czerwonego 

Krzyża z 1864 r. i nawet, kto wie, me- 

że w haskich pokojowych konferencjach 

był obecny ten anioł miłości bliźniego. 

któremu chodziło o ludzi rannych i zabi- 

janych na wojnie. Ale niema go na kon- 
ierencji dzisiejszej. 

Dążenie, aby przez hasła rozbrojenia 

wzmocnić wpływ Ameryki na stosunki 

wewnętrzno - europejskie, 

nić także głos arbitra angielskiego, jest 

zbyt widoczne. I dążenie to musi w logi- 

cznej konsekwencji doprowadzić do prób 

porozumienia pomiędzy tymi któryca 

skazuje się na opiekę i kontrolę. Myślę 

o Niemczech i Francji. 

Jak się u nas mówi „pokojowe poro- 

zumienie z Niemcami“ — to zaraz wszy- 

scy mówią: „aha, przeciwnik Francji'. 

Jakoś organicznie niezdolna jest polska 

myśl polityczna pojmować zbliżenia do 

Niemiec inaczej, jako oddalenia od Fran- 

cji. Tak rozumujemy po ośmiu latach po 

Locarno! Naprawdę jednak wspólnota in- 

teresów niemiecko - francuskich była za- 

wsze wielka, istniała zresztą i przed 

wojną, ale zakończenie wojny i całkiem 

nowe stosunki na świecie wyolbrzymiły 

te wszystkie czynniki, które tworzyły 

wspólnotę interesów francusko - niemie- 

ckich. Nasze kłótnie z Niemcami nie zbli- 

żały nas w latach ostatnich do Francji, a 

były powodem odchylania się coraz wię- 

kszego polityki polskiej od polityki fran- 

cuskiej. Dyplomacja francuska chętnie 
bowiem widziała Polskę skłóconą z 

Niemcami, bo to sprawiało, że ten jej 

polski sojusznik był skrępowany, był od- 

dany poniekąd na jej łaskę i niełaskę, 

wreszcie swojem  skłóceniem się uzupeł- 

niał doskonale pokojowy ton, którym po- 
lityka francuska do Berlina się zwracała. 

Wszystkie te zalety jednak miały swoją 

granicę, a mianowicie wojny, wojny pra- 

wdziwej pomiędzy Niemcami, a Polską 

Francja nie chce za nic na świecie. Pol- 

skie zbliżenie się do Niemiec, to tylko 

udział Polski w skutkach dobroczynnych 
tego, do czego tak wiele czynników w 

Europie popycha Francję i Niemcy, a 

mianowicie do porozumienia się i współ- 

pracy. Cat. 

ZOK RZRONRENONOOOYYCEAZOEA OGAE OWEEA CZTAGA 

Konfiskata mienia komunistów 
w, Niemczech 

BERLIN PAT. — Na wczorajszem kiłku - 
godzinnem posiedzeniu gabinet Rzeszy uchwa- 
lił między innemi ustawę o konfiskacie całego 
mienia komunistów. Postanowienie to oparło 
się na art. 40 kodeksu karnego, przewidują- 
cym konfiskatę w wypadku zbrodni, co rozcią 
gnięto również i na zbrodnię zdrady stanu. — 
Wobec tego, że działalność komunistów trakto 
wana jest jako zbrodnia zdrady stanu — głosi 
komunikat urzędowy — przeprowadzona rów- 
nież zostaje ogólna koniiskata całego mienia 
komunistów. 

aby wzmoc- 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierówa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch. | 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach* 

  

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch” 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
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rady rozbrojeniowe w Genewie 
Prace komisji głównej nie posuwają się naprzód 

GENEWA PAT. — Komisja główna 
konierencji rozbrojeniowej kontynuowa- 
ła dzisiaj na dwu posiedzeniach pierw- 
sze czytanie projektu brytyjskiego, roz- 
patrując rozdział, dotyczący zbrojeń po- 
wietrznych. Podczas, gdy projekt brytyj- 
ski przewidywał ograniczenie jakości i 
ilości samolotów i zakaz bombardowa- 
nia powietrznego, delegacja niemiecka, 
węgierska i austrjacka zgłosiły żądanie, 
ażeby lotnictwo wojskowe zostało całko- 
wicie zniesione. 

Delegat francuski dał wyraz gotowo 
ści Francji do ustępstw w tej dziedzinie. 
Francja gotowa jest zgodzić się na re- 
dukcję ilościową i jakościową, według 
koncepcji planu brytyjskiego, pod warun 
kiem umiędzynarodowienia lotnictwa cy- 
wilnego, albo przynajmniej ścisłej i sta 
łej jego kontroli. 

Delegat Polski minister Raczyński wy 
powiedział się za absołutnym zakazem 
bombardowania powietrznego, jak rów- 
nież za zakazem wszelkich przygotowań 

do tego bombardowania. Na wypadek 
naruszenia postanowień konwencji winny 
być przewidziane sankcje. Minister Ra- 
czyński przypomniał także, że Polska za 
wsze popierała ideę umiędzynarodowie- 
nia lotnictwa cywilnego i utworzenia 
policji lotniczej. Sama kontrola w dzie- 
dzinie lotnictwa jest niewystarczająca. 

Za umiędzynarodowieniem lotnictwa 
cywilnego wypowiedzieli się także dele- 
gaci Hiszpanji, Szwecji i Małej Ententy. 
Delegat sowiecki skrytykował bardzo do 
wcipnie artykuł projektu brytyjskiego, ze 
zwalający, pomimo zakazu ogólnego bom 
bardowania powietrznego na użycie bom 
bardowania powietrznego dla celów poli 
licyjnych w podlegtych okolicach. Dele- 
gat sowiecki podkreślił niejasność poję- 
cią geograficznego „odległe okolice* i 
oświadczył, że trzebaby sprecyzować, ja 
kie narody będą miały przywilej otrzy- 
mywania prezentów w formie bomb zrzu 
canych z samołotów. 

Szereg innych delegatów z reprezen- 

  

Redukcja długów amerykańskich 
LONDYN PAT. — Prasa londyńska w de- 

peszach z Waszyngtonu żywo komentuje wczo 
rajsze posunięcie prezydenta Roosevelta, utrwą 
łające wycofanie się Ameryki ze złotego pa- 
rytetui. 

Wniesienie przez senatora demokratycznego 
i prezesa komisji finansowej na ziecenie R00- 
sevelta projektu ustawy, na mocy której Se- 
nat legalizuje skreślenie złotej klauzuli we 
wszystkich umowach, zawieranych w Amery- 
ce i przez Amerykę oznacza ni mniej ni wię- 
cej, że wszystkie długi wojenne i inne należ- 
ne Ameryce będą mogły być spiacane w dola 
rach według kursów, a nie według parytetu 
złotego. Stanowi to już redukcję długów o 15 
proc. Wiadomości o zamiarze skreślenia złotej 
klauzuli powitane zostały na Wali Street entu- 
zjastycznie i w rezultacie rozpoczęła się haus- 
sa na rynku akcyjnym oraz podniosły się ceny 
surowców. Decyzja rządu amerykańskiego jest 
tem bardziej znamienna, że Federal Reserve 
Bani nagromadził ostatnio wielkie zapasy zło- 
ta, doprowadzając je do wysokości 700 miljo- 
nów funtów złotych. 

Powyższe decyzje wywołują w prasie an- 
gielsiaej duże zainteresowanie, W związku z 
ostatniemi posunięciami wydaje się watpliwem 
aby prezydent Roosevelt Skreślił raty długów, 
przypadające na 15 czerwca lub aby udzielił 
chociażby czasowe moratorjutm. Raczej oczeki- 
wać można, że raty długów wojennych zosta- 

  

ną Ww terminie uiszczone w papierowych dola- 
rach. 

„New York Times* uważa, że zniesienie 
klauzuli złotej obejmie zobowiązania, których 
ogólna suma przewyższa 100 miljardów dola- 
rów. 

KOMPROMITACJA POLITYKÓW 
AMERYKAŃSKICH 

PARYŻ PAT. — Z Nowego Yorku 
donoszą, że śledztwo w sprawie działal- 
ności banku Morgana może mieć konsek 
wencje polityczne. Dzienniki amerykań- 
skie twierdzą, że w związku z rewelacja- 
mi komisji senackiej mogą nastąpić pew 
ne zmiany na stanowiskach w najbliż - 
szem otoczeniu prezydenta Roosevelta. 

FRANCUZI, PŁAĆCIE AMERYCE! 

PARYŻ PAT. — Z Waszyngtonu do 
noszą, że prezydent Roosevelt w rozmo- 
wie z dziennikarzami amerykańskimi 0- 
świadczył, że rząd francuski, niezałeżnie 
od rokowań w sprawie długów wojea- 
nych w stosunku do Stanów Zjednoczo- 
nych, będzie musiał bezwzględnie spła- 
cić ratę z 15 grudnia ub. roku. 

tantem Stanów Zjednoczonych na czele 
wypowiedział się- także za absolutnym 
zakazem bombardowania powietrznego i 
usunięciem wyjątku, przewidzianego w 
planie angielskim. Delegat brytyjski bro- 
nił swego projektu, oświadczając, że ad- 
ministrowanie pewnych terytorjów poza 

Europą wymaga powietrznych operacyj 
policyjnych. Podobne stanowisko zajał 
delegat Iraku, oświadczając, że rząd je- 
go nie może się wyrzec możności użycia 
bombardowania powietrznego na włas- 
nem terytorjum. Ogółem można stwier - 
dzić, że podobnie jak dyskusja nad inne- 

mi iami, tak samo i dyskusja nad 
zbrojeniem powietrznem nie posunęła po 
ważnie naprzód prac komisji głównej. 

ROZBROJENIE NA LĄDZIE, — 
NIE NA MORZU 

PARYŻ PAT. — Z konierencji rozbro 
jeniowej w Genewie nadeszły do prasy 

iniormacje pesymistyczne. 
Anglija i Ameryka dążą do ominięcia 

sprawy zbrojeń morskich i przesunięcia 
punktu ciężkości obrad na zagadnienie 
zbrojeń lądowych. 

W kołach genewskich  zapanowalo 
przekonanie, że nic nowego się nie sta- 
nie do dnia 12 czerwca t. j. do dnia ot- 
warcia wszechświatowej konferencji eko- 
nomicznej. 

Anglja i Ameryka rozpoczęły na te- 
mat zbrojeń morskich. rozmowy, które 
mogą potrwać dłuższy czas. Sprawa ta 
może zatrzymać dalszy bieg obrad kon- 
ferencji rozbrojeniowej. 

PRESJA AMERYKI NA EUROPĘ 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa do 
nosi z Waszyngtonu, że prezydent Roo- 
sevelt odbył rozmowę telefoniczną z sir 
Johnem Simonem. 

W rozmowie tej prezydent Roosevelt 
dał wyraz swemu zaniepokojeniu w zwią 
zku zobecnym stanem rzeczy na konieren 
cji rozbrojeniowej i oświadczył, że w 
razie rozbicia się konierencji Stany Zjed 
noczone ogłoszą całkowite desinteresse- 
ment w stosunku do spraw europejskich. 

Prezydent radził ponadto Simonowi, 
by dla posunięcia spraw na konierencji, 
Anglja złożyła anałogiczne oświadczenie. 

  

DZIŚ WYBORY w GDAŃSKU 

Hitlerowcy zwyciežą napewno 
GDAŃSK PAT. — Kampanję wyborczą w 

Gdańsku uważać należy dziś wieczorem — w 
sobotę — za zakończoną. Zwraca uwagę dys- 

proporcja między: natężeniem kampanji wybor 
czej, prowadzonej przez hitlerowców i inne 
stronnictwa. Kampanja wyborcza hitlerowców 
prowadzona była z olbrzymim rozmachem i z 
wielkim nakładem środków finansowych. Inne 
stronnictwa prowadziły akcję wyborczą w zna 
cznie skromniejszych rozmiarach. Charaktery- 
styczną ilustracją rozmachu wyborczego hitle- 
rowców jest urządzenie przez nich olbrzymiej 
ilości wieców. W sobotę odbyło się 76 zebrań 
hitlerowskich na całem terytorjum gdańskiem. 
Rozrzucono pozatem wielką ilość ulotek, roz- 
wieszono chorągwić i nalepiono plakaty wy- 
borcze na oknach mieszkań prywatnych. Znacz 
na ilość specjalnie udekorowanych samochodów 
krążyła po mieście. Postawione przy lokalach 
wyborczych głośniki gromadziły dokoła słucha 
czów. Przed wieczorem latały nad miastem ae- 
roplany z odznakami hitlerowskiemi, rozrzuca- 
jąc ulotki wyborcze, Poza, działaczami miejsco 
wymi brali czynny udział w akcji wyborczej 
działacze hitlerowcy, przybyli specjalnie do 
Gdańska. Np. w ciągu ostatnich dni przybył i 
niejednokroffiie przemawiał na zebraniach ksią- 
żę August Wilhelm, syn byłego cesarza Wilhel 
ma. Ostatni raz przemówił on w sobotę wie- 

czorem na wiecu hitlerowskim w Sopotach. W 
akcji wyborczej słabą przeciwwagę znajdowali 

hitlerowcy jedynie ze strony niemiecko - naro 
dowych. Wszystkie inne stronnictwa prowadzi 

ły kampanię bardzo słabo: socjaliści — z po- 
wodu wielkich trudności materjalnych, i wy- 
wieranią na nich nacisku przez hitlerowców i 
przez Senat, zaś komuniści — pozatem jeszcze 
i z powodu osadzenia w więzieniu przywódcy 
Plenikowskiego. 

LISTA KANDYDATOW I TECHNIKA 
WYBOROW 

Do wyborów niedzielnych wystawionych jest 
9 list kandydatów, z których dwie są zbloko- 
wane z imnemi, a mianowicie Polacy (listy 8 
i 9) oraz narodowi socjaliści z Zakonem Mło 
do - Niemców (listy 1 i 7). Podczas poprzed 
nich wyborów było 17 komunistów. Obecnie 
wycofały się zupełnie drobne stronnictwa mie- 
szczańskie i urzędnicze, opowiadając się zgó- 
ry za hitlerowcami, W wyborach w listopadzie 
1930 roku brało udział około 197,000 osób, — 
przyczem dla zdobycia jednego mandatu po- 
trzeba było około 2 tysięcy gołsów. 

Obecnie liczba uprawnionych do głosowania 
przewyższa nieco 200 tysięcy, a ponieważ zain- 
teresowanie wyborami jest większe, przypu- 
szczać należy, że ilość głosów wymaganych 
dła zdobycia jednego mandatu będzie nieco 
wyższa. W niedzielę wybory rozpoczną się o 
godz. 9 rano i trwać będą do 18-ej. Pierw- 
szych rezultatów głosowania spodziewać się 
można, poczynając od 

ki, aby na wyborców nie wywierane były żad 
ne presje, wzmocnił policję i zorganizował 
straż obywatelską, «rzywódcy hitlerowscy wzy 
p» swoich członków do zachowania dyscyp- 

y. 

WYBORY POPRZEDNIE | 

_ Wybory obecne do Sejmu gdańskiego są 
piątemi z rzędu wyborami w wołnem mieście. 
Ostatnie wybory odbyły się 16 listopada 1930 
roku. Dały one wynik następujący: 

Ogółem uprawnionych do głosowania było 
222,566 osób, oddano 197,871 ważnych głosów 
czyli frekwencja wyborcza wynosiła 89 proc. 

Głosy rozdzieliły się w sposób następujący: 
socjał demokraci— 50 tysięcy; 
centrum katolickie — 30 tysięcy; 
narodowi socjaliści — 32 tysiące; 
miemiecko - narodowi — 25 tysięcy; 

komuniści—20 tysięcy; 
Pozostałe głosy rozdzielono pomiędzy mniej 

sze ugrupowania polityczne. 
Sejm wybrany 16 listopada 1950 roku przed 

stawiał się następująco: Sejm gdański liczył 
początkowo 120 posłów, jednakże po zmianie 
konstytucji w r. 1930, liczba posłów zreduko- 
wana została do 72. Ugrupowania lewicowe 
miały 26 posłów (w tem socjał - demokraci 
19), niemiecko - narodowi 10, stronnictwa Śro 
dka 11, centrum katolickie 11, hitlerowcy wraz 
z poprzedniemi ugrupowaniami 12, Polacy 2). 

„ Według konstytucji Sejm gdański składa 
się z 72 posłów. Posłowie wybierani są w czte 
roprzymiotnikowem głosowaniu, według syste- 
mu proporcjonalnego. Czynne prawo wyborcze 
przysługuje obywatelom bez różnicy płci, po 
ukończeniu 20 roku życia, bierne prawo wy- 

borcze — po ukończeniu 25 roku życia, Okres 
kadencji Sejmu rozciąga się na lat 4. 

TKOATRINOO KI S EADS 

Antyniemiecka polityka rządu Dolfussz 
BERLIN. PAT. W odpowiedzi na га 

rządzenie rządu austrjackiego, skierowane 
przeciwko narodowym _socjalistom, rząd 
Rzeszy uchwalił wprowiadzić dla obywa- 
teli niemieckich z dniem 1 czerwca przy- 
mus wizowanią paszportów! ma wjazd @0 
lAustrji Opłata za wizę wynosi tysiąc 
marek od osoby. Ulgi, przewidziane są je- 
dymie dla osób, wyjeżdżających wi spra- 
wach handlowych oraz w małym ruchu 
granicznym. Turystom żadne ulgi mie bę- 
dą przysługiwać . : 
Zarządzenie to wywołało w Berlinie nie- 

zwykle silne wważenie. Ogólnie wskazuje 
się na wyjątikowo ostry; charakter repre- 
syj rządu Rzeszy, które — zdaniem pra- | 
sy, — spowodować muszę tw: prakityce nieu- 
chronnie całkowite zamknięcie | gmamic 
miemieckich dia komunikacji z Austrją. 

W wiedeńskich kołach iwy- 
'wołalło, rozporządzenie rządu niemieckie- 
go silme wzburzenie. Uważają one Zargą- 
dzenie powiyższe za akt polityczny, mający 
na celu wymuszenie od Alustrji uległości 
wobec polityki niemieckiej. 

  

Debata nad sytuacją Żydów śląskich 
ODROCZONA DO 

GENEWA PA1. — Wyznaczona na dziś de 
bata nad sprawą sytuacji żydów z Niemiec na 
podstawie petycji Bernheimd z Górnego Śląska 
niemieckiego nie doszła do skutku, gdyż wczo- 
raj późnym wieczorem delegacja niemiecka о- 
trzymała z Berlina — jak się zdaje bezpośred- 
nio od kanclerza Hitlera — instrukcję odrzu- 
cenia raportu przygotowanego przez reprezen- 
tanta Irlandji w charakterze sprawozdawcy. 

Według krążących pogłosek, rząd niemiecki 
polecił dełegacji, ażeby dążyła do tego, by Ra 
da Ligi ograniczyła się do przyjęcia do wia- 
domości wd deklaracji von Kellera, u- 
siłującej przedstawić sprawę tak, że naruszenie 
zobowiązań międzynarodowych Niemiec nastą- 
piio nie dzięki samemu prawodawstwu _nie- 
mieckiemu, łecz dzięki fałszywej jego interpre- 

podrzędne. godziny 10 wiecz. Senat tacji przez organa 
— jak twierdzi — przedsięwziął wszełkie środ Celem użyskania czasu dla dalszych roko- 

PONIEDZIAŁKU 

wań z delegacją niemiecką sprawozdawca 
sił Radę o Odroczenie sprawy do 

Paul - Boncour, który dziś wyjeżdża do 
Genewy, zapowiedział, że wróci w poniedzia- 

łek celem uczestniczenia w debacie, która się 
wywiąże nad reprezentanta  Irlandji, 
a która zapowiada się bardzo interesująco. 

pro 

  

Gandhi wciąż pości 
'POONA. PAT. Gandhi ma za sobą 19 

dmi postu, mającego jak. wiadomo trwać 

3 tygodnie. Stem: zdrowia mahatmy nie 

budzi żadnych obaw. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. a 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład apte 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk 

ty. 2 
(iosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

WYOUCOOPYETRPDZMIER YCIE TEE NYEŻZ IA ŽIDINYS INIT AP RATE ABITO PASZOWE. WROC DOZETOACETEC MORD GATT TIT RKS 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
PRZYJĘCI PRZEZ P. PREZYDENTA 

WARSZAWA. PAT. Pam Prezydent — 
Rzeczypospolitej przyjął wi. dniu dzisiej- 

szym przed południem delegację 37 p. p. 

z Kutna, która zaprosiła Pana (Prezyden- 
ta ma święto, pułkowe wi dniu 25 ezerwca 

połączone z wręczeniem  sztandamu. 
Następnie Pan Prezydenit przyjął dele- 

gację Komitetu Tewa Miedzynamodowych . 
i Krajowych Zawodów Kionnych w Pol- * 
sce, która zaprosiła Pema Prezydenta na 
rozgrywiki o puhar namodów wi dmiu 11 
czenwca [wi czasie ftnwamia  międzynarodo- 

wych konkursów hippicznych. 

O godz. 11.30 (Pan. Perzydenti przy jął 
delegację Т-а Wyścigów Konnych, iktó- 
ra zaprosiła Pama Prezydenta ma derby 
w dniu 18 czenwea. 

O godz. 12-tej (Pam Prezydent  Mo- 
ścieki pnzyjął członków Zamządu specjal- 
mego komitetu obehodu 250-lecia  odsie- 
czy Wiednia: oraz 400-lecia umodzim Kró- 
la Stefana Batorego. Delegacja ta pro- 
siła Pama Prezydenta © przyjęcie pro- 
tektioratu mad. powyższymi obchodami. 

NOWY REKTOR UNIWERSYTETU 
WARSZAWSKIEGO 3 

WARSZAWA. PAT. W dniu dzisiejszy 
na posiedzeniu delegatów: Uniwersytetu 
Warszamskiego doikkomamo wyboru mekito- 
ra na rok akademicki 1933/34. W pierw- 
sze mgłosowaniu wybrany: został dotych- 
czasowy rektor prof. Józef Ujejski. — 
któmy. jedniak. wyboru nie przyjął. 

W drugiem głosowamiu wybrano rek- 
torem Dra  Stefama: Pieńkowskiego, — 
prof. fizyki doświadczalnej, który wybór 

przyjął Wybór jak wiadomo podlega 
zatwierdzeniu Pama Prezydemta  Rzeczy- 
pospolitej. 3 

KRAKÓW. PAT. Rektorem Ūniwensy- 
tetu Jagiellońskiego na okres 3 lat, wy- 
brany: został jednogłośnie dr. Stanisław 
Maziarski, profesor histologji ma wydzia- 
le lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 
W akcie wybom rektora wzięło udział 18 
elektów. 

OBRADY MYŚLI MOCARSTWOWEJ 

POZNAŃ. PAT. Wiezoraj obradował 
w: iPoznaniu zjazd Raldy Naczelnej My- 

śli:  Mocarstwowej, z udziałem  śmodowisk 
uniwersyteckich z Wilna, Wzrszawy, Kra- 

kowa: i Pozmamia. 
Zjazd wybrał ma 

  

prezesa  orgainiza- 

cji  długołetniego kiemownika prac w kra- 
kowskim ośrodku Myśli: Mocarstwowej p. 
Mieczysława 'Pruszyńskiego. 

Zjazd! wysłał depesze hołdownicze do 
Pana Prezydenta, Rzeczypospolitej, Mar- 
gałka Piłsudskiego, premjera  Jędrzeje 
wieza i pik. Sławka, Obrady zaszczyci — 
swą obecnością p. wojewoda poznanski p. 
Ratyński. 

DNi ŚLĄSKO-WILEŃSKIE 

LWÓW. PAT. W niedzielę odbywa się 
we Lwowie szereg uroczystości związa- 
nych z Świętem Zjednoczenia  tnzech — 
Ziem polskich: Małopolski, Górmego Ślą- 
ska i Wileńszczyzny w ramach t. zw. Dni 
Śląsko - Wileńskich połączonych z obcho- 
dem 15-tej roczmiey istnienia Korpusu 
Kadetów: Nr. 1 imienia Marszałka РЮ- 

W! związku z unoczystościami temi — 
przybyło dzisiaj do Lwowa około 100 de- 
legatów Legjoniu . Śląskiego z Łodzi, Watr- 
szawy, Białegostoku i innych: miast, ze 
sztandarami. Przybyło również z Katowie 
okolo 800 powstańców śląskich w: pełmem 
umiumdurowaniu z 60 sztandarami, Pow- 
stańcom towarzyszą dwie orkiestry gór- 
nicze.. Po powitanin goście uformowali po- 
chód który: ulicami miasta przeszedł do 
koszar Korpusu Kadetów, gdzie goście zo- 
stali j 

ZATONĄŁ PROM Z 50 LUDŹMI 

KONSTANTYNOPOL. PAT. — Na 
rzece Kiillkit, w pobliżu Tokialiu, zatonął 
prom, ma którym znajdowało się 50 osób, 
33 osoby utonęły, kilka przepadło bez 
wieści. 

SUKCESY STOLAROWA W RYDZE 

RYGA. PAT. W dniu dzisiejszym w 
grze , podwójnej panów! para Stolarow — 
Łasen pokonała parę | Grezdim - 
Jamsen w stosunku 6:1, 6:1. 

Para Silolanow — Łasemi weszła do fi- 
nau. ` 

W! grze mieszanej Dubieńska — Sto- 
tamow pokonała parę łotewską Oswald 
Kronberg wi stosunku 6:4, 6:1. „ią 

W grze podwójnej panów Jerzy Stolar- 
mow: zwyciężył  Ujimillera 7:5, 6:1. Stola- 

row, wykazał wyjątkowo piękną grę tak- 
tyczną i zdobył sobie uzmamie publiczności. 
Po tem 4wycięstwie Stolamow wszedł do 
finału, w któnym spotka się z mistrzem 
Estonji Łasnem. któny po zaciętej walce 
pokonał! Goftszeskiego (Niemcy). 

MIĘDZY SPORTOWCAMI 

WARSZAWA. PAT. W awiązku z zaj- 
ściem jalkie misło miejsce 14 b. m. ma 
terenie WIKS Legja między członkami — 
sekcji piłki możnej Zamsaąd: Klubu przepro- 
wadził dochodzenie, na podstawie które- 

go powziął następującą decyzję: 1) pp. Na- 
wimota Józefa, Szallera Mamjena, i Cebula- 
ka Framciszka za pobicie członka sekcji, 
swiego kiolegi Ziemiana, zawiesić w pra- 
wach członków klubu na przeciąg 2 lat. 2) 
Ziemiana Józefa zawiesić w prawach — 
członka klubu na przeciąg 2 lat oraz zwol- 
mić z zajmowanego stanowiska w sekne- 
tamjacie Kilubu. i 

   



SILVA RERUM 
CO ROBIĆ Z NARMIADEM „ŚWIĄT*? 

— GŁOS Z KATOWIC I GŁOS Z WILNA 

Za dużo jest świąt, stanowczo za du- 
žo. chodzi jednak o święta kościel- 
ne, których ilość jest umiarkowana, bo 
uległa znacznej redukcji; chodzi o coraz 
inne „Święta', rosnące jak grzyby po de- 
szczu i zatruwające wszystkim życie! 
„Świ — to znaczy — komitet (zwy- 
kły honorowy), to niezliczona ilość 
jałowych posiedzeń, to szereg artykułów 
pełnych fałszywego patosu, to — akade- 
mja, czyli tępa piła nudy i szablonu, — 
to — pochody, zabierające ludziom dro- 
gie chwile wypoczynku, to — okoliczno- 
ściowe wydawnictwa, redagowane przez 
zawodowych grałomanów, to... 

Ach, wiemy aż zanadto dobrze, 
treść zawiera obecnie niegdyś 
wyraz „święto''!.. 

Nic dziwnego, że ludzie chcą odpo- 
ć od ciągłego i straszliwie uciążliwe- 

  

  

   

    

jaką 
radosny 

  

cz 

  

go „Świętowania”... 

Połska Zachodnia (142) mówi: 
Nałeżałoby w interesie samych  organiza- 

cyj społecznych z jednej strony, z drugiej zaś 
w interesie samego społeczeństwa poddać ko- 
niecznej reformie tak sposób organizowania, jak 

'* wykonania wspomnianych uroczystości W 
tym celu należałoby podjąć na łamach prasy 
ewentualną publiczną dyskusję, czy nie można- 

by przy dobrej woli znaleźć celowego wyj- 

šia. 
Jakie może być znalezione wyjście? 

Tylko jedno — łączenie obchodów, jak 
to w roku bieżącym zainicjowały Wilno 1 
-Stonim, oraz znajdowanie niebanalnych 

sposobów uczczenia rocznic. Przykład 

Słonima organizującego wielki spław ka- 
jakowy „szlakiem Lwa Sapiehy i Ogiń- 
skiego” jest godny naśladowanial... Oto 

całkiem nowa, pełna twórczej inwencji 

forma!... 

A oto projekt katowicki: 
a) W dnia 11 listopada jako święta pań- 

stwowego Odrodzonej Polski dokonywają prze: 

glądu rocznej pracy wszystkie organizacje о 

charakterze półwojskowym względnie pracują- 

ce pośrednio dla zagad. obrony Państwa W dn. 

tym związki oficerów rezerwy, podoficerów 
rezerwy, rezerwistów, strzeleckie, harcerskie, 

przysposobienia wojskowego, organizacje 

„Czerwonego Krzyża”, LOPP, Ligi Morskiej i 
Kolonjalnej i t.p., winne dokonywać. przeglądu 

i krytyki swej dorocznej pracy, urządzając 
wspólne święta, pokazy, zebrania, dekoracje, 

i t.p. 
5 Organizacje o charakterze zawodowym 

względnie iachowym, jak naprzykład koleja- 
rzy, straży pożarnych, pocztowców, rzemieślni 
ków, pracowników umysłowych, organizacje 
sportowe i t.p. winni dokonywać rocznego 
przegladu swych prac, oraz święcić swe sztan- 
dary i urządzać pokazy, wystawy, rozdzielać 
nagrody, dypłomy, i t.p. w dniu Święta Naro- 
dowego 3 maja, przyczyniając się tem samem 
do urozmaicenia programu uroczystości trzecio- 
majowych. 

c) Wszelkie zgromadzenia sprawozdawcze 
o charakterze statutowym winny odbywać się 
w terminach, przyjętych dła opracowań budże- 
towych t.j. w miesiącu styczniu i kwietniu, a 
nie rozciągać, jak to niejednokrotnie jest prakty 
kowane przez rok cały w dowolnych terminach. 

d) W innych terminach, mogłyby odbywać 
się tylko takie uroczystości społeczne, których 
ważność podyktowana jest momentem chwili. 

Głos katowicki, doskonale się uzupeł- 
nia głosem wileńskim o wiele wcześniej- 

szym, bo 25 marca r.b. w liście do jed- 
nego z naszych kolegów redakcyjnych, p. 
Szymon Kozak pisał: 

Czy nie uważałby pan za słuszne, załat- 
wienie sprawy, aby te wszystkie uroczystości 
narodowe, obchody, wspomnienia skomasować 
urządzając jedno święto narodowe w roku. Na- 
bieży to świeżości, odpowiedniej wagi gatunko- 
wej i spełni zadanie obecnie urządzanych об- 
chodów, ale spełni je dobrze!.. 

Słuszna myśl! ale tylko ponieważ już 
jest Święto Narodowe 3 maja, przeto 
możnaby było, urządzić Święto Rocznic 
Historycznych, jakieś wielkie Narodowe 
Zaduszki!.. 

W každym badž razie, naležy uporząd 
kowač sprawę, niezliczonych „šwiąt“ i 
ratować naród przed zarazą obchodoma- 
nji. Lector. 

„J A A O НЫ 

Dr. Krzemianski 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 21 4—6 
Kwiatowa 7, tal. 14-25. 

SUDORĘY 
POT: NIEMIŁA,..WON 
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WANDA DOBACZEWSKA 

WARSZAWA, PAT. Wi sobotę po po- 
łudniu odbyła się uroczystość piodniesie- 
mia. bamdeny i obwarcia sezonu Jacht - Klu- 
bu Polski, 

Na przystani Klubu zgromadzili się 
przedstawiciele władz cywilnych i wiojskio- 
wych, między innemi ministrowie But- 
Kiewicz i Zarzycki, prezes BBWR: Sławek, 
selknetawz stenu Szembek, Cząpski i Gallot, 
Doleżal, członkowie konpusu dyplomaty- 
czmego komimadmirwał Świmriski, dowódca 
O. K. gen. Jannłiuszkiewicz, prezydent — 
miasta Słonimski, przedstawiciele iorga- 

mizacyj i klubów! sportowych, prasy 
pmoszeni goście. 

  

O godz. 5<tej od) stromy mostu mkazała į 
się mołtiorówka wioząca 
Rzeczypospolitej, 
cza, mini 

Pana iPrezydenita 

premjera  Jędrzejewi- 
a: Beckia i członków świty. 

     

   

W ehw dry, motowówka p. Prezydenta 
przybiła do brzegu odezwały się dźwięki 

famfary. Po powiteniu przez komandora 

Jacht - Kilubu księcia Radziwniła, Pan 
Prezydent Mościcki, ubrany w: mundur — 

idora: Ihonioriowego przeszedł przy 
ikach hymnu marodawiego, w towa- 

rzystwie premjera Jędrzejewiczs i mi- 

nistra  Bejelka, komisarza rządu wojewody 
Jamoszewicza oraz 'członiników domu cy- 

   

  

SŁOWO 

Otwarcie sezonu Yacht-Klubu 
wilnego i wojskowego [wzdłuż szpalemu 

członków Jacht - Klubu [Polski 4 delega- 

tówi klubów: wioślarskich i zajął miejsce 
okolo mesztu klubowego. 

Do [P. Prezydenta: przemówił iw sende- 

ceznych słowiach komandor książę Radzi- 
wiłł (kończąc przewowę okrzylkiem mia 
cześć Pama (Prezydenta,  podemwiyconym 
entuzjastycznie przez obecnych. 

W tym momencie (podniesiono — przy 
dźywiękach hymnu  inarodowiego banderę 
klubową. Po tej uroczystości komandos 
ks. Rzdziwiłł wręczył aowomianowaniym 

wicekomaadorom honorowym ministrowi 
yiekiemu i Butikiewiczowi odpowiednie 

ymacje. Pam Prezytdent w: tiowargy- 
e premjera minisktirówi i świty, udał się 

iastępnie maa pomost główmy, gdzie ke- 

pelan Y. K.P. ks. prałat Około - Kułak 

dokonał poświęcenia jachtu „Sie“, daru 
Pana. iPrezydenta. Rodzicami chnzestnymi 

  

   

        

  

byli pemi Zwisłocka i minister Zarzyeki. 
Następnie poświęcony został jacht — 
„Jiunior“, przyczem rodzicami  ichrzestny- 

mi. byli p. 

Butikiew 
mimistrowa Beckowa i minister 

    

Po uroczystościach chrztu łodzi fp. 
Prezydent (oraz zaproszeni goście podej- 
mowani byli herbatką. 

SRZEETA RZGDOEOERA   

DO KOGO PRZEMÓWIĄ JUDYMY? 
Koło polonistów studentów U.S.B. wydało 

książkę zbiorową p. t. „Antołogja poezji społe-- 

cznej”. Złożyły się na nią utwory następuja- 

cych poetów: Teodora Bujnickiego, Józefa Cze 

chowicza, Marjana Czuchnowskiego, Stefana 

Fiukowskiego, Jalu Kurka, Józeia Łobodowskie- 

go, Czesława Miłosza, Marjana Piechala, Jul- 

jana Przybosia i Jerzego Zagórskiego. Wszy- 

scy dali się już byli poznać czytającej publicz- 

ności i przez współpracę w różnych czasopis- 

mach społeczno - literackich (Żagary, Piony, 

Linja, Prądy i in.), i osobno wydanemi to- 

mikami. Niektórzy, jak Kurek, Piechal albo 

Przyboś mają niejedną książkę za sobą. Wszy- 

scy są młodzi — młodzieńcy, jakby powie- 

dział Czesław Miłosz: najstarszy Przyboś uro- 

dził się w roku 1901, najmłodszy Miłosz w ro- 

ku 1911. Na końcu książki znajdujemy infor- 
macje biograficzne i genealogiczne o nich: 

przy każdym zaznaczono pochodzenie — prze- 

ważnie proletarjat miejski lub wiejski. Tylko 

trzej wilniąnie (Bujnicki, Miłosz i Zagórski 

napiętnowani są w tym Almanachu Gotajskim: 

„pochodzą z inteligencji pracującej”.  Biało- 

gwardiejcem jest Łobodowski (syn oficera ar- 

mji cesarsko - rosyjskiej); proletarjaccy poeci 

powinni go popędzić jako liszeńca. Nie uczy 

nią tego, gdyż Łobodowski, jak na neofitę 

przystało, wyróżnia się szczególnię czerwoną 

żarliwością: on to jest autorem owego wiersza 

o Piłsudskim, który kończy się słowami: 

towarzyszu piłsudski 
w przeddzień polskiej rewolucji 

krwią wasze imię wypisujemy na tarczach 

Nie przypuszczam, żeby rodowód dla poety 

być miał jakieś specjałne znaczenie. Można 

hrabiną de Noailles i pisać piękne  wiet: 

Można być chłopem Jesieninym i pisać wier- 

sze jeszcze piękniejsze. Poeci, zebrani w Anto- 

logji, podkreślają z przekorą swoje pochodze- 

nie. Zawstydza to i żenuje czytelnika. Zaru- 

mieniwszy się, przypomina оп sobie Judyma, 

który z bolesną pasją szczycił się wobec bur- 

żujów, że jest synem szewca, szewca z Ciep- 

tej ulicy. Któż o to pyta artystów? Czy poeci 

Antologii czują się Judymami śród normalnego 
kulturalnego społeczeństwa? Czy też, uwydat- 
niając swoją proletarjackość, chcą-przez to po- 

wiedzieć, że samo pochodzenie  predestynuje 

icn do rewolucyjnego opiewaria chiopów i 

rzemieślników? Ale i książęta bywali rewolu- 

cjonistami. 

Rodowody więc budzą niesmak. Mało tego. 

Wydają się naiwne, egzaltowane. Mało tego— 

trącą zakłamaniem. Wszyscy bowiem poeci An- 

tologji to ludzie wykształceni, inteligentni. Ma- 

ło tego: intelektualiści. Rzuca się ich intelek- 
tualizm (przerafinowany) odrazu w oczy, na- 

suwa skojarzenia ze snobizmem pięknoduchów, 

którzy robią oko do proletarjatu. Coś nie jest 

w porządku. A oto dowody. Flukowski pisze, 

naprzykład, w wierszu „Bezrobotńi”: 

Płodzimy się w majowe noce 
Po krzakach w ukryciu za miastem, 
Aż ziemia cała dygoce 
I trawa sponiewierana darta bólem wrzaśnie. 

Psiakrėw, na trawce, cholera, na ławce na- 

róbmy Polsce bachorów! — pisał 15 lat temu 

(+. 1918!) znienawidzony przez poetów prole- 

tarjackich mieszczański Tuwim. Mam wrażenie, 

że wypowiedział się bardziej po proletarjacku, 

niż oni. Nie to jest jednak ważne. Grunt, że 

od 15 lat nic się nie zmieniło: trawka, ławka, 

inoc majowa. raki, psiakrew, los proletarjusza. 
— 

30) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Ogryuny bór świerkowy drzemał je- 

szcze, ledwo-ledwo szumiący. Jeszcze na 
niego nie przyszła pora, nawet ptaki prze 
latywały chętniej do mniejszych, słońcem 
przegrzanych zarośli. W lesie, między po 
tężnemi pniami drzew, pod łapiastemi ko 
narami Świerków leżał miejscami wpół- 
stajały sczerniały śnieg. Surowy chłód 
łaził po niskich leśnych łąkach. Tylko ga- 
wrony wrzeszczały na czubkach sosen 
Tych wszędzie było pełno, jak ludzi na 
jarmarku. R 

Ot, durne! niewiadomo czego radują 
się, — pomyślała ze złością Ulka. — A 
człowiekowi biednemu — płakanie. — Mi 
nęła leśniczówkę, zostawiając ją w zaro- 
ślach, na stronie. Droga stawała się co- 
raz bardziej grzązka, koła zapadały po 
osie, koń spotniał i ciągnął, chrapiąc z 
wysiłku. 

Teraz jechała Ulka przez moczary, ru- 
de trzęsawy, nigdy nie zamarzające opa- 
rzeliska. Dymiły i parowały one niebez- 
pieczną iebrą — zimnicą, ale zato nie- 
przebytym wałem otaczały dużą suchą 
połać lasu. Dostać się tam mógł tylko 
ktoś znający ścieżki i przesmyki, a i ta- 
ki musiał iść ostrożnie. by nie zapaść w 

rzadkie zdradzieckie bagno, bulgoczące 
tuż pod nogami, pod sprężystym kożu- 
chem z korzonków i włókien roślinnych. 
jeżeli gdzie — to tutaj mógł trafić się 
'ktoś z korolonkowych. / 

Ulka, rozglądając się pilnie, przeje- 
chała jeszcze dwa kilometry i napotka- 
ła istotnie dziadźkę Filipa. Wylazł z roj- 
stu nagle i niespodziewanie, jak duch. 
Ulka rozejrzała się szybko sposobem tro- 
pionego zwierza i przechyliła się z kała- 
maszki. Filip podszedł blizko, położył rę- 
kę na ohłobli. 

— Dobry dzień, Ulka. 

— Dobry dzień, Dziadźka. Nu, jak- 
żeż wam? 

Filip zrobił niewyraźny półkolisty 

    

Tak samo jak i dawniej 

Restauracje bary od dźwięku noży się trzęsą 
Widelce szczęki drapieżne rwą kęs za kęsem 
Potrawy krwawym kurzą się oparem 
Tu się żywcem pożera nędzarzy z Żoliborza 
Tu gryzą twoje twoje kości 

Mieszczański Juljan luwim wyraził proleta- 

rjacki głód i nędzę silniej,w „Mrozie nędza- 

rzyć i „Skwarze nędzarzy*. Mniejsza jednak 

z tem, że motywy społeczne poetów Antologii 

ograne są i wytarte. Prof. Manfred Kridl, któ- 

ry poprzedził Antologję przedmową, uważa, że 

wartość jej polega, między innemi, na zerwa- 

niu „2 tradycyjną rytmiką, melodyjnościa, 

wiersza, rymem i strofką”*. W samej rzeczy, 

w wielu tych wierszach można dosłyszeć od- 

głosy „Les mots en libertė“ Marinettiego Z r. 

1912, odbite przez futuryzm rosyjski i wloką- 

'cą się w ich arjergardzie „awangardę* krakow- 

ską. No eto uż nie nowo. Co się zaś tyczy innej 

osobliwości poetów  Antologji, podkreślonej 

przez profesora — „ostrego przeciwstawienia 

się przeszłości”, to, jeśli poeci Antologii zapa- 

trzeni są w Moskwę, można im przypomnieć, 

że Lenin uwielbiał Puszkina. „Czyn fo 

nie dziwne — zapytuje komunista Sosnowskij 

w swojej rozprawie o Leninie i Puszkinie — 

czy to nie dziwne, że wielki buntownik i bu- 

downiczy lljicz czerpał radość z poezji kamer- 

junkra Puszkina” . Nie, niema tu nic dziwne- 

go, odpowiada: Lenin kochał Puszkina za jego 

jasność i prostotę'. Dlatego też nie znosił Ma 

jakowskiego, nazywając go chuliganem. Może 

przykład Lenina pouczy poetów Antologji, że 

nie zawsze wskazane jest przeciwstawiać się 

przeszłości, natomiast zawsze wskazana jest 

jasność i prostota. I prawda poetycka, praw- 

da przeżycia, wolnego od zakłamania się, egzal 

tacji i pozy cierpiętniczo - apostolskiej. Wów- 

czas poezja przemówi do każdego. 

Wierzę, że poeci Antologji nie chcą przema- 

wiać do burżujów, pożerających żywcem nę- 

dzarzy z Żoliborza. Obawiam się jednak, że nie 

przemówią do proletarjatu. Co pocznie fizycz- 

ny bezrobotny z takim wierszem: 

  

Gdzie dzień roboczy 
mierzy się ręką 
a nagi rok w krwi 
jest 
snutą dłońmi 
żółtą ruiną 
wzgórz 
To są te szklane namioty 
oczy wsi ` 
do których 
okūty 
jak końmi 
wjeżdża smutek. 

wodki nie razbieriosz“ 

urżnie się w sztok. 

Wysz. 

WOEAZTZZREZRZĘCA WROTA DEPO ОАУЕ КЕЙ ОДНМАЕСИЕЧИЕ 

Aresztowanie Marjana Fuksa 

GDAŃSK. PAT. — Właściciel wytwór 
mii filmowej +w! Warszawie, Marjan Fuks, 
który pnzybył tu w celu dokonania zdjęć 
dla. kromiki filmiowej, mającej zobrazować 
obecną sytuację przedwiyborczą w Gdań- 
sku, został aresztowany po sfilmowamiu 
jednego obrazu z akcji wyborczej. Komii- 
sairz Genenalny interwenijąwał u władz 
gdańskich, celem wyjaśnienia przyczyn are 
szitowemia Fuksa, który jest obywatelem 
polskim. 

Co pocznie? „Biez 

— powie w rozpaczy i 

Smutno. 

lał się pocichutku na głód, chłód i włó- 
częgę... wyglądao coś, jakby żałował swe 
go decydującego kroku. A z adwokatem 
radził Ulce zaczekać, nie śpieszyć, bo mo 
że Mit'ki i tak odbronią, to wtedy, wia- 
domo, hroszi szkoda. 

— Żebyż oni choć byli, ale kiedy ich 
i nima, — szepnęła rozpaczliwie Ulka. 

— Tożeż to, — perswadował zwolna 
Filip... — Wiadomo — nima... A wo, Ko- 
rolonek wszystko na panów grozi sia, że 
konczone ich panowanie. Możeż prawda 
— biednemu narodu odmiana jaka bę- 
dzi... 

Urwał, jakby przerażony, że powie- 
dział zadużo. 

Ulka pochyliła się ku niemu jeszcze 
bliżej, oczy świeciły jej 'w zielonym mro- 
ku leśnym, jak. wilczycy. 

— Każy mianie, Dziadźka? Na pa- 
nów? jakżeż heto tak? 

Filip dźwignął niechętnie ramionami. 

gest ku leśnym gęstwinom_——————— Ja i sam nie wiem. Korolonek ka- 

— Ot, jak — któremu. Któren w lesie.. 
a któren u dobrych ludzi przytaił sia. A 
jakżeż ciabie? 

Ulka zaczęła opowiadać roztrzęsio- 
nym głosem, że jedzie z miasta, że do 
Mit'ki nie puścili, że u adwokata pytała 
się, ale adwokat bez zadatku gadać nie 
chce i wogóle rady niema. Przepadać 
trzeba na czysto. 

Filip kiwał głową i wzdychał, uża- 

że: „darmo u lesie siedzieć nie budziem*. 
Musić jemu z za hranicy naszeptali, 

— Z za hranicy? Oj, dziadźka! oni 
mocne za hranicą! Oni niebojś i Mit'ki 
zratują! Niechajby Korolonek ich stuchai 
sia! 

Filip spojrzał na nią%z ukosa, wyglą- 
dał, jak rozgniewany, mamrotał sobie 
pod nosem, żuł jakieś słowa w bezzęb- 
nych szczękach, aż rzucił gniewnie: 

| PULSA | 
Racjonalna kosmetyka 

Środki do pielęgnowania skóry: 
a) OCZYSZCZAJĄCE: 

Astringent 

Galaretka kosmetyczna 

Mieczko toaletowe 

b) UDELIKATNIAJĄCE 

Cold-cream 

Krem Triolan 

Krem „lanolinowy 

Gliceryna zgęszczona 

Gliceryna płynna kosmetyczna 

Olejek do masažu | 
Krem do' masażu 

I WZMACNIAJĄCE 

c) WYBIELAJĄCE I UPIĘKSZAJĄCE: 
Krem ogórkowy 
Alkohol ogórkowy 
Krem „LUCY* 
Blansz kamłorowy 
Płyn toniczny 
Boraks kosmetyczny 

d) OCHRONNE: 
Krem na plażę 
Krem na dzień 
Krem Lulu 
Wazelina borna 
Wazelina wonna 

e) ODŻYWCZE: 

Krem na noc 

| Krem „DELTA* 

PUDRY w 12-u kolorach: 
ryżowy, toaletowy, liljowy. tłusty, prasowany, w płynie. 

Różne pomady i ołówki do ust, ołówki do 
brwi i lakier do paznokci. 

Najwyższe jakości! Dostępne dla każdego! 
Fr. PULS S.A. Warszawa, Wierzbowa 11. 

Na żądanie wysyłamy bezpłatnie broszurki i cenniki. 

Wysyłamy 
paczki 

do Rosji   
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BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
DO KRYCIA DACHÓW 

znanej marki 

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

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

Iwystrzagačsię našladownictw 
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PRIMA QUALIT 

  

Reprezentacja i składy fabryczne 

'1-wo MeratuRe. BR. CZERNIAK i S-ka 
WILNO, BAZYLJANSKA 6, Tel. 273, 

  

Sprzedaż hurtowa: blachy CYNKOWEJ, czarnej, gwoździ, 

CEMENTU, PAPY i wszelkich artykułów bndowlanych. 
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POPIERAJCIE L. 0. P. P. 
  

— Pany — wszystko taki ludzie. A 
ludzi gubić — grzech. 

Ulka zadumała się. 

— Grzech — to grzech, ale i życie 
ciężkie. A czemu to jednym dobrze, a 
drugim źle na świecie? A czemu pany 
policjantom ludzi pędzać nakazują? Cóż 
złego zrobił im Mit'ka? Że jakieś tam pa- 
piery w świrnie miał? To zato jemu tur- 
ma, a jej rozpacz i rędza? Wyprosto- 
wała się na kałamaszce. 

— A taki Mit'ki haresztowali, — po- 

wiedziała twardo. 

Filip rozłożył ręce na znak swojej 
całkowitej bezradności. Nie był on tak 
bezwzględnie pewnym niewinności Za- 
horańskich ludzi, jak Ulka. Owszem, miał 
poważne wątpliwości, on, człowiek sta- 
ry, do swoich dotychczasowych wierzeń 
przywykły. Ale ponieważ nie wiedział 
absolutnie, jak te wątpliwości wyrazić, 
dał spokój kwestjom zawiłym. Począł na- 
tomiast nagabywać Ulkę, by w nadcho- 
dzącą Wielkanoc przyniosła wspólnie z 
innemi babami jakiego gościńca pod Trzy 
Sosny, co blisko Żórawinej Trzęsawy. 
Niechby jajko czerwone... kiełbasai wód 
ka... Bo choć i w lesie jest dobrych lu- 
dzi, a wszystkoż gościniec od ' swoich 
najmilszy. 

Ulka przyobiecała solennie, ale jedno- 
cześnie zapragnęła wykorzystać okazję. 

  

Jęła natarczywie rozpytywać o miejsce 
zborne bandy, takie, gdzie zawsze moż- 
naby kogoś znaleźć. Bo mało co może 
przydarzyć się! Ona do miasta będzie te- 
raz jeździć.. no, niechby przyszło wia- 
domość nagłą dać? albo z Wańką konie- 
cznie poradzić się? Albo przed policją 
ostrzec? W którą stronę lasu wówczas 
iść? gdzie wołać? jak szukać? 

Filip długo wykręcał się, nic nie 
chciał powiedzieć, ale Ulka nacierała mo- 
cno. Przysięgała, że ona nie taka baba, 
jak inne, języka nie popuści, ai przydać 
się może w potrzebie. Wreszcie zaczęła 
chlipać tak żałośnie, tak użalać się nad 
swoją dolą sierocą, że serce Filipa zmię- 
kło. 

Kazał jej zakląć się na głowę Dymi- 
tra, że przed nikim, nawet przed jego 
własną żoną — Filipichą nie zdradzi się 
bez pozwolenia, zagroził najstraszliwsze- 
mi skutkami zdrady, a wreszcie szepnął 

w samo ucho: 
— Koli u praudu treba budzie — pry- 

chadzi Ulka pod Czornyj Dub'. Wieda- 
jesz? 

— Wiedaju. 
— Pod Czornym Dubom try raza 

krzykni po sowinemu. Baczysz? 

— Ale. 

— Tam nasz i najdzie się. On po- 
każe, jac przejść do Smolłarni. 

W WIRZE STOLICY 
KTO MĄDRZEJSZY: 

MĘŻCZYZNA CZY KOBIETA? 

Na ten nie nowy temat, toczyła się zażar- 

ta dyskusja. 

—_ Naturalnie kobieta, — dowodziła stu- 

dentka, — przecie kobiety kierują mężczyzna- 

mi. 

— Jaki dowód? 

— Do złego zawsze namawiają kobiety, 

już od czasów Ewy, na świecie jest źle, zatem 

      źni ślepo słuchają kobiet. 

— Przez tyle stuleci kobiety nic nie robi- 

ły, tylko się wyłęgiwały, a fujary męż i 

harowali, d rzeczywiście, kobiety trochę głu- 

pieją i pracują... 

—- Kobiety wychowują chłopców! 

— Jest więcej sławnych aktorek filmowych 

niż aktorów... 

—- Kobieta się częściej Śmieje, a śmiech 

jest najistotniejszą różnicą między człowiekiem 

a zwierzęciem. 

mężc: 

  

  

  

  

-—- Kobiety więcej czytają. 

— Co druga kobieta umie śpiewać, albo 

chociaż zanucić... 

— Wojna jest nonsensem, kobiety nigdy nie 

służyły w wojsku! 

-— Jest sto razy więcej złodziei niż krada- 

  

czek. 

— Odźwiernym szpitalu warjatów, jest za- 

wsze mężczyzna! 

Zakrżyczały panie panów, niedawały dojść 

do słowa, wreszcie zdołał bełkotnąć stary pre- 

zes: ® 

— Stowarzyszenie kobiet architektek, za- 

prosiło mnie na przewodniczącego ich dorocz- 

nego posiedzenia, Koło Polek wezwało” mnie 

bym przewodniczył kobiecej dyskusji na temat: 

„Sprawy Moniki", towarzystwo kobiet z wyż- 

* szem wykształceniem, prosi bym dyrygował ich 

wiecem, w sprawie równouprawnienia, Koło Ka 

biet z pod znaku św Anny chce bym stale prze 

wodniczył ich zebraniom zarządu, feministycz- 

na organizacja pracy wybrała mnie swym pre- 

Zzesem... 

— Dlaczegoż tak pana wszędzie wzywają 

kobiety? 

— Bo same zawsze się pokłócą, nawymy- 

ślają sobie, popłaczą się, rozejdą, nic nie za- 

łatwią. A ja jeden stary uspokoję i przytrzy- 

nam w porządku tysiąc bab... Karoł, * 

Z GŁOWĄ W GÓRĘ ZADARTĄ 

Jak bardzo warszawiacy są spragnieni bliż- 

szego kontaktu z lotnictwem, dowiódł najlepiej 

czwartkowy meeting. We środę lał deszcz — 

nikt nie polazł na lotnisko, we czwartek znowu 

leje — 'wszyscy pobiegli, rozumując 'słusznie, 

iż liczyć u nas na ładną pogodę, to to samo, 

co na wygranie miljona złotych. Eskimosi są 

weseli przy 45 stopniach mrozu, musimy i my 

się wdrożyć do dobrego humoru przy potopie. 

Zebrało się ostatecznie wokół lotniska 75 

tysięcy ludzi, las parasoli bardzo efektownie 

wyglądał. Gdy deszcz siekł zbyt intensywnie, 

uciekano do hangarów. 

Organizacja była typowa, t.j. ciężko nieu- 

dolna. Kwadransami całemi nic się nie działo. 

Trzy szybowce, ciągnięte przez jeden aero 

plan spisały się doskonale, pociąg powietrzny 

wystartował sprawnie, gramolił się szybko w 

górę. 

Przeważnie wszyscy myślą, iż , szybowiec, 

to coś jak balon, leci niezależnie od woli kie- 

rowcy. Lądowanie w kole, przekonało jak pre- 

cyzyjnie dyryguje lotnik, szybowce kierowane 

przez inżyniera Grzeszczyka,  Łopatniuka, i 

Stempniewskiego, lądowały prawie w samem 

kole. Grzeszczuk dostał pierwszą nagrodę. 

Piękne są skoki ze spadochronem, popisy- 

wało się czterech Niemców, młodzi chłopcy za- 

pewniają, że skoki z tysiąca metrów są dla nich 

największą przyjemnością. Panie Beier z Bre- 

my też odważnie wali się na dół. 

Spadochroniarze ci są zawodowcami, bio- 

rą dobre pieniądze na swe występy, jeżdżą z 

meetingu na meeting, wszędzie skaczą. Dużo 

ich kolegów skręciło kark. 

A potem loty na plecach, beczki, piruety, 

tysiące figi — wszystkich już bołały szyje, na 

lotnicze zawody najstosowniejszym widzem by- 

łaby żyrafa. 

Tłumy wracające z lotniska zetknęły się 

przed Politechniką z tłumami opuszczającemi 

plac wyścigowy. 

Ten Nowak jest fenomenalny! Mówi głoś- 

no — meetingowiec. 

— qdjote ten Nowak, przegrałem przez je- 

go głupią jazdę 30 złotych — woła wyścigo- 

wiec. ‘ 

Ci zmoknięci, zmęczeni, radzi, że coś wi- 

dzieli i radzi, że jednak się skończyło, wyści- 

gowcy susi, źli, bo mokry tor i same fuksy. 

Źle, że muszą czekać aż do soboty, żeby się 

odegrać. Karol. 

BOMAEEWACETNEFTZ NETA T WO DZROKAKIAA 

Zdjął rękę z ohłoblii przepadł w gę- 

stwinie lekko, bezszelestnie, jak  przy- 

szedł. 
Ułka popatrzyła jemu wślad, powzdy 

chała. żebyż tylko udały się wszystkie 

zamysły Korolonka! On miał głowę na 

karku! Nie to co Filip, albo nawet i 

Wańka. On i od: samego starosty mo- 

że okazać się mocniejszy! Oj! zaniesie 

im w święta jajek i kiełbasy, za ostat- 

ni grosz, kupi wódki, niech tyłko zratują 

Dymitra! 

Pojechała prędko, nie zważając, że 
kałamaszka trzęsła ją po wystających 

korzeniach. Pilno jej było do domu, ro- 

zejrzeć się w gospodarstwie. Najwyższa 

pora! Już teraz rąk opuszczać nie bę- 

dzie, już teraz nadzieja wróciła! A dziadź- 

ka Filip dreptał wązką ścieżką przez mo- 

kradła i myślał mozolnie nad tem, jak 

to niedobrze, że on w przededniu šmier- 

ci, dziad siwy i zgarbiony, w pogane 
sprawy Korolonkowe wdał się i że teraz 
już niema powrotu. 

A w powiatowem więzieniu Dymitr 

Pawluk, przyciskał rozpaloną twarz do 

kraty okiennej i usiłował tak głowę 

przechylić, by choć trochę, ukosem, Z0- 

baczyć zachodzące słońce. 

D. C. N. . į



Teatr Lutnia 
„KOBIETA, KTORA WIE, 

CZEGO CHCE“ 

Komedją muzyczna w 5 odsłonach 

Ludwika Nerneuil'a. Muzyka Oskara 

Strausa 

Znama, i dość zabamina komedja Vermie- 

uk o jednej popisowej 

sobami, miezbędne- 

niai jakiejkolwiek fa- 

jącemi wciąż ma dalszym 

plan Do tego doczepionia,  bez Ž. dnej 

komiezniości i wiozile ze sztuką orgamieznie 

mie spojona melodyjma muzyczka z ©0— 

dziennie w damkeingach rozbrzmiewających 

— tang, foxów! i wailca t. aw. ;ngielskiego. 

Oto jest dzieło jaiknajlepiej dostosowiane 

do zabawienia w ciągu wieczoru w spół- 

czesnej publiczności (teatra i, mie idają- 

p/9 

   

     
   

  

   roli, otoczonej 

mi dia przepn 
buły, ale dział 

  

  

  

   

    
     

   

  

Główne zai 
na wykonawiezymi : 

nej tutaj dotąd Helenie Malkiows : która 

doznała bardzo: życzliwego i wedąż 

cieplejszego przyjęcia. iAmtysiika, obda- 

rzona miłym i bardzo równym wi brzmie- 

nia, niezbyt silnym, lecz soczystym gło- 

sem, odśpiewała z wielkim wdziękiem i 

mieskazitelnie w intonacji swoją panttję, z 

której zaklończenie odl rzeciej biso- 

wała. Rolę swioją z humorem i wytwormie 

ujęla i konsekwentnie przeprowie йа, — 

zdobywając uznanie ogólne. | : 

Nie tylko wszyscy artyści niaszej ©- 

peretki, lecz i kilku z teatru dnamattyjcz- 

mago wzięli udział, lecz mieli role tak 

nieznaczące i szablonowe, aż szikodz' było 

patrzeć ma! ich miejwidzięczne zaidlamie. — 

Wzgiędnie lepsz erole mieli K. Dembow- 

ski (Raul) i W. Szezewińskii (Maupreux) 

które ze zwykłym sobie amtyzmem wiylko- 

ali. 
Bardzo się dobnze stało, że M. Gabriel- 

Ji, nd Sztuce mie mająca mie do śpiewania, 

odśpiewała: w: międzyakcie jalkąś 'wstawikę, 

wykazała ponownie swe zalety wylkomaw- 

«m, zdobywając grzmiące oklaski, Ikito- 

me zachęciły sympatyczną artystkę do 

powtórzenia ostatniej zwrotki pioseniki. 

Režysenskie (K. Wiyiniviiaz - Wichrow- 

«ki), dekoracyjne (J. Hawiryłkiejwicz) i 

mazyczne (W. Sirota) przygotowanie sta- 

to na zwykłej w. neszej orperetce, wysokiej 

stupie, dopełniając warunki powodzenia 

gremjery. Michał Józefowicz. 

Podziękowanie 
Składam moje. najserdeczniejsze podzię- 

kowanie p. Dr. Józefowi Kucharskiemu za 

dokonaną w Szpitalu Św. Jakóba w Wilnie 

bardzo poważną operację chirurgiczną, któ- 

ra uratowała mi życie. 
Równocześnie dziękuję całemu persone- 

łowi tego Szpitala za nader troskłiwą opie- 

kę w czasie kuracji, co umożliwiło mi szyb- 

ki powrót do zdrowia. 

Dr. Inż. Józef Szystowski, 
Adjunkt U.S.B. 

UCZNIOWIE 
prof. E. Zobczyńskiego 

W dziennikach wczorajszych, w dziale kro 

niki, ukazały się krótkie komunikaty o otwar- 

ciu w gimnazjum im. Mickiewicza „wystawy 

prac uczniów i profesorów", z zachęcającem 

zastrzeżeniem, że potrwa ona tylko 2 dni. w 50 

botę popołudniu i dzień dzisiejszy. Śpieszcie 

więc, Śpieszcie! 
Prace uczniów i profesorów — to rzeczy- 

wiście intrygujące. I do tego tylko dwa dni. lo 

to mogą być za prace? Uczniów — to jeszcze 

zrozumiałe: wszystkie ich zeszyty naprzykład. 

Ale profesorów? W czem wyraża się konkret- 

nie ich praca? Może będą pokazane katalogi 

roczne, wypełnione ich staranną ręką, albo pro- 

tokuły posiedzeń rad pedagogicznych? 

Poszedłem zaciekawiony obejrzeć wysta- 

wę. Okazuje się, że to poprostu wystawa ry- 

sunków i robót ręcznych, reprezentująca ucz- 

niów dwóch gimnazjów: Słowackiego i  Mic- 

kiewicza. Nadto kilkanaście obrazów (pejzaże i 

interesujące wnętrza) profesora rysunku tych 

dwóch gimnazjów p. E. Zobczyńskiego. Prace 

p. E. Zobczyńskiego wywieszone są nie dla 

jego ambicji, lecz z nakazu kuratorjum. Jaki 

jest cel w zestawieniu prac  profesorskich 

z uczniowskiefni, nie mogłem domyślić się. Za- 

pewne wyższy i ukryty. 2 

Prace kilkudziesięciu uczniów klas: 1, 2 i 

3-ciej będą zawsze świadectwem, wydanem nau 

czycielowi. W tym wypadku stwierdzić trzeba, 

że są świadectwem najlepszem. Prace rozpada- 

ja się na dwa działy: robót ręcznych oraz ry- 

sunku i malarstwa. Introligatorstwo pudel- 

karstwo — to dział pierwszy; rysunek z natu- 

ry, zdobniczy, ilustracyjny i kompozycja — 
to dział drugi. Obydwa działy przedstawiły się 
bogato i  chlubnie. 

i w jednym i w drugim mamy t. zw. pra- 
ce obowiązkowe uczniów, wykonane w klasie, 
pod kierunkiem i za wskazówkami profesora. 
Sa więc rysunki z modela żywego i martwe- 
go, ilustracje do przeczytanych powieści, sza- 
chownice, projekty okładek i książki już opra- 
wione, najrozmaitsze pudełka, komponowane 
nieraz bardzo pomysłowo przez wynalazczych 

pierwszoklasistów. Wszystkie te rzeczy uderza- 
ja starannością, schludnością odrobienia, ele- 
gancją nawet. Potwierdzałoby to w praktyce 
piękną teorję o roli rysunku w wychowaniu 
estetycznem dziecka. Niestety, niemniej uderza 
fakt, że nauka rysunku ustaje w klasie trze- 
ciej, t.j. „wówczas gdy dziecko przeobraża się 
w młodzieńca, któremu przydałoby się estetycz 
ne wychowanie z pewnością więcej jeszcze niż 
dziecku. Ale taki już jest ten program szkolny: 
w klasie trzeciej koniec z estetyką. Wzamian 
pozostaje piękna teorja o estetyce jako czynni- 
ku wychowawczym. 

To też nie widzimy na wystawie prac star- 
szych chłopców. Jest kilka tylko obrazów olej- 
nych Szyszkowskiego i Pilawskiego, piątokla- 
sistów. Ale są to prace doimowe, wykonane z 
własnej woli i potrzeby artystycznej. Nato- 
miast warto przerzucić teki z rysunkami ucz- 

miów Kl. IV i V, z przed kilku laty, z epoki 
gdy nauczanie rysunków obowiązywało we 
wszystkich klasach. Nasuną się refleksje o wyż 
szości dawnego programu. 

Prócz prac obowiązkowych, godne uwagł 
są rysunki, tak rzekłszy, prywatne małych ucz- 
niów. Na parapecie okna, zaraz przy wejściu, 
leży zeszyt zatytułowany „Z mojego bruljonu". 
Autorem jego jest Janusz Nekanda Trepka, 
nczeń klasy drugiej. Nie mam przyjemności 
znać tego artysty. Wyobrażam sobie, że musi 
to być sympatyczny urwis. Rzymska kwadryga, 

ciągnięta w szalonym pędzie przez jednego ko 
nia (może ją wyrysował z nudów na ślima- 
czej matematyce?); oficer francuski w pelery- 
nie, zaznaczony kilkoma linjami, w ruchu peł- 
nym wyrazu (może na lekcji przysposobienia 

wojskowego ); charakterystyczny Antuk wi- 
leński (czyżby regjonalna lekcja polskiego?) ; 
powabna odaliska (to już nie wiem, w zwiaz- 
ku z jakim wykładem) i wiele innych szkiców 
i karykatur tego młodocianego artysty legity- 
muje go jak najpochlebniej i dowodzi, że dal- 
sza nauka rysunku posłużyłaby mu bardzo. 

j. w. 

  

    

  

  

  

  

  

BOWIEGO 
Niedziela į 

Dis 28) 
Avgustyna 

Jatro 
Maji Magdę 
[GROT 2 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 27 MAJA 

Ciśnienie średnie: 751 

Temperatura średnia: +1 

Temperatura najw 
Temperatura najn 
Opad: 6.6 mm. 
Opad: 6.6 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi. deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-< 

ua dzień dzisiejszy: : 

Pogoda sloneczna O zachmurzeniu umiarko - 

wanem, większem na Wileńszczyźnie i na po- 

iadniu, dalszy wzrost temperatury, do 20 stop- 

ni, słabe wiatry miejscowe. z 

Wschód śłońcs g, 258 

Zschód słońca g. 7,58 
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MIEJSKA 

—- CHOROBA (PREZ. FALKOWSKIE- 

GO. Prezes P. K. P. m Wilnie imż. Falkow- 

ski, który wczoraj myjechał na inspekcję 

linji kolejowej Nowogródek w drodze cięż- 

ko zachorował i pod opieką lekarzy przy- 

wieziony został do Wilna. 

— OPŁATY KOMORNIANE NA FUN- 

DUSZ PRACY. Mimo cofnięcia opłat od 

kwitów komomianych, obowiązują nadal 

opłaty, na Fudusz (Pracy od czynszu dzier- 

żawnego w wysokości 0,5 proc. od sumy 

idzierżawnej. 

Należności z tego tytułu wnoszą właści- 

ciele posesyj w terminach kwartalnych. — 

Opłaty. z: bież. kwartał mależy wnieść w 

sierpniu. 
— TERMINY PODATKOWE. Do dnia 

31 b. m.miależy wpłacić pierwszą ratę po- 

datku od nieruchomości: i drugą — podat- 

ku lokailowego. 
AKADEMICKA 

— Z Koła Fiłozoficznego Stud. USB. W 

poniedziałek dnia 29 maja b.r. o godz. 20 w 

lokalu Seminarjum Filozoficznego, Zamkowa 11 

odbędzie się 12-te zebranie naukowe Koła z 

referatem kolegi mgr. ]. Rutskiego, pod tytuł. 

„O wyjaśnianiu praw przyrody* po referacie 

dyskusja. Wstęp wolny. Goście mile widziam. 

— Sodalicja Marjańska Akademików USB 
podaje do wiamości, że dnia 28 b.m. o godz. 

18 odbędzie się herbatka dla sodalisów matu- 

rzystów gimnazjów. 
—ZARZĄD BURSY ŻEŃSKIEJ U, 

S. B. podsje do wiadomości ogólnej stu- 
dentek, iż w przyszłym roku akademickim 

1933/34 będą wolne miejsca w bursie. 
Kandydatki ubiegające się o zamie- 

szkanie w Bursie winne składać podamia 

do dnia 10 czerwiea 1933 moku ne: ręce — 

Zarządu. Zamkowa 24 m: 3. 
SZKOLNA 

— POWIRÓT KURATORA. Kurator O- 
kręgu Szkolmego p. Kazimierz Szelągow- 
ski powrócił z wizytacji szkół i objął u- 
rzędowianie. 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. 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. › 

— Szkoła Ćwiczeń przy Państwowem Se- 
minarjum Żeńskiem w Wilnie, Filipa 3, przyj- 
muje zapisy dzieci do pierwszego oddziału do 
dnia 10 czerwca w godz. 8 — 10. 

— Gimnazjum Koeduk. Humanistyczne F. 
Welera z prawami państwowych, Dąbrowskie- 
go 5, podaje do wiadomości, že egzamina wstę 
pne do klasy I — VII rozpoczynają się dnia 
16 czerwca. 

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

—- NOWA KLASA W GIMN. LELE- 
WELA. Dyrekcja gimnazjum państwowe- 
go im. J. Lelewela w: Wilnie podaje do wia 
domości, że od początku nowego roku szk. 
1933-34 otwiera się I klasa gimnazjum 
nowego typu. Przyjmowani do niej będą 
chłopcy w wieku lat 12—16, Podania 
przyjmuje orz informacyj udziela kamece- 
lanja. gimnazjum do dnia 14 czerwca w s. 

od 10 do 14-tej. Egzaminy wstępne roz- 
poczną się od dnia 16 czerwca o g. 9 rano 

ŻYDOWSKĄ 
WE wa GMINY ŻYDOWSKIEJ. 

lezoraj u p. Stamosty Grodzkiego odby- 
ła się kolejna konferencja w sprawie 5- 

Gmihła w osobie wiceprezesa. p. Zajd- 
sznura czymi jaknejdalej idące wysiłki ju 
kierunku uporządkowania gospodarki 
Gminy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— RADA GRODZKA przypomina swym 

członkom i sympatykom, iż w poniedziałek 29 
b.m. o godz. 18.30 w sali posiedzeń Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR odbędzie się punktualnie 

zebranie sprawozdawcze ze Zjazdu Gospodar- 

czego w Warszawie, na którym wygłoszą re- 

ieraty z przebiegu prac i wynikach obrad po- 

szczególnych komisyj zjazdowych p.p. inż. Wła 

dysław Barański, dyr. Izby Przemysłowo-Han- 

dlowej dr. Stefan Brokowski, poseł na sejm, 

Władysław Szumański, prezydent Izby Rzemie- 
Ślniczej, Edward Taurogiński, prezes CKR, dr. 
Wiktor Małeszewski, prezydent miasta Wilna, 

SŁOWO 

  

oraz Aleksander Wysocki, dyr. Wileńskiego Od- 

działu Banku Polskiego. 

Na każdy refrat, przeznaczono maksimum 

20 minut. 

Wstęp na zebranie wolny dla wszystkich. 

— Społeczne znaczenie kołonij letnich. — 
Dziś w niedzielę dnia 28 maja o godz. 12 w 
południe pod egidą komitetu „Tygodnia Dziec 

ka* odbędzie się w sali miejskiej przy ul. Koń 

skiej odczyt dra St. Bagińskiego, pt. „Społecz- 
ne znaczenie kołonij letnich'. Wstęp bezpłat- 

ny.. 
— Dzieło Matki Boskiej Powołań. — W 

niedzielę dnia 28 maja rb. dla członków Dzieła 
Matki Boskiej Powołań odbędzie się msza 'Św. 

o godz. 8 rano w kaplicy Ostrobramskiej i ze 
branie ogólne o godz. 6 p.p. przy zaułku Ber- 
nardyńskim 8 m. 2. Sympatycy i goście będą 
mile widziani. 

RÓŻNE 

— NOWY WICIE-PROKURATOR SĄ- 
DU APELACYJNEGO. Na miejsce p. 
Parczewskiego, który objął prezesurę — 
Sądu sowego w Gdymi, wieeprokura- 
torem Sadu Apel. wi Wilnie ma zostać p. 
Sulkiewicz wiceprokiurator Sądu Okręgo- 
iwego. 

P. Parczewski onegdaj opuścił Wilno. 

— BIURO WYCIECZKOWE. W związ- 
ku z uchwałami konferencji, zmwołamej z 

inicjatywy Magistratu m. (Wilma, utwonzo- 
ma przy Oddziale Wileńskiego Polskiego 

Towarzystwa  Krzjozmiawiczego Komitet 
Wycieczkowiy. Przewodniczącym  Komi- 
tetu jest prezydent miasta dr. Malieszew- 
ski, wieeprzewodniczącymi: ławnik dr. 
Fedorowicz i idr. St. Lorenz, selkretarzem 
— p. A. Krzemień. 

Komitet zorgamizował biuro wyciecz- 
kowe, które mieści się w gmachu Megi- 

stratu przy ul. Dominikańskiej 2, Sekcja 
Szkolna . 

Biuro przyjmuje zgłoszenia wycieczek 
dysponiuje schroniskami i kwaterami, po- 
średniczy w zamiawianiu posiłków, do- 
starcza przewodników, orgznizuje wytcie- 
cziki w: okolice miasta. 

W najbliższym czasie będzie wydamy 
przez Towamzystwo Krajoznawcze „Infor- 
mator Krajoznewezo - Turystyczny, 

Sekretarjat Oddziału (Wileńskiego Pot, 
Tow. Krajozniawczego został  przeniesio- 
my z ul. Św. Anny ido lokalu Biura Tury- 
stycznego. 

— Dziś ostatni dzień Okrężnej Wystawy 
Obrazów wybitnych mistrzów połskich. —Dziś 
o godz. 7-ej wiecz. zostaje zamknięta okręż- 
na wystawa obrazów znakomitych mistrzów 
polskich oraz pośmiertna wystawa art. mal. 
Michała Szterna w lokalu Stałej Wystawy Sztu 
ki przy ul. Wielkiej 32. 

Wystaw otwarta od 10 rano do 7 wiecz. 

Wejście 30 gr., ulg. 20 gr. 

    

    

— Loterja fantowa „Tygodnia Dziecka” na 
rzecz kolomj letnich zasługuje na poparcie ca- 
łego miasta. Dzisiejsza niedziela będzie kulmi- 
nacyjnym punktem loterji. Biłety po 50 gr., co 
drugi bilet wygrywa. Mnóstwo pięknych fan- 
tów, które oglądać można w lokalu przy ul. 
Mickiewicza 23. Od dochodu z leterji zależy, 
czy większa, czyż też mniejsza liczba dzieci 
wysłana będzie na kolonie letnie. Kupujcie bi- 
lety. 

— BIAŁORUSIN Z KOWNA. Bawił 
w Wilmie działecz białoruski z Kowna inż, 
Duszewski, który konferował z tut. bia- 
łorusiriami. 

— WYSTAWA. (W niedzielę dnia 28 
b. m. o godz. 13 nastąpi otjwamcie wiysta- 

wy „Pięć lat samorządu uczniów wi Gimma- 
zjum Towarzystwa | Pedagiogow. 

— LOT NAD WILNEM. Dziś o godz. 11 
odbędą się loty pasażerskie nad Wilnem, orga- 
nizowane przez LOPP i PLL Lot. Cena lotu 
dla członka LOPP 6 zł. dla nie członka 7 zł. 
Dojazd na lotnisko autobusami z placu Ratu- 
szowego o godz. 10,30. 

— WYCIECZKA: FIDACÓW  ZŻEŃ- 
SKICH Z IWIARSZAWY. (W! dniu 4 czerw- 
ca zsiedzi Troki i Lamdwarów przybywają- 
ea do Wilna mycieczka Fidacu żeńskiego 1 
Warszawy. 

— SKONFISKOWANY „DRUK. Ko- 
lejny drugi numer, komimistycznego pi- 
semk:: „Dnuk* ulegił konfiskacie. Świstek 
tem wydaje p. Kmuiszewski przy czynnej 

wispółpracy p. Kapały. 

ODCISKI 
| ZGRUBIAŁĄ SKÓRĘ i BRODAWKI I5UWYA-BEŽ BOLU'i BEZPOWROTNI E 

KLAWIOL RAR 

  

       

      
    

Ociężałość, zawroty glowy, złe samopoczu- 
cie są wynikiem zaparcia stolca: jedyny nie- 
zawodny lek Morszyńska woda gorzka. Gen. 
Repr. Dr. K. Wenda, Warszawa, Krak. - Przed 
mieście 45. 

BALE I ZABAWY 

— Wszystkie dzieci do ogrodu Bernardyń- 
skiego! — Dziś w niedzielę w ogrodzie Ber- 
rardynskim z okazji ostatniego dnia „Tygodnia 
Dziecka* urządzone będą rozmaite zabawy.— 
Będą tam atrakcje nietylko dla dzieci, ale i dla 
dorosłych. Muzyka, Pore Bosje szczęścia, wę 
dki, karuzela itd. 

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

niedzielę dnia 28 maja o godz. 8 wiecz. po raz 
ostatni po cenach propagandowych — sztuka 
Ludwika Zilahy „Pokój na trzeciem piętrze nr 
17*. Reżyserja i pomysłowe dekoracje W. Ma 
kojnika. 

— ti popołudniówka w teatrze na 
Pohulance. Będzie nią komedjo-satyra Słonim- 
skiego „Lekarz bezdomny”. Ceny miejsc propa 
gandowe. 3 

— Występy Jadwigi Zaklickiej w teatrze 
Letnint w ogrodzie po-Bernardyńskim. — W in 
auguracyjnem przedstawieniu teatru Letniego, 
(ktśre odbędzie się we wtorek dnia 30 bm. o 
godz. $,15; zapozna kierownictwo teatrów pu- 
bliczność wileńską z jecną z najwybitniejszych 
artystek mold:zego pokolenia aktorskiego, p. 
Jadwigą Zaglcką — ulubienica Poznania i Kra 
a w komedji Ste cra Zagona p.t. „Dżim- 

Ko 
—- Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie — wyjeżdża dnia 1 czerwca 
na nowe artystyczne tournee z głośną sztuką 
Deval'a „Mademoiselle", która odegrana zosta- 
nie l czerwca w Nowo Święcianach, 2 czerw- 
ca w Staro - Święcianach, 3 czerwca w Bra- 
sławiu, 4 czerwca w Duksztach, 5 czerwca w 
Podbrcūziu, 6 czerwca w Postawach, 7 czerw- 
ca w Głębokiem, 8 czerwca w Królewszczyź- 
nie. 

   

Delegacja „Butwilu” do Moskwy 
WILNO, W majbliższych dniach wiyjeż- 

dża dło Moskwy delegacja mowozorganizo- 

manej spółdzielni „Butwil”, w celu prze- 

prowadzemia bezpośrednich  mokowań iw 

sprawie eksportu obuwia wileńskiego do 

Sowietów. 

Delegacja zabierze ze sobą próbki pro- 

ponowanego obuwia. 

  

Ujęcie przemytników 
Na odcinku Orany patrole graniczne zetknęły sie z bandą przemytniczą, która pod os- 

łoną nocy usiłowała łodziami przez rzekę Mereczankę dostać się na teren polski. 

Patrol litewski z przemytnikami stoczył 

wini. Przemytnicy zostali ujęci. 
Skoniiskowano tytomiu litewskiego i 

ników osadzono [w areszcie. 

zaciętą walkę, z której zwycięsko wyszli Lit- 

sacharyny na większą kwotę. Czterech przemyt- 

Podpalenie szkoły 
WILNO. — Nieznani sprawcy usiłowałi onegdaj podpalić szkołę polską w Szyrwintach 

Pożar w czas zauważył tocny stróż, który zaalarmował straż, dzięki czemu ogień ugaszo- 

no w zarodku. 

I-sza WYSTAWA SPORTOWA 
WILNÓ, OGRÓD PO-BERNARDYŃSKI 

2. Vi. 
Dla przyjezdnych zniżki: Wycieczki od 50 osób — 50 proc. znižki w cbie strony — od 8 esób — 33 pioc. — indywidualne 50 proc. 

w drodze powrotnej za zaświadczeniem Komite'u Wysta”y. 

  

  

1935 

      

   
      

  
| "METAMORPHOS8- 

radukalnie usuwa piegi, wągry, 
plamy zmarszczki i inne wady cery 

  

12. Vi, 

Fałszywa aktorka z Wiednia 
„Gościnne występy" Gołdy Mucher 

WILNO. Mniej więcej przed tygod- 
niem w hotelu „Żorża* zatrzymała się 
młoda, elegancka dama, która wpisała 
się do książki hotelowej jako Greta Lind 
berg, aktorka dramatyczna z Wiednia. 

Przyjazd jej do Wiłna miał być spo 
wodowany pertraktacjami w sprawie zor 
ganizowania w Wilnie zespołu kabare- 
towego i ewentualnych jego występów 

EREZDKZZYATREOEZRNOE ZOP OCOASBZGA WZTZRDKI 

— „Tani poniedziałek" w teatrze na Pohu- 
lance. — Jutro w poniedziałek dnia 29 maja o 
godz. 8 wiecz. po raz ostatni w sezonie „Wróg 
ludu* Henryka Ibsenas po cenach propagando- 
wych. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy He- 
leny Makowskiej. — Dziś o godz. 8,30 wiecz. 
— komedja muzyczna O. Straussa „Kobieta, 
która wie, czego chce" z występem  gościn- 
nym znakomitej artystki Heleny  Makowskieį, 
ktorej r'epospolita gra wywołuje entuzjazm pu 
biiczności. W rolach główniejszych wystąpią: 
Cnbrielli, Dembowski, Szczawiński, Tatrzański, 
craz K. Wyrwicz - Wichrowski, który sztukę 
tę wyreżyserował. Zniżki ważne. 

— Dzisiejsza popołudniówka w Lutni. 
Dziś e godz. 4 po poł. — operetka Gilberta 
„Cnotiiwa Zuzanna z B. Halmirską w roli ty- 
tułowej. 
_ — Wieczór tańca artystycznego w Lutni. 
Znakomita tancerka — primabaleryna opesy 

warszawskiej Halina Szmołcówna, oraz pierw- 
szorzędne siły baletowe w osobach: H. Hulanic 
kiej i Z. Dąbrowskiego wystąpia w Wilnie raz 
jeden tylko we wtorek 6 czerwca na wieczo- 
rze tańca artystycznego. Program zawiera naj- 
efektowniejsze produkcje baletowe. 

— H. Ordonówna w Lutni. — Pożegnalny 
"występ H. Ordonówny odbędzie się we środę 

7 czerwca w teatrze Lutnia. Znakomita artyst- 
ka czarować będzie słuchaczy wykonaniem ca- 
łego szeregu najulubieńszych piosenek. Zainte- 
resowanie olbrzymie. Bilety nabywać można od 
poniedziałku codziennie 11—9 wiecz. 

— Widowisko dła dzieci w Lutni. — W Zie 
lone Święta o godz. 12.30 po poł. odbędą się 
w teatrze Lutnia dwa specjalne widowiska, — 
grane zostaną przez zespół dzieci dwa utwory: 
przeznaczone dla młodocianych widzów. Ode- 
grane zostaną przez zespół dzieci dwa utwory: 
„Ostatni dzień i 
połączeniu z produkcjami tanecznemi wycho- 
wańców szkoły bałetowej R. Goreckiej. —Ceny 

najniższe od 25 gr. 
— Bractwo św. Genezjusza sceny katolic- 

kiej odegra dziś w niedzielę 28 maja r.b. o 
godz. 1 wiecz. przepiękny dramat z życia Św. 
Augustyna p.t. „Matka”. Przedstawienie to od- 
będzie się w Stowarzyszeniu Św. Zyty Każi- 
mierzowski zaułek 3. Wszelkie ofiary złożone 
podczas tego przedstawienia, pójdą na rzecz 
ratowania Bazyliki Wileńskiej. 

  

Przy niedostatecznej funkcji lt po- 
karmowego, katarze żołądka i kiszek, opuchli- 
nie i stanach zapałnych kiszki grubej, skłon- 
nościach do zapalenia ślepej kiszki, naturalna 
woda gorzka „Franciszka - Józefa" szybko u- 
suwa objawy zastoinowe i bóle w podbrzuszu. 
Zalecana przez lekarzy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Kiki 
CASINO — 14 lipca. 
HELJOS — Syn dżungli. 
PAŃ — Wielka klatka go. 
HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające mia- 

sto. 

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

— WŁAMANIE DO SKLEPU. Nocy 
wezorajszej mieznami sprawcy okradli 
sklep win i wódek Kiatenrzyny Suwiorowej 
przy ul. Kalwanyjskiej 72. 

Wymiesione zostały miapoje wyskiako- 
we wartości 500 złotyjch, 

— ZATRUCIE. Wiezoraj rano w. klatce 
schodowej przy ul. Tatanskiej 2, znalezio- 
mo zetrutą mieznamą trucizną Helenę 
Birtówinę (Kialwamyjska 54). Odwieziono 
ją do szpitala! Sawicz. 

ŚWIĘCIANY 
— TRAGICZNY STRZAŁ. We wsi — 

Wierszyły, gm. komajskiej, mieszkaniec 
tej wsii Edward Wojciechowicz, tak nieo- 
stmożnie obchodził się z obciętym kara- 
Ibinem, że spowodował  'wystrzał. Kula u- 
godziła siostrę Wojciechowicza Benedyik- 
tę wi plecy. Kula przeszła na wylot. 
Wojciechowiczówna zgimęłe: na miejscu. — 
Spnaweę zabójstwa zaltmzymiaino. 

— ZABITY PRZEZ BYKA, Koło wsi 
Dziewiąttikowo  rozdreźniomy  pnzez pastu- 
chów byk, poranił ciężko dwóch chłopców 

" Jeden z nich 16 letni Wiktor Gnze- 
siamow zmarł. 

„W noc świętojańską* w 

w mieście i na prowincji. 
Nieznajoma już od pierwszego dnia 

pobytu w hotelu zwróciła na siebie uwa 
gę zbyt natarczywem dopytywaniem się 
0 innych gości hotelowych, szczególnie 
mężczyzau. 

Gdy po kilku dniach „aktorce* zwró- 
cono ogłędnie uwagę na konieczność u- 
regulowania rachunku za numer, okazało 
się, że p. Lindberg zgubiła książeczkę 
PKO nr 557004, na którą było złożone 2 
tysiące złotych. 

Należność za hotel miała być wpłaco 
na natychmiast po załatwieniu przez P. 
K. O. niezbędnych formalności przewi- 
dzianych w wypadkach zgubienia dowo- 
du wpłaty. 

W międzyczasie urocza wiedenka zdo 
łała oczarować pewnego  przyjezdnego 
przemysłowca, który nie odstępował jej 
ani na krok. We czwartek wieczorem 
Lindberg wiaz ze swym towarzyszem by 

ła na kolacji w „Polonji“. 

I tu właśnie zaszedł fakt, który dał 
dużo do myślenia. Licząc, że przyjaciel 
jest już zupełnie pijany, usiłowała go 0- 
kraść. Podstęp nie udał się i tylko dzię- 
ki temu, że przemysłowiec nie chciał 
wszczynać sprawy, złodziejkę wyrzucono 
z restauracji bez wzywania policji. 

Na drugi dzień zaszły wypadki, które 
pozwałaty przypuszczać, że Lindberg nie 
zorganizuje w Wilnie teatru. 

Na skutek powiadomienia, złożonego 
przez PKO, że żadnej Lindberg książecz- 
wydawano, i że cała historja ze zgubie- 
niem jest najprawdopodobniej zwykłym 
wymysłem, w sprawę wdała się policja. 

„Aktorkę* poproszono do wydziału 

KOMISJA ORGANIZACYJNA 
„ ODDZIAŁU WILEŃSKIEGO 

śledczego, gdzie poddano przesłuchaniu. 
Wszystkie zapodane szczegóły co do 
celu jej pobytu w Wilnie okazały się 
zmyślone, — wobec czego zarządzono 
rewizję w pokoju, zajmowanym przez 

waną. 
Pozwoliło to w pierwszym rzędzie u- 

stalić, że rzekoma aktorka nazywa się 
iaktycznie Gołda Mucher z Warszawy 

(ul. Chełmska 32). 
Okoliczność ta stała się punktem wyj 

ścia dla śledztwa, bowiem po skomuniko 
waniu się z Warszawą aiera p. Mucher 
nabrała specjalnego posmaku. Wydział 
śledczy stolicy podał, że Mucher zaaaa 
jest jako niebezpieczna oszustka i „szo- 
penieldziarka', szczególnie połująca na 
bogatych mężczyzn, nie coiająca się na 
wet przed używaniem śŚrodkow _nasen- 
nych. 

Widząc się zdemaskowaną, oszustika 
symułowała otrucie. Robiła to jednak tak 
sprytnie, że dla pewności wezwano pogo 
towie. 

W chwili, gdy przybyły lekarz schy- 
lit się nad „chorą“, ta šcisnę.a go Za rę- 
kę i szeptem poczęła prosić, aby skie- 
rował ją do szpitala, gdzie pozbędzie się 
policji i zbiegnie. 

Po stwierdzeniu symulacji Mucher za- 
trzymano i osadzono na noc w areszcie 
centralnym. 

Wczoraj rane po doprowadzeniu na 
badanie do komendy policji aresztantka 
ponownie symułowała samobójstwo, usi- 
łując rzucić się z okna pierwszego piętra 
na bruk. Gdy zamiar ten uniemożliwiono 
— zdenerwowana Mucher poczęła awan- 
turować się i wreszcie odmówiła zeznań. 
Po ustaleniu wszystkich jej sprawek о- 
szustkę policja przekaże sądowi. 

   
  

wiązka Księgowych w Polsce 
| Przyjmuje zapisy ua członków Oddziałn w lokalu binra T-wa | 

Ubezp. „Przezorność*, Mickiewicza 24 w godz. 18—20 we wtorki i piątki, 

Baczność oficerowie 
rezerwy! 

W dniu 31 maja w lokalu ZOR, Wileńska 
33, o godz. 19 odbędzie się zebranie na temat: 
„Wojnę wygra żołnierz dobrze wyszkolony i 
dobrze zaopatrzony”, na którem przez р.р.: 
Generała Lucjana Żeligowskiego, dyr. Ludwika 
Maculewicz, prof. Janusza Jagmina, i Francisz 
ka Tymana, oświetloną zostanie niezmiernie wa 
żna sprawa — uodpornienie naszego rolnictwa 
na wypadek wojny pod względem dostarczania 
wojsku ekwipunku ubraniowego, pod tym 
względem samowystarczalność włókiennicza, 0- 
parta na produkcji Inu, uprawianej w kraju, 
wysuwa się na plan pierwszy naszej obrony 
a streszcza się w hasle: „ZIEMIA NASZA WIN 
NA NAS WYŻYWIĆ I ODZIAĆ* od szeregu: 
lat szerzonem przez gen. Lucjana Żeligowskie- 

Od chwili odzyskania niepodległości, po- 
trzeba myślenia „generalnego”, t.j. takiego sko- 
ordynowania swych czynności, aby im zawsze 
przyświecała myśl, mająca na względzie dobro 
państwa, była i jest kardynalnym warunkiem 
działania Zw. Oficerów Rezerwy. rropagandę 
w kierunku wyszkolenia wojskowego lotnictwa, 
obrony przeciwgazowej i potrzeby własnej 
marynarki, prowadzimy i sprawy te znalazły 
potrzebne zrozumienie w poszczególnych sek- 
cjach ZOR. - 

Jednak tego zamało! Gdyż przy najlep- 
szem wyszkoleniu wojskowem, z uwzględnie- 
niem pierwszorzędnych sił fachowych w szta- 
bie generalnym — wojnę może wygrać tylko 
żołnierz dobrze zaopatrzony. 

To też dostawy do wojska, wyrobów Inia- 
nych, rozpatrywane być muszą nie jedynie z 
punktu korzyści materjalnych, lecz z punktu 
potrzeb Państwa, którego główną ostoją jest 
wojsko. Samą zaś propagandą dostaw wyro- 
bów lnianych do wojska, powinna zająć się 
sekcja ZOR — składająca się z oficerów rezer- 
wy — rolników, rozrzuconych w terenie i do- 
tąd niescementowanych sekcyjnie w ZOR. 
na kolegów z pośród rolników członków ZOR, 
wzywa kolegów: 1) do jaknajliczniejszego sta- 
wienia się w dniu 31 maja na zebranie; )2 do 
ściągnięcia na zebranie jaknajliczniejszego gro- 
na kolegów zpośród rolnków członków ZOR, 
jak również nie będących jeszcze członkami 
ZOR, w celu stworzenia z oficerów rezerwy Sil 
niej kadry pionierów, torujących drogę idei gen. 
Żeligowskiego. 

Prezes M. Obiezierski kpt. p. r. 
Sekretarz M. Kondratowicz, por. rez. 

[dy bóle (rQCJĄ... 
Bóle reumatyczne w stawach i mięśniach, neuralgję i bóle głowy z powodzeniem uśmierzają i usu- 

wają tabletki Togal. Togal wstrzymuje nagromadzenie się kwasu moczowego, zwalczając w ten 

sposób w zarodku te niedomagania. Togal nie wywiera ubocznego szkodliwego działania, We 

wszystkich aptekach. Należy jednak zwracać baczną uwagę na oryginalne, nieuszkodz. opakowanie. || 

Życzenia dla Korpusu Kadetów 
Ziapisami głęboko w, pamięci Wilnian 

kakleci lwowscy, którzy już dwukrotnie 
rozkładali swe obozy ma lato w lasach nad 
jeziorami Trockiemi. wobchodzą w ostat- 
mich dniach swe wielkie święto. Korpus 
Kadetów Nr. 1 Mamszałka Józefa Pilsud- 
skiego we Lwowie święci unoczyście 15-tą 
wocznicę swego istnienia, łącząc z tem 
świętem obchód 12-tej rocznicy  zwycię- 
skich wilk w 3-ciem powstaniu śląskiem. 
Przez cały tydzień już odbyweją się we 
Lwowie uroczystości, zawody sportowe, 
itp. W uroczystościach tych biorą udział 
delegaci Sląska i (Wilna. Kulminacyjnym: 
„pumiktem święta Korpusu jest! dzisiejsza 
niedziela 28 maja n. b. 2 

Z racji święta Kadetów p. Wojewoda 
Wileński Władysiaw _ Jaszczołt wystoso- 
wał pod adresem Dowódcy | Korpusu 
Kadetów we Lwowie pułk. Florka mastępu- 
jący telegram : 

„W  15-tą rocznicę istnienia Korpusu 

przesyłam iw imieniu Ziemi Wileńskiej i 
wiłasnem miajlepsze życzenia dalszego — 
chlubnego rozwoju, pomyślności w pracy! 
nad! wychowaniem miodego pokolenia ob- 

6 Niepodległości tw myśl wska 
= Narodu Marszałka  Piłsudskie- 

= й a 
  

   
„nie zatyka por, 

nie psuje cery, 
niezawiera metali 

Lekarze zbadają śpią- 
cego w Trokach 

Jegomościem śpiącym bez przenwy 4 
dni w szpitalu iw; Trokach zainteresowali 

się lekarze z Wilna, którzy jeszcze dziś 
mają udać się w; liczbie kilku do Trok, w: 
celu zbadania chorego. 

Przypuszezenia, že (Peliwo zatruł 
werońelem nie sprawdziły się. 

Kunsuje więc m. in. pogłoska, że śpią- 
cy używał przez czas dłuższy jakiś narko- 
tyk i senność jalkia go ogarnęła jest tego 
konsekwencją. 

W każdym bądź razie wypadek nieco- 
dzienny. 

  

się



  

  

— URZĘDOWIA. W dniu dzisiejszym 

p. wojewoda Św iderski! wyjechał w spra- 

wach służbowych ido Warszawy. 

— ZB ZWIĄZKU MŁODZIEŻY LUDO- 

WEJ. Dowieldujemy: się, że „Świięto Mło- 

dej Wsi“, zaimiejcwiane przez zarzad wo- 

jewódz. Ziw. Młodzieży Ludowej, odbędzie 

się m pierwszych dniach. miesiąca sierp- 

mia, w Nowogródku. Święto będzie zorga- 

nizowane w: ramach mwiojewódzitwa. 

— JE ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJ- 

SKIEJ. Dowiadujemy: isię, że zjazd. _dele- 

galbóny Zw. Mł. Wiejskiej rwiojewi „Niowo- 

gródzkiego, odbędzie się w Nowogródku 'w 

połowie mies. czemwicz b. r. 

  

— О ВУТ LUDNOŚCI WIEJSKIEJ. — 

Dzięki star:niom stanosty pawiatawego — 

Dorożańskiego, Urząd (Wojewódzki udzie- 

tił pow. grodzieńskiemu zapomogi wi po- 

staci 3 wagonów (45 tann) mąki żyńniej 

razowej, która rozdawanai jesti majbied- 

miejszej Tudności wiejskiej w ilości od 

6 — % kg. (w zależmości od posiadamej 

rodzimy. : : 2 

W z:miami otrzymanej mąki: ludność 

zobowiązama jest do odirobkiu w mafnurze 

w* postaci pomocy Przy (budowie dmóg i 

innych robotach prowadzonych z fundu- 

5 Oprócz tęgo otrzymano. 10 tonn: mąki 

ma ikolonje leimie dla dzieci. 

ODWOŁANIE /WYCIECZKIE DURY- 

STYCZNEJ DO BIAŁOWIEŻY. Ze wzgllę- 

du na: zły stem pogody odiroczonia. została 

  

mycieczka turystyczna do Białowieży,. — .. 

"która wyruszyć miała (w! sobotę. Ё 

Wycieczka ta odbędzie się w: przyszłą 

ibotę. 
SE ZANIKANIE WIĘKSZYCH SZYL- 
DÓW W GRODNIE. Od pewnego czasu 

daje się zauważyć zanikanie większych 

szylkiów. Okazuje się że przyczyną tego 

wjawiskia jest dość wysoka: 1opłata od szyl- 

dów! pobierzna pmzez Magistrat, wiobec ke 

go 'właściciele sklepów zdejmuiją. szyldy, 

aby mie płacić podatku, albo zamieniają 

duże szyldy, ma małe. 

Zamiania ta. odbija się ujemnie na' es- 

tetycznym wyglądzie miasta, gdyż po 

udijętych zupełnie, albo zamienionych mał 

mniejsze [pozostają ślady, © dość nieesty- 

cznym wyglądzie. Co malleżałoby usunąć. 

— SZPITAL ŻYDOWSKI  ROZPO- 

CZYNA ZNOWU SWOJĄ DZIAŁAL- 

NOŚĆ. W swoim czasie podawaliśmy © 

tem, że z powodu bralku fumidłuszów, Zar 

wząjd szpitala żydowskiego postemowił е 

miesiąc temu zamknąć szpitał, co'też i 

uczynił. м 

Jak się dowiadujemyę Ziamząyd. ia 
wiztaowić postanowił z dniem 1 czerwca 

działalność szpitala. ` : 

— SAMOWOLA. Amdrejowa Leonina 

(Podolna 57) zameldowała O samiowol- 

mem zajęciu pokoju jej lokatora Józefa 

Kaczkowskiego — przez, iProkopieniównę 

Walentynę, zam, przy ul. Podolniej 67. 

— KRADZIEŻE. Szyszko Aleksandrze 

(Orzeszkowej 8), nieznani sprawoy skira- 

dli portfel! zawierający 27 zł., i 1/4 „dło- 

łara w bilonie, do poszkodowana. oblicza 

mą łączną szkodę 35 złotych. 

Boguszewske! |Anma zam. w folw. Pysz- 

(ki gm. Hoża  zamieldowała o kradzieży 

ma jej szkodę na ul. Dominikańskiej, z 

(kieszeni fartucha 30 złotłych przez Agatę 

Kozłowską zam. przy ml. Dominikańskiej 

Nm. 2. 
BUDOWA SZOSY KRYNICZNA 

DRUKIENIKI. — We wtorek dnia 30 bm. Po- 

wiatowy Zarząd Drogowy rozpoczyna prowa- 

dzenie oficjalnych robót szosowych na odcin- 

ku Kryniczna — Druskieniki, przy których na 

razie znajdzie zatrudnienie 50 bezrobotnych. 

— TEATR MIEJSKI. Dziś 28 b, m. o 

godz. 4 pp. sztuka Szaniawskiego „Most“. 

Wieczorem. © godz. 8.15 tragikomedija 

Zapolskiej „Moralnošė e Dulskiej”. 

Ceny zniżonie odl 20 — gMoSZY:. 

— KONCERT ORKIESTRY GIMNAZJAL- 

NEJ.. — W dniu 1 czerwca orkiestra symfoni- 

czna uczniów państwowego gimnazjum im. .A. 

Mickiewicza urządza dwa koncerty w teatrze 

miejskim. = ! 

“O godz. 4-po poł. odbędzie się koncert dla 

młodzieży szkolnej, zaś o godz. 8,15 dla szer- 

szej publiczności. & 
Orkiestrą dyryguje prof. Kuzy. 

MECZE PIŁKARSKIE O PUHAR. LOPP.— 

W niedzielę 28 bm. na stadjonie OK Hl o godz. 
15-ej odbędą się trzy mecze piłkarskie o puhar 
LOPP: : 

l mecz: 76 p. p. — Cresovia. 
li mecz: Makabi — Kraft. 
Hl mecz: rinałowe spotkania zwycięskich 

drużyn. : 

Podczas zawodów 
kiestra wojskowa. 

—— ŚWIĘTO PRACY KPW, — KiPW u- 
. roczyście obchodziło. Święto Pracy. Mimo 
niepogody po mabożeństwie |odbyła się o- 
twamcie i poświięcenie nowej stinzelmicy. Po 

da-Dziewiierza otwarcia dokomał p. stano 
sta Gacek. Przemówienie p. Cegielskiego 
„wskazało ma el, jaki tej strzelnicy przy- 
świeca. Rozmiary stnzelnicy, jej piękny wy 
gląd, ozdobienie zielenią świadczą o item, 
że członkowie KPW z całym: pietyzmem za 
brali się do wezmiesienia tej placówki spraw 
mości fizycznej. Świadczy, tlo też o tem, że 
idea — w obroniie państwa ówiez oko i dłłoń 
— pełne zrozumienie zmalazła u członków i 
kierowników KPW. stolpedkiego. 

* Strzały honorowe do tamczy oddali z 
ramienia władz administracyjnych p. star, 
Gacek, władz wojskowych pp. kpt. Dywiń- 
ski, por. Pallewicz, por. Sowa, władz kole- 
jowych p. Cegielski i: Zajączkiawski, 

Tuż obok strzelnicy mieści się obszer- 
my. plac sportowiy. Oby ta placówka mo- 
wa ozdobiła się wkrótce zdobyciem licz- 
mych OS i POS. 

przygrywać będzie or- 

  
EI OT IN NST TI AKA D TAI AO 

Drukamia Wydawnictwa „SLOWO“ „MWydawca: Stanłeław Mackiewicz | 2 —& 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW ZAMIEJSKICH 
odchodzących z piacu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 
  

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd de Wiłn; 
a: z 111,5 a 

od g. 7 rano (w šwię- de N. Wilejki od g. 8 rano (w święta |pół godziny drogi. 
ta od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. od g. 9) co godz. do 2i 
dzinę do 21, w dnie w dnie poświąteezne i 
przesswiąteczne i Świą świąteczne do 23. 

teczut do 24, 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd do Wilna 
lo godz. 15. 

  

Odjazd z Wilna 
c gedz. 6 rano. 

Przyjazd 
do Narocza 

lo godz. 12. w poł. 

KOBYLNIK 

Odjazd do Wilna 
o godz. 3,15 i 15.45 

Przyjazd do Wilna 
o godz. 21. 

  

| Przyjazd do Wilna 
о g. 21 į 8.30. 

Odjazd z Wilna 
o godz. 6 i 15. 

Przyjazd 
do Kobylnika 

o g. 11,15 .i 20.15 

  

  

  

WORNIANY 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 15.30. do Wornian o g. 6i 19 0 godz. 8 i 21. 

o godz. 17.30. 

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
godz. 9, 14, 18. do Mejszagola 0В Та Ер o g. 8. 13, 18. 

o godz. 10, 15, 19. х 

PODBRZEZIE 

Odjazd z Wiina Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
do Podbrzezia 

10,30, 1830, 20.30, 
o godz. 9, 17 1 19 
(ten ostatni w środy, 

święta i niedziele). 

o godz. 7, 151 17 
(ten ostatni w środy, -— 

jświęta i niedziele) 

NIEMENCZYN 

8.30, 16,30, 18,30.         
  

  

  

„Lil 

  

Dziś! Film o którym mowi cały świat! Niebywała dotychczas sensacja. Najpiękniejszy film se- 

  

  

CENY ZNIŻONE: 
66 zonu. Wyprodukowanie kosztowało miljon dolarów NS Daliai 

SYN DŻUNGLE Balkon 40) gr. 
Newidziane zjawisko — dziecko wśród lwów i tygrysów. — W roli gł, najpiękniej zbudowany Parter 70 r. 
męžczyzua Šwista oraz pełna gr. 

33 Czempion-Olimpijski BUSTES GRABBE wdzięku i czaru Hante$ DEE. Wiecz. od Sdar 
№ żądanie publiczności wkrótce największy przehój prod. sowieckie į„BEZDOMNI“ : > 

(Putiowka w żyźń — Droga do życia). Djalogi w języku rosyjskim 

tė Dziś tilm nowej ery! sen RENE KLAIREA „. „14 LIPCA" 
w obsadzie słynuego Clairowskiego zespoła; ARKA BELLA, POLA ILLENY 

zuane z łilmu „Pod Dachami Paryża”, RAYMOND CORRDY bohater ,Miljona*, PAUL OLIWIER słynny z filmu „Niech 
Żyje Wolność". — Nad program” Nadzwyczajne dodatki dłwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 40.30 

  

66 Potężne widowi. a i W rol. gł P. в ne widowisko KA rol. gł. oraz pierwszy 

p AN „tyrkowe WAKE, © grosze " BE KARLOFF LAS UL 
o żelaznyc. z > 

53 nerwach ; KLATKA lilia Ba w tatai ih kie gw ZLEV AYRES 
Następny program: Po raz pierwszy Silm Summerviile w 8 io aktoweį komedji sezonu „MIODOWY MIESIĄC" 

Dziś najpotężniejszy film Świata p.t. PE BITWA RAB $S0ĄĄ" 
autentyczne zdjęcia z walk nad Somą, gdzie zginęło półtora miljona młodych żołnierzy. Ten nadzwyczajny film muszą 
wszyscy zobaczyć, — Nad program: „Ułani, ułani chłopcy malowani“ W rol. el. 

Wesoła komedja wojenna p. t. 
Dymsza, Krukowski, Pogorzelska I Wsiter. 

  

Światowid 

EEK 

Włodzimierz Łęski Sp, AKc. dła ekspioatacji fabryk przemysłu drzewnego w Białej-Wace. 

BILANS NETTO 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

      

  

  

  

  

       

     

   

  

  

    

  

  

      

  

  

  

  

  

: : АКТУМА dnia- ; 
o Sa & i AE Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna diaz aki is is i Aa 

o godz. 7, 9, т | o Niemenczyna  |o g. 7.30, 9, 11, 13 15,|godzina drogi. : i B В 
15, 17, 19, (w soboty|godzina drogi. 17, 19, (w soboty od g. Ё 2 a i żę Sz E Akcyjny с ZEE zł. 250000 

o godz. 9). | gy 4 S = : # — 58,475,88 Fundusz amortyzacyjny ruchomości zł. 24917,68 

SĄ ao sa zł. 19,645,30 Wkłady Akcjonarjuszów zł. 194,000.— 
OSZML о SA i i . .100.— 

. : : а i przywilėje | zł. 249,176,88 _ zł. 268,822,18 a asia E KA ona 
Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna Koszty Organizacyjne zł. 9,258,28 : RAW 

o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany g. 6, 7,30, 11, 12,15, 17| 9,45, 13,15, 14151715 Dłużnicy zł. 29,308,94 
tw dnie rynkowe o g. 6) |10,15, 13,15, 16,15, —| 19, 19,15 21,15. Remanent materjałów p-g spisu 

18,15; -20.15: $ 4 : inwentarzowego: 
Materjały do fabrykacji zł. 890,32 

HOLSZANY : Różne materjaly zh/0382,61502Ł 1,222,95 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wina , Dostawcy zł, 15,753,41 
06 13116, do Holszan g. 10.30. o g. 14.15. Sumy przechodnie zł. 4,569,58 

2 o g. 10,15, i 19.15. 3 Kawowy e. jt zi. 17,500.— 
Strata z lat ubiegłych zł 76,323,40 

BB : Strata z roku 1932 zł. 2,449,14 . i a 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do: Wilna Przyjazd do Wilna ‚ ” 486,517,64 Ad zł 486517, 
og. 71 16 do Iwieńca g. 130 o g. 9.45. EZ, ! = — cz 

Ю & 15 1 24 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31 grudnia 1932 r. : 

TURGIELE Koszty handlowe zł. | 38,252,60 Słomka zapalczana żł 325,388,93 
(przez Rudomino) R fabryczne zł. 97,432,17 Odpadki osiki zł. 1,858,23 

Odjazd z Wilna Przęjaza tazd do Wil = sika @ A zł. 148,876,75 Za siano 2 .100.— 

a do Turgiel . д‘_)‘;{“ o Mika РНО 06 e... Mażerialy. „46. labnyjacji zł. 5,985,83 Strata 1932 T. zł. 244014: 
A o g. 18.30. SSE Różnice kursowe zł. .636,29 

SOBOTNIKI RA E asis DS = 2 RAA 
: m das 8 Т Sako amortyzacji ruchomošci ZĘ „917, 

(przez Jaszuny, W. i M. Sołeczniki, Bieniakonie, Konwaliszki, Dziewieniszki) OGBSY na dłużnikach zł 9,065,54 ч 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna zł. 329,796,30 zł  329,700,3U 

o godz. 16.30 (Do So- do Sobotnik o g.4. o g. 10.30. SM KSENONY S 

botnik tylko w niedziele, jo g. 21 EISS IS TT INS INTO IA TSRS CNS 
wtorki, czwartki. W po- 
zostale dnie do Dziewie- Patrz Lida. OBWIESZCZENIE eo laka Z ы 

niszek. IW! myśl par. 83 mozporządzienia Вайу ; Hurtowa sprzedaż |MIESZKANIE LETNISK о 

TROKI Ministinėowi z dnia 25. VI. 1932 1. o postepo- 3 ze wszelkiemi wygoda- na bardzo dogodnych 

(przez Landwarów) waniu egzekuc. 'Wiadz Skarbowych (D. U. 8 M Deull ciek, AR A I: 2 М‘ЁЁ;' 
R P | sd kia PY 3 i ‚ 1e.— Tartaki woś AA va. 

Odjazd z Wilna Przyjazą Odjazd do Wilna Bzyczaldo Wie (- ae 62 p Apė 4, PE A т 34-A. Komunikacja  autobu - 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 do Trok o g. 6.20, 8, 9.30, 1030 |godzina i 20 minut drog | lnie podaje do ogólnej wiadomości, iż | Wilno, Jagieliofska 3, tel. 8-11 | ama sowa bezpośrednia. — 

17, 18,30, 20,15 |godzina i 20 minut dro-j12,30. 14. 15,30. 18.30. |(+ Landwarowa 55 mi- fw dniu 30 V. r. b. o godz. 10 przy ml. Мо- Lekcje Szczegóły, Zawalna 16 

gi (do Landwarowa 55 nut). stowej Nr. 3 m. 10 odbędzie isię sprzedaż — 57. Oświecimska. 

minut). m llieytscji ww pierwszym (terminie od ce-  KORENANEAZWAKZ pg ZAENERANCNIRERKAYNA A |. | -- 

POŁUKNIA my, Szacunkowej: = £ ša Nauczycielka WYGODNE 

- -— - - - В - - rum, kanalizacyjnych — 100 sizli, 1 ĄBAJSIE R z dobrym ae LETNISKO 

Odjazd z Wilna Przyjazd: Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna | miež w: tymże dniu 30. V. m. b. o godzimie tkich kach E (teorja i konwersacja, ż utrzymaniem niedale- 
o godz. 6, (bez sobót) do Połukni o g. 6.50, 10,50, 13,50|8, 12, 45, 20, 21,20 1,10 w tolkalu 3 Urzędu Skarbowego przy we wszystkich apiekac W dla dzieci metoda spe- ko Wilna. Informacje— 

7.30,13.20, ;5.80, it, 1017,10, 8.40, 14,40, 16,40118,50, 20,10, 21, 22,10. MAKS a bed) bogaci składach aptecznych znane 3) cjalna) i dobrą muzy- Królewska 7 m. 3 — 

17,10 18.10. ia ży a pet šredka ed edciskėw 4 ką wyjedzie na waka- 1% 

OLKIENIKI iw piewwszym terminie od ceny szacun- Prow. A. PA KA. ® ch A Tlęm.,8-a. „7 Letnisko e 

Odjazd z Wilna Ba Odjazd 46 Wilna Brzyjaża do Wilna kowej: szaty. stoły, kirzesła, lornetka Rstożwć FRAORĄ ——- — — — — — & wynalęcia 1, 2 lub 

o godz. 19. do“ Olkienik o g. 6. о g. 8-ej. i ` k masę perłową, toaleta wie I BORSDEERKETTERS | — NAMAMS AAA AAA 3 pakoje z kachnią i 
о gydz 91 ‚ sząca. z lustrem, samowany mosiężne, mi- A : о 2 wtrandą, w maj. Pusz- 

6 ЫВА : kroskop szkolny. EKarze ы Ц};Ь[гуе\ AAS a Letniska > wii 6klm, cd Wilna. 

MYLO > L irmigri inie od « iano- | BARAI я d AW WK i p 
(przez Jaszuny, Soleczniki, Bieniak onie, Werenów, Żyrmuny) w drugim terminie od ceny zaofiaro BEEEASĖ jrogo sprzedam. Wileń RZE box rzeka LLS 

ża ___._. wanej: żyrandoł, lustra wiszące, albumy, DOKTOR 54237 m. 3004 — 7 SPO RAE ЕЕЕ аса 
Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna papier listo'wiy, fotele. (książki, termome- p wiecz. „Druskieniki |. jowaicza. Komuukacia 

о @ 7 117. do Lidy o g. 6.20, i 16. 15. o g. 10 1 20. fmy, biurka. istoliki salomowe,  tkredens SBRROA о Willa „Warszawianka* o dogodne zute- 
8 1040 i 26.40. : my, i ‚ ъ edens, Kanalizacjs, wygody — DYSem co godzina z 

lo g. 10.40 i 20.40. budziki, zegzwy, szafy, buty z cholewami, PIOTROWICZ - a P IA NI NO Kuchnia wyborowa dje- Placn Orzeszkowej (i 

* GRODNO pantofle, buciki, kanapa,  „elektrolux* — JURCZENKOWA Szróderowskie — sprze tatyczna, Ceny 7ui koleją), Dowiedzieć się: 
3 ' : ь 2 2 3 НОО Oni UI yczna. Ceny zniżone 

(przez Połuknię, Ejszyszki, Raduń, Zabłocie, Jeziory) samowary, biurka, lamdszafty, krzesła, ordynator Szpit, Sawicz aka Ai ied Ogo. Ul. jntormacje I. Święto. P!sc w 3 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna kompasy. globus. waze do kwiatów. | Eiga sin ez _______ ma Mane, UDOWA DD 07 

o godz. 6 (prócz sobót) do Grodna 5.30, 8,30, 13,30v 16. |o g. 12, 15, 20,.22,15. Kierownik Urzędu  rysre, an LSS al S e BLOG 
7, 30, 13.30, 15.30 lo g. 12.30, 14, 20,22. ! : ! (—) Wł, Bronakowski RE © Lokale ZALESZCZYKI LETNISKO 

Wileńska 34 3 “nag lub dwa, z dužą weran 
SZCZUCZYN pensjonad „Lada“ mad bo 

(przez Ejszyszki, Raduń, Lidę) POWSZECHNY ZAKŁAD RPNE OC Dai Dniestrem | -_. pokoje Ga, R tanie Zakoeł 
- a słoneczne, nia zna- . н 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna UBEPIECZEN WZAJ:MNYCH varis MIESZKANIE komita, na žadanie die- ul. Letnia 6 m. I. Do- 
o godz. 9 i 14. do Szczuczyna lo g. 6,30 i 15, 30, lo g. 13 i 21,30 ODDZIAŁ W WILNIE > asa S S Ek asis tetyczna. Ceny niskie. Móc się od godz. 

1.2 Е $ ‚ ь > Sm 2 0, i Z, Ej R 

OGR IB E podaje do wiadomości, że ostateczny ter- DOKTOR švszelkiemi ane © e A s e. pg 0 Pa DSS -- 

| BIELICA . : min wpłaty pierwszej raty składki ubezpie- | MBIUFWOWIEZ Mickiewicza 46 Dowia- (guy. INS GI 
! (przez Połuknię, Ejszyszki, Raduń) czeniowej za rok 1933 upływa w dniu 15 choroby weneryczne __ dywać się od 3 do 5 Sęk ay MARIA UK Różne 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna | Przyjazd do Wilna | ge kary za zwłokę: prócz tego w najkrót_ | skórne i moczopłciowe. PO Poł. DANIUSZEW jpammamewam 
o godz. 16. do Bielicy o g. 5.45 lo godz. 11.40. y EPIA: zane ZIECDSC | WIELKA 21 tel 0рр 0 оЗЬ MAJĄWEK 0007 A c> 

o g. 21,30. czerwca rb. Po tym terminie będą dolicza- | oq 9 — 1 13 — 8 3 - POKOJOWE LETNISKO 4 PUŁK UŁANÓW 
й z tego tytułu Władzom Skarbowym do eg- W.Z.P. 23 MIESZKAN IE pensjonat — poczta — Zaniemeńskich 

Z RUDENS TEVA я : : Liko > ai : A oc dB „„Daniuszew — Kiersnow zakupi łozę do rąbania 
ednocześnie przypomina się, że opiesza- 4 ' 91. P0- ska stacja Smorgonie. szablą. išmien- 

© Radio wiieńskie łym płatnikom w razie pożaru odszkodowa- iKuPNO każe dozorca — infor- Plaža, kajaki, p BZ | OReeń 

NIEDZIELA, DNIA 28 MAJA 1933 R. ae Aa, ko wypłacane w trzech i SPRZEDAŻ macie tel. 15-10. i Ra Śpaw žiedais 

9.00: Transm. ze Lwowa uroczystości Kor- | 737 W Przeciągu POR AA S "=. DWÓR WIE nych, który „udziela 

i a pusu Kadetów Nr. 1. 11.20: Transm. zawodów eż ik 0 WYNAJĘCIA E NU a * vii: szczegółowych infor - 
lekkoaletycznych. 11.57: Czas. 12.10: Kom. FABRYKA 5 jcarskie _ a * ы S + macyj. 

meteor. 12.15: Poranek symfoniczny. Pd I SKŁAD M E B Li ye tylžyckie i nų a oe alk I Mad ode ie : 

Ч NTP. „ dzielcza organizacja pracy zarobkowej” — od- wi 3 ył о 0VEDR BY NAAAAAŁADAAŁAAAAGKACE 

AA a AL czyt, d. c. poranku symf. 14.00: „Ulepszenie E KILERKJA | $-h DH. PSR PC LETNISKO PoOSZUKUJ 

terenie gminyj mowodworskiej (POW. SZCZU- qomowego przerobu mleka" -— pogad. 14.20: Spółka z a į IANUSZEWICZ BID ZRAŻA DAE | N s R 

czyńskiego iwydarzył się nieszczęśliwy wY- Muzyka. 14.40: „O gospodarstwach nadzoro- az. aż w ь MES ŽK A NE S A Lac PRACY 
i ё | — : 2 ы - » Ё Zami В 7 VVVVVYVYVYVYVVITVAS 

padek z dwoma  popędzającymi Konie wanych odczyt. 15.00: Komun. meteor dola Wisdny.latnieje/ ca 1045: Zamkowa 20-a tel. 8-72 _ 5-POKOJOWE _ jeziora, rybołóstwo — 
15.05: Audycja dla wszystkich, poświęcona Mat 
ce. 16.00: Program dla młodzieży. 16.25: „Co 
powinna wiedzieć każda matka o błonicy* (dy- 
fterycie) — .pogad. z cyklu „Kobieta ma głos". 
16.40: Płyty. 16.45: Kącik językowy. 17.00: 
Recital fortep. 17.55: Program na poniedziałek. 
18.00: Wizyta mikrofonu u prezesa Wileńskiego 
Towarzystwa Niezależnych Artystów Sztuk 
Plastycznych, Marjana Kuleszy. Wywiad pro- 
wadzi Joanna Piekarska. 18.20: Muzyka lekka. 
wiad. bieżące, d.c. muzyki lekkiej, 19.00: Li- 
tewska audycja literacka. 19.15: Rozmait. 19.25: 
Słuchowisko. 20.00: Wesoła audycja. 
Koncert, wiad. sportowe, d.c. koncertu. 22.30: 
Muzyka taneczna. 22.55: Komun. meteor. 23.00 

WYCIĄG Z CENNIKA WIN GRONOWYCH 
firmy 

A. JANUSZEWICZ 
Zamkowa Nr. 20-a. 

;Rumuńskie białe półsłod. butel. zł. 3.50. 
Burgundii czerwone w szampankach zł. 4.50 
„St. Raphael lecznicze but. zł. 8, Y4 but. 4,50 
Cinzano oryginalne białe i ciemne zł. 6. 

chłopcami, którym Ikierat zmiażdżył mlo- 
gi. Obu odwieziono |do szpitala. Pod wra- 
żemiem wstrząsającego miypadku — @а- 
dek jednego z chłopców postradał zmysły. 

SPORT 
ZAWODY W PARKU SPORTOWYM 

Wiezoraj. rozpoczęły się iw Parku Spor- 
tawym. dwudniowe zawody szkolme. 

W sobotę mano rozegranio kilka spot- 
kiań w piłce siatkowej między szkołami 
żeńsikiemi. 

Program popołudniowy z powodu nie- 
pogody mie mógł być wyczerpany. 

Dziś o godz. 12-tej dalszy ciąg zawo- 
dów o bandzo urozmaiconym. programie. 

Ujrzymy: ma boiskach, bieżni i kortach 
młode igwilazdy sportowe ze wszystkich 
szkół wileńskich, ja nawet i zamiejscowych 
ponieważ przyjechały drużyny reprezenta- 
cyjne z Trok, Święciam, N. Wilejki i Osz- 
miamy, 

Trzy orkiestry szkolnie umilą widzom — 
przygladanie sie tej rewji sportów. 

—Oby dopisała pogoda. 

DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI 

= Dziś ma boisku 6 p. p. Leg. (Antokol) 
będzie się  cidkawe spotkanie družyn 

piłkarskich WKS'u i KPW! — Ognisko. 

  

  

  

Popieralcie 
nowootworzony polski sklep 

galanteryjny 

„Źródło Nowości” 
Wilno, Wielka 15. 

Największy wybór! Najniższe ceny!   
  

20.30: | 

  

ina aa A dla myśliwych polowa- ^^ 
wszelkiemi wygoda- 

SPORTOWY mW. Polukaka a 
DO SPRZEDANIA OGE1 S 

w Wilnie: Adres w ad- __ 
ministr. „Slowa“. 

JA GRANE wypialdiaj „aaleny, Cae dow. DOŚWIADCZONA ° 
zdrowe i obfite. Cał-; , wychowawczyni —. 
kowite utrzymanie 100 7, dobrym akcentem pol 

-— zł. od osoby w m. — skim poszukuje posady, 

R OO Zgłoszenia: poczta Tur REY, dzieciach.  Posia- 
monty, folw. Paukszte- 1%, Świadectwa. Dabra- 

gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone, 
  

    
        

    

    

   
я й KUPIĘ 315 5 L nėkoi AC cą wskiego 12 m. 3. PTE: RE : pokojowe mie- ! ; 

6„ dada is większy MAJĄTEK. — szkania. Zwietzyniść a POR ZA p ZE io 
sol. A6) „AŽ Oierty admin. „Słowa” ul. Sosnowa 17. Dowie LETNISKO POSZUKUJĘ 
AEO dla „Pomorzanina* — dzieć się u stróża. w maj. Kamionka ume- posady gospodyni w 

— pośrednictwo wyklu- —- — — — — — —. blowane 2, 3,i 4 ро- ® mieście -lub na wsi 
„KOWALS LL Re DO WYNAJĘCIA koje z kuchnią i lodo- $%adectwa. — Dowie- 

łanów — — — — — — — 2 mieszkania po 3 po-rwnią. Las, rzeka, 1,5 dzieć Sie: - — Pracow- 
KUPIĘ koje z kuchnią przy za- km. od stacji Kamion- 18 obuwia j. Mikołaje 

OKAZY JNI Eujku Warszawskim 4—ką ną Szlaku Wilno — 1Сга Mostowa nr, 11 materjał drzewny, Би- owiedzieć się u do- Mołodeczno. — Szczć- od frontu. 
dulcowy i deski, rów- zorcy. — Ceny dostęp- góły li : 
nież szyny kolejowe=ne | | 7 Оатомес клита 
Zgłosić się: W. Pohu- _ 

"Młody, uczciwy 
: :Моріе:щ 

    

     

     

  

  

Eo o AA ' 
lanka 16 — 37. 2. WYNAJĘCIA A — — — (skończone 5 oddr. szk. 

EE | =*2, 4, i 5 - pokojowe j=== powsz.) prosi e fal 

a 2 : SPRZEDAM , MIESZKANIA Tanio | 5е эг — д'д 
sklep niedrogo w naj- ze wszelkiemi wygoda- Wiłkomierska Ne'117. 
lepszej dzielnicy, z WY- mi. Wiłkomierska 5-a. |dwa letniska w ładnej] — — — — — — — 

miar LG e NS NA 
ważnym reflektantom. - DO WYNAJĘCIA |ęem 4 N.Wileską kok Zguby z 12 pokoi dla biura i drukarni nem a N.-Wilejką koło| 

  

„ Informacyj udziela Bin umeblowany — wszystąm - Kuczkuryszki. Ko — 
p 0 $ z u k į w a R e ro St. Grabowskiego — kie wygody samotnym Imunikacja ao — — — — — — 28 

Garbarska 1. Kalwaryjska 21 — 15 a co godzinę. Adresį Z GUBIONY w śródmieściu Wilna 

oferty w Redakcji „SŁOWA* 

  

rzystanek autobuso -įZnhak rowerowy | nr 
wy Laskówka, — letn|1457 na mię Petrusewi 

unie- 

Z POWODU wyjazdu 
sprzedaję różne meble. 

POKój 
DO WYNAJĘCIA 

  
    

dla K. L. : t Ancuta*. Zgłosić sięłczówny Heleny 

о UI Dabrowskiego 5 — Univesyteeka 9 m. Iš ap gosp. Adoia M. | Wažnis se 

Redaktor w/z Witołd Tatarzyński


