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HISTADRUTH HAOWDIM 
Copyright by „Siowo“. 

Na šcianie przeciwlegtego domu, w bieli ostonecz- 

nionej południem MY ostro kładzie się kontur kil- 

ku palm. 

— Socjalisticzeskoje  stroitielstwo.  Podgotowka. 

Dwiżenie. Kolektiwnyje choziajstwa. Bor'ba kłass. Wo- 

pros. Trudiaszczyjsia mir. 

Twardo, obco, surowo pada, rąbie to całe słowni- 

nictwo bolszewickiej Rosji. Młody człowiek za biur- 

kiem rozkłada ręce w geście, rzuca je wiecowo, pasąc 

się każdym dźwiękiem. Przez głowę, nachyloną nad 

notatnikiem dziennikarskim, przechedzi mi, że jak 

język łaciński stał się mową uczonych, jak fran- 

cuski mową feudalnego i burżuazyjnego Świata, tak 

ten nowy język rosyjski staje się międzynarodowym, 

jeśli nie językiem, to słownictwem socjalistycznego 

świata i jego elity. Dwóch Polaków, dziennikarz Ło- 

tysz, działacz lewicowy rumuński, Amerykanin, który 

był w Rosji, wszyscy oto słuchamy referatu informa- 

cyjnego o budowie Palestyny socjalistycznej, jako pań- 

stwa nowego, przyszłego, socjalistycznego ustroju. 

Nasz informator rozkłada oto przed nami wszystkie 

ruaże tej Palestyny, o której wie się najmniej. To nie 

mówi zalękniony konspiratorek komunistyczny, który 

boi się, że przymknie go policja, a „inspektor* z Miń- 

ska wykryje, że w komkasie brak od maja paru ty- 

sięcy „prywatnie zużytkowanych'* złotych, to nie mó- 

wi zgryźliwy jegomość, przepędzony z synekurki 

w Kasie Chorych, to nie mówi snobujący na komso- 

moła młodzieniec, pewny siebie, bo mający cały swój 

komunizm ubezpieczony w stu procentach należeniem 

do hurra-prorządowej, baczność, państwowotwórczej 

organizacji. Przez tego człowieka mówi radość two- 

rzenia rzeczywistego, w które wierzy, tworze- 

nia teraz, już, właśnie, w jego słowach pulsuje świa- 

domość, że mówi ex catedra wielkiej w tym kraju 

potęgi, groźnej i błogosławionej w nim mocy: Orga- 

nizacji Robotniczej Palestyny, określanej potoczni: 

dwoma pierwszemi słowami swe; nazwy: Histadruth 

Haowdim. — 

Na 200 tysięcy żydów, jacy zamieszkują Palestynę, 

robotnikami jest 45 tysięcy. Jedna czwarta ludności 

tego kraju, to ludnosć robotnicza. Na tych czterdzieści 

pięć tysięcy, należących do Histadruthu, jest 37. Ale 

Histadruth to nietylko Związek Zawodowy. Histadruth 

rozbudował się w bardzo ciekawy organizacyjny sy- 

stem, system, przypominający ogromnie...: amerykań- 

skie metody trustowe. Jak tam jeden trust wykupywał 

postiele akcyjne mniejszych trustów i opanowując je 

de facto, pozostawiał im nominalną samodzielność, 

dbając tylko, by szły w kierunku jego interesu, tak tu 

Histadruth bądź utworzył uzależnione od siebie, współ- 

działające organizacje, bądź opanował pokrewne. 

Obok Histadrthu rozrosła się taka „„Tnuwa*, wielka 

spółdzielnia mleczarsko - drobiowa, która scentralizo- 

wała w swym ręku cały handel temi produktami, po- 

dzieliła kraj poprostu administracyjnie na obwody, dy- 

strykty, ze stolicą ogólną w Tel Awiwie. Rozrosła się 

dziś i na handel zagraniczny i na takie produkty, jak 

miód, jarzyny, konfitury itd. jej obroty w roku 1924 

wynosiły 22.000 funtów. Dwa lata temu doszły były do 

147,000. 
W ręku Histadruthu jest dalej Bank Robotniczy 

z kapitałem 110,000 funtów, są organizacje oświatowe 

i kulturalne, jest Kasa Chorych, jest wydział dla bu- 

downictwa robotniczego, jest wielka organizacja spor - 

towa Hapoel, jest — podobno najwięcej nakładu ma- 

jący — (w samym Histadrucie podano mi cyfrę nakła- 

du dziennego na 12.000, w administracji pisma na 

9.000), w każdym razie bardzo poczytny organ praso- 

wy palestyński „Dawar*. W ręku Histadruthu w tej 

czy innej formie, mniejsza o formę, jest cały szereg in- 
stytucyj i organizacyj, z całą siecią placówek, ze 

sprawnym aparatem pracowniczym, z dużemi pieniędz- 

mi. Histadruth jest w rzeczy samej potęgą. Muszą się 

z nim liczyć koloniści prywatni i ciąży bardzo ich 

pracy.. Reguluje poprostu dopływ robotników do da- 

nych miejscowości, organizuje strajki z prezycyjnoś- 
cią i bezwzględnością, która łączy się zresztą zawsze 

z bardzo sprytną spekulacją strajkową: ci ludzie nigdy 

nie urządzą strajku na „było, nie było', na „pokażniy, 

co umiemy", strajku, kióry jest skazany na załamanie. 

bo wywołała go czysto polityczna fantazja panów wo- 

dzów. My z pojęciem „strajk* łączymy coś wojowni- 

czego, rewolucyjnego, w pewnym sensie bohaterskiego 

nawet. Dla tych ludzi jest to zupełnie prozaiczny, prak- 

tyczny, techniczny środek. Dziś, gdy jednym z kryzy- 

sów, jaki przeżywamy, jest niewątpliwie i kryzys so- 

cjalizmu (nie wchodzę oczywiście w to, czy jest 

p:zejściowy, czy nastąpił z tych czy innych przyczyn, 

biorę pod uwagę tak'e fakty, jak zwycięstwo iaszyz- 

niu, jax dziwne korzenie się sponiewieranej socjal- 

demokracji niemieckiej przed Hitlerem, jak stan rzeczy 

w Austrji, Polsce, zwrot Macdonalda, krach australij- 

ski), socjalizm palestyński może stoi u końca swego 
zenitu, ale nawet ci, co tak sądzą, nie mogą zaprze- 

czyć, że umiał bardzo małemi środkami zdobyć sobie 
bardzo wielkie stanowisko i że z tego stanowiska   

czynić użytek na rzecz mas robotniczych  palestyn- 

skich. Można nie wierzyć w jego formułę rozwiązania 

kwestji arabskiej, ale nie sposób zaprzeczyć, że jest 

to formuła w wielkim stylu, że jest rzeczywiście rea- 

lizowana, że więc partja przejmuje poniekąd zagad- 

nienie, obejmujące swą ważnością już nie klasową, 

lecz ogólnie narodową sprawę. Naostatek trzeba przy- 

znać, że w uregulowaniu swego stosunku do boga- 

tych kolonistów wykazuje dużo zrozumienia tych ko- 

rzyści, jakie kraj ten czerpie z posiadania bogatego 

rolnictwa. Socjalizm palestyński jest“ socjalizmem 

w stu procentach: przeprowadza duże reformy, bu- 

duje kraj w całem tego słowa sensie, jest radykalny, 

tworzy komuny rolne. A jednak... A jednak, gdyby 

chodziło o odratowanie naszego rolnictwa, nie życzył- 

bym mu innego rządu, jak inspirującego się socjaliz- 

mem palestyńskim. Choć nie był to nigdy socjalizm 

śniadanek z hrabiami. 

W godłach organizacji sportowej socjalistycznej 

widnieje sierp i młot. Nie są to bodaj akcesorja żad- 
nego ze znanych mi sportów. Sierp i młot — wygląda 

na modę conajmniej zlekka sowiecką. Jednym z gmia- 

chów Histadruthu w Tel Awiwie jest „czerwony 

dom”. I to również nie jest bardzo ,,prawo*. Sportow- 

cy socjalistyczni nie grają wogóle z Makkabi, gdyż 

Makkabi jest klubem burżuazyjnym i oczywiście pro- 

letarjat nie może mieć z nim żadnych towarzyskich 

stosunków. Komuny rolne, które powszechnie nazywa 

się z hebrajska „kibucami'* i „kwucami*, tu nazywa 

mój mówiący po rosyjsku socjalista kelektywami. Pod- 

kreśla, że dzieci od pierwszego dnia urodzenia oddzie- 

la się od matki i przenosi się do osobnego domu, że 

wychowywane są „kolektywnie*, że należą do kolek- 

tywu, nie do rodziców. Podkreśla — wciąż patrząc na 

mnie, wciąż z taką siłą socjalistycznego wyrazu, wciąż 

tak, jak ksiądz, mówiący o wielkim religijnym dogma- 

cie, — że w kibucach wszystko jest wspólne — aż do 

ubrań. Aż do ubrań. 

Socjalizm... 

Jesteśmy w innym pokoju, ale znowu brzmi mowa 

rosyjska. Znowu szybko, źwięźle, twardo. Znowu tak 

to jakoś nie pasuje z miękkością widnego z okien, 

półtropikalnego ogrodu... 

Dla 45 tysięcy robotników palestyńskich, dla wstę- 

pujących do Histadruthu robotników arabskich, dla 

dalszych mas proletarjatu żydowskiego, który Anglicy 

do Ziemi Izraela przepuszczą — Histadruth Haowdim 

buduje dach nad głową, wznosi socjalistyczne, robot- 

nicze, dzielnice, osiedla, domy..! 

I oto: 

— Do 1931 r. zbudowano pomieszczenia dla 3,000 

rodzin... 

(Pochylony nad notatnikiem 

szybko, stenograficznie, bez czasu 

nagle coś mnie odrywa:). 

„.rodzin?? 

— Da, famielij, — odpowiada informator, — Fa- 
mielij. 

(Dziwi się memu pytaniu. Czyżbym nie dosłyszał? 
Nie. Słyszałem. Dlaczegóż to proste, zwyczajne takie, 
słowo „rodzina* zabrzmiało wśród tamtych słów so- 
wieckich tak jakoś, jakbym się przesłyszał, pomy- 
lił...?). 

I słyszę: 

-..W jednym tylko 1931 roku stanęło nowych do- 

mów na 7.000 rodzin. Wszystko na ziemi Keren Ka- 

yemetu... 

(Nie, to aż śmieszne. Znowu mnie to słowo „то- 

dzina“ zdziwiło. I nawet mój informator wymówił je 

jakoś, „jakby mniej pewnie''). 

...budujemy ich trzy typy: — 

zapisuję. Zapisuję 

na myślenie... Aż 

1) Bloki — 120 mieszkań, przeważnie: kuchnia,” 

dwa pokoje, bałkon, łazienka. Także większe miesz- 

kania. Wszystko kooperatywy. 

2) Już nie w mieście, lecz na peryierjach. Każdy 

dom dla siebie, małe osobne domy, z ogródkami, 400 
m. kw. 

3) O 3 km. od miasta. Każdy dom z większym, 
1000 — 2000 m. kw. ogrodem. Też domy małe, od- 
rębne, dla rodziny. 

4) Kolektywne domy: każda rodzina jeden pokój, 
dzieci mieszkają razem, osobno od rodziców, wspólna 

kuchnia, wspólne ubrania... 

Mój informator urywa. Zadaję pytanie: 

— Jakiego typu domów najwięcej się buduje? 

Odpowiedź była krótka: najmniej typu czwartego. 

Obecnie istnieje tylko jeden taki, w Ramath Rachel, na 

80 rodzin. W Hajfie ma stanąć na 150. Najwięcej bu- 

duje się typu drugiego i trzeciego. Ni mniej ni więcej 
tylko cała dzielnica w Tel Awiwie, osiedle w Jerozo- 
limie, całe osiedle w Hajfie. W: takiem np. Schechu- 

wath Borochow już mieszka w tych niewielkich do- 
mach 200 rodzin, niebawem przybędzie 140. W Haj- 

fie mieszka już ich 180, w budowie dalszych 200... 
Ach, więc tak? 

Ksawery Pruszyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
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ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
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NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa S Ruch 
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DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia J. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

CIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. ST. ŚWIĘ 

| PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

i 

. Ryppa u. Mickiewicza 10. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte „ty. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Pak czferech mocarstw 
Anglja przystaje na pakt czterech mocarstw 

według projektu francuskiego 
PARYŻ PAT. — „Le Matin* donosi, 

że radca ambasady brytyjskiej w Pary- 
żu Catnpbell wręczył wczoraj wieczorem 

premjerowi Daladier tekst noty werbal- 

nej, w której Londyn wyraża zgodę na 

ostatni tekst paktu 4 mocarstw, włącza- 

jący również art. 16 paktu Ligi Narodów 

który mówi o sarkcjach. 

Mała Ententa przeciw paktowi czterech 
W RUMUNII 

BUKARESZT PAT. — W całym kra 
ju, a w szczególności w stolicy, odbyły 
się w dniu 28 bm. imponujące maniie- 
stacje antyrewizjonistyczne. W zebraniu 
jakie odbyło się w Bukareszcie, wzięło 
udział z górą 30 tysięcy osób, w tem wie 
lu delegatów prowincji. 

Maniiestacja rozpoczęła się w parku 
Karola od błogosławieństwa, udzielonego 
królowi i całemu krajowi przez patrjar- 
chę Mirona Cristea. Przemówienia, entu 
zjąstycznie oklaskiwane przez zebrane tłu 
my, wygłosiło 18 mówców, w tej liczbie 
przywódcy wszystkich stronnictw rumuń 
skich, podkreślając niezłomną wolę na- 
rodu rumuńskiego obrony istniejących 

traktatów i granic. 
Dyrektor aziennika „Universul** Po- 

pescu oświadczył między innemi, co na- 
stępuje:„, Pragniemy pokoju, lecz jeżeli 

inni pragną wojny, to ją przyjmiemy, — 
broniąc z całą energją sprawiedliwości, 
ustalonej po wielkiej wojnie". 

Szczególnie gorąco przyjęto przemó- 
wienia przedstawicieli jugosławji Ivano- 
wiczą i Czechosłowacji Slavika. 

W zakończeniu zebrania przyjęto 
przygotowaną przez komitet organizacyj 
ny rezolucję. Następnie utworzył się po- 
chód, który udał się pod pomnik Micha- 
ła Śmiałego, będący symbolem nienaru- 
szalności granic państwa rumuńskiego. 

W JUGOSŁAWII 
BIAŁOGRÓD PAT. — Tak jak we 

wszystkich krajach Małej Ententy odby- 
ły się w niedzielę w Jugosławii liczne ze 
brania manifestacyjne, skierowane pi 
ciwko tendencjom rewizjonistycznym. 

W stolicy zebrało się na wiecu prze- 
szło 55 tysięcy osób. Między innemi przy 
byli specjalni delegaci: rumuński i cze- 
skosłowacki, przynosząc pozdrowienia 
swych krajów i* podkreślając wolę po 

  

kojową państw Małej Ententy i ich zde 
cydowane dązenie do obrony traktatów. 

Przyjęta rezolucja podkreśla nienaru- 
- szalność granic trzech krajów Małej En- 

tenty i wzywa rząd jugosłowiański do 
popierania idei dzieła pokoju i współ- 
pracy międzynarodowej, lecz przy u- 
względnieniu jedynie czynów, a nie słów 
— które pokrywają intrygi dyplomaty- 
czne. 

WYJAZD PAUŁ - BONCOURA 

PARYŻ PAT. — „Le Matin* donosi z Ge- 
newy, że Pauł - Boncour wyjechał do Chalo- 
na na odstoniecie pomnika Leona Bourgeois. 
Spotka się następnie z premjerem Daładier. — 
Do Genewy wróci w poniedziałek. Spodziewa- 
ja się bardzo doniosłej rozmowy ministra z 
Normanem Davisem, który miał otrzymać od 
prezydegta Roosevelta drogą telefoniczną nowe 
instrukcje. 

PRADRENIWZK OPRFBRCACZO GOD NUATTAS EEST 

NOWE WŁADZE KLUBU SPRAWO- 

ZDAWCÓW PARLAMENTARNYCH 

WIARSZAJWA. PAT. — W. piątek po 
południu odbyło się w Sejmie doroczne 
ców. Parlamentarnych. 

Po wysłuchaniu sprawozdań zarządu о 

raz komisji rewizyjnej i dyskusji nad spra 
wozdamiami, walme zgromadzenie udzieliło 
ustępującemu zarządowi: absolutorjum, 

Wybory nowych wiadz Klubu dały wy- 
mik mastępujący: prezesem Klubu wybrano 
redaktorkę _ Osbergerową,  wieeprezesm. 
Wiewiórskiego, seknetarzem Michalskiego. 
gospodarzem Sikorskiego, członkami zarzą 
du: Przysieckiego, Śliwińskiego i Zymgera. 
Do komisji rewizyjnej powołano: Czosnow 
skiego, Falla: i Nowakowskiego, do sądu 
koleżeńskiego red. Grostema, Grzegorczy- 
ka i Szrojta. 

ZJAZD INŻYNIERÓW 

WARSZAWA. PIAT. Wczoraj w. gma 
chu Politechniki Wamszewskiej rozpoczął 
się zjazd inżynierów! i techników samo- 
chodowych. Obrady trwać będą przez 
trzy dni. Na otwarciu zjazdu obecni by- 
fi=przódstawiciele świata naukowego i 
przemysłowego, przedstawiciele  Politech- 
niki Lwpwiskiej ютат Akademji Gómi- 
czej w Krakowie, Obradom przewodniczył 
rektor Politechniki Warszawskiej prof. 
Granowski. r 

  

Wybory do seįmu gdanskiego 
GDAŃSK PAT. — Wybory do Sejmu 

gdańskiego rozpoczęły się w niedzielę © 

godzinie 10 rano. Pomimo oficjalnego za 

kończenia kampanji wyborczej w dniu 27 

bm. narodowi socjaliści prowadzili rów- 

nież w niedzielę propagandę wyborczą 

w sposób niezwykle energiczny, dystan- 

sując inne stronnictwa. 

Od rana po mieście jeździły liczne ko 

lumny samochodowe, udekorowane sztan 

darami i odznakami hitlerowców, a u- 
mundurowani członkowie szturmowych 

oddziałów hitlerowskich nawoływali z 

samochodów do głosowania na ich listę. 

Na wielu samochodach poza odznakami 

nitlerowskiemi umieszczone były plakaty 
z hasłami wyborczemi, między innemi ró 

wnież z hasłem: „Zurueck zum Reich“. 

Dysproporcja między rozmachem propa- 

gandy wyborczej hitlerowców a innych 

partyj ujawniała się chociażby w boga- 

ctwie środków technicznych. Hitlerowcy 

dysponowali całemi kolumnami samocho 

dowemi, podczas gdy ze strony partji nie 

iniecko - narodowej krążyły po mieście 

tylko trzy samochody ciężarowe, obsa - 

dzone przez stahlhelmowcow i udekoro 

wane portretami prezydenta Senatu gdań 

skiego Ziehma. 

W wielu wypadkach przywożono do 

lokali wyborczych chorych ze szpitali, 

ażeby oddali swe głosy. Chorych tych 

przynosili umundurowani hitlerowcy. 

©О godzinie 18 zamknięto lokale wy- 

borcze i przystąpiono do obliczania gło 

sów. Obszar w. m. Gdańska podzielony 

jest na 156 okręgów wyborczych. — W 

każdym z tych okręgów jest od 3 do 6 

biur wyborczych. Ogółem na obszarze 

wolnego miasta. otwartych było dziś prze 
szło 500 biur wyborczych. 

Wyniki wyborów 
GDAŃSK. PAT. — O godzinie 22,35 ogłoszono (jeszcze nieoficjalnie) — 

wyniki wyborów ze wszystkich okręgów wyborczych. 
Ogółem oddano głosów 215.735. Z tego* poszczególne stronnictwa otrzy- 

Narodowi socjaliści 

socjal - demokraci 
1 iści 

Centrum 
niemiecko - narodowi 
Polacy 
Zakon Młodo - Niemiecki 
właściciele nieruchomości 

107,619 37 (12) 
38,210 13 (19) 
14,800 5 (7) 
31,504 11 (11) 
13,601 4 (10) 
6.726 2 (2) 
1.677 
998 

Ilość mandatów, podana w nawiasach, wskazuje na stan z okresu poprze- 
dnich wyborów. 

Anarchja na kolei wschadnio-chińskiej 
MOSKWA PAT. — Z Chabarowska dono- 

szą, że sytuacji na kolei wschodnio - chiń- 
skiej po się coraz bardziej. Rabunki i 
napady zor/ anych band na stacje i fun 
kcjonarszy kolej 

chodzenia na stronę chunchuzów oddziałów 
wojsk, przeznaczonych do ochrony toru. Wo- 
bec zupełnego braku paliwa, liczne stacje kolei 

zupełnie opuszczone. Część garnizonu 
jowych są coraz częstsze. Jed- Khantao - Khestsi zbuntowała się i połączyła 

nocześŚnie „dka się wciąż wypadki prze- z bandą napastników. 

Życie na Wiśle 

  

PRASA SZWAJCARSKA O WYBORACH 

GDAŃSKICH 

GENEWA PAT. — Dzienniki genewskie 

szeroko omawiają wybory w Gdańsku. 
„Journal des Nations“ stwierdza, że wybo- 

ry dzisiejsze odbywają się pod terorem i 0- 

stro krytykuje wysokiego komisarza Ligi Na- 
rodów Rostinga, który według dziennika tole- 

ruje ustawiczne pogwałcenie statutu wólnego 
miasta. Pismo przeciwstawia bezczynność Ro- 

stinga energicznej akcji komisji rządzącej za- 
głębia Saary, i pisze, że w grze jest obecnie 

niezależność Gdańska, gdyż Senat narodowo - 

socjalistyczny będzie pod rozkazami niemiec- 
kiej partji socjalistycznej, W końcu dziennik 
wyraża nadzieję, że Rada Ligi Narodów opa- 
nuje sytuację, zanim nie będzie zapóźno. 

Dziennik „La Suisse" oświadcza, że Liga 
Narodów musi okazać swój autorytet, zastępu- 

jąc zhitleryzowaną policję gdańską przez poli- 
cję międzynarodową, jedynie mogącą zapew- 
nić bezpieczeństwo powszechne. 
WAEWDCEOE KZORATEDE TAIKOS SEL 

Ks. Kardynał Prymas 
Hlond 

о swym pobycie w Rzymie 
Wczoraj po południu opuścił Rzym 

JE. ks. kardynał prymas A. Hlond, żeg- 
nany na dworcu przez dostojników koś- 
cielnych i wiele innych wybitnych oso- 
bistości. Przed odjazdem JE. ks. kardy- 
nał prymas oświadczył korespondentowi 
KAP: 

Wyjeżdżam bardzo pocieszony i zbu 
dowany pobytem w Rzymie. Poza nabo- 
żeństwami oficjalnemi odwiedziłem bazy 
liki rzymskie prywatnie, jako pielgrzym 
jubileuszowy i wzruszony jestem żarli- 
wością ludu i pielgrzymów w modłach 
ich i pieśniach. Widocznem jest, że ju- 
bileusz Odkupienia świętą swą pamiątką 
porusza serca chrześcijan i że wszyscy 
oni uważają Rzym za ośrodek życia ka- 
tolickiego, gdzie są skarby Odkupienia. 

Najmilszą była dla mnie dzisiejsza au 
djencja u Ojca św., którego wygląd jest 
jeszcze lepszy niż w dniu mego przyby- 
cia do Rzymu. Rozmowa z nim pełna je- 
szcze była miłych wrażeń z wczorajszej 
uroczystości w Lateranie. Z wielką miłoś 
cią błogosławił Polsce, jej ludowi, episka 
patowi i duchowieństwu.. W czasie me 
go pobytu w Rzymie radowało mnie nie 
zmiernie, że byłem w towarzystwie mych 
braci — biskupów polskich, których o- 
statnio było dziewięciu. 

Do moich wspomnień rzymskich do- 
łącza się jeszcze pamięć niezapomnia- 
nych uroczystości Roku Świętego i bea- 
tyfikacji a nadewszystko wspaniałego 
wczorajszego nabożeństwa na Lateranie. 
Papież powracając po 63 latach do La- 
teranu dowiódł, że Kościoł katolicki jest 
trwały i wieczny. Mogą następować pe 
wne przerwy, Kościoł jednak zawsze po 
zostaje władcą czasów.



Stosumek przeważnej ilości młodzieży, 
o szerokich ambicjach (twórczych, do swe- 
go kraju (Polska) jest negatywny, 

Taki smutmy stan rzeczy ma swoje 
głębsze podłoże, niż to, któreby: się iwyira- 

*ziło,  hańbiącem mas Polaków, przysło- 
wiem : „wszędzie dobrze, gdzie nas niema*, 

Musi być coś, słtolkmoć straszniejszego, 
że odczuwający: w sobie pragnienie czy- 

nu, najzdolmiejsi, majbandziej szeroko pa- 
brzący: ma żyłcie i. swoje wi niem. stanowisko 

mzrzą o emigracji ma Zadhód do: Francji, 
Amgfji, lub na Wschód do Rosji Sowieec- 
ikiej (tej legendarnej) — byle jak najdalej 

od Polski, polskiej nzeczyjwistości... Że 
prace zamierzone (przez Legijom Miłodych, 

Państiwio (Pracy, Myśl Moearstwową, O- 
bóz Wielkiej (Polski i wszystkie inne or- 
gamizacje ideowe, społeczne, polityczne, 
zmajdują stosunkowo małą ilość rąk wy- 
konawczych|, że jwreszeie, pod sztandara- 
smi polskich haseł staje znilkomo mała i- 
ilość młodzieży. 

Inaczej się dzieje w Polsce niż we Wiło- 

szech, Rosjil (tej legendarnej) i obecnie w 
Niemczach. 

Cechuje nas brek  emtuzjazmu, zapa- 
Relatyjwiści, dekademiei. 

Możma się udusić w, tym klimacie, 

Dlaczego (talk jest? 

Być może, odpawiedź zmajdziemy w 
ogólmikach, że istnieje  mieporozumienie 
pomiędzy istotą wiyitłkniętego zadania 
Racji Stanu Państwa, a nieznanym celem 
bytu; że kroczymy po ślepym, głuchym 
torze życia, zamiast stąpać po szerokim, 
otwartym, dającym maksimum  zadowo- 
łenia twórczego... Jalkikolwiek jest — zda- 
jemy sobie sprawę z tragizmu, w jaki za- 

zepchnęła mas bezwzględna prawda cha- 
osu pomieszamia kultur: słowiańskiej z 
germańską, romańską i żydowską. 

iAle i tto — jeszcze zbyt dalekie, jako 

Przyczyna zaś, majbliższa stanu  fak- 
tycznego, tkiwii iw: formach życia politycz- 
mo - kulitunalnych Polski — rw. chaosiku 
(również), jaki się wytworzył, gdy się 
zmieszajły ze sobą prądy, wsteczne i postę- 
powe. Prądy idące w kierunku tradycjo- 
nalizmu i nowotwónczych haseł: *Sienkie- 
wicz eonitra Marx. 

Czym. mie może być wielokierunkowym 
— zawsze obiera jakąś jedną, zdecydo- 
mamie siironę. Tymczasem, gdy się coś 

zacznie robić iw tym — krzyczy: opinja 

jednych; gdyj w immym — drugich. 

W! poprzednim, którymś z moich anty- 
*kułów pisałem już, że tkwimy nogami w 
przeszłości, zaś głową iwi mieznanej przy- 

szłości; že doznajemy: piekielnego bólu 
nwanmia. (Powtarzam to i teraz — z tem 
jednak zastnzeżeniem, że czymię to w: celu 
podkreślenia prawdy: 'jalk ciężką jest sy- 
tuacja młodego człowieka; jaki miemo- 
żliwa atmosfera ciągłego kręcenia się w 

kółko mozdwojonej psychiki, jak rzeczy- 

wiście mają  maeję młodzi, pragnący 
wyemigrować tam, gdzie panuje, lub zapa- 
miowził jediem| zdecyłdowiamy kierunek iwy- 
siłków twórczych. : 

Jak zaradzić złu?  tmudnio Się bowiem 
pogodzić z idealnym  maiwet faktem emi- 
gracji, a tem bemdziej już  miedopuszezal- 
mem jest marmowanie tych wszystkich 

sił itiwórezych, jakiie do chwili obecnej za- 
przepaszczają się bezproduktyjwinie (w męt- 

NR PEJO ———— 

Zebrania rodzinne 
Akcja czwartków akademickich może 

iść w panze z akcją Kół Naukowych, mo- 
że ogniskować i populanyzować zdobycze 
i wartości umysłowe, które trzeba podjąć 
i woawinąć, aby, trafiły do t. zw. rodziny 
akademickiej, Talka akcja może być — 
wdzięczna, atrakcyjna i pożyteczna, ale 

jest jeden; mały: warunek — trzeba ją zor- 
ganizować. Że ta, lub imna organizacja 
ma. prośbę (kierownika! urządzi „nia: odczep- 
mego“ jakiś czwartek, (to: jest raczej szkod- 
łiwe niż pożyteczne. Czwantkii mie skupiają 
situdemtów, [bo miawiele mają do ofiarowa- 
mia; przeważnie onganizacje dają prog- 

mam najbardziej już w ich kółku „orgamy'* 
same się niim mie interesują, i innych mie 
interesują także. 

Kierownietwu czwartków w chwili obe- 
«nej nie możmaą mie zarzucić prócz całko- 

mite dobrej woli, eo poknywa się z bier- 
mością. Koło Polomistwi organizuje czwant 
ki muzyczne, Koło Miuzyczne mie origani- 
zuje żadnych, inicjatywy za grosz. Nie 
dziwnego, że jest kilkanaście osób, które 
iprzychodzą. stale (grają w szachy, czytają 
gazety), ale o ogmiiskowaniu jakichś zalim- 
teresowań umysłowych miema mowy. 

Od: kilku lat bąka się o „radzie czwart- 
kowej“; dziś bąka się również, ale teik 
samo bezradnie jak poprzednio, Tnochę 
organizacji i! sprężystości, a Sprawę moż- 
ma zmomtować. Ale (mzeba trochę się wy- 
silić. (Alba może lepiej poprostu oddać 
sprawę wi ręce Zrzeszenia (Kół Namko- 
wych). Zb. Folejewski 
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Wiedeński Ring 

  

  

myidh, filozofowaniach, (w 

tnagicznej rzeczywistości. 
przeklinaniu 

     

  

Istnieją różne kategorje racji stzmów. 
Mogą być: Państwa, Narodu, Rządu, Kró- 
la į t. p. Są to jednak, maogół biorąc ,„Ra- 
cje” 'witórme — już ich liczebność wiskazuje 
nia! wzgllędność (wartości: — decz istnieje je- 

diyma, jpiemwiotma. Jest mią Racja Stanu 

Człowieka. I ta masulwa Swoje zasadnicze 
postulaty: 

1. powimikkśmy odczuć szczęście, że je- 
steśmy właściwymi ludźmi na właściwem 
miejscu. To zmaczy, że (trzeba, postawić 
siebie zupełnie twando, całkowicie zdecy- 

dowanie na gruncie swoim, ma rodzimym ; 

i (wienzyć, że tylko jedne soki, płynące z 
jednej gleby, potirafią mas żywić, 

2. powinniśmy rozbudzić w sobie en- 
tuzjazm wiary w konkretną wartość na- 
rodową, jako współczynnik kultury w 0- 
gólnoludzkiej twórczości. 

3. powinniśmy się wyżbyć przesądów 
rasowych, użnać w każdym jego wartość. 

Poznać i ściśle oszacować. Nie wolno nam 
bowiem mieszać prawd cudzych z prawda- 
mi własnemi — bo dojdziemy do absurdu 
kosmopolityzmu kulturalnegv. 

Nie sztandaryzowanie — lecz najdrob- 
niejsze rozbicie wysiłków twórczych. 

Jakież korzyści płyną 
tych postulatów? 

Korzyść pierwsza, że będziemy Się 
ezuć szczęśliwie w swoim kraju, pojętym 
szeroko jalko wartość — о miezmierzonych 
możliwościach twórczych ; 

Korzyść druga, że każdy będzie zado- 
wiolony z dzieła swojego życia, Dokionał 
bowiem pmicy ściśle jemu wyznaczonej 
przez prawo rasowe,  etnologicane. Nie 
będzie mosił «w siwojem. sercu węża za- 
zdmości, że czyjaś innia praca jest bardziej 
efektowna, 

-.I oeły szereg dalszych, ale, 
wszystkie, ta miajbardziej pozytywna kio- 
rzyść: odnalezienie zagubionego celu. 
Przez etuzjastyczną miłość swego kraju 
praca mad wytwarzaniem mowych war- 
tości kulturalnych Polski. 

Leon Bortkiewicz 

z 'wypełnienis 

ponad 

  

Głos ma Koło Polonistów 
Składam sprawozdanie: 

,  Najkróciej: działalność tegoroczna 

Kola obchodzi już nietylko studentów po- 

tonistyki (i wogóle nietylko studentów). 
W! remach ośrodka naukowo - społecz- 

mego skupia się dziś wiele szerszych za- 
gadmień, 36 zebrań maukawydh (od Sttamo- 
wolskiego do Choromańskiego), bojowe dy- 
sikusje tealtralne, trzy tomy własnych jwy- 
dawnietw (w druku tom czwarty: (Wł. Ar- 
cimowicza „Nonwid — poeta ciemny“), — 
czwartki alkademiidkie, odczyty: publiczne, 

alkademje, iwieczory, recytacyjne.  Zdo- 
byliśmy pewną wspólną postawę iwobec li- 
teratury, opracowaliśmy całość powieści 
'współczesnej, stworzyliśmy: sekcję beidań 
literackich, która podejmuje melttodyczne 
zagadnienial, miezbędme, a: miezaspokiojiome 
w studjach, opracowaliśmy: plam imiwesty- 
cyjny biblijoteki Koła! i rozpoczęliśmy jego 
realizację, rozpoczęliśmy opracawanie bi- 
bljogratji artykiułów: rw czasopismach wi- 
Teńskich w. XX., wydaliśmy skrypt z gra- 
matyki historycznej języka polskiego. To 
najkróciej o rzeczach najważniejszych. Toa 
wszystko (w wolkiu alk. 1932/33. 

Zbigniew Folejewski. 

SŁOWO 

Tydzień Akademicki 
Entuzjazm contra Relatywizmowi XI Zjazd Ogólny Zw. Kół Mate- 

matycznych, Fizycznych i Astro- 
nomicznych 

Cztery dni trwała rewja cyfr, wzorów, 
wylkresów. (Wiele, wiele dziwnych szlagie- 
rów przesunęło się przed oczami, Wiidzieli- 

śmy, jak ułamki miewiłaściwe zachawywały 

się zupełnie wiłaściwie; jaki  miewymusze- 
mie zachowywały się „wytauszone limje di- 

polowe; absorbowała uwegę „absorbacja 
bieenaftylidenu' ; elišmy tmudności: 
mieprowdopodobne teorji prawdopodobień- 
stwa! i różne, różne inme czteny działania, 

Proszę jpaństiwa: — trzydzieści siedem 

referatów: naukowych (mie licząc różnych 
zebrań plemarmych i ongamizacyjnych) żo 

imponuje. 
Że nam, gościom „Algoł* mógł się po- 

mieszać z Amigolą, ai „Bicenatyliden* z 
Bucefałem, lub naftalimą, to mie dziwnego. 

ale że Zjazd był potężną manifestacją rze- 
telmej i zorgamizowemej pracy maukowej; 

to ważme i piękne. 

Koło Matematyczno - Fizyczne U.S.B. 
(o którem myślałem kiedyś, że zajmuje się 
jedymie „matefizyką“ czy, metafizyką) — 
zorgamizowało Zjazd iwspaniale, tzk йе 
wiytężone tempo dało się utrzymać od 
początku do końca. Nawet! do Werek zdą- 
żyli pojechać. Rzetelmie i miło. 

Zb. Folejewski 

Kola Naukowe 
Koło Rolników 

Z rozmachem, od! pieca, ale mie z pieca 

ma łeb. Koło mocno zorganizowane, sprę- 
żyste i rzeczywiście wine, biorące pod! u- 
wagę pewną trudność wi budzeniu i koon- 

dynowaniu ruchu umysłowego wśród stu- 
denitów tego wydziału, traktujących bar- 
dzo „po gospodansku' wiele spraw. 

Od maszych rolników: możma się wiele 
rzeczy, (zwiłaszcza organizacyjnych) nau- 

      

   

czyć, tylko że pora: na wywiadły mie sto- 
sawna: 

Koło tętni: anatiomją, zwierząt domo- 
wych i anatomją zakładów naukowych, — 
protestami weksliywemi, i protestami straj- 
kowemi, wekslami protestowanemi i wie- 
ermi. protestacyjnemi i It. id. i t. d. 

Panna Julja, siostra mojej ciotki re- 
cytuje o ikastriowamiu ogierów, inny dny- 

blas rozczula się hodowilą drobiu, jeszcze 
imniy. dowodzi żywo, że mołtylica, to epi- 

demja wśród motyli. Zapnreszają na so- 
bótkę molmiczo - literacką z henbatą i refe- 
matem o tradycji ziemiańskiej, ofiamowu- 
ją stąre zaproszenia na bal rolników i 
wypychają za! drzwi — bo itnzeba się uczyć 
do egzamino, . Zetef. 

Koto Historykow 
Wchodzimy przez okno. Skok przez kilka 

krzeseł (egzamin wstępny). W głębi osoba je 
dna i D(e)ruga (prezes) duma o hetmanie i 
nie chce dobrowolnie udzielać informacyj. Hi- 
storja sie powtarza i w Kole Historyków — 
słyszymy, że wybitnie męski, starokawalerski 
zarząd nie wytrwał w celibacie. Przyszła koza 
do woza, poproszono do pomocy koleżanki. Te 
raz one nie chcą, ale przyjdzie kryska na 'ma- 
tyska. I w Kole Historyków może się taić „sex 
appel“.. 

Wrażenie ogólne dosyć blade: mało hałasu, 
kilka zakurzonych dokumentów historycznych, 
które okazują się niezapłaconemi rachunkami 
za światło, trochę zebrań naukowych, sporo ku 
pionych nowych książek, trochę wigloków na 
przyszłość. 

Chciałoby się ich trochę 
do wydobycia silniejszego głosu. Ale wtedy 
mogą mnie pobić i będzie w Kole Historyków 
ładna historja. Przygotowuje się Księga Pamiąt 
kowa X-lecia. Pierwsza impreza wydawnicza. 
To już coś. Zetef. 

USS TSR ONTT ANET WEZ SEK SIRDIS TERSINIOS TNT NIRONKS, 

Z meetingu lotniczego w Warszawie 

  

  

Na zdjęciu naszem widzimy trybuny, przepełnione widzami, nad któremi słynna trójka my- 
śliwska kapitana Bajana wykońuje swe ewolucje 

w maju 1933 r. 
(PACCARDY — BZY — TEATRY — RESTAURACJE — KABARETY) 

(Od własnego 

‚ Najprzyjemmiejszą jest dhwiila pierw- 
szego błądzienia po obeem mieznanem je- 
szcze mieście. (Pierwsze wrażenia są za- 
wsze najmocniejsze, najprawdziwsze, 

Kiedy wychodziłem: z Granid-hotelu o- 
koło godzimy: szóstej po południu ulewa 
która mię powitała ma dłwoweu już się 
sikończyła. Rimg wyglądał świeżo, zielono, 
Kndimanszowani: IWiedeńczycy wyglądali 
radzi i zadowioleni, słońce, — miałem w 
każdym. razie to wrażenie rzucało iweso- 
łe promienie z za przechodzącej chmury 

Myślałem (też sobie, że niema kapital- 
miejszego odpoczymku jak znaleźć się 
teraz ma Szwanzenbergplata zdala od 
ojczyzmy! z killkoma baniknotami. wi kieszeni 
zezwalającemi ma parę dni beztroskiego 

pobytu w mieznanem jeszcze, a więc jak- 
że pociągającem mieście. 

korespondenta) 

Pierwsze wrażenia, jakie na mnie zro- 
bil Wiedeń, — to bogatej stolicy, wielkie- 
go, napralwidę europejskiego miasta. Gidy 
zobaczyłem ma Ringen sznur stojących 
przed  'wielkiemi hotelami  wspamiałych 
luksusowych limuzyn mogłem sobie po- 
myśleć, że wymiesione z gimnazjum wia- 
domości: o Wiedniu jakto zubożałej stolicy 
małego okrojonego państewika były co- 
najmniej przesadzonemii. Że talk mie jest —- 
przekomałem się później. Ale ma pierwszy 
naut oka. Wiedeń — śródmieścia nie mógł 
być bandziej pięknym i za majlepszych lat 
cesaństiwi a. 

iPadkamdy, Daimlery, Hionchy, Rolils- 
Royce'y u mas nie spotykane i iw! Wiarsza- 
'wie — tlo jedna: cecha tego miasta. Druga 
to ogrody 'i paniki, Wiedeń to miasto pała- 
eyków i paników. Wytsamrczy pójść za taką 

(A TU SARAS ARENA I ISTAT KT TATA TI TIA SOS KI IO DARK 

J:quimgasse — bo ii tam pierwszego wie- 
czora zawędrowiałem. — by się o tem pnze- 

komać. Gdy ktoś mi na tydzień maprzód 
hapisal: „jest! tu cudnie, wszystko krwiit- 
nie* — myślałem, że to zwykły: baniał. — 
Gdy zobaczyłem jednelki jeden, drugi 0g- 

ród, — anie mówię już o Schónbrunie czy 
wspaniałej perspektywie Belwederu mieg- 
dyś rezydencji amcylksięcia  Ferdymanda 
ale o przecudnych pałacylkach arystokra- 
cji wiedeńskiej — pmzekonałem się, że 
rzeczywiście c'est le mot, dla: określenia 
Wiednia jw: miesiącu maju. 

Rolls - Royce'y, szpelery ii bzy. Trzecia. 
rzecz kltóra zaraz pierwiszegio  rwieczoru 
wpada w oko tumyście z Polski, który mig- 
dy jeszcze mosa ze Swiej ojczyzny: nie wy- 
ścibiał — to reklamiy Świetlne, Po takim 
Wilmie czy Kimakowie — (0 za różnica. — 
Wiedeń w: nocy płonie, goreje, błyszczy, 
światła wszystkich. kolorów: loślepiają ma 
tle czarnego mieba, setki tysięcy, reklam 
wzuca się (w oczy przechodnia. Gdy: się po- 
tem  pmzyjedzie do takiego Kmalkowia, — 
gdzie pobłyskuje mizernie na rynku jed- 

rozerwać, zmusić 

Wojtkiewicz najlepszy w rzucie oszczepem Polska pamięta o roda- 
NA LEKKOATLETYCZNYCH MISTRZOSTWACH WARSZAWY 

WARSZAWA. PATL (W! miedzielę za- 
kończyły się wi Warszawie dwudniowe za- 

zody lekkoatletyczne o mistrzostwo olkirę- 
gu, z udziałem kilku zawodników zagra- 

niezny:ch. 
Wyniki /techniezne drugiego dnia: 
110 mir. przez płotki: pierwszy Twar- 

dowski, (AZS) 16,4 s., przed Luckausem — 

(Jagiellonja, Białystok) 16,6. 
Skok o 'tyczcze: pierwszy Kluk (Legja) 

340 em. przed Umiejewskim (AZS) 
Rzut oszczepem: pierwszy W ojtkeiwicz 

(Wilno) 54,36 przed Arciszewskim (Orzeł) 

52,70 i Kałuża! (Legja). 

Bieg 800 mór., pierwszy: Bnzoza. (Cze- 

chosłowacja) 1:57,4 przed! Kuźmickim — 

(AZS) 1:57,4 o pierś i Kucharskim (Bia- 

łystok). 

Bieg ma 5.000 metrów: pierwszy Kuso- 
ciński (Warszawianika) 15:17 przed Pu- 

chalskim (Legja) 15:53,4 i Strzałkowskim 

(Białystok) 16:29. 

Bieg 2.000 mitr. pierwszy, Lechner (Au- 
trja) 23,1 przed Łopadkim 2315 ; Weissem 

(AZS). 

Rzut dyskiem: pierwszy 

(Legja) 42,77 przed Pławczykiem. 
39.14 i Kałużą (AZS). 

Skok widal: pierwszy, Twardowski (AZS) 

6,90 przed Sikorskim: (Polonia) 6. 90 i 

Szczerbickim (Wilno) 6,47. 

Sztafeta 4 mezy ma 400 metrów: pierw- 
szy AZS 3:36,6 przed kombinowaną War- 

szajwiamiką, 

  

Kozłowski 
(AZS) 

  

Wczorajsze mecze ligowe 
W WarSzawie (w meczu o mistrzostwo 

Ligi ŁKS pokonał Legję 3:0 (2:0). Naj 

większą sensacją zawodów było że Legja 

wystąpiła zupełnie bez graczy ligowych 
z graczami rezerwiowymi. Mimo to gra 

była zupełnie równorzędna. 

     

* % * 

W Krakowie rozegrano dwa: mecze li- 
sode. Podgórze niespodziewanie wygrało 

z Wartą poznańską 2:0. Zasłużone zwy- 
cięstiwo ambitnej drużyny, krakowskiej. 

W drugim meczu Garbarnia wygrała 
z Wisłą 2:0. Obie bramki strzelił Logow- 

Turniej tenisowy 0 
RYGA. PAT. Międzynarodowy tur- 

miej tenisowy. W niedzielę jy. finale gry 
wpojedyńczej pań Dubieńska przegrała z 
Niiemką panią Camatt 3:6, 7:5, 4:6. 

MW fimałe (gry pojedyńczej (panów, Sto- 
larow: 
mistrzem Estlonji Lasnem 6:1, 6:4, 8:10, 
6:4. Stolarow grał miezwykle pięknie, 

odniósł zasłużone zwycięstwo mad . 

ski. Wisła grała słabo, widocznie zmę- 

czona zawodami zagranicą. 
+ a 

IWe Lwowie w meczu o mistrzostwo Li- 
gi Czarni wygrali z Warszawianką 1:0. — 
Zasłużone zwycięstwo. Czammych, którzy 
byli lepsi. Sędziował p. Sznajder. 

* * * 

W. meczu 10 mistrzostwo Ligi w! Wielkich 
Hajdukach Ruch niespodziewanie pokonał 
iwysoko Cracovię 4:1 (2:1). Zebrało się na 
ten: mecz jpnzeszło 8 (tysięcy widzów. Punze- 

  

mistrzostwo Łotwy 
górował nad! przeciwnikiem (taktyką  i-te- 
chniką. 

W grze mieszanej para Dubieńska — 
Stolarow przegrała 2 parą niemiecką. 

Garmaitt: — Giotsdheski 6:2, 6:8, 5:7 
Stolamow! zajął wobec powyższegy 1 

miejsce iw. grze pojedyńczej panów, Du- 
bieńska zajmuje iw grze |pojedyńczej pań 
2 miejsce. 

Porażka Tłaczyńskiego i Jędrzejowskiej 
PARYŻ PAT. — W Paryżu nasi teni- 

siści odbyli pierwsze spotkania w grze 
pojedyńczej. 

Crawford walczył z Tłoczyńskim, bi- 

jąc go w trzech setach: 6:1, 6:3, 6:4— 
W grze pań Niemka Krahwinkeł pokona 
ła Jędrzejowską 7:5, 6:1. 

Wilnianka — „Miss Europa“ 
MADRYT PAT. — Miss Europą na 

rok 1933 obrana została pani Tatjana 
Masłowa, emigrantka rosyjska, wybra- 
na poprzednio w Paryżu miss Rosją. 

P. Masłowa jest wilnianką. Fotogra- 

fja jej widnieje od pewnego czasu w wi- 
trynach przy cukierni B. Sztralla (czer- 
wony) i na wystawie firmy Kołysz —- 
(Mickiewicza 6). 

  

„Štefan Batory 
Widowisko historyczne. Scenarjusz na podstawie 

źródeł historycznych i tekstów 'w. XVI. opra- 
cował DR. WALERJAN CHARKIEWICZ.  Ilu- 
strację muzyczną, z uwzględnieniem najstar- 

szych polskich kompozytorów, opracował DR. 

TADEUSZ SZELIGOWSKI. Reżyser dyr. M. 
SZPAKIEWICZ. 

Wielkie widowisko historyczne, które zo- 

stanie zorganizowane w dniu 17 czerwca r.b. 

ma za zadanie uczczenie pamięci bohaterskiego 

Króla-Żołnierza, który się urodził przed cztere- 

ma wiekami (1533), i jego dzielnych rycerzy, 

wśród których nie ostatnie miejsce zajmował 

ówczesny sekretarz królewski, następnie pisarz 

polny litewski, z czasem wojewoda wileński, 

wielki kanclerz litewski i hetman litewski, Lew 

Sapieha, zmarły w roku 1633. 

Widowisko, idąc za genjalną wizją Matej- 
ki, odtworzy moment zawarcia pokoju i -hold, 

zicżony królowi przez posłów moskiewskich. 

Obraz matejkowski został włączony do scena- 

rjusza i będzie stanowił punkt kulminacyjny 

widowiska, jako obraz żywy. 

Mateiko nie był ścisły historycznie: odtwo- 
rzona przez niego scena miejsca nie miała, cho- 

ciażby z tej tylko prostej przyczyny, że w okre 

sia aerydujących pertraktacyj i w momencie 

ania wstępnych warunków pokoju, Król 

Stefana znajdował się w Wilnie. 

     

  

Prawda historyczna obrazu polega nie ua 

formie, ujmującej ówczesne stosunki polsko- 

moskiewskie, lecz treści, która jest zawarta w 

ogólnej l.oncepcji. To też widowisko nie będzie 
bynajmniej próbą naturalistycznego odtworze- 

nia przebiegu ówczesnych zdarzeń, lecz sta- 

nowi syntetyczną koncepcję artystyczną, ope- 

rującą w szczegółach jaknajbardziej ścisłym 

materjałem historycznym. 

Teksty przemówień do króla, kazania obo- 

zowego, pieśni rycerskich i t.p. są ściśle hi- 

storyczne, fakty, o których mówią poszczegól- 

ne osoby, są ustalone naukowo, postacie są 

prawie wyłącznie historyczne. Tak samo tekst 

muzyczny: korzystano przedewszystkiem z do- 

pod Pskodem“ 
chowanych kompozycyj muzyków polskich w. 

XVI i początku XVII 

Z osób historycznych występują w wido- 

wisku: Król Stefan Batory, Jan Zamoyski, kan- 
clerz wielki koronny i hetman, Ostafi Wołło- 

wicz, kanclerz wielki litewski i kasztelan wi- 

leński, Andrzej Zborowski, marszałek nadwor- | 
ny koronny, Stanisław Żółkiewski, namiestnik 

chorągwi hermańskiej, Lew Sapieha, pisarz pol- 

ny litewski, x. Wielogórski, kanonik krakowski, 

kaznodzieja hetmański, Jan Kiszka, starosta 

żmudzki, Mroczek, Wąsowicz, Stachorski, — 

rotmistrze: Markowski porucznik, O. 'A. Posse- 

win ' posłowie moskiewscy i wiele innych 

osób. 

Odziały jazdy pancernej i lekkiej, piechoty 

łanowej, przedstawiciele pułków węgierskich, 

tatarskich, kozackich, niemieckich, oraz wielki 

barwny tłum dworzan królewskich, rycerstwa, 

szlachty i' pachołków — będą stanowiły nie- 

zwykle bawne tło, na którem będzie się odgry- 

wała zasadnicza akcja. 

Bogata ilustracja muzyczna i szereg chó- 

ralnych śpiewów, wykonywanych po raz pierw 

szy w Wilnie, a w niektórych wypadkach i po 

raz pierwszy wogóle w Polsce — nada wido- 

wisku szczególny urok. 

Przed Królem Stefanem przy bramie trium- 

-falnej, zostanie odegrane krótkie  misterjum, 

którego wątek jest wzięty z pewnego misterjum 

wileńskiego — oraz na zakończenie będą zor- 

ganizowane igrzyska rycerskie jazdy lekkiej. 

Szczegóły zostaną podane później. 

kach zagranicą 
Sprawozdanie ze zbiórki na szkołnictwo polskie 
zagranicą, złożone Panu Prezydentowi Rzeczy- 

pospolitej. 

W dniu 24 maja b.r. delegacja komitetu 
wykonawczego, zbiórki na fundusz szkolnictwa 
polskiego zagranicą w osobach p.p.: prezesa 
komitetu głównego p. marszałka Władysława 
Raczkiewicza — prezesa Rady Fundacyjnej Fun 
duszu Szkolnictwa Polskiego zagranicą, 
członków Komitetu Wykonawczego p. 
ceprezesa dyr. Stanisława Dąbrowskieg: 
bnika — dyr. Edmunda Kłopotowskiego, p. 
Wandy Nawroczyńskiej, i p. Feliksa Olszew- 
skiego — złożyła Panu Prezydentowi Rzplitej 
prof. Ignacemu Mościckiemu, sprawozdanie z 
pierwszej dorocznej zbiórki w lutym b.r. na 
szkolnictwo polskie zagranicą. 

Suma wpływu na dzień 20 kwietnia r.b. 
wynosiła złotych 336,740,04 i przeszła wszel- 
kie najśmielsze oczekiwania Komitetu  Wyko- 
nawczego. 

Kwota ta, którą społeczeństwo w okresie 
kryzysu ekonomicznego, ofiarowało dobrowol- 
nie, bez żadnego nacisku, a jedynie kierowa- 
ne zrozumieniem, ciążącego na Macierzy obo- 
wiązku wobec rodaków zagranicą, Świadczy, 
iż idea, dla której Komitet pracował stała się 
jedną z najbardziej ukochanych spraw społe- 
czeństwa. 

Na czoło akcji zbiórkowej, zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i pod względem 
efektu pieniężnego, wysunęło się od samego 
początku akcji, dzielnica śląska i nie pozwoli- 
ła się zdystansować żadnej innej. 

Dążeniem Komitetu Wykonawczego było: 

1) Zainteresować najszersze warstwy spo- 
łeczeństwa polskiego sprawą szkolnictwa pol- 
skiego zagranicą i rozbudzić w społeczeństwie 
poczucie obowiązku wytwarzania spoistości 
między Macierzą a Polakami przebywającymi 
poza granicami kraju. 

2) Objąć akcją składkową cały obszar 
Rzeczypospolitej, i możliwie dotrzeć do wszy- 
stkich warstw społeczeństwa polskiego. 

3) Przeprowadzić zbiórkę w jaknajkrót- 
szym czasie. 

4) Sprowadzić koszty administracyjne do 
minimum prze oparcie się w akcji zbiórkowej 
na czynniku społecznym, a w pierwszym rzę- 
dzie na uczestnikach walki o szkołę polską. 

Założenia Komitetu co do czasu trwania 
zbiórki i co do rozbudzenia zainteresowania 
społeczeństwa, jak i też co do postulatu, jak- 
najtańszego przeprowadzenia akcji zbiórkowej, 
zostały osiągnięte. Wynagrodzenia  pracowni- 
ków, stanowią zaledwie ponad 07 proc. zebra- 
nej ze zbiórki sumy. 

Komitet Wykonawczy postanowił zlikwi- 
dować akcji zbiórki z dniem 20 kwietnia r.b. 
i przekazać zarządowi Funduszu Szkolnictwa 
Polskiego Zagranicą wywindykowanie pozosta- 
łych list składkowych i wpływów ze zbiórki 

   

od tych Komitetów, które do dnia 20 kwietnia 
nie zdążyły nadesłać sprawozdań i 
tów. 

dokumen- 

     

| 450 
(iły wodnej 
do wykorzystania 

na. LADÓWATÓW 

   

       
          

  

  
DROGA — Maj. Artykuł wstępny, pióra 

Konstantego Symonolewicza, p.t. „Węzeł gor- 

dyjski na Dalekim Wschodzie* podaje w sze- 
roikm zarysie historję stosunków  chińsko-ja- 

pońskich i sporu o Mandżurję, Bolesław Wście 

klica w art. p.t. „Polska polityka celna wobec 

zadań przebudowy gospodarczej* snuje reflek- 

sje na temat naszej nowej taryfy celnej. Praca 

Stanleya Philipsona p.t. Problemy Europy Ho- 

ryzontalnej* rozwija koncepcję Stanów Zjedno- 

czonych Europy. Studjum Alfreda Lauterbacha 

p.t. „Żródła klasycyzmu polskiego" daje gene- 

zę architektury polskiej od drugiej połowy 

XVIII w. : 
Częšč literacka ostatniego numeru „Drogi“ 

zawiera dokończenie średniowiecznego morali- 

tetu angielskiego p.t. „Everyman* w przekła- 

dzie Stanisława Helsztyńskiego, oraz wiersze 

St. R. Dobrowolskiego i Juljana Przybosia. 

  

0d Administracji I 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 czerwca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

załegającym do tego dnia w opłacie. 

  

na, jedyna rekilamea:: „Osram! — to dopiero dać) nie znano słowa Arbeiltslose bo fa- lanie białej koszuli, zazmyczaj Szpako- 
widzi się wóżnicę. 

Teatry i mestauracje. I o tem wypada 

mapisać, bo gdzież indziej spędza się 
wieczór wi obcem mieście? Teatry są w 
Wiedniu pierwszorzędne, mależą ido naj- 
lepszych w Europie. Z wyjatkiem pierw- 
szego 'wieczona, codzień (we Wiedniu cho- 
dzilem do (teatru. Byłem w: operetce, która 
jest! zawsze typowa dla: (Wiednia. Umiło- 
wanemi! motywami  Wiiedeńczyków: pozo- 
stały, madal: Więgry, Cyganie, mo i natu- 
ralmie huzamy. (Liszt zaywsze idzie. Szał za 
cesarstwa, idzie za» republiki. Zobaczyć 
huzara choć raz ma scenie (tio dla: Wieden- 
ki takia sama madość jalki dla. mieszkańca 
Galieji zobaczyć film z feldmarszałkiem! 

We Wiedniu pozatem zaczyna się dziś 
passa ma sztuki z Framciszkiem Józefem, 
Burgiem itd. Podobno  mobią kasę. Wie- 
deńczyk jest sentymeniialnym, nuci (wal- 
ca o „modrym: Dunaju i lubi wspominiać 
dawne dobre czasy kiedy w. Burgu mie- 
sąkał stary Frame, ameylksiążęta  flimto- 
wali z Wiedeńkami (było choć о czem ga- 

bryki Wiener - meustadt pracowały dla 
majjdalszych prowimeji wielkiego imper- 
jum. Dziś? — Szkoda gadać! 

Od kilkudziesięciu dni idzie w Biung- 
teatrze sztuka Handertłage Mussoliniego. 
Sztuka doskonała, kapitalnie grana — to 
też dzień w dzień (kasa wyprzedama 22 Kelner wiiedeńjsikii 
kwadrans przed podniesieniem kurtyny. 
Ja byłem spóźmiiomy, jedyne miesce, jakie 
mogłem. jeszcze dostać to stojące (w: ga- 
1erij (ma wysokości siódmego piętra!) — 
Za to kosztuje to tylko 1 szyling (1 zł.). 
Mimo że byłem porządnie zmęczony pnze- 
stałem dosłownie z zapartym oddechem — 
przez kilkamaście obrazów: z których skła- 

da się sztuka. 

Parę słów, o restauracjach. Są drogie, 
tle świetne. Kuchnia bardzo dobra. Ale 
eo szczególnie jest tu przyjemmem — iw po- 
równaniu z Polską — to świetna służba. U 
mias może w: dwóch tylko restauracjach 
wiamszawskich jest (dobra służba. Alle we 
Wiedmiu jest doskonała. Kelner z dobrej 
restaumacji zawisze we fraku i m miepoka- 

wańyj wygląda ma _dobnze wychowanego 
spokojnego pania, Nie rzuca się w hała- 
śliwych podrygach jaki to zwykł czynić 
u mas dla okazamia uszanowamia dla bo- 
gałtego gościa, mie dolewa wódki do kieli- 
szków, gdyi gość się tylko mie patrzy, — 

ma dobrą Szkołę za so- 
bą. Wipnawidzie większa część lokai z 
Hofbungu poszła po wojnie do Paryża i 
Nowego Yorku (wśród miilijonerów: tam 

tejszch mależało do dobrego tonu móc po- 
wiedzieć: „mam loikaija od tego biedne- 
go Franciszka Józefa”) Ito jednek widać 
tu dobrze starą szkołę etykiety  hiszpań- 
skiej. Kielner iw! dobrej restauracji wiedeń- 
glkiej podaje obiad z powagą mistrza! ce- 
remonji. Ftykieta. schónbrunska przenik- 
mela przez ostatnie sto lat za: mury mia- 
sta, i dziś, gdy w Bungu dzierżawią loka- 
le firmy; samochodów amerykańskich, les 
beaux mestes dworskich obyczajów naj- 
dworniejszego: do miedawna dwioru Europy: 
pnzetnwały jeszcze |w: demokmatycznych re- 

stauracjach Wiednia. Е m. D.



SŁOWO 

PROJEKT KONFEREŃCJI GOSPODARCZEJ Święto pieśni w Sołach Na boiskach i bieżniach 
Moetecykiowy raid ulicami Wilna Imponułąca wystawa 

sportowa 
Jaż tylko 4 dni dzielą nas od terminu otwar 

cia pierwszej w Wilnie wystawy sportowej. 
Czy potrzebna jest wystawa, czy dobrze po 

stąpił Miejski Komitet WF i PW, przystępu- 
jąc do jej zorganizowania — na to można dziś 
dać stanowczą odpowiedź, gdy się widzi, jak 
sportowe Wilno zareagowało na inicjatywę, — 
rzuconą przed dwoma tygodniami, gdy liczba 

zgłoszeń wystawców przerosła wszełkie ocze- 

kiwania Komitetu. 
W dniu wczorajszym Komitet w ciągu 4 

godzin pracował nad wyznaczeniem miejsc na 
stoiska. Nie było to łatwe. 

W olbrzymim pawilonie głównym Targów 

Północnych zabrakło formalnie miejsca na stoi- 

ska. 
Komitet zmuszony był zająć pod stoiska dał 

sze sale, połączone z pawilonem głównym. _ 

Brygada robotników pracuje od tygodnia 

nad odnowieniem nadszarpanych zębem czasi 

i warunkami atmosierycznemi budynkiem za- 

równo z zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Skrormna wystawa sportowa, która według 

początkowych obliczeń miała zająć tylko pawi- 

łon główny, dziś urosła do rozmiarów Targów 

Północnych. Trzeba zaś pamiętać, że jest te 
wystawa regjonalna, czysto wileńska, a co by- 

łoby, gdyby do udziału w niej zaproszono wy 

stawców z poza Wilna? 
©d dziś już rozpocznie się zwożenie ekspo- 

natów przez wystawców, a od jutra urządza: 
nie stoisk. : 

Jednen: z najokazalszych będzie stoisko Wi- 

leńskiej Dyrekcji Kolejowej, zarówno co do 
strony dekoracyjnej, jak i eksponatów. 

Dyrekcja Kolei m. in. wskaże wszystkie 
sniejscowości na Wileńszczyźnie, godne zwie- 

dzenia z równoczesnem podaniem najdogodniej 

szych połączeń komunikacyjnych z temi miej- 

scowościami. 
Bogate będą również stoiska 3 baonu sape 

rów, KPW — Ognisko, AZS-u, Makabi, Strzel 
ca, Sokoła, T-wa Łowieckiego i in. 

Ulgi kolejowe, przyznane przez  Minister- 
stwo Komunikacji dła osób z poza Wilna, przy 
byłych dła zwiedzenia Wystawy Sportowej — 
wynoszą: 50 proc. dla osób pojedyńczych na 
drogę powrotną, dla grup minimum 8 osób 33 
proc. w obydwie strony i dla grup od 50 o- 
sób po 50 proc. w obie strony. 

Otwarcie wystawy nastąpi 2 czerwca. 

ZJAZD SPORTOWCÓW 
z człej Polski 

NA MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
PIŁKARSKIE: POLSKA—BELGJA 

Zawody, piłkarskie Polska — Belgija, 
które się odbędą w: dniu 4 czeriwyica В. . па 

stadjonie im. Marszałka Piłsudskiego w 
Warsawie, budzą wi całej Polsce olbrzy+- 
mie zainteresowanie, 

Jak się idowiadujemy: kluby sportowe 
z Pińska omganizują. wycieczkę do Warsza- 
wy przyczem mają już około 350 zgłoszeń, 
Wedlug dotychczasowych wiadomości z 
Łodzi wybiena się ma zawody 1000 osób, 
z Krakowa, 600, z Górnego Śląska 700, z 
Radomia i Kielce nerazie 150, a pozatem 
organizują się pociągi popularme w Wil- 
mie i Lublimie. 

Tak silnie jprowimeja „nie była ma za- 
wodach w stolicy migdy: reprezentowana. 

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI 
UDZIELA DALSZYCH ZNIŻEK 

KOLEJOWYCH 

P. Z. P. N. otrzymał z Mim. Komuni- 
kacji zawiadomienie, iż do uruchomienia 
pociągów populamych na. zawody piłkar- 
skie Polska — Beligja mystanczy zgłosze- 
nie 350 osób. Zmiżka: wynosi mówczas 70 
proc. mormalnej ceny biletu. 

ZAWODY PIŁKARSKIE 
POLSKA — BELGJA 

Zamodyj pilkarskie Polska — Belgja 
będą sfilmowane przez kpt. Kurletto, kie- 
rownika (działu filmoiwego Związku Stnze- 
leckiego, który: sfilmuje ważniejsze mo- 
menty z zawodów i trybun, zapemionych 
publicznością. Film. ten będzie wyświetla- 
my w kinematografach w t. zw. aktualmych 
dodatkach. 
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ZAIDANIE NR. 26, 

J. Polusie'y Lucena — Barcelona — Wiener 
Schachz. 1928 н . 

BIAŁE: IK h4; H aż; Wi c7; G a8; S b5, 
hT ;piomy, 4, e6, Е2 g4, h5, (12) 

CZARNE: K e5; Wi el, £8; S b7, g7; 

piomy e3, £7, g3, h3 (9). 
ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 25 

B. Borkum — Wilno — Oryginelne 
1. $ a6—%5! 
17-26 K d5Xc5; 2. S f3—d4; e6—65; 

8. Gi el—a3 mat. 
Bi e6—05; 2. S c5—e4; Ki d5Xe4; 

3. S £3—d4 mat. 
sy. = e6—%5; 2. S o—e4; 6—65; 

3. S e4—f6 mat. 

  

WSZECHŚWIATOWA OLIMPJADA 
SZACHOWA 

Dorocznym. zwyczajem. między 12—14 
lipca r. b. odbędzie się w znanej południo- 
wej kąpielowej miejscowości — Follkesto- 
ne — w Anglji — wszechświatowa olim- 
ojada. Lista zgloszeń już została zam- 
knięta i zawiera następujące państwa: — 
Sitamy, Zjednoczone, Polska, Czechosłowa- 
cja, Szwecja, Angilja, Łotwa, Węgry, Litwa, 
Francja, Włochy, Dimja, Hiszpanja, Argem 
tyna, Tslandja, Estonja, Szkocja, Austrja, 
— razem imponująca liczba — 17 państw. 
Zwraca uwegę fakt, że Niemey nie zgło- 
siły swego udziału w, Oliimpjaazie. 

Celem: należytego ustalenia składu re- 
prezentacji: (Polski, Związek Szachowy — 
zorganizował wi Warszaiwie turniej najwy- 
bitmiejszych graczy Polski, /d októrego zo- 
stali zaproszeni pp. Przepiórka, Frydman, 
Makarczyk, Appel, prof. Chwojnik, dr. 
Oukiermam, dr. Kohn, Friedmann, Blass, 
Kremer, i Regedziński. Powyższy, turniej 
*ozpoczął się dmia 18 maja i wzbudził ko- 

ОА КОСА - ЛМ -И 

W ramach Tygodnia Propagandy Sportu 
Miejsk. Kom. PW i WF zorganizowało Wił. 
T-wo Cykl. i Motocykl., przy wydatnej po- 
cy sekcji motocykl. ŻAKS-u ciekawą imprezę 
propagandową: motocyklowy raid ulicami Wil 
na. Odbył się on przy bezpośrednim udziale 
SIEDEMNASTU zawodników i pośrednim 
wiełotysięcznych tłurrów, obserwujących prze- 
bieg raidu wzdłuż kilkudziesięciu ulic i uliczek 
dookoło Wilna. 

Żadna z dotychczasowych imprez motoro- 
wych, rozpoczynających się i kończących w 
centrum miasta, lecz w większości swej trasy 
odbywających się poza miastem, na szosie, 
nie zdołała wzbudzić tak wielkiego zaintere- 
sowania, a tem samem oddać tyle cennych u- 
sług idei propagandy sportu motorowego. 

Raid zgrupował zawodników Wil. T-wa C. 
i M. ŻAKS-u oraz jednego niestowarzyszone 
go. Start wyznaczono na ul. Królewskiej — 
'przyczem maszyny wypuszczano co 2 minuty. 
Zawodnicy musieli przytrzymywać się podczas 
drogi zgóry określonej szybkości, gdyż zada- 
niem raidowców było wykazanie się sprawno- 
cią i regularnošcią jazdy, a nie najszybszem 
pokonaniem trasy. 

Po pówrocie startujących maszyn obliczono 
punkty. Wyjaśniło się, że pierwsze miejsce za 
jał K. Balter (ŻAKS), drugie — Ignatowicz, 
trzeciem podzielili się: S. Holsztejn i E. Ru- 
dak, czwartem — W. Kaczyński i A. Herma- 
nowicz (wszyscy z Wil T-wa C.i M.). 

Ci zawodnicy wykazali największą regular- 
ność i jakkolwiek wszyscy wrócili na metę— 
oni zasłużyń na wyróżnienie. 

—-000—— 

Mecze pilkarskie 
WKS — OGNISKO 1:0 

WKS zawiódł swoich zwolenników — 
grając bezplanowo i nie umiejąc wyko- 
rzystać przewsgi. Mimyo, że niemał przez 
cały mecz gra toczyła się na połowie 
Oguiska wojskowi nie zdołali wykazać 
swej przewagi! cyfrowo i gdyby mie dość 

przypadkowa główka Pawłowsiekgo mecz 
zalkończyłbyj się wynikiem remisowym, a 
więc utratą jednego punktu. 

Bramka ta padła po przerwie (w 7 
mimiucie), co jest najlepszym dowodem, że 
Ognisko było przeciwniikem z którym nie 
łatwo grać. 

Obydwie drużyny grały ambitnie, 
ostro, . (chwilami za ostro) i obydwie 
zmarmciwały: szereg dogodnych  sytuacyj. 
Wfojskiowi strzelali rw aut, a Ognisko nie 
umiało wykończyć solowych akcyj. 

Z drużyny wojskowych najsłabiej wy- 

paldł iBelewicz, zupjełnie poprawnie — 
trójka Środkowa ataku jakkolwiek wszy- 
scy: byli złymi strzelcami. 

W Ognisku dobny por. Mackiewicz w 
obronie, Balosek i Godlewski w pomocy i 
Gasztowt w ataku. Bramkarz miał szczę- 
ście i uratował drużynę od! znaczniejszej 
przegranej wyłapując szereg strzałów. 

Sędzia p. Wohlmem, jak zawsze dobry, 
mimo to zbyt dużo było wypadków kon- 
tuzjowiamia graczy. Publiczności b. dużo, 

Po wczorajszym meczu miema już żad- 
mych wątjpliwości, że mistrzem okręgu — 
będzie (W. K. S. 

MAKABI — DRUKARZ 2:1 

Drukarz trzyma się doskonale. Młoda, 
z trudem zlepiona drużyna umie się obro- 
nić i mawełt wi spotkamiach z rutynowane- 
mi drużynami pokazuje zęby. 

W sobotę walcząc z Malkabi uległa w» 
mieznacznym. (tylko stosunku, a chwilami 
była. zespołem  równomzędnyru. 

Makabi nie zlekceważyła sobie benja- 
minka wystawiając swój  majmoeniejszy 
skłed natomiast w: zespole Drukarza za- 
brakło  „iwycofanego“ z obiegu Żebnow- 
skiego oraz grał kontuzjowany na po- 
przedmim: meczu obrońca... 

Gra prowadzona ma rozmokłem boisku 
nie mogła być ciekawą, ot, zwykła walka 
o punkty. Na wyróżnienie zasłużył jedy- 
mie Drozdowicz. Tem wetenam piłkerstwa 
może służyć przykładem młodym, jak się 
powinno grać . 

  

  

    
losalne zaimteresowanie wśród szachistów. 
całej Polski. Zdobycie pierwszego miejsca 
w tumnieju uprawnia do udziału w Olimp- 
jadzie. Zajęcie dzlszych miejse posłuży tyl- 
Iko jako orjentacja dla Zarządu Pol. Zńv, 
Szachowego, który będlzie rozważał nad 
ostatecznym _ ustaleniem składu. 

Należy podkreślić, że zespół Polski w 
roku ubiegłym zajął drugie miejsce i o- 
beemie jest powszechnie uważany | jako 
czołowy kandydat na: mistrza Olimpjady. 

SZACHY W WĘGRZECH 

W końcu kwietnia: wi Budapeszcie odr 
był się tumiej o mistrzostwo Węgier. w 
którym wzięło udział 15 graczy. 

Pierwsze cztery. miejsca zajęły gracze 
węgierscy z mistrzem p. Camal'em na czele. 

Z gości pierwszym był p. Eliskasen, — 
młody mistrz Austrji, który zdobył pią- 
tą nagrodę. 

Z AUSTRII 
( Kmyliyczna sytuacja gospodarcz, w 
której obecnie jest pogrążony cały świat, 
szczególnie dotkliwie odczuwa ię w Au- 
strji. 

As fumduszów stawia pod! wielkim 

znakiem zapytamia udzieł  Austrji — w 
bai e, olimpjadzie w Folkesto- 

IW celu zdobycia pieniędzy Austrjacki 
Związek: Szachowy zwrócił się publieznie 
do calego. społeczeństiwa 0 składanie ofiar 
na: fumdusz wysłania reprezentacji  sza- 
chowej na Olimpjadę. 

  

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

WAŁA AAAAŁA AA AAA AAA AAAA A AAAA AAAA AAAAAAAĄŁAA AI 

Największą ilość punktów karmych zdobył 
„uzbrojony“ w hełm wyścigowy p. Z. Wejn- 
berg, przybywając do mety znacznie przed о- 
znaczonym terminem. 

Mówiąc o wyróżnieniu, najbardziej na nie 
zasłużyli organizatorzy tej celowej i ciekawej 
imprezy, bowiem w dwa dni zdołali zorganizo 
wać ją, a każdy orjentujący się — wie dosko 
nale, ile to kłopotu i mitręgi z wyłiczeniem 
tabelek, wytyczeniem trasy etc.. 

Zasiuga to całego zarządu T-wa, a zwłasz- 
cza p. p. H. Rydlewskiego, J. Balula, H. Ra- 
dzikowskiego oraz współpracujących z nimi: 
z ramienia Miejskiego Komitetu kpt. Kóniga i 
prezesa sekcji motor. ŻAKS-u, M. Kryńskiego, 
nie mówiąc już o policji która miała niemało 
trudu z utrzymaniem porządku na trasie. 

Dużą pomoc organizatorom okazała też na- 
sza czołowa automobilistka p. Lityńska, przy- 
chodząc z doraźną pomocą (samochód) — co 
pozwoliło na zorganizowanie dodatkowego, taj 
neg punktu kontrolnego. 

Impreza była udana. 

Prace Ośrodka W. F. 
PRÓBY NA P. O. S. 

W dniu 30 maja b. r. od godz. 16-tej 
zostanie przeprowadzona próba na P. O. S. 
na Stadjonie Olkn Oś. W. F. — (Pióro- 
momt). 

iPróba obejmować będzie mestępujące 
konkurencje: bieg 100 — 400 i 800 mtr. 
@а panów w: swojej kat. wieku i grupie, 
oraz skcki iwidal i wzwyż, madto: rzuty dy- 

skiem i gramatem. 

Dła pań w tym s:mym dninm będzie — 

próba ma: [P. O. S. wi komikuremeji bieg 60 
mtr., skoki i mauty. 

Pcwtórzenie próby: odbędzie się dnia 
2 czenwea o godz. 16-tej, w tym. też dniu 

marsz 10 kim. dla panów i 5 kim. dla: pań 
o godz. 18-tej. Start ze Stadjonu  Okm. 
Ośroclkia. Zgłoszenia codziennie w: Ośrodku 
od 9-tej do 15-tej. 

OBÓZ LEKKOATLETYCZNY 
Okr. Ośrodek W. F. Wilno, z dniem 

1 czerwica 1933 m. uruchemia 15 dniowy 
obóz lekikoatletyczny dla zawiodników — 
klasy „e* członków Kiubów: Sportowych 
z m. Wilna. 

Zajęcia będą ltinwaiy popołudniu od g. 
16 — 19-tej codziennie na stadjonie Okr. 
Ośrodka W. F. — Pióromonit. 

Obóz będzie obejmował lekkoatletykę i 
gry sportowe. 

Trenerem. kursu będzie st. sierż. Wie- 
czorek. Zgłoszenia na kurs przyjmuje O- 
środek do dmia 31 maja 33 r. ma stam 15 
uczestników. 

Zawody szkolne 
W ogólnym progrumie , Tygodnia Pro- 

pagandy Sportu orgamizowanego przez 
Miejski Komitet P. W. 11W. F. znalazły 
się zawody spontowe młodzieży szkol- 
mej. Imprezę tą przeprowadziło organi- 
zacyjnie grono nauczycieli iP. W. Wypa- 
dła ona dobrze i sprawiła młodzieży  mie- 
mało radości, zwłaszcza, orikiestry 
szkolne uprzyjemniały! iezas. 

Zaczęło się od lekcji gimmastyki! ucze- 
mie gimn. Czartoryskiego przeprowa 
nej przez p. Bekerównę. 

(W' godzinach od 13 — 16 mieliśmy 
możność obserwować grę w: koszykówkę. 
Rozegrano pięć spotkań z wymikiem mastę- 
pującym: gimn. Słowackiego — Szk. Te- 
'dhniczna — 20:12, gimn. Św, Kazimierza 
(N. Wilejka) — Szk. Ogrodnicza 23:6, — 
Prawosław, Semim. — Szk. Rzemieśln. 
17:16, gimn. Zygmunta August» — gimm, 
Lelewela 0:22, gimn. Litewskie — Szk. 
Techniczna 14:14: 

Sedziowali prof. Konta| Lisowski, Tru- 
chanowiez i Molidki. 

Ładną grę pokazali uczniowie gimn. 
Św. Kazimierza, Słowackiego i Lelewela. 

Równocześnie z grą iw koszykówkę od- 
won się zawody: lekkoaltletyczne, 

to nazwiska: zwycięzców iwi poszczegól. 
nych konkurencjach: 

iBeg 100 mtr. — Małachowski (g. Sło- 
wackiego) 11.8 sek., Kowalski (g. Mick.) 
124 sek, Bystrani (Szk. Techn.) 12,5 sek, 

Rzut kulą — Fiedonuk (Szk. Techm.) 
12.10 mtr. Puzyrkiewicz (g. Z. A.) 10,65 
mtr.. Sinkiewiez (Szk. Techn.) 10.56. 

Skok wdal — Kowalski (g. Mick.) 6,05 
mtr. Bożko (Szk. Techn.) 5,70 mitn, Amel 
czenko (g. Lelaw.) 5,59. 

Sztafetę 4x100 wygmzł zespół gimn. Mi- 
ckiewicza w czasie 51 sek. 

Sezon żeglarski i pływacki 
w Trokach 

Okr. Ośrodek W, F. w: Wilnie rozpo- 
czyna «wój sezom żeglarski, pływacki i 
wioślarski yw: Trokach z dniem 15 czerwca 
1933 r. do 15 sierpnia, który obejmuje: 

1) Kurs przodowników pływamia dla 
członków klubów. sportowych i Р, W. — 
czas trwania 2 tygodnie. 

2) Wyższy kurs pływania dla członków 
Kl. Sp. iP. (W. oraz miestowarzyszoniych — 
czas trwania dwa tygodnie. 

3) Kurs żeglarski dla harcerek i harce- 
rzy z terenu Wileńszczyzmy i całej Polski 
czas trwamia 2 tygodnie . 
4) Kurs żeglarski dla czł. KI Sp. iP. W. 
i harcerzy — czas trwania trzy tygodnie. 
5) Kurs trzy tygodniowy zeglarski Zw. 
Akad, L „M. i R. uczestnicy ttylko studenci 

I tei Zw. Alkeidemicki, 
| ie się 3-tygodni kurs ż 

glarski dla członków: Wil. TA Žakas 
= przy Lidze, 

Kurs 3-dniowy dla Klubu Sportow! 
go Prawników w: Wilnie. 2 

8) Kursy żeglarskie dochodzące ham- 
сегау 1 amatorow @ Trok i m. Wilna. 

„Wamunki przyjęcia ma: kursy są mastę- 
pujące — dopłata do wyżywienia 1 zł. i 
opłata z akums od 5 do 10 zł. 

Informacje w Ośrodku od 9 — 15-ej. 

KURSY PRZODOMWINIC I INSTRUK- 
TOREK. 

W planie obozów letnich Państw. Urz. 
W. F. i P. W. zostało przewidziame zonga- 
nizowanie ikursu i obozu imstruktorek i 
przodownie wych. fizyczn. ma terenie 
województwa. (Warszawskiego w czasie od 
20 czerwca do 18 lipca 33 +. — będą dwa 
obozy po 4 tygodnie 80 uczestniczek na 
każdy obóz. Koszty: obazu wymioszą 25 zł, 
i otrzymują rozkazy wyjzzdu. į 

Obozy: odbędą się w Gostyni: — Wszel- 
kich informacyj udziela Ośrodek W. F. o 
godz. 9—15-tej. 

  

WILNO. — W związku z pobytem w 
Wilnie p. wiceministra Rożnowskiego, 
którego specjalnie interesują sprawy po- 
datkowe, sfery handlowo - przemysłowe 
i rzemieślnicze postanowiły prosić p. 
wiceministra o zwołanie konierencji -zain- 
teresowanych czynników w celu omówie- 
nia całoksztatłu zagadnień natury gospo- 

darczo - podatkowej. Jak słychać — kon 
terencja ma dojść do skutku w najbliż- 
szych dniach — najprawdopodobniej we 
wtorek lub środę. 

Chodzi o zorjentowanie p. wicemini- 
stra co do potrzeb szerokich sfer płatni- 
ków w dziedzinie podatkowej. 

10 dni pracy kontroli skarbowej 
WILNO. — Lotna brygada kontroli skarbo- 

wej pod kierownictwem kom. Segierta od 10 
dni pracuje na terenie powiatów, gromiąc sku 
tecznie tajne gorzelnictwo i handel towarami 
przemyconemi z zagranicy. 

Przy pomocy policji przeprowadzane są li- 

czne rewizje w miejscowościach podejrzanych 
lub znanych z tego, że kwitnie tam potajem- 
ne gorzeinictwo lub sprzedaż towarów nieclo- 
nvch. 

Wyniki prac brygady uwieńczone zostały 
bardza pomyślnym wynikiem. 

Nowa jezdnia pod znakiem zapytania 
WILNO.  Trudhniości z wyegzekwowa- 

niem od komeesjonarjusza autobusowego 

150 tys. zł.  jeko sumy: dzierżawnej  prze- 

znaczonej na budawę mowych jeźdni w 
mieście uniemożliwiają wykończenie te- 
gorocznego planu ułożenia gładkiej jeźd- 
mi w śródmieściu, Również mie daje się 

ARESZTOWANIE URZĘDNICZKI 

zrealizować projekt przedłużenia jeźdmi 
betonowej ma ul. Wileńskiej. Jedynie u- 
licea Niemiecką ma otnzymać kostkę ka- 
mienną. Dopiero większe kredyty) umoż- 
liwiłyby wszczęcie robót ulicznych w mie- 

POCZTOWEJ 
NADUŻYCIA W AGENCJI „KOLONJA WILEŃSKA* 

WILNO. — W wyniku niespodziewanej re- 
wizji, przeprowadzonej w agencji pocztowej w 
kołonji wileńskiej aresztowana została kierow- 
niczka tej agencji Trzeciakowa. 

  

Zdaniem rewidującego nacz. Maiochlebowa 
Trzeciakowa przetrzymywała wpłacane na P. 
K. O. sumy, obracając je na własne najpraw- 
dopodobniej potrzeby. 

  

KRONIKA 

wikia 
PONIEDZ. 

о:: 29 
Marji Mago. 

Jutro 
Feliksa P, 

PALSEDYRIOA 3-0 

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

Z DNIA 28 MAJA 
Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: + 12. 

Temperatura najwyższa: -- 17. 

Temperatura najniższa: +8. 

Opad: 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-z 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda słoneczna, o umiar- 
kowanem lub niewielkiem zachmurzeniu nieba. 
Najpierw ciepło. Słabe wiatry lokalne, miejsca- 

Wschód słońca g, 2,56 

Zachód słońca g. 7,36 

mi możliwe burze, po których przejściowe lek- 

kie ochłodzenie. ь 

URZĘDOWA 
— Inspekcja wiceministra Rożnow - 

skiego. — Bawiący od kilku dni w Wil- 
nie wiceminister skarbu: p. Rożnowski 
dokonał lustracji poszczególnych wydzia 
łów Izby Skarbowej oraz miejskich u- 
rzędów skarbowych. 

Dokonywując lustracji całokształtu 
agend podatkowych okręgu tutejszej IZ- 
by, jp. minister zlustrował wszystkie wy 
działy Izby, w szczególności poświęca- 
jąc najwięcej czasu wydziałowi Il-mu, 
podatkowemu. P. wiceminister przepro - 
wadził już lustrację niektórych urzędów 
skarbowych w Wilnie, urzędów skarbo- 
wych na terenie powiatu wileńsko - tro- 
ckiego i oszmiańskiego, a w dniu dzi- 
siejszym, w poniedziałek, zakończy - 
strację reszty urzędów skarbowych w 
Wilnie. 
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 ŚWITEZJĄ 
WANDY KULWIEĆ-FRYDRYCHSOWEJ 1 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- "1 
teka, pianiuo, kuchnia wiejska, posiłek a 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto, 
Dojazd z Baranowicz lab Nowogródka 1 

i antobnsem. Ceny 3.50, 4.— i 4.50 w ze- 
leżności od pokoju, — Poczta Walówka 

koło Nowogródka, Andrzejkowo 

ВВ о ч ь а1е Ч i tų a ių 
a 

W kilku wierszach 
Wi Brukseli odbyły się eliminacyjne 

zajwiody: lekikoatletów: belgijskich — przed 
spotkaniem Polska — Belgja jakie miar 

7 ma w Warszawie w: dniu 5 czerwca. 
r. | 

Na zawodzch tych uzyskano mast. wy- 
niki: 

100 m. — Nassens 11,2 sek., Taki sam 
czas osiągnęło 4 innych sprinterów. 
800 m. Caenjaerttes 2:01 s., 150 m. — van 
Peborgh 4:11 sek., 5000 mtr. — Van Rumst 
15:46, 8 sek., 110 m. z płotkami — Bos- 
mams 16,4 sek., 400 m. z płotkami — Russ 
58,4 sek, Tyczka: — Nioel 340 cmt., — 
Dysk — Pelgrims 39 m. 86 emt. Kula — 

Vos 12.66 mtr. Oszczęp — Btienne 56 m. 
47 emt. 

Z ltych wymików możemy sądzić jakie 
są masze możliwości. 

* * * 

- Rozgrywki o mistrzosjłiwa klasy A w 
siatkówce pań i panów naszego okręgu — 
zbliżają się ku końcowi. W' sobotę i mie- 

e welezyło kilkanaście par zespo- 

y
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* * * 

Wydz.Spraw Sędz. Wil. O. Z. G. S. u- 
karał sędz, — kandłyd. Fr. Błażewicza dy- 
skwalifikacją 2-ch tygodn. za opuszczenie 
boiska „podczas pelmienia: funkcji sędzie- 
go linjowego podczas zawiodów: siatkówiki 
o mistrzostwo kl. A., bez zezwolenia sę- 
dziego głównego. 

— ZEZWOLENIA NA BROŃ. Staro- 
sta Grodzki! podaje do ogólnej wiadomo: 
ści, że zezwolenia ma broń ważne na r. b. 
są dlo odebremia mw Starostwie w, godzi- 
nach urzędowych przy okienku Nr. 1. 

Dla uniknięcia (długich kolejek pnoszę 
zainteresowanych zglłaszać się rwedług na- 

stępującego planu: 
Od 25 maja do 31 maja zainteresowani 

których nazwiska wozpoczynają się od li- 
itery A do G. 

Od 1 do 3 czerwca "których mazwiska 
wozpoczymają się H do (P. 

- 6 do 8 ezerwea kitórych nazwiska: roz- 
poczymają się od R do Z. 

MIEJSKA 
— Budżet miejski, — Zatwierdzony przez R. 

M. preliminarz budżetowy Wilna przed tygod- 
niem został przesłany do województwa. 

Na wydział wojewódzki budżet wejdzie pod 
koniec czerwca. 

— GOSPODARKA (|PRZEDSTĘBIORSTW 
MIEJSKICH. Wojewódzka Komisja O- 
szczędnościowa! powołana do czuwemia nad 
celowościę gospodarki zw. komunalnych, 
rozpatruje obecnie sposoby: gospodarki w 
poszczególnych _ przedsiębiorstwach miej- 
skich Wilna, Uwagii Komisji i ewentual- 
me wnioski! zostaną złożone pnzed zatwier- 
dzeniem preliminarza miejskiego. 

— Obwieszczenia licytacyjne. — W myśl 
specjalnego zarządzenia komornicy nie umiesz- 
czają w ogłoszeniach licytacyjnych nazwisk №- 
cytowanych. 

: Uczyniono to szczególnie z uwagi na kup- 
T bowiem oglaszanie nazwisk psulo im kre 

—3.500 POTRZEBUJĄCYCH W EWI- 
DENCJI. Opieka Społeczna miasta ma o- 
beeni. ie iw ewidemcji 3,500 osób  potrzebu- 
jących pomocy. 

Z uwagi ma: szczupłość fumduszów  po- 
moe Opieki Społecznej musi być b. 0g- 
ramiezona, podczes gdy liczba  potirzebu- 
jących w: porównaniu «z latami ubiegłemi 
'wzmosła О sto przeszło proc. 

AKADEMICKĄ 
— Zarząd Sodalicjj Marjańskiej  Akademi- 

czek USB zawiadamia, że dnia 29 maja o godz. 
20 odbędzie się w Domu  Sodalicyjnym obo- 
wiązkowe nabożeństwo majowe zamiast mie- 
sięcznej konferencji. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej  Akademi- 
czek USB*zawiadamia, że dnia 31 maja rb. o 
godz. 7 rano w Ostrej Bramie odbędzie się 
msza św. w intencji pomyślnych egzaminów 
wszystkich akademiczek i akademików USB. 

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

rodnieniem rasy) — | czerwca w lokalu pora- 
dni eugenicznej (ul. Żeligowskiego) p. Idalja 
Szachowska wygłosi odczyt na temat „Różnica 
psychologji kobiety i mężczyzny”. Początek o 
godz. 6 wiecz. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— LICZBA 'AIUTOBUSOW. Obecnie 

ma terenie województwa: wileńskiego — 
kumsuje 84 autobusy. 

MW moku ubiegłym liczba autobusów — 
przekralczała 100 wozów. | 

— JEBDNODNIOWIY STRAJK W GMI- 
NIE ŻYDOWSKIEJ. Na dziś zapowie- 
dziamy jest jednodniowy strajk: protesta- 
cyjny pracowników  instytucyj utrzymy- 
wanych przez Gminę Żydowską. 

W iteni sposób pracownicy chcą wy- 
razić protest pnzeciwiko uehwale płace- 
mia maležnošci wekslami, 

— KOLOROWE LOTO. O: koncesję na 
zorganizowanie wi Wilnie kolorowego 
lota! czynii starania T. Wernikowskii. Czy 
zezwolenie będzie wydane niewiadomo. 

— ZACHOROWANTA ZAKAŹNE. W 
tygodniu od 14 do 200 maja zanotowano 
na terenie Wileńszczyzny 6 wypadków — 
duriu brzus: , 12 duru plamistego — (2 
śmiertelne), 20 płonilcy, 9 błonicy, 6 odry. 
3 róży (jeden zakończomy zgonem), 1 — 
krztuśca, 15 gruźlicy otwartej (4 zakończo- 
me zgonem), 103 wypadkó wjaglicy i 7 wy- 
pedkólw innych chorób zakaźnych, (grypa 
ospa: iwietrzma, tężec). W mieście Wilnie 
zachorowało w: tym tygodni 5 osób na dur 
brzuszny. + 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatni „Tani ponieūziatek“ w teatrze па 

Pohulance. — Sztuka Ibsena „Wróg ludu* uka 
że się dziś w poniedziałek dnia 29 maja o godz. 
S wiecz. po cenach propagandowych. (od 20 
gr.) po raz ostatni z powodu zamknięcia sezo 
nu zimowego w teatrze na Pohulance i prze- 
niesienia przedstawień do teatru Letniego. 

— |Jutrzejsze inauguracyjne przedstawienie 
w teatrze Letnim w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim . — Występy Jadwigi Zaklickiej, — lu- 
tro we wtorek dnia 30 maja o godz. 8 m. 15 
wiecz. odbędzie się uroczyste otwarcie sezo- 
nu letniego w Teatrze w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim komedją Stefana Zagona p. t. „Džim- 
bi“, w której rolę tytułową kreować będzie Ja- 
dwiga Zaklicka. 

mieściną kresowa, Soły, była w 
dzień 25 maja b. r. areną niezwykłej dlą 
niej uroczystości. Odbyła się bowiem wi 
jej obrębie rawja sił młodzieży, skupia- 

jąca się w organizacjach i hufcach P. W. 
z całego powiatu oszmiąńskiego i będąca 
wynikim trzechdniowyjch ćwiczeń bojo- 
wych, podczas których nasze dzielna mło- 

dzież mimo chłodnych majowych nocy i 
porankówi wykazała dzielną postawę i e- 
mengję świadczącą dobilinie o jej roli — 

przyszłej Obrończyni naszej Rzeczypospo- 
litej. 4 

Soły, dziedzictwo dla polskości na Кте- 
sach wielce zesłużonej rodziny Żylińskich 
migdy jeszcze nie zeromadziły takiej ma- 
sy ludzi jak właśnie w owym dniu 
Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, ta 
deniosła uroczystość wr kościele rzym,-ka- 
tolickim,  tembardziej przyczyniła się 
do wspzemiałych tu skupiających uro- 

czystości. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą Św. 
mw kościele parafjalnym, po kłtórej p. wi- 

ce-starosta Sylwesiinowicz, kapelan Nowak 
w otoczeniu władz i gości przyjęli defila- 
dę na rynku przed nowym kościołem, w 
defiledzie mw dziarskiej postawie prze- 
maszerowali: hufiee Gimnazjum Państwo 
wego, Oddział Związku Strzeleckiego, — 
harcerze i oddziął rowerzystów hufca gim 
nazjalnego z Oszmiany, hufiec Średniej 
Szkoły Hamidlowej, oddział Zw. Stnzelec- 
kiego ze Smorgoń i liczne okoliczne dru- 
żymy; strzełedkie. Po: defiladzie młodzie- 
ży, na twarzach której nie widać było 
trudów i znojów! trzechdniowych ćwiczeń 
polowych, odbyły się na dziedzińcu Szk, 
Powszechnej komkursy śpiewacze idziat= 
wy szkół powszechnych, a na placu spor- 
towym zawody hufeów i oddziałów: Zw. 
Strzeleckiego. Z uznaniem podkreślić wy= 
pada, że zarówno praca młodzieży rw P. 
W. jak i praca dziatwy szkół powszech= 
nych dała wspaniałe wyniki, 

NOWA WILEJKA | 

Koło Przyjaciół Harcerstwa 
— Ruch harcerski rozwija się z roku na 

rok, liczba harcerzy stale wzrasta, obozy har- 
cerskie zdobywają sobie coraz to więcej zwo- 
lenników, to też odpowiednio do tego wzrasta- 
ja wydatki i koszty utrzymania tych, tak bar- 
dzo pożytecznych placówek. Koniecznem stało 
się więc tworzenie placówek, któreby dawały 
pomoc już nietylko moralną, ale przedewszyst- 
kiem materjalną. W tym celu powstały też Ko- 
ła Przyjaciół Harcerstwa, które w większym lub 
mniejszym stopniu, udzielają drużynom pomo- 
cy i opieki. 

Również i w Nowej Wilejce istnieje od 
czterech lat Koło Przyjaciół Harcerstwa, które- 
go Zarząd z p. Żebrykiem na czele opiekuje 
się miejscowemi drużynami harcerskiemi w licz- 
bie około 150 harcerzy. Koło jako takie, nie- 
stety, nie jest bardzo zasobne, fundusze zdoby- 
wać musi przez organizowanie różnych imprez, 
które dzięki podziwu godnej wytrwałości Za- 
rządu, dają możność zasilać drużyny harcetskie 
w środki materjalne na urządzanie obozów har- 
cerskich. Zrozumiałem, jest, że i te środki 
byłyby niewystarczające, gdyby nie ścisła 
współpraca i wydatna pomoc miejscowego do- 
wództwa garnizonu, które nietylko że pozwala 
na urządzenie zabaw, w sałonach Kasyna Gar- 
nizonowego, lecz oprócz tego, w roku ubiegłym 
dzięki staraniom Zarządu Koła wypożyczyło po- 
trzebny dla obozu sprzęt i namioty, oraz ko- 
nieczne środki lokomocji. Dzięki też takiej po- 
mocy, dalej dzięki popieraniom imprez przez 
Kasyno Oficerskie, Koło ma możność nietylko że 
istnienia, ale i faktycznie spełniać swoje za- 
danie, to znaczy, opiekować się istniejącemi w 
Nowej Wilejce drużynami. 

Między innemi urządzono podczas karna- 
wału „Kulig-vancing", który cieszył się olbrzy 
miem powodzeniem. 

Obecnie Koło urządza w sobotę, dnia 3 
czerwca r.b. doroczny wiosenny dancing w sa- 
lonach Kasyna Garnizonowego, na który po- 
śpieszyć winno całe społeczeństwo nietylko 
Nowej Wilejki, ale i żądni wrażeń i zabawy 
Wilnianie, gdyż komunikacja tak kolejowa jak 
autobusowa jest bardzo dogodna, przyczem 
podkreślić należy, że imprezy Koła Przyjaciół 
Harcerstwa, mają już ustaloną reputację. A 
więc w sobotę, w dniu 3 czerwca, spotykają 
się wszyscy Wilnianie w salonach Kasyna Gar- 
nizonowego, gdzie przy dźwiękach orkiestry 
salonowej 85 p. strzelców wileńskich, — zaba- 
wa zapewniona. 

BPENAESINT A EA ZEREM XII KR TT 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy H. 
Makowskiej. — Dziś komedja O. Šiai KB 
bieta, ktėra wie, czego chce“ z udzialem Heie- 
ny Makowskiej. Zniżki ważne. Początek o godz, 
8 m. 30 wiecz. 

— Występ H. Szmolcówny w Lutni, — A- 
trakcję sezonu stanowić będzie występ Haliny, 
Szmolcówny, która we wtorek 6 czerwca wy- 

stąpi z wieczorem tańca artystycznego. W wy 
konaniu programu biorą również udział siły ba 
letu opery warszawskiej H. Hulanicka i Z. 
Dąbrowski. Bilety już są do nabycia w kasie 
"Gb od 11—9 wiecz. 
— teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wunie gra „Mademoiselle* 1 zie 
w Nowo - Święcianach, 2 czerwca w Staro - 
Święcianach, 3 czerwca w Brasławiu, 4 czer- 
wca w Duksztach, 5 czerwca w Podbrodziu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWIA — Kiki 1 
CASINO —Los džentelmena. Ž 
HELIOS — Bezdomni. 
PAN — Wielka klatka 

EA — Neapol, śpiewające mia- 

LUX Mężowie i żony oraz Nocna eskapada 
ŚWIATOWID — Bitwa nad Somą. 

WYPADKI I KRADZIEŻ: 
> WYBUCH ZAPALNIKA. — W od 

lewni żelaza przy ul. Straszuna 8 miał 
miejsce wczoraj rano wybuch zapalnika 
od granatu. Ranny został właściciel za- 
kładu j. Purkin. Urwało mu 2 palce u 
prawej ręki oraz poraniło głowę i brzuch 
Purkina odwieziono do szpitala żydow - 
skiego. Wybuch nastąpił w czasie mani- 
pulowania zaj iem. 

z Podrzutek. — Na chodniku przy ul. Sło- 
wiańskiej przed domem nr 7 znaleziono pod- 
rzutka w wieku około półtora roku. — Dziecię 
odesłano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

_ — OSZUKAŁA GIEŁDZIARZY. — Czarno- giełdziarze Lifszyc i Milsztejn zostali oszuka- 
ni przez jakąś kobietę, która zmieniła u nich 86 litów na złote. Po jej odejściu okazało się iż dała ona giełdziarzom zamiast 86 fitów — 
wszystkiego 56 litów, aczkolwiek kobieta ta w oczach giełdziarzy dwukrotnie liczyła pieni 
dze i obaj widzieli, że miała w ręku 86 litów. 
Oszustka zbiegła. 

PORZECZE 
— OFIARY PIORUNÓW. Podczas bu- 

rzy piorun poraził w: gminie porzeckiej — 
fprzecholdzącego polem Adama Krywikę. 
Ponadto od wyładowań atmosferycznych 
spłónęło rv gminie 6 domów. ^ 
(Dokończenie kroniki wil. na str. 4-ej) 
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Triumfpracy SMP 
W dmiu dzisiejszym, mia eałym terezie 

Polski, uroczyście obchodzone jest przez 
Stowuśrzyjszemia Młodzieży Polskiej żeń- 
skiej „Święto Druchen''. [W! tym dniu, — 
ogromne zastępy młodzieży: żeńskiej, zrze- 
„szonej pod! sztamidarami S. M. P. składają 
hołd Królowej Dziawie, Królowej Polski 
— jako swej Orędowniczce, Na całym te- 

renie ziemi Ojczystej rw dniu dzisiejszyra 
iw ositatmią miedzielę miesiąca maja, ze 

szczęgólmem uczuciem rozbrzmiewia się: 
(Pieśń Hołdu Maryi śpiewa młodzieży 
żeńskiej huf".... płynąca z wielu wielu ty- 
sięcy sene młodzieńczych, które ukochały 
piękme ideały z pragnieniem w duszy — 
wzmiesieniia się ma wyższy poziom dosko- 

małości ludzkiej. 

Jeżeli państwowo - twórcza preca SMP 
ma cgmommie znaczenie na całym terenie 
iPalslki, to — ta praca, ma tem większe zna- 

czenie mia! teremie Wileńszczyzny, mia kre- 

sach Wschodnich; bowiem ze Wschodu, 
od szeregu lek, ad powstania państwowości 
Polskiej ustarwieznie sączy się zamaza ko- 

szmła,  bolszewickia, przenikając 
stopniowo do umysłów: społeczeństwa. Ta 
zaraza, na wzór gazów trujących, pnzeni- 
ika we wszystkie dziedziny życia ludzkie- 

go. Wikradając się do umysłów ludz 
dąży dlo wyrwania z duszy ludzkiej wiłary 
w Boga, w: umiłowanie Ojczyzny, w pięk- 
me tradycje narodowe, a godząc w podsta- 

wy, nia któnyich opzwte jest życie rodziny, 
godzi w podstawy państx'owiości polskiej, 

Dowodem niebezpieczeństwa, jakie gmo 
zi społeczeństwu ze stromy tych zgubnych 
prądów, są nieprawości, niestety, dosyć 
często wypływające na powierzchnię życia 
ludzkiego. 

Widzimy dążenia do wyrwania z duszy 
dziecka miiości Boga, pozostawiając mu 
pustkę względnie napełniając umysł dzie- 

cięcy zgubnemi teorjami * 
Gdy zabija się w: duszy dziecięcej mi- 

łość ku Bogu, zabija się tem samem miłość 
bliźniego, miłość Ojczyzay i tradycje ma- 
rodowe. Zanika pojęcie o przykazaniu: — 
„Czei Ojca i Matkę", pojęcie o spełnieniu 
obowiązku i przezni:iczeniu swem w: życiu. 

Skutki tego nazbyt są widoczne. Ka- 
żdy dzień pnzymiosi mowe dowody  spusttło- 
szenia! moralnego. Sięga ono od dołu do 
góry) — z tą jedynie różnicą, że gdy pa- 
pękaj m dół — latwo dostrzegamy — 

co się tam dzieje; "zaś dzieje ludzkie u 
góry, — znacznie lepiej są strzeżone. 

Lecz i tam, od czesu do czasu, gdy przy- 
bierze się miara nieprawości ludzkich — 
mastępuje wybuch, który, jedniych na za- 
mwszę, innych nieznacznie — unieszkłodli- 
wia. 

SMP jest szkołą życia: gdzie w duszach 
di w sercach młodzieży zaszczepione są i 
pielęgnowane zasady prowadzące do do- 
skomiałości ludzkiej. 

Młodzież Stowatrzyszoma żeńska w: SMP 
ma, te zmiączenie, jakie ma znaczenie nie- 
wiasta w modzimie i w: społeczeństwie. 

Dobra matka, dobra siostna — chronią 
świętości obyczajów w rodzinie. Ofiar- 
mość i poświęcenie się dla: bliźnich, przy- 
wiązanie do tradycji! rodzimnych i narado- 
wych stamojri zaletę niewiasty polskiej. 

Są to zalety naturalnie. Te zalety w cha- 
rakterze miewiakity polskiej występują na 
wzór bogatych plonėw na żyznej glebie. 

Tą glebą są serca młodzieńcze, serca i 
umysły Druhem. Omi dziś, w dniu „Święta 
Drmuhen',  święcą tryumf swych wysiłków 
i pracy w dążeniu do owej doskonałości; 
do krzewienia dobrych zasad w rodzimie i 
społeczeństwie. Dziś Druchny święcą tny- 
umf wytnwania na ciermistej drodze iw dą- 
żemiu do lepszej przyszłości! narodu Pol. 
skiego. 

Serca i umysły młodzieńcze są dobrą 
glebą (do zasiewiu dobrych zasad. 

Młodzież zrzeszona pod _ sziamkłarami 
SMP, w swej codziennej rarówczej pracy 
pod ikierownictwem, jakikolwiek nielicznych 
1eaz © wielkiej wartości moralnej — ludzi 
dobrej woli, potrafiła doprowadzić plon 
swej (pracy organizacyjnej, do stwierdza 
ją sprawozdania statystyczne. 

Należy nalttomiasti wspomnieć ma tem 
miejscu 0 tem, eo (trudno jest ująć i uwi- 
docznić w jakichkolwiek statystykach u- 
nzędowych, mianowilcie: hart ducha, rmwy- 
tmwałość Młodzieży Stojwiarzyszanej: w: dą- 
żemini ido zamierzonego celu, Ba jest 
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W dniu dzisiej Każda wiolka 

zastanowić się, zrozumieć cel, do Którego | 
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WANDA DOBACZEWSKA 

   

. stoku wygłosi 

rtoifjdcka 
— NA „GAPĘ* Z JUGOSŁAWJI. 

Po przybyciu w dniu 21 maja warszaw- 
skiego pociągu osobowego ma stację Stołp- 

ce wypelz z pod wagonu nieznany: osobnilk. 
którym po. sprowadzeniu go do komisar- 
jatu kazał się obyjwatel jugosłowiański, 
Ujcheltja Józef, fat 28. 

Za pracą udał się z Jugosławii do 
Węgiem i to drogą nielegaliną, przez zielo- 
ną gmanicę.  Przyciśnięty jeszcze większą 
biedą znowu na gapę z Węgier do Cze- 
chosłowacji, a stamtąd pociągiem do IPol- 
ski, Jałko osobliwy gość pod rwegonami 
zawitał do Warszawy. [Wiiadoma rzecz i 
Warszaj ya 'takich bez pracy, ma aż madło. 
Więc jazda! do raju, do Bolszewji. Znowu 
przyjemaa padnóż pod wagonami i koniec 
kejniezwytkłej robinsonady 'w Stołpcach. 
Przychwyciła go tu policja. 

Za nieltegalmy: pobyt w Polsce i odbywa- 

mie podróży (miebardzo zresbtą przyjem- 
mej) po Polsce tw: item jednak nieprakityko- 
wany sposób zwiaszcza przez gości zagra- 
nicznych (stać nas przecie na inne przyję- 
cie) Ujchelja czeke sprawiedliwa Neme- 
ZiS. 

grodźięhyka 
— WYCIECZKA NAD POLSKIE MO* * 

RZE. Dyrekcja (Kolei Państwowych w 

Wilnie onganizuje mopularmy, pociąg tu- 
rystyczny, z Grodna do Gdymi. Cena prze- 

jazdu w: obie Strony wymosi: kil. II zł. 34 
i kl, TI zł. 22.70. 

Pobyt rw Gdyni trwać będzie 3-dni. 
Wyjazd z Grodna nastąpi 2-go  ezenwca 
około (godz. 18-tej, powrót zaś 6 czeriwica 
okolo godz. 13-tej w mocy. Program wy- 
icieczki obejmuje zwiedzenie Gdyni, por- 

tu, wybrzeża, oraz wycieczka zbiorowa 
ma Hel i Oksywjji. 

Kantly uczestnietwa m:bywać można 
na dworcu kolejowym, w biurze zawia- 
dowcy stacji i w biurze miotarjusza Mił- 
kowskiego przy ul. Wiróblawikiego 1, w 
godz. urzędowych, 

— WYSOKOCYFROWIA [PRZEGRANA 
„ORESOVII* (W rozegranym tu meczu 
piłki możnej o mistrzostwo klasy A 
BOZPN między durżyną 76 p. p. a „Cre- 
sovią" zwyriężyła drużn «a: wojskowych w 
stosunku 5:0. 

— WIOSENNE MISTRZOSTWA TE- 
NISOWE. W dmiach od 10 czerwca b. 
sekcja tenisowa. K. S. „Oresovia* urządza 
wiosenne mistrzost(va tenisowe. Gry od- 
będą się ma' kortach  „Cresovii* przy ul. 
Namutowiceza 4, Zapisy i infonmmacje u- 
dzieła sekretarjat klubu. 

— ZABAWIA W OGRÓDKU ŻOŁNIER- 
SKIM. W dniu wczorajszym w ogródku 
wojskowym odbyła się zabawia gdzie pub- 
Ticzność tak wojskowa jak i cywilna ba- 
'wiła się ochoczo przy: dąwiękach orkie- 
stry. 

— WIECZÓR NORWIDA. Dziś w po- 
niedziałek w foyer teatnu miejskiego, — 
Two Przyjaciół Titeraltmmy, i Sztuki im. 
E. Orzeszkowej urządza wieczór Norwi- 
da, ma kitórem p. Rączaszkowa x Białego- 

referat. urozmaicony re- 
cytacjami utworów Nonwilda. 

AAB AAAAAAAAAAAAKAAAAAA AAA AAAADAAAAMA AAA BAA 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

Walka pomiędzy zaa a o 

Kochanka 7 Tabf 
W rolach głównych: CONCHITA MONTE- 
NEGRO i L. HOWARD. — Nadprogram: 
1ygodnik FOX'a ;— najnowsze aktualności. 

Wstęp od 50 gr. 
PTYYYYYVYVYYYYYVYV' WYVYVYVY 

dąży młodzież po przez pracę w SMP i po- 
stemowić: wesprzeć słowem i czynem do- 
brą sprawę przez uświadamiamie swych 
córek o pożytku pracy mad sobą w orga- 
nizacji SMP dla dobra matki z córki, i dla 
dobra rodziny. 

w tym dniu całe społeczeństwo po. ka- 
tolicku i po polsku myślące i $ czujące wimno 
zawołać: miech żyją SMP, miech żyją i 
pracują Druchny dła chwały Bożej i po- 
tęgi Ojczyzny. 

Druchny! Sprawie Służ! 
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Zwycięstwo Józefa Żełądzia 
Państwo Żróy, wileńscy kuzy= 

nostwo Zoni, nic nie mieli przeciwko ma 
lej eskapadzie do Bristolu na muzykę i 
butelkę wina. Żebrowski, skromny urzęd 
nik na niewiełkiej gaży, certował się tro 
chę, ale jego żona miała wielką ochotę, 
a on sam pomyślał, sobie w końcu, że 
skoro pan Żołądź tak nastaje, to widocz 
nie zaprasza, i już nie robił żadnych tru 
dności. 

Zonia potraktowała sprawę z beztro-. 
skliwością zamożnej panny, która ma za 
wsze wszystko podane, uważa to za naj 
zupełniej naturalne i niebardzo się za- 
stanawia nad tem, skąd to pochodzi. Stę 
skniona była za gwarem, światłem i ru 
chem dużego miasta, czuła się w Wilnie 
doskonale, cieszyła się, że nie zaśniedzia 
ła na wsi, skoro jest równie elegancka i 
pewna siebie, jak wszystkie stałe miesz- 
kanki większego środowiska. W dobry 
bumor wprawiała ją także radość wewnę 
trzna, płynąca z faktu, że Józek nie ra- 
ził niczem specjalnem na tle towarzy - 
stwa, zbierającego się u Żebrowskich. [e 
go nieobycie, skądinąd  niezaprzeczone, 
miało raczej charakter cygańskiego roz- 
wichrzenia i je m'en fiche'yzmu, niż nie 
zgrabnej nieśmiałości, lub gburowatości. 
Stanowczo; Józek miał swój specyficzny 
urok. Zonia wyczytała to w oczach pani 

Tyle troski sprawiała jej myśl, jak 
przyjmie Józka — rodzina. Rada była ka 
żdemu stronnikowi swej miłości, a pani 
Lusia zdawała się nim być... I była napra 
wdę; po pierwsze dlatego, że Zonię lubi- 
ła serdecznie, a po drugie, dlatego, że 
„niechby Zońka przeszła się za tego Żo 
łądzia!. Wuj Wołłowicz z panią Apolina 
rową, co księcia dła niej szukają, dopiero 
mieliby miny!“. 

Pani Lusia, siedząc w Bristolu, przy 
stoliku, piła umiejętnie chłodne, złociste 
wino, jadła tort, szczebiotała i śmiała 
się, próbując nawet flirtować z Józkiem, 
który uprzejmie podtrzymywał ogólną 
rozmowę. 

Ani on, ani Zonia, nie pragnęli spe- 
cjalnie zatopić się w sobie. Przez kilka 
ostatnich dni byli prawie ciągle razem, 
zbliżyli się tak bardzo, jak sami nie przy 
puszczali, że się zbliżyć potrafią. 

Teraz oboje uważali Żebrowskich za 
swych wspólnych gości i radowali się 
tem pierwszem wystąpieniem na zew - 
nątrz, stwierdzonem milczącą zgodą obe- 
cnych. 

Po paru godzinach, tych zwykle spo 
kojnych, jeżeli nie nudnych, atmosfera re 
stauracji ożywiła się i naelektryzowala 
Około północy wszystkie stoliki były za- 
ięte, a muzyka grała coraz sugestywniej. 
Jóżek rozochocił się, począł wpadać w 

nowodfódzka 
TEDZENIE OKRĘGOWEJ KO- 

MISJI NOT, W dniu 24 b. m w 
lokalu Urzędu Wojewódzkiego w, Niowo- 
gródku pod przewodnicetiwem (Prezesa O- 
kręgowego Urzędu Ziemskiego Tadeu- 
sza Żemoytela odbyło się posiedzenie O- 
kręgowej Komisji Ziemskiej, na którem 
rozpoznano: 

1) Dwie sprawy mwłaszczenia Tar- 
nolickich mia: gruntach folw. „Kijowczyłk', 
powi. Wiołożyńskiego, wiłasność Konstancji 
Darewskiej - 'Weryho; 

2) sprziwę uwiłaszczenia Lejby Mordu- 
chowicza ma gruncie maj. „.lwieniec* 
własność Piotra Doroguncent.. 

3) sprawę podziału wspólnego pastwi- 3 
własność Tadeusza 

powiatu sło- 
„Łobzów, 

„Łobzów, 
ska w: maj. 
Giedroycia i wsi 
nimskiego ; 

4) sprawy zniesienia służebności pa- 
stiwiskowych, ciążących: na maj. „Miro- 

   

mim , wiłasmość Mikołaja  Mieleszkiewi- 
cza, na rzecz wsi „Miromim*, pow. sło- 
nimskiego, ma» maj. „Teresjanów*, włas- 
mość Natalji Tebeńskiej ma rzecz wsi — 

„Klrasna-Gorka“, pow. rwołożyńskiego, na 
maj. „Miłaszewicze”* i „Nawosiołki*, pow. 

slonimskiego. 
5) sprawy o przedłużenie - terminów 

dla. zdjęcia drzewostamów: na terenach od- 

damych za znieseniem służebności wsi 
„Uhły „Siwica' i „Rudnia, pow. wo- 

łożyńskiego; 
6) Sprawy odwołań od orzeczeń Pojwia- 

towych Urzędów. Ziemskich, zatwierdza- 
jących projekity scalemia gruntów wsi — 
„Paździenzyce* i „Wielkie - Sioło”, pow. 
stołpeckiego, zaścianka „Uznmoha” i wsi — 
„Kiomełewszczyzna”, pow. mieślweiskiego, 

miasteczka „(Mraby“ i wsi į zaściamka „Hum 
niszcze”, powiatu wotożyńskiego, oraz od- 
'wołań od omzeczeń atwierdzających 'wy- 
Калу stanu posiadania j oszacowania 

  

    

  

gnuntów przed scaleniem wsi „Jurew 

ce“ i okolicy „Wojsiaty“, powiatu lidz- 
kiego. : 

lidžka 
— POŻARY. — POŻARY. W mocy 

z 22 ma 23 bb. m. o godzinie 23.30 we wsi 
Jakubowicze gm. zabłockiej pow. lidzkie- 

r. go, w zabudowaniach Stanisława Tymiń- 
skiego powstał pożan, który wiskutek 
sprzyjającego wiełtriu przerzucił się mia: są- 
siednie zabudowania. Ogółem spłonęło 5 
domów mieszkalnych, 3 stodoły, 2 obory, 
15 chlewów wiraz z inwentanzem —na su- 
mę powiyżej 20 tysięcy złotych. Pierwia- 
stlkkowe dochodzenie ustaliło, że pożar 
piowstał majprawdopodobniej z podpalenia. 
Wysilkami straży pożamych z (Warwiiórki 
i wisi: Chodziłomie oraz miejscowej ludno- 
ści pożar stłumionio. 

iPoprzedniego dnia wybuchł nagle po- 
żar we wsi Chodziłonie powi Szczuczyń- 
skiego, który zniszczył doszczętnie 4 go- 
spodarstwa. Ludność pogrążona była we 

śnie tak, iż mie zdołano wyprowadzić zwie- 
rząt z płonących zabudowań. Nauczyciel 
ka tamtejszej szkoły powszechnej nie 
zdołała mie uratować ze swego dobytku, 

pozostając bez ubrania, (obuwia i najmie- 
zbędniejszych rzeczy. W akcji ratunkowej 
uczestniczyła miejscowa straż 'ogniowa о- 
az straż ze wsi Sobkańce. 

  

— POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIA- 
TOWEGO KOMIDEDTU L. O. IP. iP. 
W dniu 26 maja o godz. 18 w lokalu wła- 
snym odbyło się posiedzenie Zarządu 
Powiatowego 'Komitetu LOPP Głównym 
tematem obrad mowoobranego zarządu — 
była kiwestja ukionmstytuowania się. 

Na wstępie p. inż. Laymam złożył 
oświadczenie, iż prowadząc LOPP od 10 
lat czuje, że wobec zadań jakie obecnie 
ma LOIPP przed: sobą, że ze względu na to, 
iż do Zarządu Głównego mwiehodzą przed- 
stawiciele Min. Spraw Wojskowych i [We- 
minętrznych. pragnie wystąpić ze słianowii- 
ika pnezeSa i proponuje ma (prezesa sta- 
rostę Neugebatuera, Zarząd jednogłośnie 
wybrał prezesem pana starostę. Pan 

Na stoliku zjawiła się czarna kawa, 
zaparzona w skomplikowanej maszynce 
ze-szklanym kloszem. 

Obok niej — likier dla dam, a koniak 
dla panów. ; 

Żebrowski zaprotestował dla formy, 
ale protest jego utonął, zalany wesołym 
śmiechem własnej żony. 

Wobec tego poddał się i 
Zonię do tanga. 

Potem żonę poprowadził w ścisk dan 
cingowych par. Wówczas Józek położył 
rękę na ręku Zoni. 

— Wesoło ci? 
— Z tobą zawsze wesoło. 
— To ślicznie. Tylko, żebyś mi nie 

zmieniła tego zdania... później:... 
— Niema obawy, 

— Już teraz nawet 
uciec — nie puszczę! 

Zonia, promieniejąca, szczęśliwa, po- 
dziękowała, głębokiem spojrzeniem za to 
zapewnienie. Była trochę wstawiona: 
szumiało w głowie i, raz po raz, porywał 
śmiech niespokojny, dziwnie łaskocący, 
w piersiach. Może dlatego nie sprawiło 
jej przykrości, gdy we drzwiach sali sta 
nął Żozio Stągowicki i wytrzeszczył na 
ich stolik swoje blade rybie oczy. 

A potem posterował ku nim, usiadł i 

pozwolił, że Józek nalał mu koniaku do 
kieliszka. 

Zaraz też wszedł w rozmowę w spo- 
sób lekki, ciekawy, dowcipny, jak to on 
umiał, gdy chciał. Zonia tak się tem u- 
cieszyła, że aż nie zastanowiła się wcale 
skąd to pochodzi. Poczuła tylko serdecz- 

poprosił 

gdybyś chciała 

  

Dziś premj:ra! Wspaniały dramat sensacyjno-eretyczny. — W obsadzie trzech wybiinysh gwiazd 

„KI 
Johna Gilberta — Anity Page I Louisa Wolheima 

LOS DŽENTELMENA“ 
  

  

в Premjera, Na żądanie publiczności! Największy film prod. „SOWKiNO* w Moskwie a ZNIŻONE: 

° В EZ D 0 M N L (Putlowka w Żyzń — | saxon 40 x. 
2 Droga dO ŻYCIA). | parter 70 „- 

Djalogi w języku rosyjskim. Najpotężn. arcydzieło tllmowe estatnich czasów. Wiecz. od 58 gr. 
  

  

Podsójny program, — LUX 
Dziś! Wiełka epopea śmiechu, humoru i wesołości. 

Niezrównani komicy Świata FLIP i FLĄP 
» „MĘŻOWIE I ŻONY", „ „NOCNA ESKAPADA" 

śmiechu podczas słnchania i oglądania tych: filmów, Deszcz fenomenalnych pomysłów. 

w najweselszych 100 proc. 
filmach dźwiękowych: 

NIKT nie jest w stanie po- 
wstrzymać się od wybuchów 

  

  

  

starosta wtybór przyjął, oświadczając, że 
przyjmuje wybór ze względu ma rozmost 
prac LOIPiPfu, zadań jakie stają przed 

Komitetem a także ze względu na zna- 

czenie państwowe LOPIP. 
Jako warunek jednak postawił, by Pp. 

Layman| pozostał I wiceprezesem ze spec- 
jalmem przeznaczeniem  opiekowania się 

budową lotniska, (po wyrażeniłu zgody zo- 
stał p. imż. Layman wybrany jednogłośnie 

W dalszym ciągu wybramio sekretarzem 

p. Serafina Głąbika, skarbnikiem p. dyr. 
Kazimierza Jasionowskiego, dotychczago- 
wego prezesa kiomisji rewizyjnej. 

W dalszym ciągtu posiedzenia rozpa- 
trzomo jeszcze kilka spraw, między innemi 
uchwalono wtystąpić do Wojewódzkiego 
Komitetu 0 przydział materjałów! na ćwi- 
ezeniał, iw sprawie wystawy LOPP, która 
będzie urządzona w czerwcu, wystawę 
objął członek zarządu p. Wojtun, m dal- 
szym ciągu uchwajlono przesłać sprosto- 
wiamie (do Kurijena Baramowickiego w 
sprawie amtykułów: z dnia 9 maja, poczem 

(prezes pam stamosta wzywał wszystkich 

do pracy dla LOPP, pozatem na wnio- 
sek p. bummistrza Jarmulskiego uchwelomo 
jeden z budymków: zbudowany na lotnisku 
nazwać imieniem pierwszego prezesa — 
im. Marjana Leymana: poczem posiedze- 
mie zamknięto, 

Zalesie pow. Mołodecki 
— ZEBRANIE BBWR I MANIFESTA 

CJE KU CZCI P. PREZYDENTA: R. P.— 
W dniu 25 maja w lokalu Szkoły: w Zale- 

siu, odbyło się zebramie członków i sympa- 
tyków koła BBWR, na które przybyli mie- 
szkańcy mastępujących miejscowości: sta- 

cja i iklollonja Zalesie, Amielino, Olenice, 
Wiotehowo, Zarudzicze, Jamiewiicze, Mich- 
niewieze,. Irenino i Korolewiica. 

Kierownik: Sekretarjatu P.owiałtowego 
BBWR p. Łukasząwicz wygłosił dłuższy 
„odczyt o sytuacji: politycznio-gospodemczej 
państwa. W przemówiieniu swiojem położył 
szczególny macisik ma sprawy: rolne, pod- 
kreślając, że własny wysiłek wolników jest 
gwamamcją. poprawy ich bytu, a droga do 
tej poprawy prowadzi jedyniie przez omga- 
mizacje nolmicze, Przyftem zachęcał ii przed 
stawiał korzyści, płynące dla. zorganizowa- 
mego mollnietwa „ilustnując to przykładami 
z dzielnie zachodnich kraju i zzjgramiicy. 

W dalliszem s»*em przemówieniu poru- 
szył sprawę popieramia przez rząd! surow- 

ców krajowych, kiomwemrsję (pożyczek į z0- 
bowiązań wobec skarbu państwa, częścio- 
we umonzenie pożyczek na odbudowę. Pre- 
legent zaznaczył, że jako środek opemowa- 
mia kryzysu, było utwowzenie Funduszu 
Pracy. 

W drugiej iezęści swiego przemówienia 
omówił szczegółowo przebieg Zgmomadze- 
mia Narodowego w: dniu 8 maja br. Pod 
wrażeniem odezytu zebrani uchwalili jed- 
nomyślniie mestępujący priotesti: 

„My, mieszkańcy. Zalesią. i okolic, zebra- 
mi w dhiiu 25 maja potępiamy szkodliwą 

dla imteresów państwa działalność opozy- 
cji, a m szczególności niewłaściwe ii kery- 
godne zachowanie się jej piodczas ostatnich 
obrad Zgromadzenia Narodowego i wybo- 
mu Prezydenta orew składamy Niowoobra- 
memu Panu Pirezydenkowi: prof. Tgmacemu 
Mościckiemu wyrazy. czci i hołdu”. 

Niezależnie ad tego uchwałlono przesłać 
depeszę treści następującej: „Zebrani w 
dmiu 25 maja mieszkańcy Zalesia! i okolic 
składają Ci, (Panie Prezydencie  wymazy 
czci i hołdu”, Po odczytaniu depeszy. przez 
p. Moszkowskiego, miiemilknące owiacje i 0- 
klaski były serdecznym wyrazem hołdu 
zebranych. 

na zabawą, zechciała mu ją okazać. On 
jednak udał, że tego nie spostrzega i 
mówił ciągle, aż, całkiem  niepostrzeże- 
nie, opanował rozmowę. Zaczął opowia- 
dać o swojej zeszłorocznej podróży do 
Włoch, potem przeskoczył na wycieczkę 
w Pireneje, zaraz po wojnie, w czasach 
najlepszej konjunktury rolniczej, odbytą. 
Umiejętnie, malowniczo, porównywał Pi- 
reneje z Tatrami, a w końcu, zwrócił się 
do józka i zapytał go o zdanie. 

— Pan nam coś o tem musi powie- 
dzieć! Pan przecie podhałanin... Pan z 
samych gór? 
— Nie z samych, — odpowiedział nie 

chętnie Józek. 
— Ale ze wsi, czy z miasta? Bo to 

ważne dla kwestji, która nas zajmuje. 
— Ani ze wsi, ani z miasta. Jestem z 

małego miasteczka. 
W głosie Józka zadźwięczało trochę 

tłumionej porywczości. Nieprzyjemne mn 
było to dopytywanie wobec Zoni i Że- 
browskich. Czuł, że Stągowicki ma jakąś 
perfidną intencję, dlatego nie chciał od- 
powiedzieć wprost, a jednocześnie wie- 
dział, że uchylając się od prostej odpo- 
wiedzi, ośmieszy się niewątpliwie. Bo 
śmiesznem jest, w czasach powojennych 
wstydzić się swojego pochodzenia. Zo- 
nia ze swej strony była wściekła: na Žo 
cia — za indagację, na Józka — za mil- 
czenie. On znowu miał do niej żal, że nie 
przerwie przykrej rozmowy. Z jej towa 
rzyskiem wyrobieniem mogłaby tak łat- 
wo! 

Tymczasem Żozio ciągnął strunę da- 

| — PRZYSPOSOBIENIE RALNICZE 
WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W 
POWIECIE MOŁODECKIM. Inicjetorem 
Przysposobienia. Rolniczego wśród! młodzie 
ży szkolinej tut. powiatu i jej opiekunem 
jest inspektor szkolny p. Szepietowiski,— 
Opracowamy przez niego okólnik do szikół, 
był bodźcem dla pp. kierowników! do roz- 
poczęcia odłogiem leżącej pracy, a dla 
tych, którzy już tę pracę prowadzili, był 
zachętą do dalszej pracy, że wysiłki ich z0- 
stały zrozumieme ii ocenione 

Pau imspektor oceniając doniosłość P. 
R, akcję tę popiera moralnie i materjalnie. 
Dzięki tej inicjatywie poletka doświadczal- 
me są prawdziwą lozdobą ii chlubą dzieci 
szkolnych z pracy swych rąk. Są w: powie- 
cie szikoły, które mają po kilka' zespołów 
P. R., młodzieży szkolmej. 

Dzieci chętnie oddają się tej pracy, 
przez eo wyrabia się rw! niech zamiłowanie 
do: systematycznej roboty, podnosi kulturę | 
nolną. Stamsi: z zaciekawieniem śledzą cały 
przebieg (uprawy mało im znanych roślin 
okopowych. 

Niektónzy rolnicy reidzą się swych dzie 
ci, w jalkii sposób uprawiać woślimy paste- 
winie. Pp. kierownicy szkół przyjęli na sie- 
bie obowiązek lustracji poletek i udziela- 
mia fachowych wskazówek, a starszym 
dzieciom powierzono obowiązki przodowni- 
ków. Tak świetnie zapoczątkowane akcja 
wyda z siebie obfity plon, wi postaci pmzy- 
gotowanych do swego zawodu dobrych o-. 

bywateli-nolmikórw. 
Opieka szkolna mie kończy się tylke 

mia ukzącej się młodzieży, ale roztacza swe 
opiekuńcze skrzydła ma młodzie która 
już opuściła. progi szkialne i aposobi się do 
swego majwiodi, 

Z groma tej młodzikży uiwomzona uż 
zespoły. Przęsposobiktta: Rolniczego. M. S. 

Radje wileńskie 
PONIEDZIAŁEK DNIA 29 MAJA 

12.05 Aud. dla poborowych (muzyka). 
14.40 Program dzienny. 
14.45 Ulubione utwory skrzypcowe (płyty). 
15.15 Giełda rolnicza. 
15.25 Aud. dla dzieci: 1) „Czarodziejski 

trzewiczek* — opowiadanie Elżbiety Minkiewi 
czówny; 2) Niespodzianki. 

15.55 Muzyka francuska (nowe płyty). 
16.25 Francuski. 
16.40 „Reforma ubezpieczeń społecznych*— 

odczyt. 

17.00 Koncert solistów. 
18.00 Odczyt francuski. 
18.40 „Walka o Bałtyk w latach 1917 — 

1918* — odczyt litewski. 
18.55 Rozmaitości. 
19.00 Codz. odc. pow. 
19.15 Wil. kom. sport. 
19.30 Na widnokręgu: 
19.45 Pras. dz.. radį. 

dz. radį.; d. c. opery. 
22.15 Skrzynka techn. 
22.30 Muzyka taneczna. 
23.00 Muzyka taneczna. 

MAAAAAAAAKGKAAAAAAAAAAAASASAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 

т 4 — 8. Tel. 567. 

głoszenia: poczta Tur 
monty, folw. Paukszte-* 
liszki A. Jodko. 

  

  

WYCIAG ZCENNIKA WIN GRONOWYCH 

firmy 

JANUSZEWICZ 
Zamkowa Nr. 26-a, 

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

j 

Mieszkanie 
z 12 pokoi dla biura i drukarni 

poszukiwane 

EURO NEWW — — — — — — 
Lekarze Letnisko 

w Śródmieściu Wilna 

EEST KU do Wynajęcia 1, 2 lab 
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Zanim. dacie w 1 
szenie do pism miej- 

© 

Baczność! н он ма, 
Sprawdzcie 

ceny ogłoszeń i 
żądejcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iź 

ogłoszenia do SŁOWA oraz da 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Biura Reklamtowege 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

  

oferty w Redakcji JB 

3 pokoje z kuchnią i 

dia K. L. 

werandą, w maj, Pasz- 
karnia 6 kim, od Wilna. 
Obok rzeka i las sos- 
nowy. Miejscowość ma- 
lownicza, Komunikacja 
bardzo dogodna aute- 
busem co godzine z 
Placn Orzeszkowej (i 
koleją), Dowiedzieć się: 
Plac I WALA 3 

m. 8. 

POKÓJ 
LETNISKO 

  

Dr. Ginsberg 

3, о@ 8 — 1 

ЪЕЁПЁБКП 

LETNISKO 
malownicze, zdrowe — lub dwa, z dużą weras 
ciche i 
Jeziora, rybołóstwo Е 
dla myśliwych polowa- ul. Łetnia 6 m. 1. De- 
nie. Odżywianie świeże wiedzieć 
zdrowe i 

20.00 Opera z płyt („Rigoletto* — Verdie- kowite utrzymanie 100 
go). Wiad. sport.; d. c. opery; dod. do pras. zł, 

Las, dą, obok lasu, de wy- 
— najęcia tanio. Zakret — 

ustronne. 

się od godr. 
12 do 5 po poł. obfite. Cał- 

  

KAARARAAADAREO Któż 

PosZUKUJĄ 
PRACY 

od osoby w m. —— 

  

  

10 — 13 1 16 — 20 
|   

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni —. 
z dobrym akcentem peł 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Pasia- 
da świadectwa. Dąbre- 
wskiego 12 m. 3. 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skoficzone 5 LR szk. 
powsz.) prosi @ fakę- 
kolwiek ргасе. — Ądret 
Wiłkomierska Xe 117.     

WYYYVYYYVYVYY 

— Z małego miasteczka? To może 
najniedogodniejsze dla pojmowania i od- 
czucia przyrody. Czy cała rodzina pań- 
ska mieszka w tem małem miasteczku? 

Żołądź zacisnął obie pięści pod sto- 
łem; może byłby wybuchnął, gdy przy- 
Szła mu z pomocą Lusia Żebrowska. 

— Ależ kuzyn odbiega od przedmio- 
tu! Chcę posłyszeć coś jeszcze o giem- 
zach pirenejskich! No, bo pomyślę, że ku 
zyn ich na oczy nie widział, i opowiada 
nam z jakiejś revue czy magazine'u... 

Całe towarzystwo roześmiało się i 
atmosiera złagodniała odrazu. Żozio 
wstał z miejsca i skłonił się przed Żeb- 
rowską, ale ona odmówiła tańca. Już 
przedtem porozumiała się oczyma z Józ- 
kiem, a teraz odeszła z nim na przestrzeń 
"wolną od stolików. 

Zonia odprowadziła ich zdziwionem 
spojrzeniem. Ježeli Józek chciał wogóle 
tańczyć — to chyba pierwszy taniec na- 
leżał się narzeczonej!... Wesoły. wieczór 

spochmurniał. Zonia nie mogła w żaden 

sposób pozwolić, by ją lekceważono. 

Przetańczyła z Żoziem, a potem zaczęła 

z nim ożywioną rozmowę na temat naj- 

nowszych prądów w literaturze i sztu- 
CE: 

Wiedziała, że Józek nie znał się na 
tych sprawach i, naumyślnie, chciała pod 
kreślić mu, że są rzeczy, w których ona 
lepiej się orjentuje. Żozio zato na tych 
terenach był u siebie w domu. Czytał du 
żo i miał wprost dziedziczne zaintereso 
wania kulturalne, których się nawet po- 

troszę wstydził, jako zagadnień nie na 
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wać, więc zaczął mówić trochę powierz- 
chownie, ale ciekawie i błyskotliwie. 
Przeprowadzał analogję, charakteryzo- 
wał, porównywał, cytował ciągle po pol- 
sku i po francusku, recytował całe u- 
stępy z pamięci... a, co chwiła, zwracał 
się do Józka, odwoływał się do jego są- 
du i pytał o zdanie. 

Józek siedział, jak na rozżarzonych 
węglach. Z zasady nie puszczał się nig- 
dy w dyskusję o zagadnieniach małe so- 
bie znanych... krew burzyła się.w nim na 
Żozia, którego manewr rozumiał dosko- 
nale. To mu odbierało resztę pewności 
siebie. Uważał pilnie, choć nieznacznie 
na Zonię i widział, że się niepokoi. Jej 
maleńka zemsta przerosła poprzednie za 
miary. Nie chciała kompromitować ]6z- 
ka, tylko podrażnić go trochę. Teraz cze 

kała, aż przemówi z zapartym tchem. Jó- 
zek musiał się zdecydować. Położył zwi 
nięte „ięści na stół i powiedział złym 
głosem: 

— Mało znam się na literaturze pięk 
nej. Właściwie nie mam na to czasu. W 

chwilach wolnych najchętniej czytam pe 
wieści detektywne, bo przy nich nie po- 
trzebuję myśle*... A myślenia i kombina 
wania mam dość przez cały dzień. Te 
jest los nas wszystkich, którzy tworzymy 
i we życie. Tak śmiem twierdzić. Two- 
rzymy je własnemi rękami, odbudownje- 
my z gruzów powojennych, czujemy pod 
palcami jego miękki, elastyczny bez - 
<ształt, z którego dopiero trzeba coś u- 

ic. Nie mamy czasu na analizę tego 
życią w iiteraturze 

   

Lusi Żebrowskiej i była zadowołona. hazard, mą wdzięczność dla kuzyna i, podnieco- lej. czasie. Teraz jednak pragnął zaimpono- D. C. N. ё 
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