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Minister Beck, a prasa polska Tekst 
(Prasa polska pod względem polityki za- 

granicznej i stosunku do Niemiec da się 

podzielić na dwa skrzydła, Skrzydła te są 

bardzo mierówno obskidzóme, ma  jedhem 

zajęły swe stanowiska: wszystkie organy 

pnorządowe, endeckie, a odniedawna tak- 

że żydowskie i socjalistyczne. O gazetach 

ulokowianych ma tem skrzydle nie mo- 

żna powiedzieć, nby ich działalność w 

czemkiolwiek przyczyniła. się do polepsza- 

nia czy naprawiania stosunków Polski z 

Niemcami, Drugie skrzydło tj. prasę dążącą 

do pokojowego porozumienia z Niemezmi 

( reprezentowaliśmy i reprezentujemy tylko 

,. my jedni, tylko masze pismo, jeśli nie ma- 

my liczyć dziennika niemieckiego wycho- 

dzącego w Łodzi, oraz do pawnego stopnia 

tygodnika „Prawda organu przemysław- 

ców łódzikich. 
Jesteśmy calkiem. spokojni, że używi:jąc 

negatywnych okmeśleń: „pisma te nie 

przyczyniają się do polepszania, ami też na- 

prawiiemia naszych stosunków z Niemcami, 

mie zdążają po linji polsko - niemieckiego 

porozumienia — mżyliśmy: określeń wła- 

ściwych i powściąglbstych. Dla większej 

jedmak. ścisłości spróbujmy prasę polską 

rozbić na kilka grup w zależności od in- 

tensywności  antyniemieckiego nastawie- 

nij. Do grupy pierwszej będzie mależyć 
„Il. Kurj, Codz.* t. zw. „prasa czenwona', 

„Polska Zachodnia j cała. prasa żydowskn, 

do grupy drugiej,, Robotnik (nawoływanie 

do krucjaty mw obronie socjal-demokracji 

gdańskiej) ; do grupy trzeciej „Kurjer Po- 

ranny (głośny wywiad z Beneszem, zaraz 

później przez  Bemesza «co do К- 

ku ustępów zdementowany) do gru- 

РУ czwariej zaliczymy „Gazetę 

Wiarszawską“ i inme pisma endeckie, do 

grupy wreszcie piątej ni:jbardziej z matury 

rzeczy powściągliwą i umiarkowaną „Gaze- 

tę Polską*. Oczywiście, iż przytem stop- 

miowaniu i dozowaniu  antymiemieckošei, 

braliśmy pod uwagę tylko najbardziej 

zname ong:my prasowe. 

Grupa pierwsza pisze o Niemcach 

ten sposób i wj tym tonie jakiego używały 

gazetki przezniaczone dla. „manschafftów 

wszystkich wojsk skoro już w ezasie to- 

czącej się wojny pisały o mieprzyjacielu, 

„Cały nzeród niemiedki to naród podły i 

kwita*, — oto wrażenie, które ma: codzień 

ezytelmik Il. Kurj. Codz. Jaka szkoda. że 
tem tak poczytny i pienwszorzędnie pod 

mizględem dziennikarskim redagowany or- 

gan. krakowski szerzy takie spustoszenia 

w objektywizmie opinji polskiej. Przecież 
w dziedzinie opimji publicznej krakowski 

„kurjerek" to prowdziwa. potęga! Więcej 
rozumiem stanowisko prasy żydowskiej. 
Gdybym był żydem i sjonistą takżebym za- 

palał się do antyhitlenowskiej propagan- 

dy. „Nesz IPrzegląd* jest zupełnie co do 

swoich artykułów) usprawiedliwiony. 

Gazetę Warszawską zaliczyłem do gru- 

py czwartej. Największemi antyniemcami 

byli u mas zawsze endecy. Omni stwonzyli 

doktrynę, tezę, dogmat, że jedyne dla 
(Polski miebezpieczeństwo to _ niemiecki 

„Drang nach Osten“. — Džiš niema „Drang 

nach Osten“. Wschėd Niemiec wyludnia 
się, zachód pęcznieje w ludzi, fabryki. 

maszyny i antagoniizmy polityczne, „Drang 

mach Osten" zamienił się najwyraźniej w 

„Drang nach Westen*. Ale emdecy swiego 

dogmatu mie zmienili. Jednak w tej mojej 

klasyfikacji znaleźli się w grupie czwartej i 

dla każdego, kto czyta gazety polskie jasne 

jest, że w amtyniemieckości zdystamsowali 

endeków nietylko ci „zawisze jproniemiec- 

ey* żydzi, ale i byli aktywiści, cekaeniści i 

eekawiści. Dlaczego tak sę stało? — Nie- 

stety: z tego powodu nie będą mogł powiie- 

dzieć endekom żadnego komplementu. 

Przeciwmie jest to tylko jeden dowód 

więcej jalk płytkie, jak niemądre i dzie- 
ainne jest to, eo endecy nazywają swoją 
myślą polityczną. 

W roku 1914-tym endecy pnzekładali 

hasła antysemickie pomad hasła miepod- 

ległościowe. W r. 1933 przekładają husła 

amtysemickie ponad _ antymiemiedkie. Nie 
zmienili swoich poglądów nw istotę sto- 

suników polsko - miemeckich madal kulty- 

wują strach przed „Drang mach Osten“, 
lecz Niemiec wydał się im sympatyczny 

i mmiej godny zwalczenia żylko dla 
tego, że bije żyda. Jest to oczywiście po- 
_gląd bardzo płytki. Nlawet jeśli ktoś po- 
wie, że w: państwie o 14.proc.. ludności ży- 
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zrozumiałe — to jeszce nie zwalnia to en- 

deków od: orjentowania się w hierarchji 

ważności problemów politycznych. Dla 

najzawziętszego na całym świecie antyse- 

mity - Polaka problem niepodległości po- 

winien ibył górować mad jego ientysemity- 

zmem,  takisamo teraz problera tak za- 

sadniczy i tak decydujący jak stosunki 

polsko - miemieckie, powimien być górą i 

przytłaczać wszystkie antyżydowskie in- 

stymkta. Tymczasem u endecji jest inaczej 

Na politykę zagraniczną patrzą oni przez 

małą i brudną szybkę swioich żydożer- 

czych ihasełek. Widać stąd, że potęgę ży- 

dów oceniają jako większą i niebezpiecz- 

niejszą od potęgi Niemiec. 

Jest to objatx) braku realizmu, który io 

brak realizmu występuje zresztą w: Pol- 

sce równie intensywnie wśród innych kie- 

runków: myśli politycznej, choć w innych 

co do treści objawach. 

Potępiając niewolenie poglądów na po- 
litykę zagraniczną przez antysemityzm. z 

punktu widzenila polskiej racji stanu mu- 

simy. potępić objałiw odwrotny, to jest 

niewolenie tych poglądów: przez filosemi- 

tyzm. . Jeśli jesteś sjomistą, uważasz się za 

narodowego żyda, kupujesz sam, albo na- 

mawiasz innego do kupm: szyfkarty do 
Palestyny, to wolno ci przykłkdać sta- 
тай do tego, aby rząd polski w swojej 
polityce zagranicznej, robił takie posu- 
mięcia, które narodowi żydowskiemu naj- 
więcej korzyści przynieść mogą. Jeśli 
jednak masz na widoku nie imteresy jed- 
nej z marodowości w: Polsce z:mieszkalej, 
lecz interesy państwa polskiego. to mu- 
Sisz się zgodzić na to, że nrewet najbardziej 

pod względem humanitarnym uzasadnio- 

me względy, ustąpić muszą na plan dalszy 

przed racją stanu państwa polskiego. 

Wróćmy jednak do neszych dwuch 
skrzydeł prasy polskiej. Otóż skrzydle 
pierwsze któremu przyznajemy, że jest tak 
liczne i tak wspaniale reprezentowane, że 
łatwo może przejść do porządku dziennego 
nad głosem jakiegoś tam „Słown'** — to 
skrzydło pierwsze stoi ma wyraźnym grun- 
cie sprecyzowanej ideologji  endeckiej: 

„żadnego porozumienią z Niemeami, bo z 

tego i tak nic mie wyjdzie, wyjście z sy- 

tuacji polega mna nastraszeniu Niemiec, 

spłoszeniu paktu czterech, przez sojusz 

4 Małą Ententą, ze Związkiem Socjal. Re- 

publik. Rad.*. Niektórzy, ci właśnie któ- 

rym brakuje jakiegokolwiek realizmu 

w: polityce, którzy mie umieją politycznie 

rachotwiać, mierzyć i ważyć dodają z Łotwą 

Estonją ń.. Litwą, uzyskawszy wiidać od 

Litwy zgodę na sojusz z Polską, a od sie- 

bie samych błogie przekonanie, że państwo 

łotewskie jest właśnie tą potęgą, której 

blok czterech mocarstw napewno się prze- 

straszy. 

Drugie skrzydło to jest my i nasi oko- 

lieznościowi sprzymierzeńcy powtarzamy 

upareie: „franeusko - niemiecko - polskie 

porozumienie oto jedyma kombinacja da- 

rząca Europę pokojem. 

Jakie jest stanowisko pana 

Bedka? 

Polityka ta mie jest zbliżona do po- 

glądów przez mes wypowiedzianych. Rozu- 

miemy to dobrze. Min, Beck nie zrobił 

dotychczas nie takiego, coby dawało mam 

prawi do krzykmięcia z radości, że pol- 

ski minister spr. zagr. stanął na gruncie 

naszych poglądów. Zmając miestety nielo- 

jalność chwytów  polemicznych p:sy 

polskiej ze specjalnym naciskiem podkre- 

ślamy, że nie uważamy, aby min. Beck 

zbliżył się w czerakolwiek do całości рго- 

gramu przez nas uzasadnianego, 

Ale z drugiej strony, musimy także 

podnieść, że mie potrafimy utożsamiać po- 

fitylki min. Becka z programem tamtego 
skrzydła prasy polskiej i zalecaną przez 

ten zespół taktyką. Polityka min. Becka 

jest o tyle umiarkowana io ile tamie 

głosy są niepowściągliwe, o tyle spo- 

kojna, na ile tam panuje gwar. 

Zauwiażmy, przecie: 
Min. Beck, inicjator zbliżenia się po- 

litycznego do SSSR, pojmuje ten stan po- 
ikojowy pomiędzy S. S. S. R. i Polską 
jako realną podstawę polityki polskiej. 
Daje SSSR dowody najżyczliwszych sto- 
sunikków sąsiedzkich. W ten sposób zbli- 

ża się mioże do tego, eośmy powyżej o- 
krešlali jako ideologję endecką. Ale ni- 

ministra 
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paktu 4-ch mocarstw 
opublikcwany w pełnem brzmieniu 

LONDYN. PAT. — Dzienniki londyń- 

skie ogłaszają dzisiaj tekst paktu czte- 

rech mocarstw, który ma być jakoby we 

czwariek parafowany w Rzymie. Przed 

właściwym texstem umieszczono następ 

jacy wstęp: 

„Świadome 

cjąży na nich jako na członkach Rady 

Łigi Narodów, Oraz odpowiedzialnośc: 

wobec Lig: i jej członków, jako sygnatar- 

jusze paktu locarneńskiego, przekonane, 

iż stan niepokoju, panujący na Świecie, 

mioże być usunięty tylko przez wzmocnie - 

nie ucziicia przyjaźni i przez potwierdze- 

nie zawania w sprawie pokoju, wierne 

zobowiązaniom paktu Ligi, paktu w Lo- 

carno i paktu Keliog - Briand, oraz po- 

twierdzając swoją deklarację o nieucie- 

kaniu się do przemocy, którei zasady zo- 

stały przyjętc na konierencji rozbrojenio 

wej w dniu 2 rur ca; pragnąc dać najpeł- 

niejsze popa:cie wszystkim postanowie- 

niom paktu oraz respektując prawa każ- 

dego państwa, Wysokie Układające się 

Strony zgodziły się co do następujących 

artykułów : : 

1. Wysokie Układające się Strony zga- 

dzają się co do tego, że wszystkie kwe- 

stje pomiędzy niemi wiany być wniesione 

do Ligi Narodów, celem zapewnienia sku- 

tecznej polityki współpracy dla utrzyma- 

«!а pokoju. 

li. Wysokie Układające się Strony, 

biorąc pod uwagę ewentualne zastosowa- 

nie artykułów paktu Ligi Narodów, a 

odpowiedzialności, jaka 

zwłaszcza artykułów 10, 16 i 19, posta- 

nawiają badać przez regularne organa 

Ligi, podobnie jak wszystkie inne, propo- 

zycje, mające na celu ułatwienie pełnego 

zastosowania tych artykułów, zawartych 

w pakcie. : 

III. Ponawiając swoją wspėlną decy- 

zję z dnia 11 grudnia 1932 r., Wysokie 

Układające się Strony postanawiają, by 

brytyjski pian rozbrojenia był podstawą 

dyskusji, któraby ułatwiła konierencji 

rozbrojeniowej przygotowanie konwencji, 

zapewniającej istotne redukcje i ograni- 

czenie zbrojeń. — Niemcy uznają, że w 

systemie, mającym na celu ustalenie bez- 
pieczeństwa dla wszystkich narodów, mo 

ga uzyskać równouprawnienie tylko eta- 
pami, zgodnie z paktem Ligi. 

IV. Wysokie Układające się Strony 

zgadzają się co do tego, że będą się wza- 

jemnie naradzały we wszystkich kwest- 

jach, a zwłaszcza w tych, które dotyczą 

gospodarczej odbudowy Europy. 

V. Porozumienie niniejsze zawarte z0- 

staje na okres 10 lat, licząc od chwili 

wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i 

zostanie odnowione automatycznie, o. ile 

nie zostanie wypowiedziane w ciągu 8 

lat, trwając następnie przez okres nieo- 

graniczony, przyczem  Układające się 

Strony będą miały prawo wypowiedzenia 

tego paktu na dwa lata. 

VI. Porozumienie niniejsze będzie ra- 

tyfikowane w jak najszybszym czasie i 

będzie zarejestrowane w Lidze Narodów** 

Niemcy akcentulą 
BERLIN. PAT. — Z Rzymu donoszą, 

że rząd Rzeszy nadesłał dziś oficjalne za- 
wiadomienie, że przyjmuje bez zastrzeżeń 
tekst paktu 4-ch w brzmieniu uzgodnio- 
rem w ciągu ostatnich rokowań. W szcze 
gólności rząd Rzeszy nie wysunął żad- 

  

nych zastrzeżeń co de wzmianki o art. 
19 paktu Ligi, ani też co do trwania pak- 
tu 4-ch przez lat 10. Pakt parafowany ma 
być jutro. Zgodnie z życzeniem mocarstw 
tekst ogłoszony ma być równocześnie w 
4-rech językach. 

Z meetlngu lotniczego w Warszawie 

  

Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, składającego znakomitej lotni- 
czce polskiej p. Zofji Mikulskiej gratulację z powodu odniesionych przez nią sukcesów w 

czasie meetingu. 

dalej i nie chce z tej polkojawej mąki lepić 

gałek do rzucania w zachodnich przeciwi- 

mików. Jlest realistą politycznym, mi- 
nistrem bez przesady i famtazji, 

Wobec wszelkich projektów  mobili- 
zacji małej i bałtyckiej (mieistniejącej) en- 

tenty mnzeciwko paktowi! czterech, min. 

Beck zachował rezerwę znakomitą. Po 

wielkim hałasie M. Entemta, „przystała”* 

na pakt czterech. Stanowisko Polski było 

o wiele poważniejsze, 

„Robotnik“ wzywał min. Becka, «by 

wkroczył do Gdańska, powywracał urny 

wyborcze, powyciągał z mich hitlerowskie 

kartki wyborcze, pozdejmował swastyki z 
„ dowskiej istmienie stronnictwa  antyse- gdy i nigdzie mie wygrażał Europie pika- ulie gdańskich. Istotnie, gdyby min. Beck 
miekiego jest rzeczą mormalną, a duże mi czenwonej kerwalerji. Zapewniwszy so- chciał jak mrwis  Boyowski „gasić 

й №№& psychołogicznie bie pokėj na granicy wschodniej, nie idzie iampę i uszczypnąć kogoś w udo“ — 

to miał sposobność do zmobienia: ogólno- 

europejskiego zamieszania  imterwenjując 

na korzyść jednej z pantji w walce wybor- 

czej gdańszcz.n pomiędzy sobą. 
. Ale tego także nie zrobił. 

W sierpniu zeszłego roku, a więc pra- 

wie rok temu pisaliśmy ma tem miejscu 

o sprawach gdańskich. Artykuł mazytwał 

się „Bezpośrednio* ji z całą siłą staraliś- 

my się zaszczepić tezę, że z gdańszczana- 

mi trzeba gzdać bezpośrednio bez  ge- 

mawiskich instytucyj i komisarzy. Coś nam 

się zdaje, że ostatnie wypadki wi Gdańsku 

zbliżają mas do realizacji tej tezy. 

Reasumujemy masz amtykuł o dwuch 

skrzydłach prasy polskiej i ministrze 

Bedku. Powiedzmy : min. Beck: stoi po- 

między temi skrzydłami pośrodku. Cat. 

Zmiany w takście Paktu wpro- 
wadzają artykuł o rewizji 
LONDYN. PAT. — Do Londynu nade 

szły wiadomości, że tekst przyszłego pak- 
tu 4-ch mocarstw, jaki ujawniony został 
w prasie porannej londyńskiej, miał jako- 
by ulec nowym zmianom. Według tych 
wiadomości «*:. 3, dotyczący rozbrojenia, 
został na żądanie iNemiec wogóle usunię- 
ty. Usunięcie to nastąpić miało naskutek 
porozumienia kontrahentów, że kwestja 
rozbrojenia załatwiona będzie w konwen- 
cji rozbrojeniowej, przeto nie wymaga ta 
sprawa poruszania w pakcie 4-ch. Nato- 
miast na żądanie Musscliniego 

wprowadzony został do projektu 
paktu nowy artykuł, dotyczący 1e- 
wizji traktatów, na mocy którego 
ta rewizja zostaje wyraźnie wy- 
mieniona, jako postulat, mający 
być załatwiony na podstawie pak- 
tu Ligi Narodów. 

Koła rządowe Londynu  stwierdzajź, 
że zmiany te nie spowodują zwłoki w pa- 
rafowaniu paktu, które ma nastąpić we 
czwartek w Rzymie. 

w kotach tych jednak odmawiają wy- 
jaśnień co do wiadomości, że Francja, 
mimo parafowania paktu, nie zgadza się 
na jego podpisawie, dopóki stosunki jej 
z Włochawi nie zostaną unormowane— 
Sir John Sinion, który miał odjechać ao 
Paryża i Genewy, odłożył swój wyjazd 
na 2 dni, jakoby ze względu na ważne 
pertraktacje między Londynem a Wa- 
szyngtonem w sprawie długów wojen- 
nych. 

  

* * * 

PARYŻ. PAT. — Z Rzymu nadeszły infor- 

macje, potwierdzające wiadomość, iż pakt 4 bę- 

dzie parafowany w środę wieczorem lub w 

czwartek rano. Zwołana na dziś Wielka Rada Fa 

szystowska ogłosi w tej sprawie komunikat — 

Parafię położą w imieniu Francji, Niemiec i An- 

glji ambasadorowie, a w imieniu Włoch — pod- 

sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagra- 

nicznych Suvich. 

Opinia Francji 
PARYŻ. PAT. — Prasa francuska, komen- 

tując uchwałę zjazdu praskiego w sprawie pak- 

tu 4-ch dochodzi do wniosku, że Mała Ententa 

zrezygnowała ostatecznie ze swego stanowiska 

opozycyjnego. Wszyscy sprawozdawcy podkre- 

ślają jednak zdecydowaną wolę Pragi, Bukare- 
sztu i Białogrodu obrony zasady nienaruszalno- 

Ści rewizji traktatów i zmiany granic. 

„La Liberte“ podkreśla, że decyzja Francji 

skonsternowała jej sprzymierzeńców, a miano- 

wicie Belgję, Polskę, a w gruncie rzeczy i Małą 
Ententę, która w swoim komunikacie, pomimo 

zgody na podpisanie paktu 4-ch, w dalszym 

ciągu zgłasza szereg zastrzeżeń, dotyczących 

"ewentualności rewizji traktatów i granic. Dzien- 

nik zapytuje się też z niepokojem, czy pakt 4-ch 

nie dowodzi, że Francję oczekuje w najbliż- 
szym czasie pozbawienie praw suwerennego 

narodu. 

„Le Petit Parisien“ zauważa, że gwarancje, 

zaofiarowane Małej Entencie przez rząd francu 
ski sa wystarczające, co miało wpłynąć na u- 

znanie przez konferencję w Pradze paktu 4-ch. 

zmian uwzgłędniać ma on zasadniczą ideę Mus- 

soliniego. Współpraca 4-ch mocarstw i pokój w 

Europie zapewnione są na lat 10. Żądania Nie- 

miec co do rewizji i równouprawnienia są ró- 

wnież zabezpieczone. Niemcy, według opinji 

kół włoskich, pisze dziennik, mogą znów wziąć 

udział w koncercie wielkich mocarstw, jako 

członek uprawniony. 

Opinia Anglji 
LONDYN. PAT. — Cała prasa londyńska 

uważa za rzecz pewną, że pakt 4 mocarstw zo- 

stanie parafowany w czwartek w Rzymie, a na- 

stępnie rychło podpisany. Ma to być ekwiwalen 

tem konferencji rozbrojeniowej na wypadek jej 

odroczenia. Prasa uważa, że trudności zostały 

pokonane i na zasadzie depeszy z Rzymu ogła- 

sza rzekomo ostateczny tekst przyszłego paktu. 

Tylko jeden „Daily Herald“ donosi, že pakt + 

mocarstw nie będzie podpisany przed otwarciem 

wszechświatowej konierencji ekonomicznej, al- 

bowiem rząd francuski zamierza obstawać przy- 

tem, aby liczne nieuregulowane spory pomiedzy 

Francją a Włochami, będące od wielu lat 

przedmiotem bezowocnych rozmów dypioma- 

tycznych, zostały załatwione przed podpisaniem 

paktu 4 mocarstw. Oznacza to, zdaniem „Daiły 

Herald", odroczenie podpisania paktn na czas 

nieograniczony. 

Opinja Włoch 
Wysoko postawiona osobistość włoska mia 

la oświadczyć korespondentowi dziennika w 

Rzymie, co następuje: „Cóż znaczy włączenie 

art. 16 Statutu Ligi Narodów do paktu z chwi- 

ią, gdy tekst paktu powołuje się wyraźnie na 

pakt o nieagresji, a ten wyklucza stosowanie 

wszelkiego gwałtu. Wyłączone jest więc rów- 

nież gwatłowne zastosowanie sankcyj. 

Dziennik wskazuje dalej na możliwość ro2- 

poczęcia obecnie owocnej wymiany zdań mię- 

dzy Niemcami a Francją w sprawie wszystkich 

istniejących rozbieżności politycznych. Dziennik 

uważa, że trudności, stojące na drodze konfe- 

rencji rozbrojeniowej i Światowej konierencji 

gospodarczej w Londynie, nie wydają się już 

nie do wykonaia. 

TELEGRAMY 
O LOS GEN. SCHLEICHERA. 

BERLIN. PAT. Prasa francuska po- 
daje, że gen. Schleicher b. kanclerz Rzeszy 
z polecenie tajnej policji państwowej, — 
będącej niemieckim iednikiem  So- 
wieckiego GPU, zmuszony był zamiesz- 

kać w jednym z domóm zdrowia, gdzie 
przebywa pod nadzorem: władz bezpieczeń- 
stwa. 
WSPÓŁPRACA WŁOCH Z Z.S.R.R. 

BERLIN. PAT. Z Rzymu donoszą: że 
ambasador sowiecki przy rządzie włoskim. 
Potiomkin wyjechał dziś do Genewy gdzie 
ma się spotkać z Litwinowem, Z Genenjy 
Potiomkin udaje się do Moskwy. Podróż 
ta pozostaje w związku ze staraniami © 
mozszerzenie dotychczasowych stosunków 
włosko - sowieckich iw; dziedzinie wycho- 
dzących poza ramy zbliżenia gospodiercze- 

  

  

„Le Rempart* oświadcza, że premjer Dala- go. 

dier stał się znów tylko członkiem swego stron- : 

nictwa i dlatego oświadczył, że pakt 4-ch bę- 

dzie podpisany. 

Pierre Dominique w związku z uchwałami 

w Pradze podziela obawy co do ewentualnošci 
powstania dwóch bloków europejskich, miano- 

wicie wschodniego i zachodniego, przypuszcza 

jednak, że do tego nie dopuści Mussolini, który 

w obawie Anschlussu, zacznie kokietować Ma- 

lą Ententę. 

Opinja Niemiec 
BERLIN. PAT. — Z nieukrywanem zado- 

woleniem prasa niemiecka zapowiada definity- 

wne podpisanie paktu 4-ch. 

Półurzędowa „Deutsche Diplomatisch-Poli- 

tische Korrespondenz* przewidywana przez 

pakt „Action commune* ma na celu oszczę- 

dzenie Lidze Narodów rozważań nad możliwoś- 

ciami praktycznego zastosowania jej artykułów 

o sankcjach. Wymienienie art. 16 paktu Ligi, 
dotyczącego sankcji jak i art. 10, zawierającego 

gwarancje przeciwko naruszeniu status quo nie 

będzie mogło, zdaniem korespondencji, zneutra- 

lizowač art. 19, dla którego zastrzeżone zostało 

pelne zastosowanie. Wobec zastrzeżeń Polski i 

Czechosłowacji, które zgłosiły nawet wystąpie- 
nie z Ligi Narodów, Francja, pisze koresponden 
cja, poczyniła ustępstwa, które równają się zu- 

pełnej kapitulacji. 

„Berliner Tageblatt* pisze, że po osiągnię- 

ciu we wtorek późnym wieczorem porozumienia 

pomiędzy 4-ma mocarstwami w sprawie ostat- 
nich punktów spornych, pakt 4-ch stał się fak- 

tem. Nowy tekst parafowany będzie we czwar- 

tek przed południem. Pomimo zewnętrznych 

W KRAJU AL CAPONE 
LANSENG. (stan Kamsas), Z tutejsze- 

go więzienia stanowego zbiegło 11 nie- 
Ibezpiecznych pnzestępców. Jako zakłedni- 
ków uprowadzili oni dwie córki i sparali- 
żowaną żonę naczelnika więzienia oraz 2 
dozorców. Ucieczka nastąpiła podczas gry 
w piłkę możną me podwórzu więziennem. 
Na uciekających oczekiwał w pobliżu sa- 
mochód. (W pościgu biorą udział samiolo- 
ty wojskowe. 

Lot Karpińskiego do Australji 
WARSZAWA. PAT. — Na ostatniem posic- 

dzeniu Prezydjum Zarzadu Głównego LOPP u- 
chwalono objąć protektorat nad zamierzonym 
przez mjr. Karpińskiego lotem do Australji. Re- 
"zolucję przyjęto jednegłośnie. Major Karpiński 
ma już za sobą wspaniałe loty, a między in- 
nemi lot dookoła Europy oraz lot ponad Małą 
Azją i częścią Afryki. Obecna trasa lotu mjr. 
Karpińskiego ciągnąć się będzie na przestrzeni 
około 25 tysięcy km. od Warszawy przez Kra- 
ków, Konstantynopol, Bagdad, Buczir, Karachi, 
Kalkutę, Rangoon, Sumatrę, Batawję, Sarabe- 
ię do portu Darwina w Australji Północnej, a 
stamtąd do Melbourne, Sydney 1 Brisbane. Sa- 
molot, na którym mjr. Karpiński odbędzie ten 
lot, R 23, zaopatrzony jest w silnik Wright - 
Skoda, przygotowany przez Zakłady Plage i La 
śkiewicz w Lublisie oraz Polskie Zakłady Sko- 
dy na Okęciu w Warszawie. 

Zawieszenie broni mię- 
dzy Japonją a Chinami 

SZANGHAJ. PAT. W dniu 31 maja 

rano podpisane zostało w Tang-Ku for- 

malne zawieszenie broni pomiędzy Ja- 

ponją a Chinami, | 

 



* ubierać się dotychczas 

SILVA RERUM 
O TEM I OWEM — STĄD I STAMTĄD 

Gazeta Lwowska (147) otwiera nu- 
mer z dnia 30 b.m. artykułem p.t. „Uro- 
czystości sląsko-wileńskie i święto lwow 

skich kadetów. 
W dniach 27 i 28 b.m. odbyły się we Lwo- 

wie uroczystości ideowego i faktycznego ze- 
spolenia trzech kresowych ziem polskich: Gór- 
nego Śląska, Wiłeńszczyzny i Małopolski 
Wschodniej. 

Miasto nasze owiał uroczysty nastrój, u- 
. widoczniający się w odświętnych dekoracjach 

flagami o barwach państwowych. Wzmógł się 
też ruch uliczny i różnorodność spotykanych 
postaci. W dniach tych bowiem Lwów gościł 
około 1000 śląskich powstańców, delegację 
Wiłnian i rzeszę byłych wychowanków Kor- 
pusu Kadetów nr. 1 Marszałka Jozeia Pilsud- 

skiego. Przybyli również z racji odbywających 
się tu uroczystości ]. E. biskup połowy W.P. 
ks, Gawlina i wojew. śląski Grażyński. 

Uroczystości odbywały się w ramach Dni 
Śląsko-Wileńskich w związku z 15-tą rocznicą 

istnienia Korpusu Kadetów i przyjęcia szeto- 

stwa korpusu przez Marszałka Jozeia Pilsud- 
skiego. AS 

Kadeci Iwowscy potączyli Śląsk z 

Wilnem, pogłębiając tem znaczenie rocz- 

nicy. 
Gdy we Lwowie święto swe obcho- 

dzili kadeci, sromny Łuków miał też nie- 

codzienne uroczystości: dokonywał od- 

słonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza. 

Gazeta Warszawska (165) pisze: 

W ubiegłą niedzielę w Łukowie, odbyło się 

uroczyste odsłonięcie pomnika Henryka Sien- 

kiewicza. Pomnik ten ufundowany został przez 

mieszkańców miasta Łukowa i powiatu, celem 
uczczenia tego największego syna ziemi łukow- 

Pointe dzieło inż. Radwan-Krotkiewskie- 

go z Warszawy, stanął za miastem, na terenach 

nowej kolonji urzędniczej. Stanowi on prostą 

konstrukcję żelbetową, o cokole, oblicowanym 
szłachetnyni kamieniem; na frontonie ma kar- 

tusz marmurowy Zz bronzowym  medaljonem, 
podobizną Sienkiewicza. Medaljon jest dłuta 

prof. Rossmana. Poniżej medaljonu widnieje 
napis: „Henrykowi  Sienkiewiczowi, synowi 
ziemi łukowskiej — Łukowianie". 

Poznań ma swe uroczystości. Obcho- 
dzi mianowicie setną rocznicę urodzin 
kompozytora Bolesława Dembińskiego: 

Dziennik Poznański (123) informuje: 

100-na rocznica urodzin wo 
„apostoła pieśni skiej” — jak pięknie na- 

zwano Dzików — została godnie uczczo- 
na zorganizowaniem kilku imprez artystycz- 

nych, na które złożyły się: koncert w Auli Uni- 
wersyteckiej, akademja na Placu Wolności, 
koncert w parku Sołackim. Uroczyste nabożeń- 
stwo w katedrze, z odśpiewaniem „Mszy św. 

Alberta“, oraz motetów Dembińskiego, pod- 

kreśliło silne znaczenie i dostojność uroczy - 

stości. 
Koncert wieczorny w Auli Uniwersyteckiej 

zawierał wyłącznie kompozycje Dembińskiego: 

— Wstęp do kantaty — „Pieśń o ziemi naszej'* 
oraz „Polonez jubileuszowy”, wykonane przez 
orkiestrę Kolejow. Przysp. Wojskowego pod 
kier. p. Sternalskiego. Przemówienie p. Bojar- 
skiego zaznajomio słuchaczy z dziejami ży- 
cia kompozytora, życia pełnego inicjatywy i 
owocnej pracy na połu muzyczno-społecznem. 

Warto tu wspomniec o fakcie, iż krytyka mu- 
zyczna miejscowa odnosiła się do kompozytora 
z wielkiem uznaniem „czego dowodem recenzja 
„Dziennika Poznańskiego” z 1865 r. — cyto- 
wana przez p. Bojarskiego — napisana z oka- 
zji wykonania „Mszy** Dembińskiego. 

W Toruniu też uroczystość: otwarcie 
wszechpolskiej wystawy  filatelistycznej:: 

Atrakcję stanowią eksponaty Min. Poczt i 
Tetegrafów, przedstawiające całokształt wszyst 
kich znaczków pocztowych polskich w walu- 
cie złotowej, począwszy od r. 1924 do obe:- 
nej chwili, tudzież oryginalne ich rysunki, pro- 

jekty, próby i t.p. 
Z prywatnych zbiorów nałeży wymienić 

P. W. Rachmanowa z Warszawy zbiór znacz- 
ków i całostek polskich z r. 1860, p.p. Niklew 
skich z Torunia, zbiór znaczków używanych 
na ziemiach Połski, p. L. H. Weimara z War 
szawy specjalizowany zbiór polskich znaczków 
przejściowych z roku 1918 — 19, p. Rembie- 
lińskiego z Warszawy, zbiór znaczków komite- 
e poczty miejskiej w Warszawie z 1915 
— Ё 

Komitet wystawy filatelistycznej w Тоги- 
niu na podstawie orzeczenia jury premjować 
będzie eksponaty medalami złotemi, srebrnemi 
i O dyplomami i listami pochwal- 
nerni. 

A w Warszawie, jak podaje Gazeta 
Polska (148) atrakcja z kategorji tragi- 
komicznych: statek „Pośpieszny', które- 
mu widocznie, wcale się nie śpieszyło, 
utknął na mieliźnie więziąc 150 wyciecz- 
kowiczów. 

Niemiła przygoda spotkała ub. niedzieli 
wycieczkowiczów, którzy udali się na spacer 
statkiem po Wiśle. 

W drodze powrotnej statek utknął o godz. 
6-tej wiecz. między Radością i Miedzeszynem. 

Do północy nikt nie przyszedł uwięzio- 

„Tajne“ posiedzenie konferencji r 
SŁOWO 

Hrojenidwei    
mówi o jej odraczeniu 

GENEWA. PAT. — Prezydjum konie 
rencji rozbrojeniowej zebrało się w środę 
po południu celem powzięcia decyzji co 
do dalszych prac konierencji. Posiedze- 
niu temu, które trwało 3 i pół godziny, 
przewodniczył Henderson, który usiłował 
nadać mu charakter ściśle tajny. Przybyli 
liczni członkowie  delegacyj dowiedzieli 
się ze zdumieniem, że przewodniczący za 
rządził, aby na posiedzenie wpuszczeni 
„zostali tylko pierwsi delegaci wedle imien 
nej listy, podczas gdy dawniej tajność 
posiedzenia ograniczała się do wyłącze- 
nia z niego prasy i publiczności. Nasku- 
tek protestu przewodniczący dopuścił u- 
dział dwóch członków każdej z 14-tu de- 
legacyj, zasiadających w prezydjum. Po 
dłuższej dyskusji prezydjum ustaliło dla 
przedstawienia komisji głównej następu- 
jace propozycje: 

1) po zakończeniu pierwszego czytania pro 
jektu konwencji komisja gł. odroczyłaby się 
przed przystąpieniem do drugiego czytania; 

2) odroczenie trwałoby do 27 czerwca, 

przyczem przewodniczący byłby upoważniony 
do przyśpieszenia, bądź opóźnienia w razie po- 
trzeby, daty zebrania się komisji głównej; 

3) w okresie przerwania prac komisji głó- 
wnej, prezydjum przygotowałoby na posiedze- 
niach poufnych tekst dła drugiego czytania 
projektu konwencji i przedsięwzięłoby koniecz- 
ne rokowania zapomocą podkomitetów ; 

4) komisje techniczne Obecnie pracujące 
kontynuowałyby swe dyskusje; 

5) projekt konwencji, który został przyjęty, 
jako podstawa dyskusji, byłby obecnie przyjęty, 
jako podstawa konwencji. Przyjęcie to nastąpi- 
łoby bez przesądzania poprawek i propozycyj, 
które mogłyby być przedstawione w drugiem 
czytaniu, w szczególności co się tyczy dodat- 
kowych rozdziałów, poświęconych handlowi i 
tabrykacji broni oraz ograniczeniom budżeto- 
wyńi. 

Na początku Henderson proponował, 
aby zadanie przygotowania tekstu dla 
drugiego czytania powierzone zostało ko 
mitetowi 9-ciu delegacyj, nie wyjaśniając, 
jakie państwa miałyby być reprezentowa 
ne. Propozycja ta napotkała jednak na 

W 250-tą rocznicę odsieczy Wiednia 

sprzeciw, wobec czego zdecydowano, że 
zadanie to przypadnie w udziale prezy- 
djum, w którem, jak wiadomo reprezen- 
towane są Wielka Brytanja, Francja, Pol- 
ska, Niemcy, Włochy, Japonja, ZSRR, 
Stany Zjednoczone, Czechosłowacja, Tur 
cja, Szwecja, Belgja, Hiszpanja i Austrja. 

* * * 

BERLIN. PAT. — Omawiając wczorajszą 

debatę konferencji rozbrojeniowej, prasa niemie 

cka zapewnia, że Niemcy tylko pod tym wa- 

runkiem przystąpią do takiej umowy, o ile doj- 

dzie do zrównania zbrojeń państw uzbrojonych 

i rozbrojonych. 
„Taegliche Rundschau“ podkrešla, že Niem- 

cy nadal odrzucają system, oparty na t. zw. 

aktach generalnych i będący  uwiecznieniem 

dyktatu wersalskiego. Jeśli Francja pisze 

dziennik — uzależnia teraz dalszy swój udział 

w konferencji rozbrojeniowej od przyjęcia 

swych żądań bezpieczeństwa, to liczyć się na- 

leży już w najbliższych dniach z rozbiciem o- 

brad. 
* * * 

LONDYN. PAT. — Dzisiaį przed poludniem 

odbędzie się posiedzenie gabinetu, na którem 

zapaść mają ważne uchwały, dotyczące dalszej 

taktyki brytyjskiej na konferencji rozbrojenio- 

* wej, a także nowych zastrzeżeń Francji co do 

  

W związku z przypadającą na r.b. 250-tą rocznicą ocalenia Wiednia przez króla Jana Sobie- 
skiego, podajemy dziś na naszem zdjęciu widok wnętrza kaplicy Jana Sobieskiego na górze 
Kahlenberg pod Wiedniem z godłami i obrazami króla Jana Ill-go Sobieskiego. 

Ia lanke Kavi 
Żądają ogłoszenie go nie amatorem lecz pro- 

fesionałem sportu 
Przedwczoraj dwa pisma czeskie wystąpiły 

z wiadomością, jakoby Finlandja miała na tere- 
nie międzynarodowym zażądać zdyskwaliliko- 

wania słynnego sportowca polskiego, szybko- 
biegacza Janusza Kusocińskiego, z którym zdo- 

byliśmy po Finnach mistrzostwo świata i który 

obecnie także ma opinję przeciwnika nie do po- 
konania. Wczoraj w prasie czeskiej nastąpiła 

prawdziwa nagonka z tego tytułu. Wiadomość, 

najwyraźniej poch ca z jednego i tego sa- 

mego źródła, przedrukowała z nader przychyl- 

nemi komentarzami cała prasa niemiecka i cze- 

ska na terytorjum Czechosłowacji. Poza Czecha 

mi i Finlandją, prasy innych państw podały te 

wiadomości, powołując się na Pragę i zaopa- 

trując je od siebie znakami zapytania. 

wedle tej wersji czeskiej, Finlandja ma od- 

międzynarodowych władz sportowych zażądać 

ogłoszenia Kusocińskiego protesjonałem, co jax 

wiadomo pociąga za sobą zakaz występowa- 

nia danego zawodnika na zawodach międzyna- 

rodowych sportowych, noszących cechy gry 

amatorskiej, nie zaś pokazu, za który pobiera 

się, jak za występy cyrkowe, pieniądze. Finlan- 

dja ma twierdzić, że Kusociński za dwa starty 

jakie się miały odbyć w początkach czerwca br. 

w Finłandji, miał zażądać przez swego mena- 
gera kwoty tysiąca dolarów, a potem podnieść 
ją nawet do 10.000 zł. 

Jak donosi prasa czeska, Finnowie zebrali 
rzekomo materjai obciążający, aby następnie 

sprawę Kusocińskiego przedłożyć międzynarodo 
wej Federacji lekkoatletycznej, jako odwet za 

Nurmiego. — Ten ostatni mistrz Świata został 
zdyskwalifikowany jako profesjonał i dziś jego 

miejsce ma Kusociński. 

nie okazali żadnej pomocy, ale nawet w Mie- 
dzeszynie pobili jednego z uczestników wy- 
cieczki. Część wycieczkowiczów udała się pie- 
szo do Warszawy. O godz. 12 w nocy statek 
„Gniezno”, płynący do Puław, rozpoczął Ścią- 
ganie „Pošpiesznego“ z mielizny, iecz bez skut- 
ku gdyż widocznie statek był nadmiernie obcią- 
żony. Dopiero, około godziny 4-tej nad ranem 

nym z pomocą. Okoliczni mieszkańcy nietylko na skutek alarmu przybyłych pieszo do miasta 

  

TEATR 
„DŻIMBI* — KOMEDJA 

Teatr w ogrodzie po-Bernardyńskim 
zrobił to, czego uporczywie nie chce zro- 
bić przyroda: rozpoczął sezon letni!.. Słu 
sznie się to nam należy, bo chodzić w 

„czerwcu w futrach i z parasolami — 
nudna to jest rzecz, — natomiast inaczei 

było niesposób. 

Teatr letni przeprowadził walkę z 
przyrodą i zwyciężył nie odrazu. Naj- 
pierw musiał skapitulować i zrezygnować 
z pierwotnego terminu inauguracji, —póź- 
niej natomiast skapitulowała przyroda i 
na dzień otwarcia sezonu trochę nąpali- 
ła w piecu i zmobilizowała większą ilość 
promieni słonecznych, wskutek czego wy- 
tworzyło się podobieństwo lata. 

Za to, że Teatr Letni przekonał nas 
wreszcie o istnieniu lata, należy mu się 

. szczera wdzięczność, za to, że zrobił to 
lato zapomocą nie jednej jaskółki (tak 
się robi tylko wiosnę), — lecz dwóch, 
—wdzięczność musi zwiększyć się wdwój 
nasób!.. 

Pani Jadwiga Zaklicka zawitała do 
nas z Poznania, który został przez nią 
podbity i zdobyty raz na zawsze, — 
ewentualność buntu, lub zdrady jest wy- 

LETNI 
W 3-ch AKTACH STEFANA ZAGONA. PRZEŁOŻYŁ 

ARTUR-MARJA ŚWINARSKI. 

kluczona. Pan dyrektor Teofil Trzciński, 
dobrze znany Wilnu z czasu jego paro- 
miesięcznej pracy z epoki panowania w 
Wilnie Reduty, zjawił się obecnie w cha- 
rakterze szefa sztabu generalnego, aby 
dopomóc p. Zaklickiej w zdobywaniu 
Wilna. 

Sytuacja więc w Wilnie jest dość gro- 
źna, dlatego też tylko zdecydowany 
tchórz nie pośpieszy do Teatru Letniego; 
ponieważ zaś Wilno jest miastem ludzi 
odważnych, przeto... 

Właśnie, o to chodzi!.. 

Co to jest „Dżimbi**?.. Ano — kome- 
dja, napisana przez mężczyznę, który coś 
niecoś ma do zarzucenia biednym niewia- 
stom!... W dobie obecnej, czyli w okre- 
sie równouprawnienia mężczyzn z nie- 
wiastami, (niestety, jeszcze nie całkowi 
tego, bo niewiasty mają zadużo przywi- . 
lejów!) — obecnie można od czasu do 
czasu ulżyć sobie, wypowiadając szereg 
nieskomplikowanych aforyzmów na te- 
mat kobiet. 

Ten sport nikomu nie szkodzi: sytua- 
cja mężczyzny od tego się nie zmieni, — 

wycieczkowiczów wysłany został na pomoc 
statek „Steran Batory*, na który przesiedli się 
pozostali jeszcze zziębnięci, głodni i zdener- 
wowani pasażerowie, wśród których było wiele 
kobiet i dzieci. 

O godzinie 5 rano wycieczka dotaria do 
Warszawy. Oczekiwanie na pomoc trwało za- 
tem 11 godzin. 

Lector. 

kobiety zaś mają reklamę wcale nie naj- 
gorszą — i są zadowolone. 

W „Dżimbi'* mężczyźni szukają praw 
dziwej, czy, jak się w okresie deficyto- 
wych budżetów mówi, — „stuprocento- 
wej“ kobiety. ż 

Podróżnik — myśliwy (Alfred Ło- 
dziński) czuje istny lęk przed kobietą — 
despotką, robiącą z mężczyzny niewolni- 
ka. Mąż takiej kobiety zawsze wygląda 
karykaturalnie i upakarzająco: jego rola 
ogranicza się przeważnie do roli sługi i 
tragarza, co, rzecz jasna, nie każdemu 
może przypaść do gustu... 

Natomiast malarz (Lech Pośpiełow- 
ski) nie znosi kobiet ślamazarnych, bę- 
dących bladym, denerwującym cieniem 
mężczyzny, — pragnie kobiety silnej, od- 
znaczającej się wielkim temperamentem i 
zdolnością do walki o swe prawa. 

Ale Podróżnika kocha Biała Kobieta 
(Hanna Biernacka), która niedelikatnie, 
a nawet brutalnie narzuca swoją osobę i 
pragnie mieć z mężczyzny jakąś ozdobną 
dekorację, z którą jej byłoby do twarzy, 
a przedewszystkiem wygodnie. ` 

Malarz zaš ma modelkę (Irena Pasz- 
kowska), niezwykle urocze, ale przeraža- 
jąco płaczliwe stworzonko, mogące obrzy. 
dzić życie zapomocą swej ckliwej troskli- 
wości, pokory i uległości. 

Podróżnik w sposób niezwykły wy- 
brnął z przykrej sytuacji: uciekł od Białei 

ostatecznego podpisania paktu 4 mocarstw. 

Po tem posiedzeniu sir John Simon odje- 

chać ma do Paryża, gdzie w ciągu dnia jutrzej- 

szego przeprowadzi rozmowy wyjaśniające z 

premjerem Daladier, a następnie uda się do Ge- 

newy. Й 

LZSET TAI BEO IEEE RER S AEA, 

POSEŁ R. P. W STOKHOLMIE — 
CZŁONKIEM HONOROWYM POLSKO- 

SZWEDZKIEJ IZBY HADLOWEJ. 

SDOKHOLM. PAT. Na odbytem wczo- 
raj dorocznem 'walnem zgromadzeniu — 

Szwedziko - Polskiej Izby Handlowej wy- 
brano ma członka homorowego Izby po- 
sla R. P. iw Stokholmie Rozwadowskiego, 
Z okazji walnego zgnomadzenia p. Gun- 
marson  włygłosił odczyt ©0 zadamiach i 
przyszłości Polski ma morzu. 

Wielka mowa Foerstera 
GDAŃSK. PAT. Foerster, przy- 

wódca narodowych socjalistów, mąż za- 
ufania Hitlera w Gdańsku, wygłosił na 
publicznem zebraniu dłuższe przemówie- 
nie, poświęcone programowi nowego Se- 
natu, który, jak zaznaczył mówca, będzie 
w ciągu 2-ch najbliższych tygodni ostate 
cznie ukonstytuowany wyłącznie z człon- 
ków partji narodowo - socjalistycznej, — 
Nowy Senat dążyć będzie do utrzymania 
spokoju i porządku przy zachowaniu. w 
mocy przepisów konstytucyjnych. Co do 
walki z marksizmem, to w tej dziedzinie 
narodowi - socjaliści, mówił Foerster, nie 
pozwolą nikomu dyktować sobie żadnych 
wskazówek. Dalej zwrócona ma być u- 
waga na popieranie niemieckości Gdań- 
ska. W polityce zagranicznej przyszły Se 
at respektować będzie traktaty, na mocy 
których Wolne Miasto zostało stworzone. : 

Króliki z zarazkami 
- chorób 

SKRADZIONE I SPRZEDANE DO RESTAU- 
RACJI. 

Z kliniki dermatologicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego, przy szpitalu Dz. jezus, skra- 
dziono w nocy 3 króliki, hodowane tam specjal- 
nie dła celów doświadczalnych. Na jednym był 
szczepiony SYFILIS, na dwóch pozostałych — 
RAK. 

O kradzieży tej nie zawiadomiono policji, 
lecz zarządzono poszukiwania na własną rękę. 
Wkrótce otrzymano wiadomość, że króliki na- 
był właściciel kawiarni, przy ul. Żelaznej 16, 
Andrzej Rombel. Do kawiarni przyszedł lekarz 
z posługaczem. Znaleźli tam jednak tylko 2 kró- 
liki, ze szczepieniem raka, trzeci zaś — jak się 
okazało, został już ugotowany i zjedzony przez 
gości. 

badany Rombei przyznał się, że nabył kró- 
iki od nieznanego mężczyzny, według jego 
przypuszczenia, rolnika ze wsi, płacąc inu po 2 
zł. za sztukę. 

Tymczasem o niezwykłej historji skradzio- 
nych królików dowiedziała się drogą prywatną 
policja 11-tego komisarjatu i wszczęła niezwło- 
cznie dochodzenie. 

pani, odbył daleką podróż do krajów pod 
zwrotnikowych i stamtąd przywiózł so- 
bie idealną kobietę: młodą  Murzynkę, 
którą kupił za parę wołów i harmonijkę. 

Niewolnica — oto ideał kobiety. Nie- 
wolnica, padająca na kolana przed „wiel 
kim białym wodzem'', całująca go po rę- 
kach, drżącą na widok bata i szczerze 
przekonana, że w Europie, tak, jak i na 
dalekich wyspach, mężczyzna może ma- 
czugą zabić kobietę, która zawini wobec 

niego. 
Dżimbi (Jadwiga Zaklicka) jest wy- 

marzoną kobietą!... Podróżnik już stoi na 
progu szczęścia. 

Ale tę Džimbi poznaje i Malarz, któ- 
ry jest wprost olśniony prymitywizmem 
natury młodziutkiej Murzynki i widzi 
w niej przedewszystkiem doskonałą mo- 
delkę do obrazu Ewy w raju. Później, 
gdy Dżimbi, poznając europejskie stosun 
ki, zaczyna bawić się w potężnego męż- 
czyznę i traktuje Malarza, jak niewol- 
nika, — Malarz jest tem bardziej oczaro- 
wany. Właśnie o takiej kobiecie on ma- 
rzył, takiej kobiety szukał!.. 

Dżimbi — niewolnica, a jednocześnie 
Dżimbi — władczyni, Dżimbi — dziku- 
ska, mieszkająca w kominku, który jej 
przypomina jaskinię, i Dżimbi — gwiaz- 
da rewjowa, zbierająca laury — oto ko- 
bieta najidealniejsza, do której w sztuce 

Środa Norwida 
czyli palopada recenzentów 

Związek Literatów: uczcił na wczoraj- / 
szej Środzie Literackiej 50-tą  rocznieę 
zgomu Cyprjana Kemila Norwida. Na ucx- 
czenie złożyły się dwa: przemówienia: 
słowo wstępne prof. Manfreda Kmidla i re- 
ferat d-ra Władysława Arcimowicza. 

Prof. Miamfred Kridl, ogzrniający z 
wielką łatwością  olbnzymie przestrzenie 
piśmiennictwa ojczystego — od! przyszłej 
poezji proletarjadkiej najmłodszego Wil- 

ma literackiego do trzech wieszczów — za- 
stanowili się w swem przemówieniu nad 

norwidowskim systemem estetyki, do- 
patrując się w: nim antycypacji mosłocze- 

snych. poglądów na sztukę propagawia- 
nych przez awangandowych poetów. 

Dr Władysław Arcimowicz, jeden z 
trzech wileńskich  wieszczówi Nonwjida, 

znanych pod: skmótem КАС  (Falikowski, 
Arcimowicz, Cywiński), d:ł  wyczerpują- 
cy rzut oka ma życie i twórczość Sa- 
motnego myśliciela. 

„Chlebem powszednim było dla Nor- 
wida — mówił prelegent — służenie praw 
dzie. Z uporem i wytriwałością mistyka, 
który maz chleba mieziemskiego zekoszto- + 
wał i mie może o nim zapomnieć, domagał 

się on: możmości głoszenia i realizowania 
prawdy, któralby wiodła ostatecznie do 
ugruntowemia Życia, indywidualnego i 
zbiorowego na miłości Boga i bliźniego. 
Praca 'taka była mu potrzebna jak chleb, 
jak powietrze. Bez tego życie traciło dlań 
sems i wartość... Zgasł 23 mą:ją 1883 ro- 
ku w przytułku św. Kazimierza w (Paryżu, 
spędziwszy: tam ma opiece sióstr miłosier- 
dzia lat siedem, Zgasł, nie doczekawszy 
: nawet przebłysku prawd, o które wal- 

czył *. 
Trafna charakterystyka poety jako 

głosiciela prawdy, której  zalkosztował 

miby; chleba mieziemskiego, a potem całe 
życie kanmił się nim niby chlebem powsze- 
dnim, mydaremmie czekając na jego prze- 

błysk, «0 który walczył — charakterystyka 
ta przyjęta została. przez słuchaczów z 
uznaniem.  Ziściły się prorocze słowa 
Norwida: — „klaskamiem mając nabnzękłe 
prawiee*, dziękowali zebrani prelegen- 
towi. 

* * * 

Na środzie literackiej Norwida nie 
byłem. Recenzja moja jest imaginacyjna: 
opi.rłem ją ma artykule d-ra Wł. Arcimo- 
wiieza, w którym badacz ten wozwimął swe 
poglądy ma „poetę ciemnego".  [Przypusz- 
czam tylko, że atykuł ów stał się dla pre- 
legenta punktem wyjścia do odezytu. 

Recenzja imaginacyjni: ma cely . Pragnę 
zachęcić mią redaktora St. Z. Klaczyń- 
skiego z „Kurjera Wileńskiego" do inten- 
sywniejszego pisania sprawozdań ze 
Śród. Pisywał je kiedyś na trzeci dzień. 
Zadmonitowamy przeze mnie na środzie 
„sądowej“, poderwał się do galopu i na- 
stępną recenzję (o Tadeuszu Makow- 
skim) wydrukował jednocześnie ze „Silo- 
ryem'*. Obecnie, widząc, że recenzent: „Sło- 
wa” potrafii napisać sprawozdamie m.ślepo 
powinien, wciąż  współzawiodniczące, _puś- 
cić się eni carrićre, i od majbliższej środy 
dawać swe recenzje już we wtorek. 

3. 
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W WIRZE STOLICY 
EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI 

Niema takiej łachudry, która zapragnąwszy 

tego, nie zdałaby dziś matury. Analfabeta do- 
puszczony do egzaminu, teżby zdał, bo prze- 

cie ścięcie matoła źle świadczy tylko o nauczy- 

cielach. Nie potrafili ucznia niczego nauczyć, 

teroryzują go, znęcają się — w kartotece kura- 

toryjnej walą takim pedagogom wielkie dwóje! 

Obecnie matura przechodzi spokojniutko. 

Pełno w parkach i na meczach maturzy- 

stów, uczą się jedynie zawodowe strachajły; 

kuwadła, którym się wydaje, że ponieważ nie 

wiedzą, w którym roku Polska utraciła niepo- 

dległość, a w którym odzyskała — więc nie 

dostaną świadectwa dojrzałości. Roztropni ro- 

zumieją, że z powodu takich drobiazgów szko- 
ła nie chciałaby tracić kategorji, idą sobie bez- 

trosko z koleżankami na ksiuty. 

Modny obecnie Norwid, bo profesorowie 

markotni, że Dziady zą dobrze wytłumaczone, 
Wyspiański obrobiony — trzebaż gdzieś robić 

odkrycia! Profesorowie, ci mędrcy od literatu- 

ry, niecierpią Sienkiewicza, Prusa czy Pana Ta- 
deusza. Co to za literatura, kiedy każdy odra- 

zu rozumie co czyta! To na nic! 

Znawcy więc zawsze forytują Dziady, bo 

do 50 stroniczek trzeba przeczytać 500 arku- 

szy komentarzysk, z Wyspiańskiega okrzyczeli 

za najlepsze: Wyzwolenie, Legjon, płaszczą się 

przed wszystkiem, co powiedział Wyspiański 

tylko ten jego aforyzm uważają za głupi: 

Zamiast ;przeczytać 10 komentarzy о Ha- 
mlecie, wolę przeczytać 10 razy samego 

Hamleta. 

Rajem prawdziwym teraz Norwid. I życie 

mało znane i niewiadomo ile miał kochanek i 

co myślał o Apokalipsie, no i grunt każda stro- 

fa niezrozumiała, do każdej można przypiąć od- 

syłacz na pół strony. 

Maturzyści nie czytają Norwida, zapamię- 

tali tylko jakiego profesora komentatora jest 

wyznawcą ich nauczyciel i zapytani — recy- 

tują wtłoczone im w głowę objaśnienia. Ka.     
Wczoraj po południu odbyła się w Brzeg: 

letniej dla dzieci pracowników P.K.O. im. ог 

Kolonje letnie P. K. 0. 

h koło Świdra uroczystość poświęcenia kolonii 
ezesa dr. H. Grubera. Na zdjęciu naszem widzi- 

dzimy gmach kolonii. 

tęsknią dwaj główni przedstawiciele płci 
brzydkiej. 

Dżimbi też tęskni i pragnie miłości.. 
Ale już na tyle dobrze poznała zwyczaje 
europejskie, że marzy o bronzowym ko- 
chanku, który pozostał gdzieś daleko na 
słonecznych wyspach. 

Komedja bynajmniej nie kończy się 
smętną nutą: mężczyźni, którzy ideał ko- 
biety znaleźli w Dżimbi, nie rozpaczają, 
że dzikuska odpycha ich od siebie: Dżim 
bi udziela praktycznych i nie bezintere- 
sownych wskazówek Białej pani i Mo- 
delce i przyczynia się do ogólnego za- 
dowolenia. Modelka robi scenę zazdrości 
Malarzowi i zdobywa go przebojem w 
sposób nie zawsze stosowany nawet w 
gorącej Afryce, — Biała zaś pani w bar- 
dzo nieskomplikowanym, choć malowni- 
czym stroju Dżimbi pada przed Podróż- 
nikiem, witając go, jako pana i władcę, 
co, naturalnie, opromienia go szaloną mi- 
łością. 

Sens moralny całej tej scenicznej 
awantury: Kobieta powinna być taką, ja- 
ką chce ją mieć mężczyzna, a nie taką, 
jaką jest w rzeczywistości. 

Ten aforyzm wygłasza Dżimbi. 
Podobnych aforyzmów w sztuce jest 

niestety, dużo, żenująco dużo... 
Niech bogowie wybaczą to autorowi, 

który jest albo za młody, albo też — 
chę zanadto „w sile wieku'*.. 

tro- 

Niezawodnie, „Dżimbi** nie zdobędzie 
autorowi miejsca w literaturze obok Szek 
spira, nie doczeka się chyba i książko- 
wego wydania, gdyż jej wartość literac- 
ka jest dość.. umiarkowana, ale jest to 
komedja do oglądania: tak jest barwna!... 

Nic też dziwnego, że w Poznaniu kome= 
dja ta szła bez przerwy w ciągu dłuższe- 
go czasu i była wystawiana  kilkadzie- 
siąt razy. 

O wykonawczyni głównej roli pisać 
nic nie można; trzeba ją zobaczyć!... 
„Dżimbi* pani Zaklickiej jest niezmiernie 
ciekawą postacią, efektowną pod 
względem zewnętrznym, doskonale prze- 
myślaną psychologicznie. 

Reżyserja dyr. T. Trzcińskiego wydo- 
była ze sztuki wszystko, co jest w niej 
rzetelnego (nie tak znów dużo tego jest!) 
i dodała jeszcze trochę. Pan Makojnik, 
jako dekorator, pokazał, co umie, i dał 
niezmiernie ciekawą oprawę. 

Z wykonawców innych ról szczegól- 
nie się wyróżniała p. Paszkowska, która 
dała wspaniały typ Modelki. Jej rozpacz- 
liwy ruch z racji uwagi Malarza o kotle- 
tach zasługuje na złoty medal. 

Sztuka typowo letnia, — mózgu nie 
przeciąży, oczom da szereg wrażeń. 

Zdecydowanej większości publicznoś- 
ci będzie się podobała bez zastrzeżeń... 

W. Charkiewicz. 
 



  

Štraszioa 

SŁOWO 

gjemnicd su W Ponarach 
Zwłoki nieznanej kobiety spalono na stesie. — Mre- 

żące krew odkrycie pastucha 
(OD SPECJALNEGO WYSŁANNIKA NA MIEJSCU 

POZPOZNANO PIERSI KOBIECE. 

Znowu ponura, straszna zbrodnia. — 
W lesie, za kościółkiem w Ponarach, 

wśród tamtejszych sosenek niskorosłych 

i krzaków jałowca, stoi mały pomniczek. 

Tu została w r. 1918 zamordowana dwu- 

dziestotrzyletnia dziewczyna... — Oneg- 

daj pastuch pasący krowy o dwa kiłome- 

try od tego miejsca, za przystankiem ko- 

lejowym Ponary, w odległości 150 me- 

trów od drogi do Białej Waki, zauważył 

zwęglone zwłoki człowieka. Zaalarmował 

domowników, ci policję. 

Na miejsce zbrodni zjechała wczoraj 

komisja śledcza i stwierdziła, że zamor- 

dowano kobietę. Wszełkie pozory na to 

wskazują. Tylko poszlaki narazie, ponie- 

waż z nieszczęśliwej nie pozostało nic, 

ponad popiół i zwęglone kości. Niepodo- 

bna byłoby stwierdzić. nawet, czy jest to 

kobieta czy mężczyzna, tak doszczętnie 

spałony został trup. jednakże lekarz, 

wśród szczątków tego, co kiedyś było 

człowiekiem, rozpoznał lepiej zachowane 

gruczoły mleczne piersi. 

W GĘSTYM LESIE. 

Nie wiemy narazie, jakim torem toczy 

się obecnie śledztwo, kierowane osobiście 

przez naczelnika urzędu śledczego p. ko- 

misarzą Wasilewskiego. Ponoć skąpe po- 

siada on dane i punkty zaczepne. Nie 

wiadomo, czy wogóle uda się sprawcę 0- 

hydnego mordu wykryć. Na miejscu 

zbrodni wygląda to tak: 

W odległości półtora kilometra od 

przystanku Ponary i parceli osadniczyci: 

Jagiellonów, idziemy wciąż szeroką i 

wzgłędnie uczęszczaną drogą na Biała 

Wakę. Wokół młody las sosnowy o gę- 

stem podszyciu. Miejsce zbrodni znajdu- 

je się o 150 metrów zaledwie od tej dro- 

gi. Morderca wybrał sobie pierwszą na- 

potkaną kotlinę. jest to wgłębienie tere- 

nowe wśród zarośli i mchu, zdolne ukryć 

człowieka. Tam rozłożony został stos, 0b- 

lany naitą i w ten sposób spalono zwło- 

ki. Obecnie na specjalnie skonstruowa- 

nym pomoście ułożono szczątki. Pozo- 

stały jedynie: klatka piersiowa, czaszka, 

wątroba, gruczoły mleczne i trochę bez- 

ładnych strzępów mięsa ludzkiego. To 

wszystko, co mogła zbadać komisja 

śledcza. 

ROZDARTA SUKIENKA I ATŁASOWE 

PANTOFELKI. 

Kiedy i gdzie... został mord dokora- 

ny. Jakto, gdzie? — A tak, ponieważ ist- 

nieje poważne przypuszczenie, iż kobieta 

ta nie była zamordowaną na miejscu w 

lesie, w Ponarach, a tylko specjalnie tu 

przywieziona i spałona. — Obok trupa 

znaleziono sukienkę. Sukienka ta była 

rozdarta od przodu. Wygląda na to, iż 

mordercy zależało na upozorowaniu za- 

bójstwa seksualnego. Prócz tego znale- 

ziono obok leżący szal, sweter, fotogratje 

wyciętą z grupy, i kawałki paszportu ro- 

syjskiego z wytartem nazwiskiem. 

Najciekawszą jednak jest ta okolicz- 

ność, iż dokładne zbadanie szczątków 

stwierdziło ponad. wszelką wątpliwość 

resztki ubrania na trupie. Zamordowana 

była ubrana. A zatem — nie jej to su- 

kienka leżała opodal, i nie jej zapewne 

fotografja, i nie jej paszport, i sweter, i 

szal. Najwidoczniej mamy tu do czynie- 
nia z wyrafinowanym mordercą, a nie- 

2 SĄDÓW 
W OBRONIE KLUCZA. 

Berko Wajner, 61-letni lokator domu Nr. 
16 przy ul. Raduńskiej, miał klucz od bramy.. 
Stanowiło to dłań wielkie udogodnienie. Wszy- 
scy lokatorowie, którzy podobnego klucza nie 
posiadali, musieli opłacać stróża — on stano- 
wił tymczasem wyjątek. 

Klucza owego zażądała jednak pewnego 
razu od niego właścicielka domu. Wajner naj- 
przód się ździwił, potem spytał „dlaczego*, a 
wreszcie zamiast oddać, począł kluczem okła- 
dać swą rozmówczynię. Polała się krew i z0- 
stało uszkodzone jedno oko. Drugiego Waj- 
qer uszkodzić nie zdążył, gdyż  przeszkodzili 
mu w tem zaałarmowani krzykami wlašcicielki 
domu inni lokatorowie. Wczoraj krewki lokator 
odpowiadał za swój barbarzyński  postępek 
przed Sądem Okręgowym. 

Skazano go na 6 miesięcy aresztu. 

ARS Я, 
дд 

__ PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY — maj za- 
wmiera następującą treść: Eugenjusz Romer — 
Ameryka i Amerykanie, Roman Dyboski — 
John Galsworthy, Roman  Battaglja — Ewolu- 
cja życia gospodarczego, Alina Świderska — 

Ryszard Wagner a wiosna ludów, Otto Forst- 
Battaglia — Tajemnica krwi (III), Tadeusz Sin 
ko — Dookoła „Poganki* Żmichowskiej (Il), 
Samuel Stendig — Odrodzenie hebraizmu (II), 

  

  

        

wątpliwie też jego wspólnikami, którzy 

wszystko dokładnie obmyślili, usiłowali 

przewidzieć tok śledztwa i zmylić ślady. 

Znaleziono resztki butelki zawierającej 

naitę, którą oblane były zwłoki. Butelkę 

tę niewątpliwie też przywieziono na miej- 

sce, wraz z tobołkiem wspomnianych już 

rzeczy. Leżał tam też kawałek zwykłej 

chustki do okrycia i para pantoielków a- 

tłasowych. Z pantofli wyrwana została 

pieczęć firmy, wraz z podszewką. 

TAJEMNICZY ZBRODNIARZ. 

Pastuch znalazł zwłoki onegdaj. Na- 

razie jednak nie ustalono, kiedy morder- 

stwo popełnione zostało. Być może da- 

wno, a zwłoki przed kilku dniami przywie 

ziono do lasu. W okolicy nikt o niczem 

nie wie. W ostatnich czasach nikt tam nie 

zaginął. Nie słychać było o żadnym wy- 

padku. Zamordowana nie jest więc tam- 

tejszą mieszkanką. — Nie zauważono ni- 

kogo podejrzanego w okolicy. Niedawno 

tylko spostrzeżono auto, bez numeru, kto 

rem jechało trzech ludzi. Czy była mię- 

dzy nimi kobieta? Ustalić tego niepodo- 

bna. Być może tych trzech to zbrodnia- 

rze, którzy wieźli na całopalenie zwłoki 

młodej kobiety do lasu. Zatrzymali na- 

stępnie auto, wysiedli zeń, ponieśli tru- 

pa poprzez gęstwinę leśną i w pierwszej 

napotkanej kotlinie złożyli i spalili. Być 

może było też zupełnie inaczej... Charak- 

terystycznym momentem jest również ta 

I REPERERONEZEWADIY 
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CZWARTEK 

DRU 1 

Jakóba B. 
Jatro 

Marcelina 
падянрсаеесом 
KOMUNIKAT STACJI METEGROŁOG- 

GICZNEJ U.S.B. W WIŁNIE 
z dnia 31 maja 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura średnia: - 16. 

Temperatura najwyższa: — 18. 

Temperatura najniższa: +8. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja:: lekki spadek. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

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

Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiar- 

kowanem. Nieco cieplej. Słabe wiatry północne 

i północno-wschodnie. 

NABOŻENSTWA 
— Adoracja. Zarząd Katolickiego Związku 

Polek przypomina, że 2-go czerwca jako w pier 
wszy piątek miesiąca odbędzie się w kaplicy 
Serca Eucharystycznego (Mickiewicza 19 — 2) 

Adoracja Przenajświętszego oakramentu od 
godziny 4,30 do 7,30 wiecz. — Zakończo- 
na błogósławieństwem  Przenajśw. Sakramen- 
tem. 

URZĘDOWA 

— OPIEKA NAD GROBAMI I CMEN- 

TARZAMI WOJENNEMI. Z dniem 30 b. 
m. weszła w życie ustawa — © grobach i 

ementarzach wojennych. 
Pod opieką iPaństwa pozostają groby 

poległych w w: lkach o niepodległość i zje- 
dnoczenie państwa polskiego, gnoby osób 
wojskowych, poległych z powodu działań 
wojenmych, groby sióstr miłosierdzia, jeń- 
ców wojennych, osób intennowanych, u- 

chodźców z 1915 roku. 
Zwierzchni nadzór mad niemi sprzinu- 

je władza administracyjn= oczywiście z 
zachowaniem uprawnień przysługujących 
związkom religijnym, oraz zarządom 
gmin i instytucjom wojskowym. Koszty 

utrzymania grobów ementannych wojen- 
nych ponosi! skarb pkństwa. 

W miajbliższym czasie wydane zostaną 
przepisy, dkreślające obowiązki władz 
państwowych oraz samorządowych w za- 
kresie utrzymywania grobów wojennych. 

MIEJSKA 
-— Komitet Rozbudowy. Dokonany 

został podział 55 tysięcy zł., przeznaczo- 
nych przez Komitet Rozbudowy na ukoń- 
czenie i budowę domów. Jedenaście po- 
życzek na ogólną sumę 24 tysiące zł. 
przyznano. właścicielom w mieście, zaś 
dziesięć pożyczek na sumę 31 tysięcy zł. 
właścicielom podmiejskim. 

— Urlop prezydenta. Prezydent dr. Male- 
szewski rozpocznie w tych dniach korzystanie z 
kilkutygodniowego urlopu wypoczynkowego— 
Zastępstwo obejmie wiceprezydent Czyż. 

— Roboty na ul. Niemieckiej. Układanie 

nowych chodników na ul. Niemicekiej posuwa 
się szybko naprzód. W celu terminowego wy- 
kończenia robót, zatrudniono dotychczasowych 
robotników. 

— Nowe chodniki na Rossie. Magistrat 
przystąpił do układania chodników i nowej jez- 
dni na zaułku Rossa, dotychczas bardzo zanie- 
dbanym. 

Y schód siońca g, 2,52 

Zachód słońca g. 7,40 

  

— Przekazanie podatków miejskich 
Izbie Skarbowej. Magistrat czyni już przy 

  

ZBRODNI) 

okoliczność, iż od strony kołei, od osady 

Jagiellonów ciągną długie pasma dymów 

od palosnych karczów. Dym ten rozciąga 

się i rozwieka wśród sośniaku na kilomet 

i więcej. A więc w tej części lasu dym od 

płonącego ogniska nie jest atrakcją, nie 

zwraca niczyjej uwagi. Czy mordercy 

podpatrzyli sobie uprzednio tę okolicz- 

ność, — zanim zdecydowali zwłoki spa- 

lić? 

ŚLEDZTWO. 

Szczątki zamordowanej zbadano bar- 

dzo dokładnie. Poddane będą jeszcze spe 
cjalnej analizie, następnie zaś pochowane 

na pobliskim cmentarzu. Kto ona, ta nie- 

szczęśliwa oiiara ohydnego zbrodniarza! 

Jak się patrzy na te zwęglone kości, na 

kawałki mięsa, leżące wśród cichego la- 

zu, kiedy słońce chylące się ku zachodo- 

wi przeziera w konarach i wokół ćwier- 

kocą ptaki, zbiera dziwna, zimna niena- 

wiść do nieznanego mordercy. Czy zosta- 

ła istotnie zgwałcona przez sadystę, czy 

padła ofiarą namiętności, zazdrości mo- 

że, lub zamordowana dla względów ra- 

bunkowych? A może mord ma tło poli- 
tyczne? — Mieszkanka Wileńszczyzny, 
czy też przybyła skądciś daleko? ; 

Władze śledcze nakazały skrupulatne 

przejrzenie wszystkich meldunków o zagi 

nionych kobietach, jakie były w ostatnich 

czasach składane policji. Może już najbliż 

sze dnie przyniosą rozwiązanie tej mro- 

żącej krew zagadki. 

gotowania do przekazania wymiaru i po- 
boru podatku od nieruchomości i lokalo- 
wego władzom skarbowym. Przekazanie 
ma nastąpić i października br. Kilkudzie- 
sieciu pracowników wydziału podatkowe 
go, tyko częściowo będzie zatrudnionych 
w urzędach skarbowych, reszta zaś stra- 
ci pracę. 

— CENY BENZYNY. P. Starosta Grodz- 
ki powołał do siebie w; dniłu 31 bm. pnzed- 
stawicieli refinerji na konferencję w spra- 
wie obniżenia cen benzyny. W rezultacie 
tej konferencji przedstawiciele  rafimerji 

mafty zgodzili się obniżyć począwszy od 
dnia 1-go czerwca b. r. cenę litra benzyny 
о 5 groszy. Wobec (tego litr benzyny ko- 
sztować będzie 70 groszy. 

— KOMUNIKACJA Z WIERKIAMI. — 
Statki do Werek, jaik pisaliśmy, kursują do 
dnia 5 czerwca tylko wi dnie świąteczne i 
niedziele. 

Statki odehodzą od g. 7 rano a mastęp- 
nie co godzinę. Ostatni odjazd do Werek o 
godz. 19-tej, z Werek o godz. 20-tej. 

Od 5 czenwea komunikacja będzie od- 
bywzć się od godziny 8-ej c6 dwie godziny 
z tem że ostatni statek odejdzie z Wilna 
o godz. 19-tej m. 30.. Powrót z Werek o 
godz. 20-tej. 

Komunikację z Werkami utrzymuje 6 
statków, mając przystanki w [Pośpieszce, 
Wołokumpji i Kalwarji. ` 
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za pisemuem zgłoszeniem u zawisdowcy stscji odjazduwe 
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Z prac BBWR. w terenie WOJSKOWA 
— lnspekcja K. O. P. Bawi w Wilnie 

na inspekcji dowódca KOP, generał Kru- 
szewski. 

AKADEMICKA 
— Wycieczka akademicka do państw bał- 

tyckich. Akademickie Koło Polsko - Estońskie 
w Wilnie komunikuje, że dnia 19 czerwca br. 
wyruszy z Warszawy do państw bałtyckich 
wycieczka, zorganizowana przez Akademickie 
Koła Bałtyckie przy A. Z. Z. M. „Liga”.. Odjazd 
z Warszawy nastąpi 20 czerwca o godz. 0,20. 
W programie wycieczki przewidziane jest zwie- 
dzenie Tallina, Dorpatu, Helsingforsu, Rygi i 
wielu innych miast Estonji, Finlandji i Łotwy. 
Urozmaiceniem programu pobytu w państwach 
bałtyckich będą wycieczki morskie oraz urzą- 
dzane w Tallinie w dniu 24 czerwca wielkie 
Święto Śpiewu. Koszta podróży wraz z utrzy- 
maniem i paszportem wynoszą 175 zł. od 0so- 
by. Powrót do Wilna nastąpi 3 lipca a do War- 
szawy 4 lipca. 

Wszelkich dokładnych informacyj o progra 
mie i warunkach wycieczki oraz zapisy przyj- 
muje sekretarjat Akademickiego Koła Polsko - 
Estońskiego w Wilnie w lokalu Konwentu Po- 
lonia (Królewska 5) codziennie w godzinach 
17—18 do dnia 5 czerwca włącznie. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum Państwowego im 

E. Orzeszkowej w Wilnie podaje do wiadomo 
ści, że zgłoszenia do egzaminu do klasy |-szej 
nowe typu (z 6-go oddziału szkoły powszech- 
nej) i do klasy IV-ej (z 7-go odziału szkoły 
powszechnej) przyjmowane będą do dnia 7 
czerwca r.b. 

Wszelkich informacyj — o terminie egza- 
minu, załącznikach i t.p. — udziela kancelaria 
gimnazjum w godzinach służbowych. 

— Dyrekcja Gimnazjum dla dorosłych im. 
ks. Piotra Skargi Wilno, ul. Mickiewicza 22 za- 
wiadamia, iż egzamina wstępne do klas IV— 
VIII odbywać się będą 16, 17 i 18 bm. 

Podania przyjmuje kancelarja Gimnazjum 
od godz. 16,30—19,30. 

Lekcje odbywają się od 16,30 do 21 godz. 
— W Gimnazjum Humanistycznem Koedu- 

kacyjnem 1-wa Pedagogów w Wilnie (z pełne- 
mi prawami gimnazjów państwowych Kat. A) 
będą czynne klasy od II — VIII. Egzaminy wstę 
pne rozpoczną się 2 czerwca o godz. 9 rano. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela co- 
© dziennie od 9 — 13 rano kancelarja gimnazjum 

przy ul. Portowej 5, tel. 14 — 91. 
Przy gimnazjum oddziały 1 — V Szkoły 

Powszechnej. Do eddziału l-go przyjmowane 
będa dzieci, urodzone w r. 1927 lub wcześniej, 
bez egzaminu. 

— Szkoła Zawodowa S.S. Salezjanek, po 
daje do wiadomości, iż zapisy uczenic na rok 
szkolny 1933 — 34 rozpoczęły się i będą trwa- 
ły do 20 sierpnia r.b. Kandydatki ao kl. I przyj- 
mowane są po ukończeniu 4-ch odziałów szkoły 
powszechnej. 

Bliższych informacyj udziela kancelarja co- 
dziennie od godz. 12 — 2 i 4 — 6 przy ul. 
Stefańskiej 37, telefon 4 — 55. 

S. S. Salezjanki przy szkołe prowadzą 1m- 
ternat po cenie bardzo dostępnej. 

2 ŽYDOWSKA 
— Z gminy żydowskiej. Wobec pogłosek, 

że gmina nie będzie mogła nadal utrzymywać 
taniej kuchni przy ul. Nowogródzkiej, kilkudzie 
sięciu korzystających z kuchni wywołało awan- 
turę w lokalu gminy. Ekscesantów z trudem 
zdołano uspokoić. 

RÓŻNE 

— TYDZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA 
mozpoczyna się w dniu dzisiejszym. Prze- 
mansz orkiestr przez miasto z transparen- 
tami, głoszącem: hasła C. K., wystawy — 
sklepowe udekorowane emiblematami C. K., 
oraz obrazowo przedstawiające działalność 
Czerwonego Krzyża; — powiedzą  społe- 
czeństwu, że rozpoczyna. się 10-dniowy ok- 
res, w: którym każdy powimien uprzytom- 
nić sobie, że jest-to jedyna instytucja, któ- 

ra na wypadek nieszczęścia miesie pomoe 
każdemu, nie czymiąc żadnych różnie ani 
wyjątków. To też nikt nie odmówi ofiary 
na listy doręczone przez Czerwony Krzyż 

  

Śmiertelne zatrucie ledami 
WILNO. Po spożyciu lodów, kupio- 

nych u sprzedawcy ulicznego, uległa za- 
słabnięciu rodz. Zarakowskich, składają- 
ca się z 3 osób (Trakt Batorego 2). 

Roczny chłopak, któremu również da- 
no lodów, po przewiezieniu do szpitala 
zmarł. 

Pozostali zatruci zostałi uratowani. 
W kilka godzin później zasłabła po- 

nównie z wyraźnemi Śladami zatrucia 
matka dziecka Zarakowska Marja, lat 24. 
Do chorej wezwano natychmiast Pogoto- 
wie Ratunkowe, lekarz którego uznał stan 
Zarakowskiej za tak poważny, że odwiózł 
ja do szpitała Sawicz. 

Drugie dziecko Zarakowskiej, również 
zatrute lodami, pozostało w domu, ponie- 
waż niebezpieczeństwo mu nie zagraża. 

Wyrostek owinięty ptachtami komunistyczaemi 
WILNO. Nocy onegdajszej w dzielnicy ży- 

dowskiej policja aresztowała pewnego wyrost- 
ka, który zachowaniem swem wzbudzał uzasad- 
nione podejrzenie. 

W komisarjacie podczas rewizji, przy za- 
trzymanym ujawniono pod ubraniem aż 6 sztan 

Znowu samosąd złodziejski 
WILNO. Wczoraj w szpitalu żydowskim 

zmarł znany złodziej Kodzin, poraniony onegdaj 
nożem podczas bójki na ul. Nowogródzkiej. — 
Kodzin nie ujawnił przed policją winnych pora- 
nienia, twierdząc uporczywie, że zostanie pom- 
szczony przez swych kolegów. 2 

darów komunistycznych, któremi chłopiec był 
owinięty. 

Najprawdopodobniej szmaty te były przezna 

czone dla doręczenia w różnych miejscach, a 
aresztowany wywrotowiec był  wysłannkiem 

„techniki* komunistycznej. 

Również porżnięty na Pośpieszce złodziej 
Olszywski nie chce ujawnić swych prześladow- 
ców. „Etyka* złodziejska nie pozwała mu, wy- 
dawać w ręce policji innych przestępców, na- 
wet jeśli go skrzywdzono. 

iii L ПУО ЕОа 

Komunikacja autobusowa do Kol. Magistrackiej 
Towarzystwo Miejskich i Międzymiastowych Komunikacji Autobusowych 

S. A. Oddział w Wilnie podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem 1 czerwca br. 
została uruchomiona komunikacja autobusowa do Kolonji Magistrackiej w nastę- 
pujących godzinach: # 

Odjazdy z Cerkwi do Kolonji Magistrackiej: 6,48, 15,22, 19,33. 
Odjazdy z Placu Katedralnego do 

16,19, 19,42, 20,36 
Odjazdy z Pośpieszki do Kolonii 

20,02 20,50. 
Magistrackiej: 7,10, 8,00, 15,45, 16,33, 

Magistrackiej: 6,56, 7,43, 15,30, Kol. 

Odjazdy z Kolonji Magistrackiej do Placu Katedralnego:: 7,25, 8,12, 16,00 
16,45, 20,15, 21,00. 

Poseł płk. Wędziagojski w Tur- 
giei: ch 

Jednym z najruchliwszych ośrodków 

my łomiasteczkowych w: powiecie wiileń- 

sko -- tmockim są Tungiele. Od kilku lat 
widzimy tam solidarny wysiłek wszyst- 
kich grup społeczeństwa wi kierunku pod 
niesienia na należyty poziom pracy Spo- 
leczmo - oświatowej i gospodarczej. 

W niedzielę dnik: 28 maja r. b. działa- 
cze tamtejsi przeżyli jeden. z ładniejszych 
momentów. takiej iwiłaśmie skonsolidowa- 
nej i duchem obywatelskim ożywionej pra- 
cy. W dniu tym odbyło się Święto pieśni, 
umoczyste zamkmięcie 3-ch miesięcznego 
kursu kroju i szycia oraz wystawa prac 
uczesimiczek (kursu, zorganizowany przez 
oddział Związku Strzeleckiego wreszcie 
konferencja działaczy społecznych z te- 
renu gmin: turgielskiej, mudomińskiej, 
i szumskiej oraz (poselskie zebranie sprawo 
zdajwcze, zorganizowane przez komitet 
gminny BBWIR. w porozumieniu z Sekre- 
tarjatem. Powiatowym. 

Wi święcie pieśni, zorganizowanem — 
przez mauczycielstwo gmimy turgielskiej, 
wzięły udział dzieci z okolicznych szkół, 
które wykonały pięknie długi szereg pio- 
senek, wzbudzając szezere zadowolenie i 

radość licznie zgromadzonych  przedsta- 
wicieli  stairszego społeczeństwa, 

Na szczególną uwagę i podkireślenie za 
sługują tańce i piosenki, wykonane przez 

dzieci ze szkoły w. Niegibanach wyszko- 
lone przez pp. Markowskich. Kmnakowskie 

kostjumy: oraz tańce dziatwy z tej szko- 
ły wytwarły niezapomniane wrażenie na 

wszystkich. ; 
Na zakończenie święta pieśni odbył 

się wspólny obiad dziatwy: szkolnej, któ- 
rego koszta pokryło miejscowe Społeczeń 
sbwo i gmina. jużto w prowijantach, jużto 
w: gotówice. 

Po święcie pieśni większość uczestni- 
ków tej umoczystości z pośród działaczy 
społecznych udała się па konferencję — 
oraz wiec sprawozdkwczy, specjalnie za- 
jproszonego na ten dzień do Turgiel wiice- 
prezesa Rady Wojewódzkiej BBWR posła 
płk. Bronisława Wędziagolskiego. Tre- 
ściwe i mocne w; wyrazie swe przemówie- 
mie polityczne płk. Wędziagolski zakoń- 
czył temi słowy: „Patrząc przed chwilą 

na swoje dzieci, widzieliście, jak wielkiemi 
krokami wieś idzie napnzód, widzieliście 
jakie drogi prowadzą do uszczęśliwiienia 
wsi, tylko temi drogami doprowndzimy 
wieś do dobrobytu :a, Państwo do potęgi. 

Przemówienia całego szeregu okolicz- 

REDS EGDOROZOZR OE CSEEOY DZK 13 CTREOZA 

właścicielom domów w celu przeprowadze- 
nia zbiówki wśród lekatorów. Niech każdy 
złoży grosz ofiarny, bo zebrane tą drogą 
fundusze są przeznaczone na pogotowie sa- 
nitarne Polskiego Czerwionego Krzyża. 

— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Podoiicerów przeniesionych w stan spoczynku 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 13, zwraca się do 
kolegów, którzy nie są jeszcze członkami Sto- 
warzyszenia, by w interesie własnym i ich 
rodzin, zgłosili swe przystąpienie do organiza- 
cji. 

Opłaty członkowskie wynoszą: Jednorazo- 
we wpisowe 2 zł. i składka — 50 gr. miesięcz- 
nie. 

Kolegów z prowincii, prosimy o dołącza- 
nie znaczków pocztowych na odpowiedź. 

Sekretarjat Stowarzyszenia czynny codzien 
nie c godz. 18 —20, oprócz niedziel” i 
swiąt. 

— PRIACA  NIEPODLEGŁOŚCIOWA 
HARCERZY NIA WSCHODZIE. * — 

Harcerska podkomisja odznaczeniowa — 
Kmzyża i Medalu Niepodległości na Bieło- 
ruś i Ukrainę i Rosję wzywa: wszystkie 
osoby które brały czynny udział w pra- 
cach harcerstwa! na tym terenie w łatach 
1918 — 1920 aby wi terminie do dnia.15 
czerwca r. b. nadesłały adresy swoje i 
swydh współtowarzyszów pracy, a rów- 
nież krótkie życionysy, które podkomi- 
sja wyzyska dla składania wniosków o 
odzmaczenia za pracę miepodległościową i 
dla eelów! historycznych. 

Podkomisj» prosi o nadesłanie swego 
adresu p. Jadwigę Homan, b. komen- 
dantkę żeńskiej drużyny harcerskiej i 
wkpólpracowniczkę b. Ikomendantia druży- 
ny harcerskich w: Orenburgu p. Mateu- 
Sza, Stefanowskiego. Korespondencję kie- 
rować należy; pod! =dresem: "Warszawa, ul. 
Nowogródzka 33 m. 7, sędzia Jan Gra- 
bowski. м 

— Komitet Jubileuszowy  Obchodu X-cio 
lecia LOPP składa podziękowanie wszystkim 
Organizacjom,  Instytucjom i Szkołom, oraz 
wszystkim tym, którzy wzięli łaskawy udział w 
uroczystościach jubileuszowych _ X-cio lecia 
КОр 

„ W chorobach krwi, skórnych, i nerwowyca, 
osiągamy przy stosowaniu naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka- Józefa" regularne funkcjo- 
nowanie narządów trawiennych. Zalecana przez 
lekarzy. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Letni w Ogrodzie Bernardyńskim. 

— gra dziś, 1 czerwca o godz. 8 m. 15 wiecz. 
po raz trzeci egzotyczną sztukę, tryskającą hu- 
morem i dowcipem — „Dżimbi* ze znakomitą 
artystką Jadwigą Zaklicką, w roli tytułowej. 

3 Koncertowa gra zespołu, wspaniałe deko- 
racje Makojnika. Reżyserja znakomitego teatro- 
loga — dyr. T. Trzcińskiego. Jutro, w piątek 
2 czerwca po raz czwarty — „Dżimbi”. Zniżki 
nieważne. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie — gra dziś, | czerwca 
świetną komedję Deval'a „Mademoiselle — w 
Nowo-Święcianach, 2 — w Staro-Święcianach, 
3 w Turmontach, 4 w Podbrodziu, 5 — w Łyn- 
tupach. Udział w tej sztuce biorą p.p.: Groli- 
cki, Neubelt, Pawłowski, Elwicki,  Budzyńskć, 
Ładosiówna (rola tytułowa), Wiesławska, Brau- 
nówna, Zonerowa. 

Dalszy ciąg kroniki wileńskiej na str. 4) 

ARCIE 
I-szej WYSTAWY SPORTOWEJ 
dnia 2 czerwca 1933 r. o godzinie 17-tej. WILNKU, GGRÓD PO-BERNARDYŃSKI. 

Dia przyjezdnych wycieczek ed 8 esób 33 i jedna trzecia proc. — 

  

od 50 ciu csób 50 proc. zniżki kolejowej w obie strony 

jį; — Dla wystswców — organizacyj i z=iązków, biorących udział w wystawie 

zaiżej indswidnalne 50 proc. w drodze powreinej 7» zaświzdczeniem Komite u Wysta V. 

mych wieśniaków dadzą się stmeścić, jak 

„My już dzisiaj wiemy, że się nie u- 

szczęśliwi wsi programami ma. papierze, 

lecz jedymie rzetelną i z sera» płymącą A 

pracą dll jej dobra, pracą nad jej podnie- 

sieniem kulturalnem a materjalnem można 

ie dopromadzić tego, że na wsi za- 

a: dobrobyt". Wi wymiku tej zmemien- 

mej konferencji uchwaloma została: TeZ0- 

lucja, która brzmi: „Obecni na zebraniu 

sprawozdawczem p. posła Bronisława wę 

dziagolskiego w dmiu 28 maja 1933 r. w 

Turgielach w liczbie około 250 osób po 

wysłuchaniu sprawozdania wyrażają głę- 

boką radość, że Sejm i Rząd gorąco się za- 

jęli dolą upadającego rolnictwa & šlubują 

swoją wytrwałość i pomoc w przetrwaniu 

kryzy: £. И 3a * 

Nawiasem. trzeba podnieść, iż zebrani 

zgotowialii posłowi Wędziagolskiemu ser- 
deczną i długotrwałą owację. 

Rówmież przedmiotem serdecznej owa- 
cji był p. prezes ma uroczystem zamknię- 
ciu kursów kroju i szycia, który rzec mo- 
żne odbył się dzięki jego troskliwej о- 
piece. 

Na wystawie prac prześlicznie wyglą- 
dały mumdurki dlą strzelców uszyte — 
przez uczenice kursu samodziałowego — 
płótna Inianego. Pierwszą nagrodę za, wy- 

konanie robótki iotrzymała strzelczyni — 
Jadwiga Jurałowiczówna, , drugą — Hele- 

ma: Błażewiczówna. Nagrody te ufundowa- 
ne przez siebie wręczył wyróżnionym dziew. 

czętom p. poseł Wędziagolski, 

Po zamknięciu wystawy i niejako w 
zakończeniu tego mile przeżytego dnia — 
mf Turgielach odbył się wspólny obiad, wi 
którym również wziął udział p. płk. Wę- 

dziagolski oraz przybyli z 'Wilmą Komen- 
dant Obwodu Związku Strzeleckiego por. 
Lietz i z ramienia Skekretarjatu Powiato- 
wego p. Amdrzej Gawda. 

Zebranie w N.-Święcianach 
W jednej z poprzednich relacyj o maso- 

wych zgromadzeniach ludności dla uczczenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego 
Mościckiego, na terenie województwa wileń- 
skiego pisaliśmy iż w m. N. Święcianach odbyło 
się zebranie przy udziale Prezesa Rady Woje- 
wódzkiej BBWR Sen. Witolda Abramowicza. 

Zebranie to poprzedziła uroczysta akade- 
mja Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. 
Zebrani na tej akademji, dowiedziawszy się, iż 
ma przemawiać prezes BBWR Senator Abra- 
mowicz, pozostałi na sali w celu wysłuchania 
zapowiedzianego sprawozdania z przebiegu 
Zgromadzenia Narodowego w Warszawie w 
dniu 8 maja. 

Na zebranie przybyło ponadto wiele osób 
zainteresowanych przemówieniem szan. prele- 
genta. P. Senator Abramowicz na wstępie swe- 
go przemówienia zobrazował międzynarodowa 
sytuację polityczną, poczem przystąpił do szcze 
gółowego omówienia stosunków wewnętrznych 
państwa. Nakreśliwszy ewolucję tych stosun- 
ków od wypadków majowych do dnia dzisiej- 
szego, podkreślił stałość linji wytycznej Wodza 
Narodu Marszałka Piłsudskiego w kierunku u- 
mocnienia pozycji polskiej na arenie międzyna- 
rodowej, tudzież pracy, mającej na celu wy- 
chcwanie obywatelskie w duchu państwowym 
wszystkich mieszkańców kraju bez różnicy na- 
rodowości i wyznania. Przechodząc do omówie- 
nia przebiegu Zgromadzenia Narodowego w 
dniu 8 maja br. Sen. Abramowicz wskazał na 
trafność ponownego wyboru na stanowisko rę= 
prezentanta majestatu Rzeczypospolitej prof. 
Ignacego Mościckiego, jako tego obywatela 
państwa, który od zarania jego niepodległości, 
związany był z pracą Wodza Narodu i który w 
ciągu 7-letniego okresu sprawowania urzędu 
Prezydenta Rzeczypospolitej, wykazał iż umie 
z pożytkiem sprawować tę wysoką godność. 
Stwierdziwszy wysoce nielojalne i niczem nieu- 
zasadnione stanowisko opozycji, usiłującej zig- 
norować ponowny wybór Prezydenta Mościc- 
kiego, szan. prelegent wezwał zebranych do 
uczczenia woli Zgromadzenia Narodowego. Ze- 
brani zgotowawszy ku czci Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej szczerą j długotrwałą owację, 
uchwalili wysłanie depeszy hołdowniczej. 

  

  

Gdczyt w Kole Grodzkiem BBWR 
Ruchliwy Sekretarjat Grodzki BBWR 

w dalszym ciągu realizacji swojej akcji 
odczytowiej zapowiada ma dzień 2 czerw- 
chr, b. kolejny odczyt p. t. „Współczesny 
ustrój Polski" który wygłosi poseł Sta- 
nisław Mackiewicz. 

Odczyt odbędzie się w sali Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR przy ul. Św. Anny 
2—4. Początek punktualnie o godz. 18-tej 
- Na zebranie mają wstęp wolny wszyscy 
członkowie i sympatycy BBWR . 
BAKETESWAĆ SARAD STAZ) CNOTY ERB WONI 

Ostrzeżenie 
Czasami ukazują się w pismach notatki ta- 

kiej mniej więcej treści: „Ostrzegamy czytelni- 
ków przed osobnikiem (wyglądającym tak a 
ta), który podając się za... (tu następuje wy- 

szczególnienie fałszywych tytułów), obchodzi 
mieszkania i pod pozorem (takim to), wyłudza 

pieniądze... Osobnik ten jest oszustem, itd". О- 

strzeżenia te mają to do siebie, że nie pomaga- 
ja tym, którzy dali się już nabrać i nie pomogą 
nigdy tym naiwnym, których litościwe serca po 
zwalają się wogóle nabierać. 

Kuklis, młody człowiek, jest niewątpliwie 
oszustem. Udaje głodnego i chorego. Opiera się 
o bramy w najwyższem wyczerpaniu, słania się 
bliski omdlenia. Zawsze znajdzie się litościwa 
osoba, która zaopiekuje się nim, weźmie do 
swego domu na obiad. Kuklis wypatrzy co trze- 
ba, a potem okrada. Na Stefańskiej skradł w 
ten sposób jednemu 200 złotych rubli. Odszu- 
kano go, zasadzono na jakiś czas do więzienia. 

Wyszedł ; znowu słania się z głodu i nędzy-— 
Należy przed nim ostrzec. Sceptyków i podejrz- 
liwców nie trzeba ostrzegać. A łatwowiernych 
i ktościwych? Tym ostrzeżenie nie pomoże. — 

Zresztą, gdyby nie oni, kto wie może Kuklis 
naprawdę umarłby z głodu



  

KRONIKA WILEKSKXA (ciąg daiszy) 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Ostatnie wv- 
stępy Heleny Makowskiej. Czarująca artystka 
Helena Makowska wkrótce kończy swe wystę- 
py w Wilnie. Dziś wspan. wystawianą komedję 
muzyczną Verneuilla *z muzyką O. Straussa 
„Kobieta, która wie, czego chce*, w pierwszo- 
rzędnej obsadzie scenicznej. Zniżki ważne. 
Sztuka ta niebawem schodzi z repertuaru. 

— Ostatnie przedstawienia popołudniowe w 
„Lutni*. W Zielone Święta odbędą się w „Lu- 
tni“ przedstawienia popołudniowe po cenach 
propagandowych. Wystawione zostaną: w nie- 
dzielę „Peppina”, w poniedziałek zaś „Cnotli- 
wa Zuzanna*. Będą to ostatnie przedstawienia 
popołudniowe w sezonie bieżącym. 

— Występy teatru muzycznego  „Lutnia“ 
w f»rodnic i Białymstoku. Zespół teatru muzy- 
cznego „Lutmia” na skutek zaproszeń Grodna 
i Białegcstoku, wyjeżdża do tych miast na 

rzedstawień. Grodno, 8 czerwca — „Ko- 
tóra wie czego chce*, 9 czerwca —- 
a“, 10 — „Kobieta, która wie, czego 

+ H. Makowską Bialystok 11. czerwca 
dwa przeustawienia: po poli. ‚Реррта“, улесго- 
тет ‚КоЪ eta, która wie, czego chce“ z H. Ma- 
kowską w roli tytułowej. 

— Puranki dla dzieci w ,Lutni*. W Zieio- 
nę Święta o godz. 12,30 po poł. odbędzie się 
niezwykle interesujące widowisko w wykonaniu 
wychowanków szkoły baletowej R. Góreckiej i 
w. Morawskiego. 

Frożegnalny występ Hanki Ordonówny 
przed wyjazaeęm na dłuższy czas zagranicę od- 
hędzie się we środę, 7 czerwca w sali „Lutnia“ 
Bilety do nabycia w kasie „Lutni“. 

— W sobotę, dnia 3 czerwca, o godz. 18 
wieczorem odbędzie się w teatrze na W. Po- 
hulance „Popis — Koncert“ chórów i orkiestr 
szkolnych z Wilna, Grodna, Baranowicz i Nie- 
świeża. Spodziewamy się, że ten interesujący 
turniej, jakim będzie popis, ściągnie do teatru 
liczne rzesze publiczności wileńskiej, która nie- 
wątpliwie poprze tak ciekawą i sympatyczną 
imprezę, ten więcej, że całkowity dochód bę- 
dzie przeznaczony na kolonje letnie dła dzieci, 
zagrożonych gruźlicą. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. Szczegóły 
w prograrnach. Dodajemy, że koncert organi- 
zowany jest pod hasłem „pomoc młodzieży 
szkołnej, biednym dzieciom w wieku przedszkal 
nym. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Król to ja. 
CASINO —Los dżentelmena. 
HELIOS — Bezdomni. 

— PAN — Miodowy: miesiąc. 
HOLLYWOOD — Igranie z miłością. 
LUX Mężowie i żony oraz Nocna eskapada 

ŚWIATOWID — Biała odaliska. 

WYPADKI ł KRADZIEŻE 
—- Podrzutek. W cemu przy ul. Wiełka Po- 

hulanka 21 znalezioru c-miesięcznego chłopca. 
Do sukienki przymocowana była kartka z napi- 
seiń: „Dziesię jest pochodzenia żydowskiego". 
Podrzutka umieszczeno w przytułku towarz. 
RE AA 

  

   

    

ZAMACH SAMOBÓJCZY. Robotnik 
Wincenty Tumak, liczący 31 lat, zamieszkały 
przy ul. Rossa 9, pchnął się kilkakrotnie nożem 
w pierś, w okolicę serca. Przyczyną zamachu 
samobójczego są ciężkie warunki materjalne— 
Pogotowie Ratunkowe przewiozio go do szpi- 
tala żydowskiego. Stan Tumaka jest bardzo 
ciężki. 

—ZRANIŁ SIĘ ROBOTNIK. Podczas ro- 
bot Laralizacyjnych na ul. Popławskiej zranił 
się siekierą w nogę podczas rąbania drzewa ro- 
hotaik Wiktor Gajewski, zamieszkały przy ul. 
Kopanica 14, Rannego w stanie ciężkim Pogo- 
towie Fatunkowe przewiozło do szpitała żydow 
skiego b 

— WŁAMANIE DO SKLEPU. W nocy, nie- 
znani sprawcy wybiwszy szybę, dostali się do 
sklepu Zelmana Szprejregena na ul. Ponarskiej 
12 i skradli artykuły spożywcze, wartości 415 
złotych. 

— PŁÓD DZIECKĄ W WILJI. W pobliżu 
kanaiu koto szpitala św. jakóba wydobyto z 
Wilji piód dziecka. 

Niejaki Grzybowski, który płód zauważył, 
twierdzi, że często widzi wypływające z kanału 
zwłoki, najprawdopodobniej noworodków. — 
W związku z tem policja wszczęła dochodzenia 
w celu ustalenia prawdziwości zeznań Grzy- 
bowskiego. 

— WYEKSMITOWANA PORZUCIŁA 4-ro 
DZIECI. W opiece społecznej magistratu po- 
rzucono 4-ro dzieci w wieku od 1 do-6 lat, — 
Matką dzieci okazała się Jadwiga Kostaniecka, 
(Dunajek 6), wyeksmitowana ostatnio z miesz- 

kania. 

Dzieci ułokowano w przytułku. 
2 WILEJKA 

Z Wiiejlu donoszą: W dniu 28 bm. o godz. 
16 piorun uderzył w stodołę Józeia Borkowskie- 
go w m. Zodziszkach. Budynek stanął w pło- 
mieniach, lecz dzięki natychmiastowej akcji ra- 
tuukowej »płonęła tylko część dachu. 

W powiecie wilejskim spaliło się około 7 
hektarów lasu w majątku p. Wandy Skirnrun- 
towej, w Łuniszkach, gminy kołowickiej. Pożar 
był przyziewny. Przyczyny narazie nie ustałono 

BRASŁAW 
— POŻARY OD PIORUNA. W kolonji 

Grytuny, gminy dryświackiej spalił się dom 
mieszkalny Ewy Łońskiej wraz z zabudowania- 
mi gospodarczemi i sprzętem. gospodarczym.— 
W chłewie spaliło się prosię, cielę i indyk. — 
Straty wynoszą 3.400 zł. Pożar powstał skut- 
kiens uderzenia piorunu. Ё 

WANDA DOBACZEWSKA 
  

  

Otwarcie wystawy sportowel 
Prace organizacyjne pierwszej w Wilnie 

Wystawy Sportowej dobiegają końca. W ciągu 

dnia wczorajszego i dzisiejszego wystawcy zwo 

żą eksponaty i przygotowują stoiska. 

Otwarcie wystawy nastąpi jutro o godz. 5 

po południu; na uroczystość tę przybędą liczni 

przedstawiciele władz, instytucyj i organizacyj. 

Otwarcia dokona p. wojewoda wileński |asz- 

czołt przez przecięcie symbolicznej wstęgi. 

Ze względu na doniosłe znaczenie Wysta- 
wy, organizacje sportowe wileńskie przybędą in 

gremio i ze sztandarami. 

W programie uroczystego otwarcia wysta- 

wy przewidziane jest przemówienie. dr. Maie- 

szewskiego, prezydenta m. Wilna, przewodni- 

czącego Miejskiego Komitetu WF i PW, z ini- 

cjatywy którego impreza ta doszła do skutku. 

Jutro w godzinach przedwieczornych wy- 

stawa dostępna będzie dla publiczności. Ceny 

biletów są niskie: 50 gr. i 30 gr. (dla młodzie- 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich apiekach 

składach aptecznych znane 
środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. E 
>. TESGEUSRSNA 
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— IPOD GRANADOWYMIT MUNDU- 
RAMI BIJA SZLACHETNE SERCA. — 
Bardzo ciekawy obrazek miał miejsce w 
sobotę przed magistratem, 

Na skwerku przy Magistracie zebrało 
się dość dużo beznobotnych, któnzy pnzy- 
szli domagać się o zapłatę za roboty. 

Kilka poliejantów  pilnowało dostępu 
do magistratu, 'Wiogóle bezrobotni zacho- 
wywiali się spokojnie i prowadzili rozmo- 

my. z posterunkowymi. 
Podczas jednej z takich rozmów, żo- 

na bezrobotnego iKlostka, skarżyła się na 
swój ciężki los. Posterunkowy rozczulony 
krytycznym stanem rodziny zebrał wśród 
kolegów swoich Kilka: złotych ofiarowu- 

jąc biednej kobiecie; Ё 
Drugi z policjantów ofiarował biednej 

rodzinie jeden pud kantofli. 
Szlachetny ten czyn *posterunikanych 

powinien był znaleźć dużo maśladowców 
wśród maszego społeczeństwa. 

— DZIBCKO POZOSTAWIONE NA 
ULICY. W dniu wczorajszym na mlicy 
Horodniczańskiej porzucony został przez 
swych rodziców chłopak w wieku lat 4 
— 5. Ohłopca umieszczono w: ochromee 

'T-wa Dobroczynności. 

— GROŽNA EX ŻONA. Flis Karol — 
(Artyleryjska 15) zameldował, iż żona 
jego z którą nie żyje, usiłowała wypalić 
miu oczy przez obliamie go płynem, niensta- 
lomej jakości. 

— TEATR MIEJSKI. Najbliższą prem- 
jerą teatru będzie 4-aktowa sztuka Mkr- 
celego Pagnyola i Pawła Nivoix p. t. „Hian- 
dlarze stawy“. Próby: 'tej sztuki pod reży- 
serją dyr. Krokowskiego są w pełnym 
toku. 

— TRENINGI NA POS. Począwszy 
od 1 czerwca na boisku Okręgowego O- 
środka W. F. odbywiić się będą treningi 
dla pań i panów na zdobycie IP. O, S. 

Dniami treningu dla pań są środy i 
piątki od godz. 16-tej do 17-tej, dla panów 
wtorki i czwartki od godz. 17-tej do 18, 

RRAŃS ZARA AS MAARADDDAADADARODAANAADNAAZANNAN KA 

Dźwiękowe kino „APOLLO" 
DOMINIKAŃSKA 26. 

Walka pomiędzy miłością * namiętnością 
w filmie p. 

W rolach głównych: CONCHITA MONTE- 
NEGRO i L. HOWARD. — Nadprogram: — 
iygodnik FOX'a — najnowsze aktualności. 

Wstęp od 50 gr. 
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Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Kwiecień przyszedł w sinych trzewicz 

kach, z zieloną żagwią w ręku. W ciągu 
jednej nocy obszedł krzaki bzu i agre- 
stu, w ciągu drugiej nocy obszedł brzozy, 
olchy i wierzby... Na trzecie rano pierw- 
sza zieleń omgliła sady i gaje; tylko la- 
sy nie się jeszcze nie zmieniły, a dąbro- 
wy nie pozrzucały nawet zeszłorocznych 
burych i pogniecionych liści. 

Przelaszczki zostały doszczętnie wy- 
parte przez zawilce i kluczyki, małe zło 
te kluczyki, któremi wiosna otwiera zie- 
mię, a wszystkie ptasie i żabie głosy po- 
krył i załał triumfujący głos kukułki. 

Zdarzyło się to w samą Wielką Sobo- 
tęę i zbudziło w sercu Ulki Pawlukowej 
pierwszą, oddawna szczerą radość. Bo kie 
dy kukułka zakuka — wiosna już. się u- 
staliła, a z wiosną zawsze lepiej i zwie- 
rzowi leśnemu i człowiekowi biednemu. 
Głos kukułki zbudził Ulkę z odrętwienia, 
powróci życiu i jakiejś nierozumnej, na 
niczem nieopartej nadziei. Rzuciła się do 
roboty: przygotowywała święcone dla 
leśnych ludzi i w wielkosobotni wieczór, 
chyłkiem, ukradkiem, wespół z Filipi- 
chą, zaniosła duży kosz do Trzech So- 
sen, na suchy pagórek. Już „oni* tam 

  

    
ydawca: Stanisław Mackiewicz 

. 

przyjdą i zabiorą... O wódce nie zapom- 
niała, ani o tytoniu — to samo prawie 
naładziła, co dla męża. Temu gościńca 
powiózł Alojzy Rupejko. Jechał właśnie 
do miasta i sam naprosił się z usługą. 
Ulka przyjęła: nie miała wyboru, a i 
straszno było odmówić — rozgniewać. 
Lojziuk, wiadomo „ichni*. 

Święta katolickie i prawosławne wy- 
padły w tym roku jednocześnie. Cała 
wieś wyległa w niedzielę na drogę, przed 
chaty, do sadów. Wieczór był pogodny, 
tylko zorza trochę czerwona, na wiatr. 
Żaby grały, jak szalone na wielkich łą- 
kach, za wsią; bardzo ładnie wtórowały 
harmoniom i skrzypkom, nie można po- 
wiedzieć. | wesoło było wszystkim - 
dziom: gadali głośno, śmiali się. 

Ulkę zagarnęła i poniosła ogólna 
wesołość. Siedziała u Filipichy. Baba, 
choć biedna, szarpnęła się na wódkę i 
kiełbasę, na paschę i czerwone jajka. 
Kołaczy takich nie powstydziłaby się naj- 
bogatsza gospodyni: Rupejkowa, czy Mi- 
ronowiczowa. Szeptano sobie do ucha, 
że nie sprosta Filipicha tak częstuje. Że 
jej w tem, prawie pańskiem, przyjęciu do 
pomógł Korolonek, żeby ugościła porząd- 
nie prawosławną część wsi, a głównie 

  

ży). Karta stałego wstępu 

tuje 2 zote. 

na Wystawę kosz- 

cje * * 

Wycieczki prowincjonalne udające się na 
Wystawę Sportową do Wilna, winny zgłaszać 
się u zawiadowcy stacji, celem uzyskania zni- 
żek kolejowych. Zniżki indywidualne w wyso- 
kości 50 procent ceny biletu na drogę powrot- 
ną udzielane będą wystawcom wzgłędnie człon- 
kom klubów i organizacyj sportowych, biorą- 
cych udziat w wystawie. 

* * * 

W czasie trwania wystawy urzędować bę- 
dzie specjałne powołane jury. Eksponaty wyró- 
żnione przez jury zostaną nagrodzone. 

W skłąd sądu konkursowego wchodzą: dyr. 
inż. Glatman — przewodniczący, sędzia Tara- 
siewicz Witold, p. Banaszkiewicz  (sekre- 
tarz). W dziale fotografji: ks. Śledziew- 
ski, p. Niemczynowicz i p. Zdanowski; w dzia- 
le wytwórczości amatorskiej p. T. Szumański, 
kpt. Ostrowski i inspektor Izydorczyk; w dziale 
wytwórczości zawodowej: p. Grygiel, p. Petkie- 
wicz i p. Buczyński. 

 PEDRCESAE ZZA 

nowoGródzka 
— URZĘDOWA. W dniu dzisiejszym spo- 

dziewany jest powrót p. wojewody Świderskie- 
go z Warszawy. 

— _ WYCIECZKI "NOWOGRÓDZKIEGO 
ODDZIAŁU TOURING KLUBU. W związku z 
nastaniem okresu wycieczek letnich, nowogródz 
ki Oddział PTK Touring Klubu, organizuje 1- 
sze wycieczki nad Świtęż, w dniach 4 i 5-go 
czerwca. Będą to wycieczki jedno i dwudnio- 
we. Wyjazd w każdym z tych dni, z przed klu- 
bu Ognisko o godzinie 12-tej rano. 

Dzieci do lat 12, jadące z rodzicami — 
mają przejazd bezpłatny; młodzież do lat 18-iu 
płaci za przejazd 50 proc., zaś dorośli: człon- 
kowie PTK, Zw. Strzeleckiego, Koła Przyjaciół 
Harcerzy i Klubu Ognisko — płacą po 2 zł. 50 
gr. od osoby. Niezrzeszeni po 3zł. Wyżej po- 
dany koszt przejazdu obliczony jest za przejazd 
do Świtezi i z powrotem. 

Sady do wynajęcia 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki podaje 

do wiadomości, że oddaje w dzierżawę na rok 
bieżący sady owocowe w następujących ma- 
jątkach państwowych: 

1) DELATYCZE w powiecie nowogród: - 
kim, oddalonym o 5 km. od Lubczy — ogólna 
ilość drzew przeszło 500 sztuk; 

2) DOLNY - HORODZIEJ w powiecie nie- 
świeskim, oddalonym o 114 km. od stacji kol. 
Horodziej — ogólna ilość drzew około 240 sztuk 

3) JEZIORNICA w powiecie słonimskich, 
oddałonym o 1Y4 km. od stacji kol. Jeziornica 
— ogólna ilość drzew około 300 sztuk. 

Urodzaj owoców zapowiada się obfity, prze 
ważają w tych sadach gatunki zimowe jabłoni, 
a wśród nich antonówka. 

W sprawie dzierżawy sadu w Delatyczach 
należy zgłaszać się do Urzędu Wojewódzkiego 
w Nowogródku (Wydział Rolnictwa) i tamże 
składać oferty. 

W. sprawie dzierżawy sadów w D. Horo- 
dzieju i Jeziornicy, należy zgłaszać się i składać 
oferty bezpośrednio u kierowników tych ma- 
iątków. 

Ofaiij i zgłoszenia będą przyjmowane do 
dnia 5 czeswca br. włącznie. 

Nowogiódek, dnia 23 maja 1933 r. 
NOWUGRÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI. 

    

— I SEMINARZYSTKI CHĘTNE SĄ PRA- 
CY. — Prace komitetu spływu stały się głoś- 
nemi w mieście. Młodzież wszystkich niemal za- 
kładów naukowych samorzutnie zgłosiła swój 
akces do współpracy. Specjalną gorliwością od- 
znaczają się członkinie kółka krajoznawczego 
przy seminarjum żeńskiem, które najliczniej re- 
prezentują grono pracujących. 

— 518 BEZROBOTNYCH W SŁONIMIE. 
Stan bezrobotnych na terenie m. Słonima w d. 
30 maja br. wynosi 378, z czego: robotników 
budowlanych 12, niewykwalifikowanych 342, 
pracowników umysłowych 24. 

— POBITY GAJOWY. Gajowy lasów pań- 
stwowych Leśnictwa Podsuche gminy dere- 
wieńskiej Zuk Stefan i Borysewicz Aleksander, 
w czasie obchodu lasu stwierdzili samowolne 
wypasanie łąk państwowych. Na widok gajo- 
wych, pasąca konie nieletnia dziewczyna rzuci- 
ła się do ucieczki, zaś ojciec jej Jemiljańczyk 
Aleksander, zamieszkały we wsi Jałowiki gminy 
derewieńskiej, zbliżył się do gajowych i dotkli- 
wie pobił gajowego Borysewicza Aleksandra. 

  

młodzież. To bardzo -chętnie robiła Fili- 
picha. Choć baba leciwa, trzymała się je- 
szcze w soku, kompanii ze swemi kuma- 
mi nie wodziła, a parobków maniła do 
siebie, z pomocą Lawonichy, słomianej 
wdowy po Kulawym, młoduchy kraśnej, 
jak rzadko. 

Ulką w tym względzie nie wiele mo- 
gła dopomóc, Filipicha przygarnęła U|- 
kę z czystej litości i z konsyderacji dla 
żony uwięzionego. Posadziła ją za sto- 
łem na poczestnem miejscu, dokładała 
wieprzowiny tuszonej i gotowanej, do- 
lewała piwa. Ale po całodziennym poczę- 
stunku, kiedy już wieczór się zbliżył, kie- 
dy młode pary poczęły wymykać się jed- 
na za drugą do sadu, kiedy ich kroki po- 
milkły na chrzęszczącej od zimnej rosy 
trawie — Ulce znowu zrobiło się bardzo 
smutno. 

Przedtem jeszcze dała się babom na- 
mówić na parę kieliszków mocnego i 
słodkiego miodnego krupniku. Źle zrobi- 
ła. W jej stanie wódka nie dawała weso- 
łości, tylko ciężkiemi, ognistemi kropla- 
mi padała na mózg, tumaniła myśli. 

Ułka wyszła przed chatę i siadła na 
ławie. Z sadu leciały ku niej przygłuszo 
ne westchnienia, chichoty i piski. Coś 
szamotało się w krzakach, coś tupało za 

płotem, coś pokrzykiwało daleko, pod la- 
sem. Księżyc stał niewykosoko i świecił 
mdło, żółtawo, jak zwyczajnie na wiosnę. 
Na tle jego żółtej tarczy mignął znienac- 
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Największy film prod. „SOWKIiNO w Moskwie 

BEZDOMN 
Djalogi w języku rosyjskim. Najpotężn. arcydzieło tilmowe estatnich czasów. 

CENY ZNIŻONE: 
ца 1 sezus 

Balkon 40 te. 

Parter 78 gr. 

Wiecz. od 54 gr. 

w żyźń — 
о życia). 
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CZWARTEK, DNIA 1 CZERWCA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas. 

12.05: Audycja dla poborowych (muzyka). 
13.20: Komun. meteor. 14.40: Program dzien- 
ny. 14.45: Muzyka operetkowa (płyty). 15. 
Giełda roln. 15.25: Komun. Akad. Koła Mis 
nego. 15.35: „Kobieta z przedmieścia”. 15. 
Koncert dla młodzieży (płyty) Podróż muzycz 
na na południe. 16.25: Francuski. 16.40: „Jan 
Wł. Dawid, jako uczony i pedagog* — odczyt 
17.00: Rimskij - Korsakow — „Szecherezada“ 
(płyty). 17.40: Odczyt aktulny. 17.55: Program 
na piątek. 18.00: „Nieznany inicjator naszego 
konkursu poetyckiego" wspomnienie pośmiert- 
ne. 18.15: Muzyka taneczna (płyty). 18.35: 
Wiad. bieżące. 18.40: Komunikat literacki pra- 
sowy. 18.45: „Furystyka wodna* — pogad. z 
okazji Tygodnia Propagandy Sportu. 19.00: 
Wileńskie wiadomości kolejowe. 19.10: Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 246“ — listy słuchaczów omó 
wi Witold Hulewicz. 19,30: Kwadrans literacki. 
19.45 Prasowy dz. radjowy. 20.00:Muzyka lek- 
ka. 20.55: Wiad. sportowe., dodatek do pras. 
dz. radj. 21.05: Muzyka lekka 21.30: Słuchowi- 
sko 22.15: Audycja poświęcona Selmie Kurz 
(pogad. i płyty). 22.55: Komun. meteor. 23.00 
Muzyka taneczna. 

POWSZECHNY ZAKŁAD 
UBEPIECZEŃ WZAJEMNYCH 

ODDZIAŁ W WILNIE 
podaje do wiadomości, że ostateczny ter- 

min wpłaty pierwszej raty składki ubezpie- 
czeniowej za rok 1933 upływa w dniu 15 
czerwca rb. Po tym terminie będą dolicza- 
ne kary za zwłokę; prócz tego w: najkrót- 
szym czasie zostaną przekazane zaległości 
z tego tytułu Władzom Skarbowym do eg- 
zekucji. 

Jednocześnie przypomina się, że opiesza- 
łym płatnikom w razie pożaru odszkodowa- 
nie pogorzelowe będzie wypłacane w trzech 
ratach w przeciągu roku. — & 

  

  

    

   
   

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego Ill rewiru w 

Wilmie przy ul. M. Pohulance Nr. 13/2, na za- 
saazie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 
7 czerwca 1933 roku od godz. 10-tej rano w 
Wilnie przy ui. Zawalnej Nr. 15-a odbędzie sie 
sprzedaż w drugim terminie z licytacji publicz- 
nej majątku ruchomego, należącego do Wacła- 
wa i Krystyny Narkiewiczów, składającego się 
z maszyny do szycia firmy „Singer”, oszacowz 
nej na sumę 700 zł., na zaspokojenie prete: 
firmy „Singer Sewing Machine Company" w 
Wilnie w sumie 1.000 zł. z procentami i kosz- 
tami. 

Komornik Sądowy (—) K. Leśniewski. 

450 H. P. 
(ły Wodnej 
do wykorzystania 

naj. Laniwarów | 

   

    

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego Ill rewiru w 

Wilnie przy ul. M. Pohulance Nr. 13/2, na za- 
sadzie art. 1030 U. P. Ć. obwieszcza, iż w dniu 
7 czerwca 1933 roku od godz. 10-tej rano w 
Wilnie przy ul. Niemieckiej Nr. 22 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku rucho- 
mego, należącego do Abrama Strakuna, składa- 
jącego się z czapek i odznak wojskowych, 0- 
szacowanych na sumę 944 zł. na zaspokojenie 
pretensji T. i D. Bunimowiczów w sumie 930 
zł. 90 gr. z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) K. Leśniewski. 

ka duży nietoperz. Ulka przeżegnała się 
nabożnie, gdy skrzydlaty zwierzak trzy 
razy Śmignął tuż nad głową. Dreszczem 
złym wzdrygnęła się cała, bo w wyso- 
kim cieniu, co wyszedł znienacka z za 
odryny i sunął przez podwórze, dopa- 
trzyła się złego ducha — nieczyścika, 
straszącego po ludzkich obejściach. 

Ale to był tylko Alojzy Rupejko. Szedł 
przez łąki, steczką, przez Filipowy dzie- 
dziniec, bo tędy miał bliżej do swoich 
krewnych,  Mironowiczów.  Rupejkowie 
siedzieli na uboczu, na włóce, wydzielo- 
nej za współudział w powstaniu i pomoc 
ówczesnemu dziedzicowi, — z dóbr Mi- 
trowszczyzna. |aniszewscy umieli być 
wdzięczni, ale ta ich wdzięczność odgro- 
dziła nieco Rupejków od reszty wsi, w 
większości swojej — prawosławnej. Te- 
raz nieznaczny rozdział pogłębił się w 
przepaść. Ulka odprowadziła Alojzego 
złem spojrzeniem. Czegoż to szukał tutaj 
po nocy? Szpiegował? Podpatrywał? że- 
by mieć co donieść swojemu komendan- 
towi Straży? , 

A Rupejko mijał Ulkę zwólna, ocią- 
gając się. Udawał, że furtki nie może 0- 
tworzyć, że się. potyka, po ciemku, o ja- 
kieś kamienie. Właściwie chciał ją zaga- 
dnąć... wobec niej jednej czuł się winny i 
zależało mu na tem, by się z nią pogo- 
dzić. Jak to sobie wyobrażał? trudno zga 
dnąć. Ale tak było. Tymczasem Ulkę mo- 
eńy krupnik uczynił złą i zaczepną. Ona 

Drukarnia Wydawnictwa „SLOWO“ 

  

   

PRZETARG 
Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej w 

Wilnie ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na 
wykonanie wzmocnienia ściany zachodniej, ga- 
lerji południowej i północnej oraz ściągów szty- 
wnych na poddaszu w gmachu Bazyliki Wileń- 

   

  

: skiej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 
: 1933 roku o godzinie 12-tej w Urzędzie Woje- 
wódzkim w Wilnie, przy ul. Magdaleny 2, w 
Małej Sali Konferencyjnej. Piśmienne oferty 
winne być złożone w tymże dniu do godziny 
9-tej i pół w kancelarji Wydziału, Komunikacyj- 
no - Budowlanego Urzędu Wajewódzkiego w 
Wilnie, pokój Nr.77, łącznie z wadjum przetar- 
gowem w wysokości 3 proc. zaoferowanej 
sumy. 

Ogólne warunki przetargu i ślepy koszto- 
rys można otrzymać w Sekretarjacie Oddziału 
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Wil 
nie lub w Warszawie, ul. Uniwersytecka Nr. 4 
ni. 6, u inż. H. Wąsowicza tel. 8-80-19 za zwro- 
tem kosztów wykonania. Tam również można 
codziennie od godziny 12-tej do 13-tej przej- 
rzeć ogólne i techniczne warunki wykonania ro- 
bót przez przedsiębiorców, projekt robót, oraz 
ogólne przepisy, b. Min. Rob. Publ. o przetar- 
gach, które dla oferenta są obowiązujące. 

Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej za- 
strzega sobie prawo wyboru oferenta, uzależ- 
niając to od fachowych i finansowych zdolno- 
ści przedsiębiorstwa, oraz prawo zredukowania 
ilości robót, lub nawet zupełnego ich zanie- 
chania. r 
Ks. Kan. Antoni Cichonski, w/z. Przewodniczą- 
cy Komitetu xatowania Bazyliki Wileńskiej. 

Wilno, dnia 27 maja 1933 roku. : 

од 9 В в ра od dc с да PO) asų 

8  PLNOJOMT w ANORZEJKOWIE 
\ 

nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 8 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- * 
teka, piamiuo, kuchaia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto. 
Dojazd z Bara1owicz lub Nowogródke 8 

8 autobusem. Ceny 350, 4-— i 4,50 w ze. % 
leżności od pokoju. — Poczta Walówka 

kcło Nowogródka, Andrzejkowo i 

э оа Эо щ Ч a Et ių Tr Er та Й 
DOG oC. „DJ Li 22 

+ ekKarze DOKTOR 

suwzowaczze ОЙО т 
° ” роктов — - С№огобу skórne, wene- 

ryczne, narządów — то- 

Biumowicz czowych. 

=
 

7 
5 
g 
7 

4 

Choroby skórne, wene- 9d 9 do I i od 5 do B 

  

ryczne i moczopłciowe. Wieczorem. KIE Moce” 
WIELKA 21 — tel. 921 wicza 24. 

ой 9 — 113 — 8 DOKTOR 

W. Z. P. 23. ZELDOWICZOWA 
S , kobiece, weneryczne — 

POPIERAJCZ narządów * moczowych 
gs. od 12 — 2i od 4—6 

£ 8 45 ul. Mickiewicza 24 — 
mad ał «& tel. 277. 
  

   

     
    

           
               
     

   

  

ze. 1150 

1. baty dziuzkowame 2:3. 
0 wytwórni obuwia Śliczne opanki 14.0 

OBUWIE LETNIE | W. NOWICKI 
BREZENTOWE. | Wilno, Wielka 30 

Wielki wybór! 

  

wileński Lombard „Kresowjia” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 

podaje do ogólzej wiadomości, że 12 i 13 czerwca r. b. o godz. 
4-ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku- 
pionychi nieprolongowanych zastawów od Nr. 50.000 d9 
Nr. 100 050 i od Nr 1 do Nr 33 433. 

UWAGA: w dniu licytacji prolongat 
lombard nie będzie przyjmować. 

pierwsza odezwała się wrogo. 
— Czawož tut“ badziasz sia, Lojziuk? 

Zdajsie nie twoj dziedziniec... Za wszyst- 
kiem obrzydł ty mnie, gdzie nie pójda — 
twoja morda spotyka się. 

Rupejko odwrócił się od furtki i zro- 
bił parę kroków w kierunku Ulczynej ław 
ki. 

— Gniewasz się, Ulka? Twoje prawo 
gniewać się. Tylko, że niewinien ja two- 
jej biedzie. Ot co. 

Niewinien? 
drwiąco kobieta. 

_ '— A chtoż winien? Nia już czort, z 
rojstu wylazłszy, hetomu komendantu na- 
szeptał? na nasze gumno naprowadził? 

— Nikt jemu nie naszeptywał, — po- 
wiedział Rupejko z powagą. — On sam 
pojął, gdzie winne, bo jego serca taka 
pojmująca, Bo jon polski żołnierz. Ależ 

ty, Ulka hetawo nia pojmiesz... 
— Zdurieł z hetoj Polszczej, — głos 

Ulki stał się warczący z gniewu. — Zhi- 
nuć twojej Polszcze! Mianie Mit'ki tre- 
ba, mojeho Mit'ki, sonca mojeho!.. 

Rupejkę rozgniewało takie mściwe 
babskie gadanie. 

— Twój Mit'ka winien. Naco. z czor- 
tem zwąchał się? Z parszywym Mońką, 
dy z żulikiem Korolonkiem? Za biedny 
naród... lIsz mądra! To czort pewnie bie- 
dnemu narodowi pomoże, kiedy biedny 

naród sprawiedłiwości i prawdy i Pa- 
na Boga odstąpi! 

— — rozešmiala się 

  

  

_MIESZKANIE 

     

  

cierpienia, bółów, 
plekoty nóg 

pozbędzie się każdy nabywając za 
eleganckie z niepiekącej skóry bardzo wygodne 1 higjenicane 

15 -'|. hity plocione z: 15 
Modne sandałki ggg] tylko w polskiej | Dam, wiatrówki 10.80 

    

   

uziš! To, o czem mówi cały Świat. fxajnowsze dzwiękowe arcydzieło. Poraz pierwszy w Wilnie 

„„MANDŽURJA PŁONIE 
Richard Dix I sobowtór Marleny Dietrich Gwill Andreg. Nad prograw*: Król humoru Marrolid Lioyd w najnowszej 

komedjo farsie „SLUB NA KSIĘŻYCU”. 

z cyklu „KRZYCZCIE CHINY" 
Fenomenainy drzmat w 14 akt 
„Ostatnie walki pod Pekinem*. — W rol. gi. 

      

LT K kama 77 "Wakacje we 

UPNO OE 
dla młodzieży szkol i SPRZEDAŻ nel w majątku z dob- 

*** rą opieką. — Informacje 
a '»  Tatarska 3 m, 16,— dr. 

A drut Hryniewska, 

n y Letnisko 
do tortów, lodowce I ną brzegu Wilii, las 
wafelki do lodów świe- 
žo otrzymane poleca 

1, MAUSLEWICI 
Zamkowa 20-a tel. 8-72 

sosnowy w maj, Te- 
palszczyzna Bok - 
szański pocz. Żodziszki 
st. kol. Smorgonie, 
Szczegóły dowiedzieć 
się Zygmuntowska 8 
m. 6 od godz. 2 do 4 

4 PUŁK UŁANÓW Po poł. 
ZAMEMEŃSKICB O SOO OZ DE 

zakupi łozę do rąbania Letnisko 
szablą. Oferty piśmien- do wynajęcia 1, 2 lub 
ne składać u Oficera 3 pokoje z kuchnią i 

     

dla Spraw  Materjal - werandą, w maj, 

  

nych, który udziela karnia 6klm, od Wiln. 
szczegółowych infor - Obok. rzek» i las s. 
macyj. nowy. Miejscowość 
ZEE lownicza Komunikacja 

Kupię bardzo dogodna aate- 
basem co godzina г 
Placu Orzeszkowej (i 
koleją). Dowiedzieć się: 
Plac Metropolitalny 3 

m. 8. 

STT klas > MAD D E 
Kupię LETNISKO 
m wiąz (8%: „ utrzymaniem niedale- 

ba) w klicach lub na ko Wilna. Informacje— 

pniu. Wilno, Zamkowa Krojewska 7 m 3 — 
16 m. 3. Wacław Janc- 12 A 
wicz. d ; 

biurko 2 metrowej diu- 
ości w dobrym stanie. 

Śkładać oferty w Adm 
„Słowa* pod sł. „Biur 
ko* 

LETNISKO 
Radjo w majątku z całkowi- 

3 lampowe z głośnikiem tem nirzymaniem 3 zł. 
Philipsa sprzedam, Św. dziennie, Ładna zdrowa 
Ignacego 3 m. 12. miejscowość, od Wilji 

    

— 1 kl. pianino, radjo, 
NAMAGAAŁAŃŁMAKAG00 gry, konie wierzchowe 

Lukasie p. Niestaniszki, Poleny. 
й A K. ууу |. A 

— РОКО 
MIESZKANIE ; i ETNISKO 
40 pokojowe Z wygo |ub dwa, z dużą wetan 
dzmi 1 piętro. Tyzen- dą, obok lasu, do wy- 
hsnżowska 4 m. 7. najęcia tanio. Zakret — 

ul. Letnia 6 m. 1, Во- 
L a Soga wiedzieć się od godz. 

2 
wynajęcia. — Mickiewi 3 doo 00 BOK 
сха 31 u dozorcy. APT REMA 

NAAAMAASAAL AAA 

niska OSZUKUJĄ 
„Letniska 5 PRACY | 

WARAN BLS PPTOTYWYOWEYWY 

Letnisko S S zl 
w sosnowym lzsie po. DOŚWIADCZONA 
koje z balkonami i we- — Wychowawczyni —. 

raudėmi, można z ku. Z dobrym akcentem poł 

chnią lub z utrzyma Skim poszukuje posady, 

niem. 10 miust drogi DIZY dzieciach. Posia- 

»utobasem Inb ata'kiem da Świadectwa. Dąbro- 

J-rozolimka — kolonja wskiego 12 m. 3. 

cda” Zajączkowski — — — — — — 

оьв 3 PILNOWAĆ 
RO COW. AG MEESZKANIA 

zgodzę się za skromne 

1130 
    

  

   

wynagrodzenie — po- 
siadam referencje. Pił- 
sudskiego 29 m. | 4 

4—6. 
da ZZA AR a 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz, szk. 
powsz.) prosi © jaką- 
kolwiek pracę. — 
Wiłkomierska Ne 117. 

Dam. pruvelki 590 

MODNE PANTOFLE 

RANNE, 
Niskie ceny! 

-. Polecamy 
miłosierdzin Czytelni- 
ków wdowę z Seletnią 
córeczką. Ostatzia nę- 
dza. Dziecko, szykuje 
się do pierwszej Ko- 

53) tel. 722 

munji św,, miema ca 
włożyć na siebie. Ofiery 
przyjmuje Administrac, 
„Słowa* dla S. B. 

N-rów licytacy nych 

  

Ulka wzruszyła ramionami. Nie mia- 
ła ani rozumu, ani chęci do dyskusji. Loj- 
ziųk gadał źle na Mitkę, to wystarczyło. 

— ldzi do chaty Lojziuk. Idzi, gdzie 
tobie znaczy się droga. Jak nie wstyd to- 
bie ludziom w oczy leźć, co ciebie nie 
proszą. 

— Wraz pójda. Biedna ty, Utka. I 
złość na ciebie i szkoda mnie ciebie, 

— Nie potrzeba mnie twojego szko- 
dowania. Dobre ludzie są, niechaj te szka 
dują. A ty siebie patrzaj, żeb tobie kiep- 
sko nie przyszło się. i 

Wyraźna groźba, co zabrzmiała w gła 
sie Ulki, zaskoczyła i zaciekawiła Rupej- 
kę. Przyszło mu do głowy, że jeśli tu je- 
szcze trochę zostanie i spróbuje  Ulkę 
podrażnić, może coś ciekawego . posły- 
szeć, coś, co mu znacznie wywiad ułatwi. 

Kto wie? może Ulka była w kontakcie z 
bandą? Może wiedziała, gdzie tamci sie- 
dzą? Z baby sekret wyciągnąć nie trud- 

no, byle ją zażyć sprytnie. Rupejko wziął 
się w boki, zsunął czapkę na bakier, tup- 
nął zawadjacko. 

— Isz, straszno! 1$2, ‹ przestraszyłat 
Od kogož to mnie kiepsko przyjdzie się? 
Od Wańki? Od Adaśki? Dyk za hranicej - 
żeż jany. Kużden wie! Nie w rojstach żeż 
siedzą pod wiosna! Nie na ich śmiałość 
robota taka! : ' 

D. C. N. 

dg 

Redaktor w/z Witołd Tatarzyński © 
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