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i Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 

į cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*. 

HIORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

LIDA — ul. »uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

  

DRUJA — Kowkin. i 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz i 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski į 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skiau apie y. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec 
(Copyright by „Słowo*.) 

Okurzony autobus palestyński wyrzucił nas w źle 

sklepionem skupieniu kilkudziesięciu domów i baraków, 

na stepowej, gdyby nie w dwa pasy gór ujętej, ró- 

wninie. „Miasto* przypominać musi przeprzęgowe 

postoje z epoki dyliżansu. Niemniej jest już miasten,, 

będzie trzeciem nowem miastem Palestyny: w Afulji 

krzyżują się bowiem drogi z Tel Awiwu do Hajiy 

i z Hajfy do doliny Jordanu, do centrali elektrycznej 

Rutenberga. Wreszcie Afulja jest punktem środkowym 

Emek Izrael. „Dolina Izraela*, szeroka, od Hajfy ku 

Jordanowi spadająca dolina kilkudziesięciu wielkich o- 

siedli rolniczych, nie posiada miasta. Afulja wyrośnie na 

tem wyrosłem przed nią zapleczu, podobnie jak Tel 

Awiw wyrósł na kolonjach pardesowych swej okolicy. 

Są to dopiero rzeczy które będą, a nim one będą. 

idziemy oto szosą przez pola, gdzie nie widać jak pod 

Jafią gai pomarańczowych, a tylko rosną zielone i n'- 

skie, niższe niż u nas zboża. Mój towarzysz cieszy się 

nimi, tak jakbyśmy w Polsce cieszyli się winnicami, 

jak tu ludzie cieszą się każdym wybudowanym domem, 

drzewem zasadzonem na moczarze, kilometrze szosy 

oddanym do użytku. jeżeli tam pod Jaffą było bogac- 

two Palestyny, to tu jest jej spichrz. «Mój towarzysz 

jest młodym Żydem z Polski, byłym nauczycielem 

szkoły powszechnej w niejakim Różanie, nazywa się 

Lejb Buchner. Należy od lat do radykalnie lewicowej 

partji Haszomer Hazair, od kilku miesięcy pracuje w ki- 

bucu pod Hederą. Emeku jeszcze nie znał. Wybraliśmy 

się więc razem, by przejść piechotą w kilkudniowej 

wycieczce tych kilkadziesiąt kilometrów kraju kolek- 

tywów, aż po Jordan, aż po najstarsze rolne kolektywy 

żydowskie nad Tyberjadą. I patrzeć. 

Gdyśmy weszli na wielki podwórzec kibucu Mer- 

hawja, mogła być czwarta po południu i niemal wszys- 

cy byli w polu. Czworobok podwórza zamknięty był 

z trzech stron budynkami. Przed nami trzy domy mie- 

szkalńe o ładnych zielonych okiennicach na tle żółtych 

ścian. Po lewej naszej ręce duże, stare, nieco zanied- 

bane nawet, budynki gospodarcze. Za naszemi plecy- 

ma trzeci rząd budynków stanowiły kuchnia, spiżarnia, 

wielka wspólna jadalnia, umywalnie. Stąd wszystko 

przypominało zamożniejszy dworski folwark w Polsce. 

Tylko w środku podwórza wielka wieża, na czterech 
betonowych słupach, ze zbiornikiem wody u. szczytu, 
robiła wrażenie trochę miejskie, trochę egzotyczne. 

Ale tymczasem nadszedł młody robotnik i Buchne: 

zapytał go o Meira Jariego. Jari, wiedziałem już, to 

chluba Merhawji. Merhawja należy do kilku kibuców, 

które są we władaniu, powiedzmy: pod wpływem, owej 

lewicowej partji Haszomer Hazair. Jari jest jednym 

z jej duchowych przywódców i tu pracuje. Niema go 

jednak jeszcze: jest w tym tygodniu fornalem i wróci 

z pola może za godzinę. Robotnik oprowadza nas sam, 

jest już wolny. Pokazuje dużą, betonowaną i z nowo- 

czesnem ustawieniem żłobów oborę. Krowy są rasy 

miejscowej, damasceńskiej, skrzyżowanej z holender- 

ską. 45 krów Merhawji daje dziennie około 500 litrów 

mleka. ]uż na miejscu przerabia się je na sery i masło, 

podobnie jak mleko paruset owiec. Mleczarnia i sero- 

warnia nie robią wrażenia specjalnie nowoczesnych: 

zato są bardzo czyste, wygląda to raczej solidnie i nie 

na pokaz. Za niemi oglądamy kilka wielkich kurników 

z inkubatorami. Te są urządzone — o ile się mogę 

zorjentować — rzeczywiście wzorowo. Obok kilka no- 

wych w budowie. Gospodarstwo mleczne i drób, obja- 

śniają mnie razem Buchner i nasz robotnik, stanowią 

najbardziej dochodową galęž gospodarczą. Kur będzie 

niebawem do 1300. W związku z rozwojem miast, go- 

spodarstwo mleczne i drób może zawsze liczyć na zbyt. 

Byliśmy już koło domów mieszkalnych, obszedłszy 

obejście, gdy spotkaliśmy Meira. Mył się właśnie 

i przebierał, jak przebierają się tu wszyscy kibucnicy, 

wróciwszy wieczorem z pola. Był to tęgi, turowato 

zbudowany mężczyzna, wyglądający dużo starzej od 

spotykanych już w czasie naszego obchodzenia Mer- 

hawji innych, chyba nie więcej jak po 20 lat mających 

robotników. Przypominał typ robotniczego działacza 

z Zagłębia, — oczywiście działacza wyszłego z fabryki 

nie inteligenckiego pętaka. Byłem ciekaw tego człowie- 

ka, ciekaw co powie ten służący za fornala działacz, 

ten członek „,parlamentu* palestyńskich Żydów, o któ- 

rym słyszałem wiele a który siedzi ot w takiej Merha- 

wji i powozi. Ałe Meir gdy otworzył usta, to było po 

to, żeby mnie poiniormować, że na 2.625 dunamów 

erhawja posiada przeszło 2.200 pod rolą, 80 duna- 

mów młodego pardesu, coś koło tego niemniej młodej 

winnicy, sadu, ogrodu warzywnego. 

Podeszliśmy byli do owego zbiornika wody, stoją- 

cego w šrodku dziedzińca. Meir mówił jak ta woda 

musi być przeprowadzana z miejsc odległych stąd,. jak 

zbiornik zastępuje studnię, jak jednak brak wody do 

nawadniania pół daje się kibucowi odczuwać. Potem 

opowiadał, jak temu blisko osiem lat przybył z za- 

wiązkiem obecnego kibucu z Rzeszowa. Jak pracowali 

na szosie i w mieście i na roli u kolonistów prywatnych, 

jak potem rozchwiała się założona przez kooperatystów 

Merhawja i im oddano wówczas kolonję wyposażoną 
już w budynki i część inwentarza. Ale resztę dokupili 
sobie sami. Meir pokazuje mi traktory, dar Keren Ha- 

Ursa BS I i 

Przyjazd P. Marszałka Piłsudskiego do Oilna 

  
  

jessodu, i wielki „kombajn', amerykańską żniwiarkę: 

kosztowała 1.800 dolarów, a po dwóch latach wróciła 

już prawie dwie trzecie tej sumy. Jestto znakomita ma- 

szyna, tak dobrej niema wiele innych młodszych, mniej 

zamożnych kibuców. Merhawja oszczędzała na budo- 

wie domów, budynków: dzięki temu mogła sobie na to 

pozwolić. Inwestycje Keren Hajessodu wynosiły 7.362 

funty szt. Oznacza to, że na jeden hektar gruntu przy- 

pada około 800 złotych inwestycyj inwentarzowych. 

Na tych dwustu sześćdziesięciu hektarach żyje 56 

dorosłych i kilkanaście dzieci. Właśnie jesteśmy w ich 

domu. jasne pokoiki dziecinne, białe łóżeczka, maile 

mebelki. Nad kążdem pochylona matka: praca już się 

skończyła, a gdy praca się kończy, wszyscy rodzice 

przychodzą odwiedzić dzieci, Niesłychanie mnie ude- 

rza jedno: typ tych dzieci. Wszystko niemal są to pło- 

we jak len czuprynki i modre, słowiańskie oczy. Možia 

by je łatwo wziąć za dzieci niemieckie, z północy, 

z Meklemburga, z Prus. Niezmiernie dziwna przemiana. 

Jednocześnie, przyglądając się.nachylonym nad poci:- 

chami rodzicom spostrzegam, že i ci są naprawdę ja- 

cyś inni fizycznie od typów žydowskich z Djaspory. 

Działa tu może opalenie, działa tu praca fizyczna, zmia- 

na klimatu. Coby jednak nie działało, ci ludzie zmieniii 

się ogromnie od owego czasu, gdy opuścili Tarnowy, 

Rzeszowy, Jasła. 

Średniej wielkości pokoiki są zalane ostatniemi bla- 

skami zachodu. Są bardzo czyste. Są przytulne. Kwiaty 

na oknach, obok łóżek tapczany z masą haftowanych 

„salonowych“ poduszek. Fotografje. Najczęściej fotu- 

grafje dzicci. Taki pokój to mieszkanie. Każda rodzina 

(„rodzina* oznacza tu małżeństwo), posiada taki po- 

kój. „Wolni* (jest ich niewielu), mieszkają po 

dwóch-trzech w jednym pokoju. 

Na samym rogu ostatniego domu, na przyzbie su - 

dzi stary Żyd. Mówi po polsku lepiej niż po hebrajsku. 

Buchner mnie objaśnia: w wielu kibucach już zago- 

spodarowanych posprowadzano sobie swych starych 

rodziców z Polski. Siedzą oni tak w kibucach i żyją na 

łaskawym chlebie. Ten, to jeden z takich. Wchodzimy 

do jego mieszkania: stara Żydówka pyta nas o Tłu- 

macz i Grembowlę. ]аК wszyscy niemal w Merhawii, 

i ona jest z Małopolski. W pokoju tych dwojga starych, 

  

  Wczoraj wieczorem, tj. dnia 2 czerwca 
o godzinie 18,40 osobowym pociągiem warszaw 
skim przybył do Wilna p. Marszałek józef Pił- 
sudski, któremu towarzyszą płk. dr. Woyczyń- 

ski i kpt. Lepecki. 

Na peronie oczekiwali przyjazdu p. Mar- 
szałka wojewoda wileński Jaszczołt, dowódca 
Okręgu Korp. Nr. 3 gen. inż. Litwinowicz, pre- 
zydent m. Wilna dr. Maleszewski, prezes Sądu 

Apelacyjnego Wyszyński, senator Abramowicz, 

dowódca 1 pp. Leg. płk. Wenda, dowódca Ob 
Szaru Warownego pik. Pakosz, p. Adam Pił- 
sudski, wicedyrektor kolei p. Mazurowski, za- 

stępca naczelnika wydziału Urzędu Wojew. p. 

2migrodzki, starosta grodzki p. Kowalski z wi- 
cestarostą Czernichowskim i inni. 

Z dworca p. Marszałek odjechał samocho- 
dem w towarzystwie p. wojewody Jaszczołta 

do Pałacu Reprezentacyjnego, gdzie zamieszkał. 

Pan Marszałek, którego — zanim pociąg 
zatrzyma: się — ujrzeliśmy stojącego w oknie 
wagonu salonowego, wysiadł rzeźko z wagonu 

i witany przez wojewodę, dowódcę korpusu i 
prezydenta miasta, p. Adamą Piłsudskiego, za- 
mienił z nimi i z pułk, Wendą słów kilka. Na- 

stępnie zwykłym swym szybkim krokiem prze- 

szedł do salonu recepcyjnego dworca. Tu przy- 

stanął i stojąc rozmawiał dłuższą chwilę, do- 

brych kilka minut z p. wojewodą jaszczoiteni, 

generałem  Litwinowiczem i wicedyrektorem 

kolei Mazurowskim, wypytując o aurę wileńska, 

wysłuchał meldunku o spóźnionej, chłodnej na 
kresach naszych wiośnie, dorzucając wiele in- 
teresujących uwag o wpływie jej ujemnym na 

rozwój wegetacji w przyrodzie. P. Marszałek 

świetnie wygląda i prowadził tę rozmowę z 
wielkiem jak zawsze ożywieniem.   

których dzieci wróciły do Ziemi Obiecanej stoi błasza- 

ny, siedmioramienny, liturgiczny Świecznik... 

Było już ciemno, gdyśmy przeszli do jadalni i roz- 

siedli się na ławach, idących wzdłuż ścian i za stołami 

Podano jakąś słodką potrawę z ryby, gorącą sytną zu- 

pę, pieczeń z dużą ilością jarzyn i oliwek. Przy nas roz- 

siedli się kibucnicy. To co uderzało przedewszystkicim 

i jeszcze raz, to to, że wszyscy wyglądali młodo. Bar- 

dzo niewielu tylko można by było dać więcej niż lat 30. 

Foza jednym chyba Jarim. Jednocześnie nie można by- 

1o jednak powiedzieć, by nawet najmłodsi wygłądali 

na to, co się u nas może niesalonowo, ałe trainie okre- 

śla mianem smarkacza. Wszyscy świeżo (był to wie- 

czór przedsobotni), zafasowali byli czyste ubrania 72 

wspólnej szatni. 

Pijemy jeszcze herbatę, gdy rozpoczna się „mcee- 

ting'.' Korzystając z tego że jutro święto, urządzono 

wieczór dyskusyjny, poświęcony, jak mnie informują, 

1ewizjonizmowi. Rewizjonizm, żydowski faszyzm, obja- 

śuia mnie pokrótce nieoceniony Buchner, zrobił ostai- 

nio duże postępy w Djasporze, zanosi się nawet na 

niemniej znaczne w Palestynie... Rozumiem, że ta spra- 

wa musi obchodzić kibuc, który pozostaje pod wpły- 

wem mocno lewicowego Haszomer Hazair. Prelegen- 

tem jest Praji. jestto również jeden ze starszych, ale 

zupełnie różny od Meira Jariego. Ma głowę typowego 

doktrynera, człowieka który czuje się najmocniej w dy- 

skusji, w teoretycznem zmaganiu poglądów. Widać, że 

dyskutowanie jest jego pasją. Praji mówi, ja zaś mam 

już pomoc sąsiadów z prawa i lewa, którzy mi w skró- 

tach tłumaczą referat. Mały Buchner oparł głowę i u- 

waža pilnie: też mi to zreferuje. 

Ale narazie słyszę słowa jak faszyzm, jak Mussoi:- 

ni, jak Hitler, jak wreszcie „Połanja*. Dzięki uczynne- 

ści sąsiadów mogę śledzić sens hebrajskiej mowy. jest 

on mniej więcej ten: kryzys wywołał na świecie wzrosi 

tendencyj reakcyjnych, faszystowskich. Każden faszyżm 

— dowodzi Praji — jest związany z antysemityzme'm. 

W tem miejscu ma mówca niezły orzech do zgryzic- 

nia: a Włochy chociażby? Tłumaczy zatem, że Wło- 

chy stanowią wyjątek, że dobre współżycie Mussoli- 

niego z Żydami ułożyło się dzięki temu, że tam sytu- 

acja przed przyjściem faszyzmu była mniej napięta niż 

gdzieindziej, nie tak skomplikowana jak w Niemczech... 

Ciężko idzie Prajemu i z Polską. Tu znowu stwierdza, 

że antysemicką jest opozycja, nie faszyzm. Zato na te- 

renie najnowszego faszyzmu teorja sjonisty-socjalisty 

króluje w pełni. I dopiero po tem wszystkiem przys 

puje do rewizjonizmu, by stwierdzić, że to „żydowski 

faszyzm”: przedwywód który to poprzedził, czyż ma 

na celu wszczepienie pojęcia, że skoro każden faszyzm 

jest antysemicki, to i żydowski faszyzm?... Ale o re- 

wizjoniźmie mówi krótko. — й 

Dyskusję rozpoczyna młody chłopak, który dużo 

notował a obecnie zaczepia poszczególne punkty dys- 

kusji. Zasadniczo nie różni się od Prajego: jest może 

bardziej pełen optymizmu. Uważa, że wszelkie faszy- 

zmy mają już bardzo niedługi żywot przed sobą: jest 

(Dalszy ciąg na stronie £-giej). 

  

Notatki polemiczne 
„Dawna przyjaźń sowiecko - niemiecka 

załamała się. W Kremlu obecnie zrozumia - 
no, że amtykomunistyczna akcja Hitlera 
jest konsekwentnym wynikiem zdecydo- 
wanie negatywnego stanowiska  obecnegy 
kanclerza Rzeszy do doktryny komumisty- 
cznej i jej wyznawców. 

Mało tego. W Kremlu liczą się nawet 
z taką ewentualnością, że pewnego pięlene- 
go dnia Niemcy mogą się stać wrogiem Z. 
S. R. R., wrogiem aktywhitym, niebezpiecz- 
nym, 

Kto to dziś pisze? „Ilustrowany Kiurjer 
Oodzienny'' dla którego, jak zresztą dla 90 
proe. prasy polskiej majwiażmiejszem za- 
gadnieniem niemieckiem przed paroma 
miesiącami było pytanie kto  maprawidę 

podpalił Reichstag, Gdy nzeczą naprawdę 
istotną było w owej chwili iż 

»Oto każdy skrzyp zamykanych drzwi 

więziennych oznacza nietylko to, że Się 
previnknęlo komunistycznego draba, ale 
także, że się zamyka rozdział historji, zwa- 
ny polityką Rapallo. Pod tym względem 
podpalenie Reichstagu da się porównać do 
wystrzału w Sarajewie. I wtedy i teraz 
nastąpił fakt, który rozerwał współdziała - 
nie dwóch państw, to fatalne dla nas współ- 
działanie Niemiec i Rosji. Rosja. i Niemcy 
solidarnie, to niemoc, to bezsiła Polski, to 
rozbiory Polski, to rozbiorów tych gwaram- 
cja i potwierdzerńie. Było tak za czasów 
świętego przymierza, byłoby tak na wy- 
padek triumfu bolszewickiej rewolucji u 
Berlinie", 

Zbyt jezęsto nasza ocena sytuacji i poli- 
tyki niemieckiej spotykała Się ze sceptycy- 

zmem byśmy mieli pnzejść mimo tego. jed- 
nego z wilellu, przykładu. Tnzy miesiące te- 
mu twierdząc że hitleryzm zwycięży ko- 
munę byliśmy odosobnieni:; nietyilko'wśród 
lewieowej prasy polskiej pętało się pmzeko- 
manie, że odwet lewiiey: to kwestja paru 
tygodni. Powiedzieliśmiy; stanowczo: mie. 

"Trzy: miesiące temu mie chciano wie- 
rzyć zdaniu że wypadki niemiedkie uniemo- 

Kanclerz Austrįi 
WIEDEŃ. PAT. — Kanclerz Dollfuss 

i minister sprawiedliwości Schuschnigg, 
odlecieli w piątek po południu aeropla- 
nem do Rzymu. Pobyt kanclerza w Rzy- 
mie potrwa parę dni. jutro kanclerz pod- 
pisze umowę w sprawie konkordatu. — 
Szczególne znaczenie przypisuje prasa 
wiedeńska konferencji kanclerza z Musso- 
linim, która według prasy wiedeńskiej, bę 

u Mussoliniego 
dzie dotyczyła konfliktu austrjacko - nie- 
mieckiego. Po powrocie z Rzymu uda się 
kanclerz do Londynu, dokąd także przy- 
będzie minister skarbu Buresch. W dro- 
dze powrotnej z Londynu minister Bu- 
resch zatrzyma się w Paryżu, aby osobi- 
ście doprowadzić do końca rokowania w 
sprawie pożyczki austrjackiej, 

Hindenburg i Hiiler na wywczasach 
BERLIN. PAT— Prezydent Hindenburg 

wyjechał wczoraj do swego majątku Neudeck. 

Do Berlina prezydent powróci dopiero w poło- 

wie miesiąca. Hitler, Papen i Neurath opuścili 

również stolicę Rzeszy, udając się na ferje świa 

teczne. Hitler spotkać się ma w Monachjum z 

powracającym z Rzymu ministrem  Goebei- 

sem. 

GDAŃSCY SZEFOWIE U HiTLERA? 

GDAŃSK. PAT. — Jak donosi „Zoppoter 
Ztg.“, cała nowoobrana frakcja narodowych sa 
cjalistów w Sejmie gdańskim udała się wczoraj 
in corpore do Berlina, gdzie przyjęta „będzie 
przez kanclerza Hitlera celem otrzymania ins- 
trukcje ce do dalszego postępowania w Gdań- 

żliwiają ma eały okwes rosyjsko niemiecką 
kooperację przeciw: Pollsce. Mówiono mam; 
mie, Hitler swoją drogą będzie bił komu- 
mistow milemieckich, a swoją drogą przy- 
jaźnił z Kremlem. — Tak samo zresztą jak 
myśmy mówili: przyjście Hitlera ozna- 
cza walkę z marksiamem w Rzeszy, oznacza 
pl:my amschlussowe, więcej miż atak na Pol 
skę, a. mam odpowiadano: przenigdy, Hitler 

to mie innego, jak wojna z Polską, z komu- 
nistami do spółki. W ciągu tych  firzech 
miesięcy mieliśmy i tępienie komunistów 
i plany amschlussowe, i ooświadczenie pol- 
skie kamelerza Rzeszy posłowi Wysockiemu 

sku. W tutejszych miarodajnych kołach naro- 
dowo-socjalistycznych dementują tę wiadomość 
stwierdzając, że tylko część obecnych posłów 
hitlerowskich wyjechała do Berlina, aby się po- 
informować o sprawach organizacyj zawodo- 
wych w Gdańsku. 

  

    

brzymi pożar zniszczył Zdzięcioł 
Trzy ulice i rynek padły pastwą płomieni. — Tajemniczy wybuch ognia 

NOWOGRÓDEK 2 czerwca (tel wł.) 
Około godziny pół do piątej wieczorem w 
miasteczku Zdzięcioł powiatu nowogródz 
kiego wybuchł pożar, który niemal w jed 
nym momencie ogarnął cały kompleks 
drewnianych zabudowań na ulicy marsz. 
Piłsudskiego i stąd z niespotykaną szyb- 
kością rozszerzać się począł na resztę 
miasta. W chwili gdy przybyła pierwsza 
prowizoryczna pomoc z Nowogródka, o0- 
koło godziny ósmej, 

300 DOMÓW BYŁO JUż PASTWĄ 

: PŁOMIENI. 
Wobec jego siły i zupełnej niedosta- 

teczności miejscowych narzędzi ratowni- 
czych, pożar przerzucił się był na resztę 
ulicy Piłsudskiego, ulicę Narutowicza i 
Rynek. W ogniu stanęła również ulica Ho 
łówki i znajdujące się między temi ulicami 
zabudowania, w tem apteka miejska. Sil- 
ny wiatr, jaki panował od rana roznosił 
pożar na dalsze części Zdzięcioła. 

Dopiero wieczorem skoncentrowana 
akcja czterech straży pożarnych, przyby- 

  

Miażdżenie komunistów niemieckich 
odbywa się z nową siłą 

BERLIN. PAT. — W całym szeregu miej- 
scowości na obszarze Rzeszy policja dokonała 
obław. Skoniiskowano przytem znaczne ilości 
broni palnej, będącej w posiadaniu komunistów. 
W miejscowości Recklinghausen znaleziono 103 
kilkadziesiąt karabinów, rewolwery, granaty rę- 
czne i naboje artyleryjskie. Aresztowano 76 о- 
sób, między innemi 13 członków organizacji te- 
rorystycznej z instruktorem na czele. Podczas 
poszukiwań policji w jednym z gmachów Ber- 
lina znaleziono kilkadziesiąt karabinów i lekki 
karabią maszynowy. Dokonano przytem 10 a 
resztowań. Większe ilości broni znaleziono mię- 
dzy innemi w Neusaltz i w Eriurcie. W Lignicy 
i okolicy wykryto szeroko rozgałęzioną organi- 

zację wywrotową, przyczem aresztowano 73 о- 

soby. Dałsze aresztowania w toku. 

Z dotychczasowych zeznań wynika, że w 
ubiegłym roku członkowie grup terorystycznych 
dokonali 11 podpaleń lasów i 12 aktów sabo- 
tażowych na przewodnikach telegraficznych i 
telefonicznych. Ostatnio — jak donosi biuro 
Woliia — przygotowywano zamachy na człon- 

ków policji pomocniczej. 

4 WYROKI ŚMIERCI. 

BERLIN. PAT. — W toczącym się od kilku 
dni przed sądem specjalnym w Altonie procesie 
zapadł wczoraj wyrok, mocą którego skazanych 
zostało na śmierć 4 komunistów, oskarżonych 
o wywołanie krwawych zaburzeń ulicznych w 
dniu 17 lipca 1932 r., których oliarą padło 13 
zabitych i 64 rannych. 7 dalszych oskarżonych 
skazano na karę ciężkiego więzienia od 10 do 
3 i pół lat z pozbawieniem praw obywatelskich. 

REPRESJE PRZECIW STAHLHELMOWI 

BERLIN. PAT. — W miejscowości Koe- 
nigsplatter w Brunświku policja aresztowała 10 
komendantów Stahlhelmu z powodu niezasto- 
sowania się do zarządzenia krajowego ministra 
spraw wewnętrznych, narodowego  socjalisty 
Klaggesa o nieprzyjmowaniu nowych członków 
do Stahlhelmu. 

Honorowym szefem Stahlhelmu jest prezy- 
dent Hindenburg. 

UART SEAT SK AA PASTA SAAPANIPT UONNRSINIS 

KONGRES DZIENNIKARZY SPORTO- 

WYCH. 

'WARSZA'WIA. PAT. W dniu dzisiej- 
szym 3-go czerwca mozpoczyna się w 

Warszawie międzynarodowy kongres — 
dziennikarzy sportowych, w. którym :weź- 
mie udział szereg dziennikarzy. 

łych z Nowojelni, Nowogródka, Kozłow* 
ca i Rohatyna, mogły dopomóc miejsco- 
wej straży w obronieniu reszty miasta od 
straszliwej klęski. Walka z rozprzestrze- 
niającym się ogniem stawała się w miarę 
zapadania nocy coraz trudniejsza: wiatr 
zmienił się w wichurę roznosząc wszędzie 
ogień. O ratowaniu płonących już od kil- 
ku godzin domów nie można było myśleć 
nie zapobiegłszy najpierw niebezpieczeń- 
stwu, grożącemu sąsiednim, nie objętym 
pożarem ulicom. 

Na miejsce pożaru, który nie słabł a- 
ni na moment, przybył wojewoda nowo- 
gródzki Świderski i starosta powiatowy 
Winczewski. Wzięli oni czynny udział w 
akcj, ratowniczej nad ratowaniem miasta 

W chwili naszego telefonu (godz. 24 
w mocy), pożar trwa dalej, nie ustając na 
sile. Nie może być narazie mowy © usta- 
leniu jego przyczyn. Prawdopodobnie by- 
ło nią niedbalstwo, czy, — jak szerzą się 
pewne pogłoski — eksplozja materjałów 
łatwopalnych. Nic pewnego powiedzieć 
tu nie można. 

Straty wyrządzone do tej pory są ko- 
lesalne. Znączna część miasta została spa 
lona. Waiące się przepalone ogniem belki 
utrudniały akcję. Ludność uległa panice 
strasznej klęski, wobec której jej Siły o- 
kazały się bezradne. 

W chwili obecnej pożar trwa dalej— 
Udało się go jedynie zlokalizować. 

Do Zdzięcioła Redakcja nasza wysła- 
ła specjalnego korespondenta, którego re 
portaż zobrazuje naszym czytelnikom peł- 
ny przebieg katastrofy.



V 

SŁOWO 

SILVA RERUM  JąkK Kamienie, przez Boga rzucane na szaniec 
JAK UCZCZONO JUBILEUSZ NORWIDA 

Łaskawe Panie i szanowni Panowie! 

Nigdy nie zazdrośćcie wielkim ludziom i 

nie marzcie o sławie dla swych dzieci!... 

Jak smutny jest los genjuszy, macie przy 

kład na osobie Norwida, który w ciągu 

pół wieku leżał spokojnie w trumnie, az 

nagle.... i ` 

Wileński FAC (Falkowski, Arcimo- 

wicz, Cywiński), zaskrzypiał piórem, za- 

terkotał maszyną do pisania i sypnął ai- 

tykułami, aż się czarno zrobiło na szpal- 

tach czasopism wileńskich, krakowskich, 

warszawskich, poznańskich i lubelskich! 

Górą Wilno!.. : : 

Bez pomocy wileńskich autorów obe- 

szło się zaledwie kilka pism 

Najwięcej miejsca Norwidowi poświę 

ciła Myśl Narodowa. (23) Fac — in Coi- 

pore. Ale nietylko Fac. I właśnie dlate- 

go.. O tem Kurjer Poranny (142): 

Gdyby nie „Myśl Narodowa”, społeczeń- 

stwo nigdyby się nie dowiedziało, że wiełki po- 

eta, zmarły 50 lat temu, był zdecydowanym 

iwnikiem rządów sanacyjnych, a specjal- 

nie zwalczał instytucję subwencji państwowej. 

„Rozegzaltowanym zdawaćby się mogło 

(pisze „Myśl Narodowa“), že wszystko dziš 

wynika z subwencji państwowej, z okazji prze- 

to święconej tu Norwidowskiej rocznicy do- 

brze jest przypomnieć sobie, że normalny stan 

rzeczy jest odwrotny, że normalnie naród sub- 

wencjonuje państwo*. х 

Cytując długi wyjątek tych „norwidow - 

skich* rozważań, niedzielna „Gazeta Warszaw- 

ska“ dodaje: EH 

„Sanacja, zdobywszy władzę, zainicjowa- 

ła szeroką politykę „subsydjów „ Dzisiaj — w 

Obiegu jest 1300 miljonów złotych, a budżet 

państwowy rozdęty do 4 muijardów, doradza 

zniszczonemu kryzysem społeczeństwu"... etc. 

etc. 
Trudno o lepszy komentarz do pism Cy- 

priana Norwida, o lepsze uczczenie poety, któ- 

ry zapewne, niedługo zostanie mianowany wie- 

szczem „narodowo-demokratycznym' tak jak to 
się stało z Adamem Mickiewiczem. 

Ale cóż Myśl Narodowa, lub Gazeta 

Warszawska, — wiemy przecież, że mło- 

dzież narodowo-demokratyczna w Pozna 

niu powiedziała jeszcze wyraźniej, — na 
łamach Czuwamy! (31a). 

Współczesne pokolenie polskie wyrządziło 

Norwidowi wiexą krzywdę przez swój obojęt- 

ny, a nawet nieprzyjazny stosunek do jego 

twórczości. Dopiero od niewielu lat zaczynamy 

rozumieć, jakie skarby najpiękniejszych „myśli 

i wskazań kryją się w dziełach tego wieikie- 

go, a wzgardzonego za życia poety. 
Nam młodemu _ pokoleniu narodowemu, 

Norwid musi być szczególnie bliski. jest on pier 
wszym zwiastunem nowoczesnej iaeologji na- 

rodowej, tej ideologji, którą rozwinęli później 

twórcy ruchu wszecnpolskiego. Popławski, Ba- 

licki, Dmowski. 

Poznaniacy naprawili krzywdę, jaka 
się działa Norwidowi, zrozumieli go nale- 
życie, ocenili go jako poetę!.. 

Kurjer Poranny irytuje się: 

Ordynarne wygrywanie nońwidowskiej ro- 

cznicy dla mętnych celów politycznych „Myśli 

Narodowej" i „Gazety Warszawskiej",  mo- 

'głoby uchodzić za pospolite świństwo, gdyby 
nie było smutnem prostactwem, które w umy- 

słach wiernych czytelników nie pozostawi żad- 
nego echa. 9 = 

Wiadomo bowiem, że czytelnicy „Myśli 
Narodowej“ nie czytują Norwida. > 

A jeżeli nawet czytują, to i tak nic a aic 
nie mogą zrozumieć. 

Zwłaszcza, gdy natrafią na wydanie pism 
Norwida, „opracowane* i „objaśnione* przez 
prof. Stanisława Cywińskiego. 

Kpiny z opracowania przez prof. Cy- 
wińskiego wyboru poezyj Norwida, są 
niesłuszne. Nie bez grzechu pod tym 
względem jest nasz znawca Norwida, ale 
nałeżałoby wskazać nie na opracowanie 
wyboru dzieł, iecz na pewne artykuły. 

Myśl Narodowa niezawodnie „wpa- 
dia“, ale pomimo to miała słuszną rację, 
gdy co innego wytknęła najruchliwszemu 
w Polsce czasopismu literackiemu: 

Wśród ogółu prasy w Polsce, w sposób 
mniej, lub więcej uroczysty czczącej Norwida w 
pięćdziesięciolecie jego zgonu, wyróżniły się 
„Wiadomości Literackie", które o rocznicy noc- 
widowskiej nie zamieściły dosłownie nawet jed- 
nego zdania. Jakoś zapomniano o tem zupełnie, 
wśród nawału spraw aktualnych, jak propagan 
da spędzania płodu, homoseksualizmu, wałki z 
Hitlerem... Nikt nie pomyślał jakoś, ot, zdarza 
się, roztargnienie... A to brzydko tak nie umieć 
odwdzięczyć się poecie za jego piękny wiersz 
„Żydowie polscy"... 

Słowem każdy „uczcił* Norwida, jak 
mógł, Czy Norwid ma z tego jakąś po- 
ciechę, — można wątpić!.. Lector. 

Prof. Michał Romer — rektorem 
uniwersytetu kowieńskiego 
Prasai kowieńska donosi: że 28 maja r. 

b. Rada uniwersytetu im, Witolda Wiel- 
kiego w Kownie ma stamowiisko rektora 
obrała prof. Michala Rómera, który g0d- 
mość (tę piastował już w noku akad. 1927-28 
Na. stanowisko prorektloma 'obnemo [poraz 
trzeci: znzędu prof. ks. kanonika Błażeja 
Czesnisa. Nia: Stemiorwisku drugiego prorek 
tora pozostał madal prof. Franciszek Jode- 
le, którego kisdeneja upływa dopiero za 2 
lata. Na sitianiowisko sekrei:mza Senatu 0- 
branio prof. Ant. Purymasa, któny stanio- 
wiisko to zajmował już iw: rolku iakiademic- 
kim 1924-25, Niawidobranie władze umiiwier- 
sytedkie przystąpią dlo urzędowamiia dn. 

15 września r. b. 
„Let. Żiinios* Nr. 120 wiadomość o 

obiorze prof. Rómera ma stanowiiskio rek- 
tora uzupełnia 'w sposób nestępujący: — 
Ohocjaż prof. Rómer współpracował z po- 
stępowymi Polakami, jednak cały czas — 
sympatyzoatał z litewskim. mudhem nairodo- 
wym. (Wilbi). 

wymiana więźniów pomiędzy 
Polską a Litwą 

„Dzień Kow.* donosi: iż z inicjatywy 
Międzynarodowego Czerwionego Knzyża — 
przystąpiomo swojego czasu do obrad z 
litewskiim Czerwonym Kirzyżem wt spra- 
wie wymiany więźniów, polifzycznych po- 
między Litwą a iPoliską. W wyniku prze- 
wilekłych  pertrakitacyj dniia 28 kwietnia 
r. b. zamządi lit. Czerwonego Krzyża: wy- 
słał spis więźmiówi litewskich «z prośbą o 
doręczenie zarządowi polskiego Czeriwo- 
"lego Knzyża. Polski Ozenmony Kirzyž do- 
tąd miie mdaieli! jeszcze swej odpowiedzi w 
tej sprawie. 

  

(Początek na stronie 1-S2ej) 

zdania, że jeżeli polski faszyzm nie „poszedł na anty- 

semityzm“, to dlatego, że przedewszystkiem Polska 

jako kraj mało uprzemysłowiony przeżywa kryzys 

mniej silnie, a dalej że polski faszyzm robili ludzie, któ- 

rzy go robili nieco „wbrew sobie*, Inny mówca powta- 

rza właściwie te poglądy. Inny jeszcze zwraca uwagę 

na bardzo jakoby bliskie niebezpieczeństwo rewizjo- 

nizmu. 

Ale mnie dużo bardziej niż treść tej, tak wewnętrz- 

no-żydowskiej dyskusji, interesuje odnoszenie się do 

niej ludzi kibucu. 

Odnoszenie się to było cały czas dość mierne, 1ai- 

mo, że — jak podkreślili wszyscy mówcy — niebezpie- 

czeństwo faszyzmu (rewizjonizmu) stoi u bram kraju. 

W dyskusji zabierano zrzadka głos. Słuchano mało. 

Dziewczęta i chłopcy powymykali się jedno za drugiem 

na dwór, gdzie tymczasem ciemniała noc. Wielu drze- 

mało. 
W chwili, gdy na zakończenie dyskusji zaczął mó- 

wić Jari, nastąpiło pewne obudzenie. Najwyraźniej jego 

osoba wywołała ten odruch. Jari mówił bardzo po- 

woli, zastanawiając się: to co mówił, streszczono ri 

najsłabiej. Zdaje się, że zapowiedź zawalenia się fa- 

szyzmów przyjmował dość sceptycznie. Wskazywał na 

to, że robotnicy niemieccy głosują za Hitlerem. Wska- 

zywał na to, że faszyzm ma swoje reformy socjalne, 

które na swój sposób będzie realizował. Wskazywał 

ha jego siłę. Cytował — nie mogłem dojść z jakiej oka- 

zji — Turgenjewa i Tołstoja. : 

Zdaje się, że nie można mówić o obojętności kibuc- 

ników Merhawji wobec tych wielkich zagadnień. Na- 

tomiast byli to ludzie fizycznie zmęczeni pracą, i byli 

to ludzie, którzy zgadzali się z zasadniczą linją wywo- 

dów Prajego i innych... Przyjmowali jego słowa jak 

lud przyjmuje do wiary podawane słowa prawdy z am- 

bony. Praji do pewnego stopnia „pokrywał zapotrzebe- 

wanie światopoglądowe'* kibucu. Dawał długi, solidny, 

udokumentowany wykład socjalistyczny — z którego 

jednak słuchacze przyjmowali tylko najniezbędniejsze 

ich zdaniem ABC. 
* * * 

Przeszliśmy wielkie podwórze kibucu. Gėrowalo о10 

nad szeroką doliną pól Emeku. Ciągnęła niemi mgła, 

dawna malaryczna mgła. I wilgotne ciepło południowej 

nocy. Daleko przed nami ku: wschodowi zniżał się sze- 

rokim pasem swych ziem Emek, kraj kolektywów. 

I znowu wtedy, jak w Petach Tikwa, opowiedziano 

mi, cichą palestyńską nocą, jedną historję tego zdo- 

bycia: 

Było to poprostu tak: 

Największa dolina Palestyny, kwitnąca niegdyś, 

stała się w czasach rządów tureckich wielkiem bagnem 

Bagno sięgało aż po Nahalal, niemal po zatokę hajfską. 

Z wzgórz galilejskich kołoniści chaluce patrzyli przez 

lata w wielką dolinę, o której przecież mówiły Święte 

Księgi, że była dla ich przodków mlekiem i miodem 

płynącą. 
Moczary przygrzewało silne, podzwrotnikowe słoń- 

ce; unosiła się z nich mgła wyziewów. W moczarach 

topiono się jak w bagnach pińskich: nawet ziemie są- 

siadujące z niemi objęte były zasięgiem malarji. I była 

pustka. 
Ale Żydzi chcieli kołonizować największą dolinę 

swej skalistej ojczyzny. Pó kilkakroć razy uznano to 

za nemożliwość. Wreszcie, już po wojnie, Keren Kaye- 

meth wysłał trzy komisje fachowców dla ostatecznego 

zbadania, czy przecież nie dałoby się tam osiedlić zrze- 

szonych w kolektywy robotników? — Wszystkie komi- 

sje zameldowały szefowi Keren Kaymthu  Usyszki- 

nowi, że jest to niepodobieństwem: Emek Izrael jest nie 

do osuszenia. 

Usyszkin wahał się długo. Choć nigdy jszcze żadni 

rzeczoznawcy nie byli tak jednozgodni. Usyszkin, któ- 

ry życie strawił na organizowaniu Nowej Palestyny, 

wahał się. Wreszcie wezwał samych robotników: „Trzy 

komisje powiedziały, że Emek jest nie do zamieszka- 

nia — rzekł. — Ale nie komisje mają go kolonizować 

i osuszać, a wy. Wybierzcie sami komisję i zobaczcie”. 

Sam znałem — mówi mój towarzysz — jednego 

z tej komisji robotniczej. Oto co opowiedział: 

„Poszliśmy poza Merhawję i chodziliśmy cały 

dzień. Błota, błota, błota. Nie było nawet ptactwa wo- 

dnego, ani nic, taka martwota. Gdzieś pod wierzchoł- 

to malaryczne „grzęzawisko śmierci', jak ją zwano, by- 

ło takie, że nie można było rzec innych słów, prócz 

słów rozpaczy. Więceśmy milczeli. 

I takeśmy obeszli — przejść go nie było można 

niemal — ten Emek. Stara Merhawja była to ostatnia 

placówka. Od niej szedł już grząz. Wróciliśmy do mia- 

sta, przyszli do Usyszkina. ,,„No со?“ 

A myśmy i nie wiedzieli co powiedzieć. I dalej my- 

śmy nic nie mówili. „Więc cóż powiecie towarzyszom? 

pytał pan Usyszkin. Aż jeden był taki co rzekł: Panie 

prezesie. Co powiemy? A ot co powiemy: jak matka 

ma jedno dziecko zdrowe, a jedno kulawe i w gorączce, 

to, panie prezesie, do którego ona pójdzie najpierw?'— 

A potem mój towarzysz mi mówił, jak na tę dolinę 

zwaliła się cała armja chaluców. To nie byli nieliczni, 

odosobnieni koloniści prywatni dawnej epoki. Nad 

bagnami lądowały jedne po drugich, jedne po drugich, 

całe desanty młodych robotników. 167.227 dunamów 

Emeku porżnięto rowami. W duszny wyziewami błot 

skwar palestyńskiego lata, w zimne dnie wiosny stali, 

po pas w wodzie, nadzy, chaluce. Kopano rowy na pół- 

tora metra. Pracowano ze zgiętym godzinami w łuk 

grzbietem, wyrzucając ziemię za rów, wbijając łopatę 

głębiej i dalej. Brzęczały gromadą moskity. Z każdym 

dniem niewidzialna ręka malarji, wyszczerbiała szereg 

pracowników... Ale lukę zasklepiały nowe, młode siły 

i przybywający z djaspory chaluc brał za wypadłą z 

rąk rozdygotanych śmiertelną gorączką motykę. Luka 

zasklepiała się zaraz — a bagno nie odzyskiwało ani 

piędzi wydartych mu ziem. 

W 1922—23 tereny Nahalalu wolne są od malarji. 

W 1922 koło Beth Alfa zapada na nią 33 procent pra- 

cujących: już w 1923 tylko 5 procent. W tym samym 

czasie w Nahalal z 90 spada na 1 procent. Jeszcze całe 

lata idzie praca. Chaluce mieszkają w barakach: ręce 

spękały od wysiłku, skórę nóg toczy jakby trąd. 

Doprawdy, wszystko tu inaczej, niż na całym świecie: 

nim powstały osady, powstały cmentarze. Ale w Emek 

Izrael walą po kolei nowi, nowi i nowi. 1 dziś pan 

przejdzie kraj kwitnących wsi, cieszących się tern, co 

Zrobili ludzie. Bardzo piękny jest Emek. Choć ginęli tu 

młodzi chłopcy i dziewczęta, jak się ginie na wojnie, 

Właściwie z ulgą wszyscy poszli spać. Mnie umiesz- 

czono koło domu dzieci, w pokoju z dwoma innymi. 

  

Już trzeci dzień władze policyjne, przy po: 

mocy zmobiłizowanego aparatu śledczego pra- 

cują w kierunku ustalenia tożsamości tragicznie 
zmarłej. 

Na terenie miasta poszukiwania prowadzą 
również komisarjaty, które przy pomocy dziei- 
nicowych ustalają, czy w ich kwartałach nie za- 

notowano zaginięcia kobiet, 

Niezależnie od tego wydział Śledczy spraw 

dził już aktualność złożonych ostatnio zaniei- 

dowań o zagiaionych. 

jak było do przewidzenia,z 25 zgłoszeń 18 
okazały się nieistotnemmi wob:: powrotu tych 

oscb. 

Pozostałe 7 zameldowań po jaknajskrupuiat 
rie,szem zbadaniu nia dały pożądanych wyni- 

kuw. Cechy charakterystyczne zamordowanej 

całkowicie nie zgadzały się z opisem zaginio- 

nych. 

HELENA PUSZKLEWICZÓWNA 

Na terenie powiatów ludność o poszukiwa- 
niach powiadoiniono za pośrednictwem gmin 

* posterunków policyjnych. 

Miało to ten skutek, że wczoraj rano do po: 
licji zyłosit się mieszkaniec okolic Turgiel, J. 
Puszklewicz z powiadomieniem, © zaginięciu 
jego siostry Heleny. Dziewczyna po sprzeczce 

rodziunej wyszła z domu i więcej nie wróciła, 

więc Puszkłewicz dowiedziawszy się o poszu- 

kiwaniach zgłosił się, aby dowiedzieć się, czy 

to przypadkies: nie jego siostrę znaleziono w 

Vonarach. 

Otazano mu natychmiast rzeczy, znalezio- 

ne niedaleko zwłok, oraz szczękę. Uzębienie 

pozwoliło zorjentować się Puszklewiczowi, że 
tu nie chodzi o jego siostrę. Zaginiona, młoda 
Gziewczyna lat 20, nie miała wcale sztucznych 
ani wyiwanych zębów. 

W ten sposób zgłoszony ślad odpadł, u- 
stępując miejsca innemu, który w pierwszej 
chwili miał wszelkie cechy prawdopodobieństwa 

STANISŁAWA M. 
M:anowicie złożone zostało powiadomienie 

o zagiwęciu nauczycielki p. Stanisławy M., za- 
trudnienej w szkole pod Niemenczynem. 

Wspomniana nauczycielka korzystała osia- 

tnio z urlopu i umówiła się ze swymi znajorty 
imi w Wilnie, że przyjedzie do nich. 

Gdy nie przybyła, zainterpelowano jej 510- 
strę, urzędniczkę Izby Skarbowej w Wilnie. Ta 

z kolei wyraziła zaniepokojenie, wyjaśniając, że 

nie widziała siostry od paru tygodni. Zwažyw- 
szy, że p. M. miała uzębienie plombowane i z 
koronkami, oraz że w kwietniu nabyła w firmie 
„Bat'a“ pantofle, całkowicie odpowiadające po- 

danemu opisowi, policja przystąpiła do poszu- 
kiwania rzekomo zaginionej. 

W pierwszym rzędzie skomunikowano się 
z rodziną p. M., mieszkającą w swym folwarku 

w gminie rzeszańskiej, Tam jej nie znaleziono, 
więc udano się do szkoły, gdzie pracuje. Z ra- 
cji urlopu p. M. nie przebywała przy szkole, 
lecz jak potem udało się stwierdzić, bawiła na 
wycieczce w okolicach Wilna. Ostatecznie od- 
naleziono ją i stwierdzono, że cieszy się dobrem 
zdrowiem. 

W każdej głośnej sprawie, podobnie jak i 
tej, tzw. ponarskiej, władze śledcze prowadząc 
śledztwo w różnych kierunkach, starają się spra 

wdzić każdy zgłoszony dotnysł. 
Zabiera to wprawdzie bardzo: wiele czasu, 

niemniej jednak jest nieuniknione. Świadczy to 
tylko, że ogół interesuje się wypadkiem i w 

inmiarę możności chce dopomóc do wykrycia 

sprawcy. 

Z pośród tych, którzy zgłaszali się wczoraj 
do policji, nie było jednak takich, którzyby mie- 
fi zamiar sprowadzić śledztwo na mylne tory. 

A takie wypadki bywały... 

KOBIETY KONTROLOWANE PRZEZ: 
POLICJĘ OBYCZAJOWĄ. : 

W ustalaniu tożsamości spalonej nie pomi-: 

nięto również i kobiet, pozostających pod stałą; 

kontrolą policji obyczajowej. Zrozuśmiałe trud-' 
ności przy ustalaniu obecnego miejsca pobytu 
tego rodzaju kobiet, nie pozwalają narazie na 

ścisłe i pewne zebranie danych. Kobiety 

kontrolne z różnych powodów niechętnie zgła- 

szają swe adresy, a już z teguły nigdy czasowe 
wyjazdy z przygodnymi adoratorami. jeśli w 
grę wchodzi osoba cywilna, ustalenie jest łat. 
wiejsze, lecz gdy jednak trafi się np. żołnierz, 
— trudności są niewspółmiernie większe. 

Informacje od koleżanek z zasady nie dają 
rezultatów, większość z nich obawia się bowietn 

że policja poszukuje je w celu ukarania za wy- 

kroczenia. : 

PUNKTY ZACZEPNE šLEDZTWA. 

Jak wiadomo, podczas oględzin szczątków 
zamordowanej wysunięto hipotezę, że spalono 
ja nietylko w bieliźnie, lecz i w ubraniu wierz- 

chniem. 

Niezależnie od tego, co podtrzymuje eks- 
pertyza lekarska, władze policyjne uważają za 

pewnik, że zmarła była w sukni jedwabnej. — 
Właściwości popiołu na szczątkach silnie za tem 
przemawiają. / 

Spalenie całego ciała świadczy, że denatka 
była uiożona na stosie, oblana benzyną i nastę- 

pnie podpalona. Cała „operacja* mogła trwać 
10—15 minut najwyżej. Reasumując całość spra 

wy należy przypomnieć punkty wyjścia śledz- 
twa. Są to: pantoile, uzębienie i spis kobiet za- 
ginionych. Jeśli chodzi o pantofle, a szczególnie 
o przestawienie guzika, — dotychczas niewia- 
domo, jaki szewc tego dokonał. 

Uzębienie pozwoliło odrazu odrzucić podej- 

rzenie co do zaginionej z pod Turgiel, nato- 
miast spowodowało niepotrzebny alarm z nad- 
czycielką M. Wreszcie spisy zaginionych całko- 
wicie zawiodły. 

ZAKONSERWOWANA SZCZĘKA, 

Szczęka zmarłej zostanie odpowiednio о- 

czyszczona i zakonserwowana. Dokona tego za- 
kład medycyny sądowej. Po zrobieniu odłewau, 

szczęka będzie okazywana dentystom, w celu 

ewentualnego rozpoznania. 

kami gór lepianki arabskie. A myśmy chodzili i cho- 

dzili, a żaden słowa nie powiedział. To cośmy widzieli, 

ZAGADKA PONARSKIEG 
  

na froncie, 

Z uwagi na ostateczne stwierdzenie, że. zę- 
by sztuczne zmarłej były zrobione z białego 

"metalu, a nie ze złota, może to nasuwać przy- 

puszczenia co do siery, z jakiej zmarła pocho- 

dzi, Naturalnie są to tylko domysły. 

CZARNY CZY GRANATOWY. 

Jeszcze w pierwszym dniu śledztwa było 

wiadome, że przed odnalezieniem zwłok, w po- 
bliża widziano w dzień samochód, jakoby bez 
numeru rejestracyjnego. Policja naturalnie za- 

interesowała się tem i odnalazła robotników, 
pracujących w Jagiellonowie, którzy samochód 

widzieli, W zeznaniach ich są jednak rozbieżno- 
ści. Mianowicie jeden twierdzi, że widział sa- 

mochód kryty koloru czarnego, drugi zaś — gra 

natowego. Obaj jednak utrzymują, że samochód 
nie miał żadnej numeracji. 

Brak punktów kontrolnych dla samochodów 
wyjeżdżających i wjeżdżających do miasta, 

jest przyczyną, że niesposób ustalić, jakie moto- 
wozy krążyły w ostatnich dniach po szosie gro- 
dzieńskiej, 

Jak się odbyła ekspertyza spa- 
ionych zwłok 

Jak dotychczas, dwie okoliczności zacieka- 

wiają nas najwięcej w zbrodni, którą nazwa- 

uŚśmy „zagadką ponarskiego lasu, a mianowi- 
cie, zmarła została zabita na 10 dni przed spa- 

leniem jej zwłok. Wynika stąd, iż zorodni nie 
dokonano w lesie, że trupa dla spalenia w ie- 

sie, skądinąd dostarczono. 

Drugą okolicznością również  niesiychanie 
zagadkową i niezrozumiałą, jest to ubranie, 

porzucone, o którem policja myśli, że do zabi- 

tej nie należało, a mec. Andrejew przeciwnie, 
twierdzi, że właśnie do zabitej należeć. musiało. 

Aby wyjaśnić te okoliczności, postanowiliś- 
my zebrać trochę iniormacyj o tem, jak by- 

ło dokonane badanie sądowo-lekarskie. 

Otóż dowiadujemy się, że w całej spra- 

wie ponarskiej badanie lekarskie mogło być 

przeprowadzone tylko powierzch o w- 

n ie. Aby zbadać zwłoki porządnie i dojść 
do większej iłości wniosków, należy je prze- 

wieźć do instytutu medycyny sądowej. Na miej- 

scu, w lesie, żadnych pomiarów bardziej skom- 
plikowanych, robić nie było można. 

  Na fotografji tej widzimy dystans, który oddziela ubranie porzucone od zweglonego 
trupa znalezionego. w lesie na Ponarach 

Ksawery Pruszyński. 

   

Naprzykład kwestja wzróstu  zamordowa. 
nej. Znalezione pantolie mają numer 40; czyli 
przeznaczone są dla osoby wysokiej. Jej pan- 
toile, czy nie? — Należały do zabitej, czy też 
nie należały? — Każdy, kto kupuje pończochy 

wie, że wielkość stopy wymierza się w skle- 
pie pończoszniczym według wielkości dłoni, 
ekspedjentka sklepowa otacza ci stopą pończo- 

chy kiść ręki i mówi: „dobre”, „za małe”, al- 

bo „za duże”. Tutaj dłonie zamordowanej zo- 
stały zachowane. jedną z nich widzimy nawet 

na iotograiji. jednak nie sprawdzono, czy 

wielkość tych dłoni upoważnia do przypu- 
szczenia, że zamordowana nosiła tak duży wy- 
miar obuwia. į 

Należy tu dodać, že jak się dowiadujemy, 
ekspertyza sądowo-lekarska po zbadaniu 

zwiok w instytucie, mogłaby określić wzrost 

zamordowanej z dokładnością do kilku centy- 
metrów. 

Natomiast wnętrzności zamordowanej z0- 
stały z lasu zabrane i instytut przystąpił do 

badania, czy miało tu miejsce uprzednie otru- 

cie przed spaleniem, czy nie. Na tę odpowiedź 

będziemy musieli poczekać kilka dni, ponieważ 
tego wymaga technika analizy. 

Teraz na czem opierają się przypuszcze- 

nia, co do dwóch dat: 1) zamordowania udu- 
szenia, względnie otrucia), 2) spalenia, 

Policja przypuszcza, że spalenie nastąpiło 

nie wcześniej, niż w sobotę 21 maja. Przed tą 
dotą bowiem, przez miejsce spalenia przecho- 
dzili okoliczni pastusi i nic nie zauważyli. Eks- 

pertyza lekarska orzeka, że spalenie nie jest 

dawne, że mogło nastąpić nawet na kilka go- 

Zin przed rozpoczęciem sekcji. Datę soboty, 

2/ kwietnia, uważa za możliwą tak samo jak 

dat; późniejsze. 

Co zaś do morderstwa, to ekspertyza twier 

dzi z całą stanowczością, że dokonane ono 

zostało na jakieś 10 dni przed sekcją, a więc 

koło niedzieli 21 maja. Wskazuje na to roz- 
kład jelit nie objętych ogniem. 

Wreszcie co do resztek ubrania, znałezio- 

nych na trupie. Istotnie, resztki takie znalezio- 
ne zostały, co nasuwa przypuszczenia, że 

оНагу nie rozbierano przed spaleniem i że 
ubranie porzucone, jest mistyfikacją . Wiado- 
mości jednak, że znaleziono na trupie nitki je- 
dwabnej sukni, są przedwczesne. Ekspertyza 
bowiem była powierzchowna i resztek znałe- 

zionej, nawpółzwęgionej matesji, nie poddano 

badaniu naukowemu, 

  

To mogłośbyć zabójstwo przy- 
padkowe 

Co mówi autor książki „życiorys własny 
przestępcy” 

Zainteresowanie straszliwą zagadką lasu 
ponarskiego rośnie. Na ten temat istnieją dzie- 
siątki przypuszczeń, budowane są mniej lub wię 
cej fantastyczne hypotezy, roją się wszelkiego 
rodzaju domysły. — Zwróciliśmy się do autora 
tak głośnej książki „Życiorys Własny Przestęp- 
cy', p. Urke-Nachalnika, człowieka, który tem 
wszechstronniej zna świat przestępczy, ile 2е о- 
sobiście należał przez czas dłuższy do tego 
świata i brał w nim czynny udział. 

P. Urke-Nachalnik stanowczo odrzuca hy- 
potezę morderstwa dokonanego przez przestęp- 
ców zawodowych: 

— To nie był fachowiec — powiada. Ta- 
kiej „roboty* fachowiec nie dokona. Zbyt wiel- 
ki byłby nakład energii w kierunku spalenia 
zwłok, ich przewiezienia i td. Poco mu to? — 
Gdyby mu załeżało na ukryciu zwłok, rzucił by 
je raczej do rzeki. Ale przestępca zawodowy nie 
ukrywa zwłok. Jest mu to niepotrzebne. Ryzy- 
kuje przedewszystkiem popełniając przestępst- 

LAS 

W _WIRZE STOLICY * 
LAKOMSTWO UKARANE 

W uniwersyteckiej klinice  dermatologicz- 

nej hodowano wielkie, rasowe króliki, które poił 

dawano różnym doświadczeniom. Ostatni» 

dwóm zastrzyknięto rak, a jednemu kiłę. 

Jakież nie było przerażenie lekarzy, gdy 

chcąc rano karmić króliki, stwierdzili, iż czwo- 

ronogów niema. Uciec nie mogły w żaden spo - 

sób, musiały być skradzione. Doktorzy nie 

wiadomili policji, lecz wzięli w obroty stróża 

kliniki, który mając dostęp do królików, zapew- 

ne skorzystał z okazji by zarobić. Przyciśnięty 
stróż zeznał, iż królików wyniósł jego szwagier 
-- chłopek z pod Raszyna. 

Energiczne dalsze śledztwo doprowadzilo 

do restauracji Andrzeja Rombela przy ul. Żeiaz- 

nej. Zdziwiony restaurator przyznał wkraczają- 

cemu oddziałowi policji i lekarzy, iż tegoż ra- 
na nabył 3 króliki od wieśniaka. Zapłacił po 2 

złote za sztukę i sądził, iż kupuje zdrowe 
egzemplarze. 

Dwa króliki z zaszczepionym rakiem były 
jeszcze żywe, zabrano je z powrotem do klini- 
ki, natomiast królik z zastrzykniętą | kilą, był 

już ugotowany i zjedzony przez gości. Sma- 
kowal im bardzo (porcja po 3 zł.!!), sam pan 
Rombel też połknął kawałek i również chwalił 
soczystość i pulchność królika. : 

   

Lekarze bardzo się ucieszyli z niespodzie- 
wanego obrotu sprawy: zamiast badać i ob- 
serwować królika, będą teraz kontrolować la- 
komych gości i Rombela. Chodzi o stwierdze- 
nie, czy osoby zachorują czy nie? czy mięso 
ugotowane przechowało jednak zarazki, kiły? 

Wszystkich pożeraczy królika, oraz kucha- 
rzą, który przy jego ćwiartowaniu mógł się 
również zarazić wzięto pod ścisną obserwację. 

Karol. 

PRAWDA O GAZETĄCH $0- 
WIECKICH 

Wracający, z Sowietów: obywatel au- 
strjacki, 23 letni młodzieniec rak w sto- 
sunkach panujących za Ikondonem, zasma- 
kowzł, że powtórnie niechcialby, już tam 
wrócić. Dwa lata był, mok: pracował, rok 
siedział w więzieniu. Otóż  wspommiał, 
że już w drodze do (Polski wpadła mu do 
ręki gazeta. Donosiło się w niej oficjalnie 
p ruchu w fabrykach, Była: wymieniona i 
jego fabryka z ruchem wytiwórczym 29 
maszym na dobę. A omi tymczasem, gdy 
tam. pracował, widział maszymy, widział 
klecilo się tam pół meszyniy: przez dobę. — 

ОННЕ 

U 
wo, miałżeby ryzykować raz jeszcze, pałąc tru- 
pa!... Nie. — Dlatego nie sądzę by to był mord 
rabunkowy. Zwłoki zamordowanej osoby, jeżeli 

chodzi o przestępcę zawodowego, nie kierują 
jeszcze policji na jego ślad. Natomiast w danym 
wypadku ktoś, kto spalił zwłoki denatki, wie- 
dział z góry, że zidentyfikowanie szczątków 
wskaże niechybnie sprawcę. — Zresztą, czy ko- 
bieta zamordowana mogła być bogatą? — Nie, 
świat już jest takim, że o bogatych ludziach 
jest mniej lub więcej głośno. Tymczasem głucho 
jest o zaginięcia jakiejś znaczniejszej osoby. 

— Do jakiej zatem siery, zdaniem pana, 
należała denatka? 

— Sądzę, iż musiała to być ałbo prosty- 
tutka, albo też biedna dziewczyna, poszukująca 
pracy, przybyła w tym celu do miasta, tu za- 
mieszkała, może odniedawna. Takich kobiet, w 
dzisiejszych czasach jest wiele. O ile po tak 

długim już okresie czasu nikt się nie zgłosił— 
więc przypuszczać należy że kobieta ta należała 
do klasy, o którą nikt nie dba. W tym kie- 
runku też winno iść śledztwo. 

— Jeżeli wykluczymy stanowczo mord га- 
bunkowy, na jakieriż zatem tle popełnione zo- 
stało zabójstwo? ; 

— Być może seksualnym... 
— Czyż jednak człowiek popełniający mord 

seksualny, pod wpływem impulsu erotycznego, 
mógł dokonać tego z tak daleko posuniętą pre- 
medytacją, jak przywiezienie rzeczy, spalenie, 
pozostawienie umyślnie fałszywego śladu... 

— Mnie się zdaje przedewszystki: iż nie 
było tu żadnej premedytacji. Mojeią żejtaticia 
znalezione rzeczy należały istotnie do denatki. 
Tak jest. Ma zupełną słuszność mecenas Andre- 
jew twierdząc, że porzucone rzeczy należały do 
ofiary mordu. Nikt niebędzie wypożyczał wła- 
snych rzeczy dla naprowadzenia nań Śladu po- 
licji, tembarcziej zaś sam sprawca. Gdyby rze- 
czy te pochodziły z kradzieży, toby mogło skie- 
rować śledztwo policji na ślad właściciela, na- 
stępnie na okoliczności, w jakich kradzież do- 
konana została, na przypuszczalną osobę, która 
jej dokonała itd. itd. — Rzeczy należały do o- 
tiary, Kradzionych rzeczy nikt by również nie 
podrzucił, 

— Dlaczego zatem sprawca, ewentualnie 
sprawcy, nie spalili ubrania razem na stosie? 

— Czy sądzi pan, że stało się to z preme- 
dyracją? Niekoniecznie. W takich wypadkach 
proszę pana łatwiej jest snuć rozmaite tezy, niż 
śledzić ruchy człowieka. Poprostu zostawić mo- 
gliubranie przez przypadek, albo też chcieli je 
zabrać ze sobą właśnie dla zatarcia śladów i w 
ostatniej chwili zostali spłoszeni fałszywym a- 
larmem. W takich chwilach człowiek dużo się nie namyśla, poprostu niema na to czasu, Znam 
wypadek z własnego doświadczenia, kiedy naj- 

więksi „Iachowcy“, przestępcy zawodowi go- 
rączkując się, pozostawili na miejscu rabunku 
własne marynarki z paszportem. Takie rzeczy 
się zdarzają! Również jeżeli wyjdziemy z zało- 
żenia, że trup został przywieziony na miejsce 
spalenia po uprzednio dokonanym mordzie 
mógł znajdować się w koszu, a obok zawiniąt- 
ko z ubraniem. Dlaczego jedno wykluczać ma drugie, jak to czytałem w waszej gazecie? 

— Więc mord na tle erotycznem? 
— Tak „mi się zdaje. Proste byłoby posą- dzenie kogoś z okolicznych mieszkańców, .ż 

spotkał naprzykład spacerującą w lesie kobietę 
i dokonał na niej gwałtu, Temu przeczy jednak 
okoliczność, że pantofle kobiety były prawie r.o 
we. Dziewczyna z tej sfery nie włoży trzy razy 
noszonych pantofli na spacer do lasu, A więc 
przybyła z miasta pojazdem. Teraz zachodzi 
pytanie: żywa czy umarła?... 

„. — Przecież ekspertyza wykazała znaczną 
różnicę dat, pomiędzy zabójstwem a spaleniem. 

‚ — Ekspertyza może się mylić... A więc, 
mnie osobiście się zdaje, że przybyła do iasu 
— żywa. Naprzykład: kilku mężczyzn, być mo- 
że wiaśnie ze ster szoferskich, po dobrej libacji, 
przybyło do lasu z kobietą. Nie chcieli jej mor- 
dować. Hulali. Dokonany został gwałt. Stało 
się nieszczęście: Nagle kobieta zmarła. Spraw- 
ców ogarnął strach. Trup kobiety naprowadzi 
niechybnie władze policyjne na przypadkowych 
morderców. Co robić! Prędko narzucali gałęzi,. 
pod bokiem mieli auto, a więc benzyna. Obiali 
ją benzyną ispalili. Mogli nawet zupełnie zapom 
nieć o ubraniu. t
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Odsłonięcie t: blicy pamiątkowej 

$.p. ks. Stanisława lszery 
W związku z przypadającem w tym no- 

ku siedemdzieśięcioleciem powstania Sty- 

Gmniowego, Oddział (Wileński  Polekiego 

Towarzystwa Opieki mad! Grobami Boha- 

terów zainiejował wmurowanie kilku ta- 

blic w eglu uezezeni: pamięci tych, «o o- 

fiaruie złożyli oxłe życie za Ojczyznę — 
Murawjewa: na. placu 

i Pierwsza z zajniejo- 

wanych tablic poświęcona została ucz 

czeniu p. mięci  rozstrzelanego wi dniu 3 

czerwea 1863 roku ks. Stanisława Iszory, 

Materjalniego poparcia udzieliła rodzina — 
Iszorów. Tablica, została już wykonana i 

jest umieszezona w bocznej prawej Namie 

kościola św. Jalkóba;  wykionano: ją z kra 

jowego marmuru, gatumku „Bolechowice '; 

positda ona. mastępujący, mapis: 
$. + PP. Ks. Stanisław Iszora, urodzony 

w Wilnie 12. VI 1838 roku, wikarjusz w 

Żoludku. Kapłan - Bohater. Za sprawę 
Kościoła ii Ni: modu — stracony w Wilnie na 

Łukiszkach 3. VI. 1863 roku. Cześć Jego 
pamieci“. 

Poświęcenie 4 odsłonięcie tablicy 'adbę- 

dzie Silę wi kość. św. Jakóba, w miedzielę 

dnia 4 czeriwiea o gadz. 10 riamio. 
Jakmajliczniejszy udział wi tej wysoce 

patrjotycznej umoczystiości jest meder po- 
żądany; stwiendzi on maszą pamięć i cześć 
«dla tych, którzy, życie swoje za wolmość 
Ojczyzny: oddali. 

Komitet Honorowy 
Obchodu Recznic Historycznych 

w 1933 r. 
"Da. 2b. m. z iniejatywy p. Wojewody 

WI. Jaszczołta odbyło się zebranie czoło- 

wych przedstawicieli wileńskiego  spole- 

czeńsina w celu omówiiemi: spraw związa- 

nych z dalszemi pracami Komitetu Obcho- 

«du Bocznile Historycznych. 

Jak wiadomo, dotychczas pracował — 
prowizoryczny Komitet, podzielony na sek- 
eje i komisje, z których każda opracowy- 
wzła pewną część ogólnego programu. 

Obecnie prace tego Komitetu dobiegają 
końca, — powstała więc konieczność mia- 

damia organizacji: bardziej zwartej formy 
i powołeć Kiomitet Hionorowy, który oto- 
czył imprezy trosklijwią opieką. 

Na zebraniu, tkitóre się odbyło w. dniu 
2 Ъ. m, zgodnie z wnioskiem p. Wojewody 
Jaszezołłia  postamowiono uznać wszyst- 
klich zaproszomych za członków Komitetu 
Honorowego z prawiem kooptacji. 

Na nvinlilosek p. M. Brensztejna uchwa- 
lono zaprosić do Kiomitetu Honorowego 
ks, Ogińsiką, pn: mamezkę hetmana, kogoś z 
potomków: Narbutłia, jeżeli są z prostej li- 
nji, oraz wszytkich żyjących ra teremie 

eo 4 mczestników powsilamia r. 
J. 
Zgodintie, z dnnym. wintiosk em p. Wojewo- 

dy, uamemio dotychczasowy Komitet za 
Komitet Wiylkomawczy i powierzono mu 
wyłcnienie prezydjum z pośród własnych 
czlomików, ub z osób zaproszonych. 

Jako odrębna sekcja: wejdzie do Komi 
tetu Wtykoniawczego zarząd! Ligi Morskiej 
i Kołonjalnej, który zcwganizuje „Święto 

morza“ w związku z trzedhsetną rocznicą 
komozacji Króla Władysława IV-go. 

Jek mymika ze sprawozdania informa- 
cyjniego, złożonego w imieniu dotychczaso- 
wego (Komitetu przez dr. St. Lorentza, — 
wj najbliższym czasie zostamą  zcrgamizo- 

młame dwa: wądowiisikia mia wolnem powie- 
trza: 4 b. m. „Zygmumit August" ma dzie- 
dzińcu Piotra! Sktmgi oraz 17 b. m. „Stefan 
Batory pod Pskowiem'* na górze Bouffało- 
wej. 

Po uzyskamiu pozwolenia na uporządkio- 
wanie krypty i grobowiea Liwa Sapiehy, 

praee posuwają się raźmo uiaptzód i wkrót- 
ce zostamą zakończone. Inne projekty, o 
<tórych w swłoim czasie donosiliśmy, są 
wł opracowiainin, 

Po ukonstytuowaniu się Komitet Wy- 
Komawczy opracuje i poda do publicznej 
widedomości! ścisły wykaz terminów  róż- 
nych imprez, mających ma celu uczczenie 

wielkich rocznic historycznych. m. 2. 

2 życia BBWR. 
w dzielnicy Nowy Świat 

W dniu 31 maja m. b. stanemiem Koła 
dziełniicowego Nowy-Świat odbył się w sa- 
li Ogmiska Kolejowego — wyłkiład (p. posła 
d-na Brokowiskiego ma temat „jPraea Usta- 
wodewicza Ostatniej Sesji Parlamentar- 
nej“. 

wi barwny: sposób 

       

   

    

       

Prelegenli omówił 
Ustawy, które Sejm uchwalił szczególną u- 
wagę poświęcając  sprawiom. budżetowym 
Państwa. 

у Słuchacze z zaintereso »amiem  śledzili 
Za rozwojem myśli d-ra . Brokowskiego, 
tak populirnego w dzielnicy; Niowy-Świat 
ru kolejarzy. 

Po. zakończeniu referatu ma ręce prze- 
wodniezącego p. Kostiko Józefa zgłoszo- 
no wniosek o wiysłanie depeszy: do Palnia 
Prezydenta Rzeczypospolitej miżej wymie 
nionej treści: 

„Zebrani w, dniu 31 maja 1933 roku w 
sali Ognisk, Kolejowego w: Wiilnie miesz- 
kańcy dzielnicy Nowy - Świat! w liczbie 
200 osób, po „wysłuchaniu przemówienia 
p. posła d-ra Brokowskiego Stefana, po- 

iępiają szkodliwą dla jnteresów Państwa 
dział:lność opozycji podczas ostatnich 
obrad Zgromadzenia: Narodowego i wy- 
borów Pama Prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz składają ponownie obramemu Pann 
Prezydentowi Rzeczypospolitej — Igmace- 
mu Mościekiemu — wyrtzy «czcili: hołdu”, 

Wniosek został przyjęty. 
Podziękkowaniiem  prelegentowi: zakoń- 

czono wykład p. posła dra Brokowski 
Stefama. dec) 

  

Ofiary 
Bezimiennie dla S. B. 1 zł. 
Chleb Dzieciom 5 zł. 
żłobek im. Maryi 5 zł. 
Dom Dzieciątka jezus 5 zł. 
P. G. Komitetowi Lieb Dzieciom 10 zł. 
Stowarzyszeniu Pań Św. Wincentego a 

Paulo 10 zł. 
Dla najbiedniejszych lv zł. 
Rodzinie Tel 10 zł. - 
Rodzinie S. B. 15 zł. 
Na Dom Dzieciątka Jezus 10 zł. razem 70 

złotych. 
E. M. dla rodziny $. B. zł. 3.   

SOBOTA 

Dzis 3 

Kiotylda 
Jutro 

Zesł, D. Św, 
| SET BUZIA 

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

z dnia 2 czerwca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: + 14. 

Temperatura najwyższa: - 18. 

"Temperatura najniższa: +-8. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja:spadek, potem wzrost. 

Uwagi: wietrzno, pogodnie. 

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

'Pogoda słoneczna i ciepła pnzy słabych 

wiatrach północno - zachodnich i ciszy. 

— Restauracja krypty Lwa Sapiehy. 
Z okazji 300-letniej rocznicy śmierci he- 
tmana Lwa Sapiehy podjęto ostatnio w 
kościele św. Michała roboty nad restat- 
racją krypty i trumny W. Hetmana. Ro- 
boty te posuwają się szybko naprzód. Na 
trumnie umieszczona będzie tarcza her- 
bowa z blachy mosiężnej, projektu inż. 
Narębskiego. Również wmurowana bę- 
dzie w krypcie tablica marmurowa. 

Za 2 tygodnie roboty będą zakoń- 
czone. 

MIEJSKA 
—STAROSTWO GRODZKIE podaje 

do wi:domości, że w dniach & 1 5 b. m. — 
ulica Niemiecka będzie wolna dla ruchu 
kołowego. 

— SAUER — ARBON. Ze Szwaj- 
carji przybył do [Wilna pełnomocnik Szu- 
rena Kmejs. 

iP. Krejs będzie narazie pelnił funk- 
cje  współdyrektora autobusów łącznie z 
dywekterem  Jankowskim, 

Przyjazd p. Krejsa łączą «= podjętemi 
pertraktacjami między Seurerem a Ar- 
bomem, w spramlie przejęcia: przez Saure- 
ra akcyj Awrboma i samodzielnego pod- 

jęcia prowadzenia komunikacji. 
— TARYFA W TAKSÓWKIACH. W 

magistracie powstał projekt obniżenia о- 
becnej taryfy 'w dorożkach samochodowiych 

W jalkich gramiecsch obniżka taryfy ma 
być przeprowadzona jeszcze miewiadomo. 

Obecnie za każdy: przejechany  kilo- 
metr płaciło się 80 gr. i 1.0 za jazdę w 
miocy. 

— KOMUNIKACJA Z KOLONJĄ MA- 
GSTRAOKA. Two Miejskich i Między- 

sbowyich  Komunikacyj Autobusowych 
podaje možklad jazdy do Kolonji Magi- 
siirackiej ma miedziele i święta. 

Odjazd z Cerkwi: 9,40 14,29, 19.2v. 
_ Odjazd z Pośpiesziki: 10.02, 10.56, 1451 

15,35. 19.43 „20,33. 
Odjazd z placu Kiatedralnego: 9.48, 10.43 

14,37, 15.21, 19,28, 20.19. 
Odjazd z Kol, Msgistnackiej: 10.20, — 

11,07, 15.03, 15.55, 20.00, 20.50. 
— KOMUNIKACJA Z WERKAMI, — 

Statki do Werek jak pisaliśmy, kursują do 
dnia 5 czerwka tyjllko w dnie świąteczne i 
miedziele. 

Statki odchodzą od g. 7 ramo a następ- 
mie co godzinę. Ostatini: odjazd do Werek o 
godz. 19-tej, z 'Werek o godz. 20-tej. 

Od 5 czerwea komunikaeja będzie od- 

bywać się od godzimy: 8-ej co dwie godzimy 
z tem, że ostatni statek odejdzie z Wilna 
o godz. 19-tej m. 30. Powróf: z Werek a 
godz. 20-tej, 

Komunikację z Werkami utrzymuje 6 

Ns.nid a0!tsa g, 250 

Zaczód słoąca g. 7,4% 

  

statków, mając  przystaniki! w iPośpieszee, 
MWiolokumpji i Kalmemji, 

UNTWERSYTECKA 
— Wyklad irancuski wyglosi prof. Jean Fa- 

bre p.t. Deux querelles de la civilisation 1750 et 
1930, w Aun Kolumnowej uoó w sobotę dnia 
3 czerwca r.b. o godz. 18-ej (6 wiecz.) Wstęp 
wolny. 

AKADEMICKA 
— Zarząd S.M.A. USB zawiadamia, że w 

poniedziałek dnia o b.m. odbędzie się wyciecz 
ka do Werek. Zbiórka na dziedzińcu Skargi o 
godz. 10-tej. Goście akademiczki i uczenice 
szkół średnich mile widziane. Koszta wynoszą 
około I zł. 50 gr. 

SZKOLNA 
— PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKO- 

ŁA POWSZECHNA „PROMIEŃ* WRAZ Z 
PRZEDSZKOLEM przyjmuje zapisy do wszyst- 
kich oddziałów. Lokal mieści się przy ul. Wi- 

wulskiego 4 (koło Dyr. Kol.) 

Zapisy do organizującej się filji na Zwie- 
rzyńcu przyjmowane są przy ul. Miłej 7 m. 3 

we wtorki i piątki o godz. 3 — 5 po poł. 

Wysoki poziom moralny i kulturalny šro- 
dowiska. Komplety francuskiego. Opieka lekar- 
ska. Opłaty przystępne. 

Od dnia 7 do 10 b.m. odbędą się egzami- 
ny wstępne do obu szkół w lokalu Szkoły 
„Promien“, Wiwulskiego 4. 

— Prywatna Szkoła , Powszechna im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
gimnazjum im. T. Cząckiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 
łu l-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

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

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 
dziennie od 10 — 13 kancelarja gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10 — 56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) i 
ogród szkołny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU . 
LEGJONISTÓW POLSKICH. W. niedzielę 
dnia 4 b. m. o godz, 10-tej w pierwszym 
terminie, zaś o godz. 10.30 mi drugim ter- 
minie «2 wiedmością bez względu ma ilość 
obecnych, odbędzie się Walne Zebranie — 
Wileńskiego Oddziału Zw. Legj. Polsk, w 
lokalu Związku przy ul. Zaułek Bernar- 
dyński 10, na które wzywa wszystkich — 
członków — Zarząd. | 

SŁOWO 

Echa wypadku przy ulicy Antokolskiej 
Wyrok poprzedniej instancji zatwierdzony w całej rozciągłości NIKA 

— Ze Związku Absolwentów gimn. Jezui- 
tów. Dnia 5 czerwca r.b. o godz. 11 odbędzie 
się w lokalu Związku przy ul. Wielkiej 64 ze- 
branie ogólne. Ze względu na ważne sprawy, 
które będą poruszane obecność wszystkich człon 
ków konieczna. 

RÓŻNE 

— WODA W PODZIEMIACH KATE- 
DRY. 'W jednem z pism. warszawskich w 
dniu 1 czerwca r. b. ukazała się alarnau- 
jąca wzmianmikz: o zalaniu przez wodę mau- 
zouleum (królewskiego il podziemi Katedry 

Wileńskiej. M 
Przedstawiciel PAT zwrócił się «w: 

tej sprawie o wyjaśnienia dio konserwatora 
okręgowego D-na Lorentza, który о$- 
wiadczył, że wzmiamika 'ta pozbawiona -— 

jest lkidh podktiaw. "W mauzoleum 
tekiem. które jest wi trakicie budo- 

wy, woda zupełmie się mile pojawiła, a 
m podziemiach katedralnych, stale zawil- 
goeonych, miie stwiardzomio żadniego przy- 
boru wody. 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego 
Czerwonego Krzyża wzywa wszystkich słucha- 
czów kursów drużyn ratowniczych i kursów in- 
formacyjnych by łaskawie wzięli udział w pocho 
dzie propagandowym, który wyruszy w nie- 
dzielę dnia 4 bm. o godz. ll-tej z Placu Łu- 
kiskiego. 

— Podziękowanie. Dyrekcja Gimnazjjum 
T-wa Pedagogów wyraża na tej drodze podzię- 
kowanie Komendzie Przysposobienia Wojsko- 
wego, Zarządowi Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża, Zarządowi Bazaru Ludowego, Dyrekcji Pań 
stwowej Szkoły Ogrodniczej i firmie przyborów 
sportowych Dinces za pomoc w urządzeniu i 9- 
zdobieniu wystawy „Pięć lat samorządu ucz- 
niow“. 

EATR I MUTYKA 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP w Wilnie. 
Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim — gra 
(dziś 3 bm. o godz. 8,15) w dalszym ciągu e- 
gzotyczną komedję „Džimbi“, z uroczą artyst- 
ką p. Jadwigą Zaklicką. 

Doskonała reżyserja dyr. Teofila -Trzciń- 
skiego. Pomysłowe dekoracje Makojnika. 

Niedzielna popołudniówka: W. niedzielę 4 
bm. o godz 4 pp. w Teatrze Letnim po raz 
pierwszy na popołudniówkę dana będzie świetna 
komedja „Džimbi“, ze znakomitym gościem p. 
Jadwigą Zaklicką w roli tytułowej. 

Wielkie widowisko na wołnem powietrzu- 
W niedzielę dnia 4 bm. o godz. 9-tej na dzie- 
dzińcu uniwersyteckim im. Piotra Skargi ode- 
grany będzie „Zygmunt August" — sceny dra- 
matyczne St. Wyspiańskiego. 

Ceny miejsc od 75 gr. do 3 zł, Wycieczki 
ponad 100 osób — korzystają z ulg specjalnych 
Wejscie od ulicy Sto-Jańskiej. 

Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP wWilnie gra dziś 3 bm. głośną komedję 
Deval'a „Mademoisellie* w Turmontach, 4 bm. 
w Duksztach, 5 bm. w Podbrodziu. 

Teatr Muzyczny „Lutnia”. Ostatnie wystę- 
py. H. Makowskiej. Dziś ukaże się po cenach 
zniżonych wspaniała komedja muzyczna O. 
Straussa, „Kobieta, która wie czego chce” z H. 
Makowska, odtwórczynią roli tytułowej. Zniżki 
ważne. 

Świateczne przedstawienie popołudniowe w 
„Lutni”. jutro o g. 4 pp. wystawioną zostanie 
operetka Gilberta  „Cnotliwa Zuzanna” z, B. 
Halmirską w roli tytułowej. Ceny propagan- 
dowe. 

Teatr muzyczny „Lutnia* w Grodnie i Bia- 
łymstoku. Zespół teatru muzycznego „Łutnia” 
udaje się na kilka przedstawień do Grodna i 

Białegostoku. - 22 
Poranki dia dzieci w „Lutni“. Jutro i w po- 

niedziałek o g. 12,30 pp. odoędą się dwa po- 
ranki efektownych widowisk, w wykonaniu ze- 
społu W. Morawskiego. Program niezwykłe 
barwny składa sie z wesołejkomedyjki „Ostat- 
ni dzień”, baśni „W świętojańską noc”, oraz 
produkcyj tanecznych. Każda osoba wprowa- 
dzić może jedno dziecko bezpłatnie. 

— „POPIS - KONCERT". Przypominamy, 
że dzisiaj odbędzie się w Teatrze na W. Pohu- 
lance o godz. 18 zapowiadamy od kilku dni 
„Popis-Koncert* chórów i orkiestr szkolnych 
z Wilna, Grodna, Baranowicz, Nieświeża i in- 
nych miast. Szczegóły w afiszach i progra- 
mach. Bilety w cenie od 20 gr. do 2 zł. są do 
nabycia przed południem w kasie zamawiań Te- 
atru „Lutnia”, ul. Mickiewicza, od godziny 4 
po poł. w kasie Teatru na Pohulance. 

Należy się spodziewać, że ten' interesujący 
turniej. jakim będzie popis, ściągnie do teatru 
rzesze publiczności wileńskiej, która niewątpli- 
wie poprze tak ciekawą i sympatyczną impre- 
zę, tem więcej, że całkowity dochód przezna- 
cza się na kolonje letnie dla dzieci zagrożo- 
nych gruźlicą. 

Dodajemy, że koncert organizowany jest 
pod hasłem „pomoc młodzieży szkolnej najbie- 
dniejszym dzieciom w wieku przedszkolnym. 

CO GRAJĄ W KINAChr 

REWIJA — Mała kawiłarenka 
CASINO Siedem portów — siedem 

dziewcząt. 
HELIOS — Bezdomni. 

— PAN — Miodowy miesiąc. 
HOLLYWOOD — Igranie z miłością. 
ŚWIATOWID — Biała odaliska. 

ADRJA — Mamdżurja płonie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— KRADZIEŻ PRZEZ OKNO. W pa- 

laeu w Landwarowie skradziono przez ok- 
mo m:ikaty i części zastawiy: stołowej na 
ogólną sumę 1500 zł. 

— OKRADZIONIE MIESZKANIE. Na 
szkodę Rejbena Załmama (Wilkomierska 
81) nieznami sprawicy skradli bieliznę — 
damską, drobną biżuterję oraz nakrycie 
siiołowe wiantości 350 zł. 

— PRZYGODA W CIELĘTNIKU. — 
Witkowski Stef:m (Tnembacka 28) zamel- 
dował policji, iż w ogrodzie Cielętniku — 
skradziono mu 96 zł. 36 gr. w gotówice. — 
Dochodzenie policyjne ustaliło, że kradzie- 
ży tej dokonały Dubieka Marja (Stolar- 
ska 8) i Kaczorowska Emma (Słoneczna 
17). Sprawęczynii kradzieży! ze skradzioną 
gotówką zatrzymamo. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Kirywiko 
Zemeida lati 27, mężatka, zam. wi kol. Wi- 
leńskiej (Wesoła 22) w eelu pozbawienia 
się życia wypiła spirytiusu skażonego. — 
Pegotowie Ratunkowe  przewiozło despe- 
ratkę do: szpitala Sawicz. Sitem zdrowia: — 
Knymłko życiu nie zagraża. Przyczyną tar 
gmięcia się ma życie — ciężki stan mater 

jalmy. 

      

Onegdaj mia wiokamdzie Sądu Apeiacyj- 
nego znalazła się sprawa mapadu: bandyc- 
kiego na rodzinę Kopelmanów przy ul. An- 
tokolisikiej. 

Sprawa. ta wywołała siwtego czasu niela- 
da sensację w mieście, a młodocianym — 
sprawcom groził nawet przez pewien czas 
Sąd Dori:źny. 

Wszystko jednak iskończyło się na ogół 
dla mich pomyślnie. Sąd Okręgowy (po roz- 

patrzeniu w!'marcu b. r. całokształtu spra- 
wy i biorąc pod uwagę iż cały napad był 
raczej bezmyślaym wycezynem pijanych 
kiempletnie wyrostków, wymierzył im фа 
godną względnie karę, 

Inicjator napadu i główny jego reży- 
ser Zygmunt Uszpulewiicz skazany został 
mocą (tego wyroku mia 4 lata więzienia, 
Czesław Wilkamiec ma 3 leta, zaś bezręki 
Edward Stefanowicz į najmłodszy z po- 
śród jniapastników 18-letni Olgierd Walter 
otrzymali każdy po dwa lat:: więzienia. — 

OOOO DNROSZCWEKA 
  

Pozatem Sąd Okręgowy skazał każdego 
zinich ma utratę praw: obywiatelskich ma 
przeciąg l:ft pięciu. 

Na onegdajszej rozprawie ławę oskar- 
żonych zajęli wszyscy, osikamżeni, ma sali 

zaś zgromadziła silę w wyjątkowej jak na 
Sąd Apelacyjny ilości publiczność. Roz- 
prawa trwała ikrótko, poczem 'w ostatniem 
słowie wszyscy, oskanżenii prosili © zmniiej- 
szenie kary, 

Sąd po dłuższej maradzie mie zni:lazł 
jednak podstalwi do zmiany w: sensie do- 
datnim. dla oskarżonych wyroku pienw- 
szej imstajnicji i wymok 'tem zatwienmdził w 

całej rozciągłości. Podczas (odczytywania: 
wyroku, iWialter który zdradzał już przez 
cały czas wielkie podniecenie stracił os- 
itatecznie pamowamie i zzezął płakać. 

Bronili oskarżonych jak i w poprzed- 
miiej iłnstaneji adwokaci: Amdrejem, Szy- 
szlkowski, Kowalskii ii Matyasz. 

  

Pierwsza Wystawa Sportowa 
Miejskiego Komitetu W. F. i P. W. 

Pierwsza Wystaw Sportowa w! Wilnie 
powstała z inicjatywy  „mieznemego' pro- 
jekitodawey (obecnie tych imiejatorów jest 
już kilkudziesięciu) a zorganizowane 
przez Miejski Komitet (W. F. i P. W. wy- 
padła: imponująco, To cośmy zobaczyli — 
wczoraj w pawilonie Targów: przeszło mizij- 
śmielsze oczekiwania i mie więc dziwnego, 
że samii organizatorzy 'w przedmowie Kata 
logu — informatora zazmaczyli, że „z ma- 
tej przypuszczalmie imprezy, przerodziła się 
wystawa w imponującą neawiję sportu wi- 
leńskiego', Rzeczywiście imponującą t 
'wszechsitronnie oświetlającą życie sporto- 
«mie Wilma, 

Nie zabrakło: me: niej ani jednej gałęzi 
sportu, ani jedliego klubu lub  orgemizacyj 
turyśstyiczniych oraz finm handlowych i 
przemysłowych pracujących dla potrzeb 
sportu. 

Bogaty materjał recenzyjny, jaki da- 
ła sprawozdawcy Wystaw: zmusza nas 
do ograniczenia: się do podamia garści о- 
gólnych wrażeń z aktu ctwameia Wyst:- 
wy. pogostawiająe dokładne omówienie — 
poszczególnych jej działów. ox najbiiższych 
numerach. 

Akibu otwarcia dokonał p. wicewojewodz: 
Marjam Jankowski wygłaszając krótkie o- 
koliczniościowe przemówienie ma temat: — 

zmaczemią-akcji PW i WF wiogóle, a otwie- 
ramej Wystawy w: szczególe. Dnugie zikolei 
przemówiemie wygłosił przewodniczący Ko- 
mitetu Miejskiego p. prezydenit dr. Wik- 
tor Maleszewski) poczem w) imieniu Komi- 
tetu Wysliawy, jako jego przewodniczący 
powitał gości inż. Jam Łuczkowski, Nad- 
mienić tu mależy, że w umoczystym akcie 
otwarcia, wystawy, wzięli gremjalny u- 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzue spec. źołądkm 
1 lalit przyjmuje od 12 — 21 4—6 

Kwlatawa 7, teł. 14-25, 

— PŁÓD 'W RZECE, W daiw 1 b. m. 
Sienkiewicz Wiktor (IAinitiokiolsik:: 127) 
zmalazł w kanale odprowadzającym ście- 
ki ze szpitala św. Jalkóba do rzeki (Wilji 
płód 5-cio miesięczny,  kitóry przesłano 
do kostmicy szpitala: św. Jakóba do de- 
cyzji władz prokuratorskich. 

— WPADŁ (DO STUDNI. Bobrowicz 
Jan (Archanielska 41) robotnik zatnudnio 
my przy: oczyszczaniu studni w podwórzu 
domu (Nir. 4 przy ul. (Piłsudskiego wpadł 
do studni ij dozmał złamamiau lewej mogi. 

Pogiotowlie Ratunkowe odwiozło — Во- 
browicza: w stamie ciężkim do szpitala 
żydowskiego. 
= WILEJKA 

— ZABITA IPRZEZ SAMOOHÓD. Sa- 
miochód wojskowy prowadzony przez — 
Majchszaka, Józefa, st. strzelca z I BOP 

najechał inia. Scholastykę Rzeczycką, mie- 
szkanikę wisi Kurezyma, gm. budsłtwskiej, 
tait 12. Rzeczycka po półtorej godzinie — 
zmarła. Dochodzenie ustalito, że Miajeh- 
szak mie jechał przepisową drogą. 

ŚWIĘCIANY 
— SAMOBÓJSTWO.  Mieszkamiec wsi 

Rokity, gm. hoduciskiej Masłowski Piotr 
lat 30 popełnił samobójstwo przez powie- 
szenie się tw! lesie w okoliieach wsi Bartow- 
szczyzna, gm. hoduciskiej. Dochodzenie po- 
licyjne ustaliło, że Masłowski był podej- 
rzany o kradzież z włamaniem i obawia- 
jąc się odpowtiedzielmości popelmił samo- 
bójstwo. 

BASEINAI STN EITI RPN 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 
Notow hniia wileńskiej giełdy zbożowo 

towarowej i imiariskiej w Wilmie z dnią 2 
czerwe» 1933 roku. 

Za sto kg. parytet Wilno. 
Ceniy tnanzakcyjne: Żyto zbieram 

18.50 (temd. uttrzym.). Owies zbierany 14 
(temd. utnzym). Mąka jpszenna 0000A — 
luksusowa 54,37 i pół — 55. Mąka żytnia 
55 proc. — 30,50 — 31,— 65 proc. — 26— 
26.50, Mąka: żytnia: reziowa — 22— żytnia 
ralzowia szałtrowiana — 24— mąka żytnia 
siltikowa — 22,—. Temdencja na wszystikie 
gatuniki mąki — spokojna. Otręby żytnie 
— 10, kaszą gryczama 1/1 paloma — 38, — 
kasza (perłowia: (pęcak) — Nr. 2 — 29, ka- 
sza perłowia: Nir. 3 — 34, ikaszia: owsiana — 
50. 

Cemiy orjenitiacyjme:  iPszemiica zbierana 
— 30 (tend. utrzym). jęczmień na kaszę 
zbierany — 17.50 — 17,75, gryka jednoli- 
ta, — 17, ottrębjy, pszenne—10.50, otręby: ję- 
cezmienne — 10, kasza! gryczama: 1/2 palona 
— 36, kasza gryczana 1/1 biała — 36, 

Cemy Imu bez zmian. 

  

  

WILNO. W. dniu 1 b, m. w odległoś- 
ci 8 klm, od m. Troki we wsi Michniszki, 
gm. trockiej wybuchł pożar, który zmi- 
szczył domy mieszkalne, zabudowania go- 
spodarcze, imwenłtarz żywy i martwy na 
szkodę 9-ciu gospodarzy. Straty wynoszą 
około 15.000 zł. 

Dochodzenie ustaliło, że pożar. powstał 
wskutek  nieostrożnego obchodzemia, się z 

Tragiczny pożar 
ogniem przez Szymomowiczową Marję lat 
70, która: nile zdążyła wybiec z mieszkania 
gdyż pożar ogarnął płomieniem całą izbę. 
Po zlokalizowaniu pożaru znaleziono zwę- 
glone zwłoki Szymonowiczowiej. W: eza- 
sie pożaru poparzeni zostali Szymonowi- 
czowa Amna i: jej sym Jam, kttónych: odwie- 
ziomo do szpitala! iw Niowtych - Trokach. 

dział przedstawilciele władz adminisiina- 

cyjnych, wojskowych, sportowych oraz li- 
cznie zebrenej publiczności. 

Otwiera wystawę niejako obszerna: S2- 
la fotografji. Widzimy, tu piękme i do- 
sikionale wykomame zdjęcia ma ltematy tu- 
rystyczno - sportowe przyczem ma pierw 
Szy plam wysuwają się zdjęcia wszech- 
stronnego wileńskiego sportowica inž. J. 
Grabowiedkiego oraz zdjęcia z „zamor- 
skich” wędrówiek żeglarskich p. T. Szumań 
skiego. Gustownie urządzone (w. następ- 
mej sali) stoisko AZS'u podtrzymuje wi 
mas miły meStrój wytwionzomy odrazu po 
wejściu do pawilonu wtysłtawiowego. 

Nieco dalej sala trzech największych 
wileńskich klubów sportowych: 1 p. p. 
Leg. 5 p. p. Leg. i 3 B. Saperów. Wkszy- 
stkie trzy stoiska ibandzo ładne, wszystkie 
zatrzymują uwagę. 

Najefekttom niejsze chyba saperów. Tu 
mamy i sprzęt, i nagrody, i wykresy wne- 
szcie specjalna gablotlka poświęcona  Mi- 
strzowi _ Polski, mejwszechstronniejszemu 

sportoweowi Wilnia,  wielokrotnemu  re- 
prezentanitiowi Polski sierżantowi Jamowi 
Wieczomkowi.  Wymóżniiomo go słusznie; 
zasłużył sobie na to Szczerze, 

A jeszcze dalej P. W. Kolejowe i: Pocz- 
towe, Sokół, ciekawe i efektowne sitoisko 
Tow. Łowieckiego Ziem Wschodnich oraz 
szereg klubów. W stoisku ZTGS Makabi — 
zmówi gablotku indywidualna. P. Somia Le- 
win - Szmulkiierowa, doskonała miotaczka 
reprezentamitka 'Polški na Kobiecej Olimp- 
jedzie wiPradze też zasłużyła ma io wyróż- 
mienie, 

Dwa stare i zasłużome Towarzystwa: 
Wiloślarskie oraz Cykl, i Mołtoeykl. ma- 
ją też swoje sltoistka, Dalej sala. Klurator- 

jum. Okir. Wileńskiego oraz dzieł prze- 
mysłu i handlu. 

„Ligniopii* pokazał mam szylbowiec, — 
łodzie, kajaki, firma „Cel“ — p. Tomaszew 
ski — majprzeróżmiejszy sprzęt spontowy, 
inne firmy: smie wyroby. 

Kończymy zwiedzamie 'w obszernej sar- 
fi bufelttowiej. 

Po obejrzeniu całej wystawy: nesuwa się 
pewna uwaga. Oto, wbrew tradycjom wy- 
dtam, 'wbirew ogólnym przypuszczeniom, 
miema zupełnie: map, wykresów statysty- 
cznych il tk. р. Za wyjątkiem Stoiska. Okm, 
Ośrodka W. F. i Saperów żeden niemal z 
klubów mie zobrazował swej pracy. gra- 
ficznie, żaden mie przedłożył mam w cyfrach 
i słowach swej historji. 
Stało się mie pnzez pomyłkę jak informują 
nas w tej materji. (Wszelkie wykresy i m+-- 
py nużą zwiedzających, a przecież zada- 

niem wystawy jest propaganda, propa- 
gamida i jedynie propagemda, unikamo więc 
wksmysłikiego, coby! mogło, bodaj w naj- 
mniejszym stopniu mudzić widza, a więc 
źle uspasabiać do sportu. 

Na, szczęście miema tej obawy. 
Pisząc o Wystawie i podkreślając jej 

zmałczenie podnieść mależy  specjalme za- 
sługi osób, które emą pracą majwięcej 
przyczyniły 5№ do zowgamizowamia Wy- 
sitawy. Są to: wiceprzewiodniczący Kom. 
Wystawy ppłk. Iwo Giżycki, Dyrekitor 
Wystawy: p. K. Andrzejewski, oraz Kiero- 

wmiey poszczególnych działów pp. inż. J. 
Grabowiecki i T. Szumański. 

Globus i Marlena 
Bodaj to kółkia: szkolne, Są zebrania, .re- 

feraty, praca wre przez caty rok, a potem 
można urządzić wy Ę 

Urządziło też swoją wystawę „Kółko 
miłośników geografji“ w. gimn. Welera. 

IWiszą ma. ścianach. mi:py różnych części 
świata, gdzie obrazowo  przedstawionia 
jest! fauna 4 flora onaz zaludnienie  dale- 

kich z:kątków kuli ziemskiej. Szkoda, že 
brak map 'obrazkowyjch Polski. Zawszeć 
kraj własny poznać wariło. у 

1 Są matomiast: mepy wybrzeża polskie- 
go, ilustrujące coby się stało, gdyby Bał- 
tylk wystąpił z brzegów. Ciekawie ćwiczenie 
zwobicme ze sporym mekładem pracy. 

Zwiedzam, oglądam — chwalę mczniiow- 
skie prace. Na dźwięk wyrazu — pnsice — 
stojący za mmą uczeń dodaje szeptem — 
Syzyfowe. 

No, chyba nie, młody przyjacielu! 
Zresztą myślałeś, wiem to mapewno, eo 

ininego. Chciałeś powiedzieć, że prace są 
staranne i pilnie. т 

Czyż nie tak? 

— Beirdzo interesująco nygląda pisem- 
iko Kółka. geograficznego symbolicznie na- 
zwiane „Globus“. 

[Pięknie pisany ukazuje się ten! „Globus“ 
co dwa tygodnie jakło pisemko Ścienne. — 
Ukazało się już trzynaście numerów. 

Na treść składają się ietrtykuły „facho- 
we z dziedziny geografji, pomysłowe wy- 
ciimaniki czasopism  ilustnowianych oraz 
bogaty dział rozmaitości. 

Geografowie to! wszechstronny naród. 
Widzimy 'więe w: rozmszitościach „Globusa* 
ładne karykatury gwiazd filmowych, dziwy 
natury, czytamiy wieści ze światła, zesta- 
wione wcale poiwabnie i z talentem do 
redzikcyjnych nożyc. 

Dla samego: „Globusa'* warto zwiedzić 
wystawię, która niestety przepełniona mie 

jest. (c). 
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Katastrofa budowlana 
na Safjanikach 

Cicho i bez rozgłosu rozegrała się «meg- 

daj efektownia scena wi poniurych ruilnach 
pewnego domostwa ma. Safjamikach . 

Jeżeli: nie pociągnęja ona za sobą ofiar 

w łudziach to: jedymie z tego powodu, że 

dostęp do miejsca katastrofy był od: 1pe- 

wnego czasu zumkłniięty. Określmy jed- 

mak ściślej miejsce wypadku. Przy ul. 

plac Metropolitalny, miemal od samego 

rogu ul. Miłosiemnej ciągnie się z prawej 

strony  kompieks budynków czmaczony — 

wspólnym inumerem 3, obednie należący 
do p. Ryndziiuma. (Początkowo parterowy, 

poprzez piętrowe 'ubikacje, kończy się om 

dwiupiętrowem skrzydłem w: końcu placy- 

ku, 

Jeszcze m części  z:mieszkałej budyn- 

ku, od tyłu, zawraca maszą uslagę wyscka 

ściana: z cegły, wychylona (w stnomę cias- 
nego podwórza nad którym się wznosi. W 
częścii środkowej tej ściany widzimy dłu- 
gie picnowe pęknięcie. Równolegle z fron- 

tową ścianą domu ciągnie się od strony, 

podwórza drugi kompleks kilkupiętrawych 
ruin: podłóg miemi: już na żadnem piętrze 
talk że wysoko u góryj po przez belki musz- 
towamia dachowego widać błękitne mie- 

iPlac Metropolitalny leży u stóp stro- 
mego wzgórza, Szczytem którego prze- 
biega ulica Bakszta | wznosi się szpital 
Sawicz, to też olbrzymie masy ziemi na- 
pierają na tylnią ścianę ruin z ogromną 
siłą... 

Magistrat zażądał od właściciiele roz- 

biórkio tych ruin, opuszczonych przez mie- 
szkańcówi wikrótce po przyjściu Niemców: 
do Wilma. Właściciel słusznie zwrócił u- 
wagę Magistnatowi ma to, że z chwilą roz- 
biórki ttych murów, stamowiących jedy- 

ną podporę placyku szpifielmego, runą w 
„dół, wznioszące się tuż mad krawędzią 
ściany, dwa budynki mumowane szpitalu, 
praczkamnia i suszarnia. Po krótkiem wa- 
haniu Mizgistrai przyznał słuszność а- 
ścicielowi i jesienią roku ubiegłego oba 
budynikii rozebrał wznosząc rw ich miejsce 

wysoki płot drewniiany ponad tylnią ścia- 
mą. 

Zikolei dokonał rozbiórki środkowej 
części murów i właściciel, pozostasliając 
tylko tylną ścianę domostw: jako pod- 
porę placu i płotu szpitalnego, zwracał 
jednak uwiagę że madwątlona ściana mo- 
że nie wytrzymać miaporu ziemi, wzmoc- 
ulionego nieporem wiatru na kilikumetrowej 
wysokości płot, słupy: którego wipuszczo- 
mo w: ziemię tuż przy: ścianie... Magistnat 
dumnie zlekceważył to ostrzeżenie i oto 
onegdaj mieliśmy skutki tej lekkomy- 
ślności. 0 godzinie 2-giej po południu, 
pod wpływem gwałtownego wiatru pło: 
runął wdół a z nim. jednocześnie i mur sta- 
„mowiący jego podstawę... Przy rozbiórce 
dalszych Kkctuidygnacyj ruin miożliwe są 
jeszcze powiażmiejsze katastrofy, by im 
zapobiec trzeba pozostawioną dla mpod- 
trzymywania ziemi (tylnią ścianę wzmoc- 
46 przez podparcie jej kilku murowiane- 
mi skrapami. J. C. 

OŚWIADCZENIE 
Stanowisko Zarządu Związku pracown. -sa- 

mochodowych ziem  Północno-Wschodnich w 
Wilnie po rozważeniu sytuacji pracowników w: 
T-wie M. i M. K. A. uchwalają co następuje: 

Protestujemy przeciw błędnym  informa- 
cjom, rozsiewanym w prasie przez działaczy, 
Związku Transportowców (P.P.S.) — oddział 
automobilistów w Wilnie, ul. Zygmuntowska 8. 
Notatki te mają na celu wprowadzenie w błąd 
opinji publicznej, oraz szerzenie zamętu wśród 
pracowaików samochodowych. ы 

Stwierdzamy, że na zebraniach, które wy- 
niosły jakieś uchwały, a które podane zostały 
w rozdeiej formie do prasy było wszystkiego 
26 osab rano i wieczorem 30. W tej liczbie 
byli : bezrobotni. 

Uchwały tego zebrania nie są prawomocne 
1 nie mogą obowiązywać wszystkich pracown= 
ków T-wa M.i M.KIA., których liczba wyno- 
si 200 osob. 

My członkowie Związku pracown. samo- 
chodowych ziem Północno-Wschodnich stojący 
na straży interesów vracowniczych i hołduia- 
cy rozsądnym i jawnym metodom działania, 
piętnujemy samozwańcze poczynania p. Gryte- 
go i towarzyszy, któremu walne zebranie ogó- 
łu prac. ówczesneg. „Arbonu” w dniu 4-X 32 
roku odebrano n andat do reprezentowania ogó 
łu pracowników, wobec Dyrekcji, o czem Dy- 
rekcja z”stała powiadamiona pismem z. dnia 
5-X 32 r. 

Nasze stanowisko. streszcza się w następu- 
jacych punktach: 

1. T-wo M. i MŁKIA. znajduje się w 
kłopotach z powodu zatargu z Zarządem mia- 
sta, oraz rychłego wejścia w życie nowej Usta 
wy, o przewozie zarobkowym osób pojazdami 
mechanicznemi. T.udności i kłopoty finanso- 
we chce przerzuc:ć na barki pracowników. Znzj 
duje takich narwnyck, czy sprytnych w о5)- 
bach p. Grytego i t warzyszy, którzy za pew- 
ne koncesje gotowi są wyciągać gorące kaszta- 
ny z ognia na użytek zdezorjentowanej i oba- 
wiającej się o sw.»;e wysokie gaże w Dyrekcji. 
To się ma nazywać obroną interesów robotni- 
czych. 

2. Wobec całej ylątaniny, którą wytworzyły 
czynniki kierujące T-wem M. i M.K.A. pow- 
sirzymujemy się od jakichkolwiek kroków, do 
chwili uporządkowania wewnętrznych spraw 
T:wa M.i MAK. : uregulowania stosunków 
prawnych do miasta przez ustawę. 

3. Nie uznajemy samozwańczego przedsta - 
wicielstwa p. Gryte i towarzyszy. 1 

4. Po wygaśnięciu wypowiedzianej Umo- 
wy Zbiorowej, zawartej przez legalne przedsta- 
wicielstwo ogółu pracowników, dążyć będzie- 
my do zawarcia przy udziale Inspektoratu Pra- 
cy nowej umowy, uwzgłędniającej interes pra- 
cowniczy i istotne warunki tinansowe przed- 
siębiorstwa. 

5. Przeciwstawiamy się zdecydowanie 
wszelkim próbom wprowadzenia chaosu i za- 
mętu wśród ogółu pracowników  samochodo- 
wych, z czego tylko mogą skorzystać różni 
amatorzy kosztów organizacyjnych i czynniki 
destrukcyjne. 
Wilno, dnia 2 czerwca 1933 r. 

Zarząd Związku Pracowników Samo- 
chodowych ziem Półn.-Wschodnich 

w я 

Samoloty 
kūna aikatyjoo 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święts!) 

Naji Środ The— '"l'epszy odų ek przeciw 

Chambard 
Żądać orygin. Francuski. 

  

   

  
     



  

grodžiojyka 
RADCA PRAMWINY SYNDYKATU 

DZIENNIKARZY BIAŁOSTOCKICH. Za- 
rząd Syndykatu Dziennikarzy Białostoc- 
kich do którego mależą również i; dzienni- 
kamze z Girodna, zaprosił jako swego rad- 
cę prawnego p. mec, (Wincentego Firsten- 

berga z Grodna, 

— KTO BĘDZIE DYREKTOREM TE- 
ATRU MIEJSKIEGO? Ni, skutek rozpi- 
samego ikonkursu w: sprawie prowadzenia 
tealtra miejskiego iw przyszłym sezonie te- 

atn:dnym, mpłymęło dotychczas do magi- 
stratu pięć ofert, ia. mianowicie: p. Szymde 
lera z Łodzi, p. Girodzickiego z Lublina, 
p. Otrąbskiego z Płocka, p. Skalskiego z 
Bydgoszczy i p. Karola Wynwicz - Wich- 
mowiskiego z Wilna. Obecna: Dyrekcja: do- 
tbychczas oferty, mie winiiosłz. 

Według krążących pogłosek ze wszysi- 

ikich wyżej wymienionych kandydatów — 
kandydatura: p. K. Wymwiez - (Wichrowsikie 
go ponlażmie jest tirtalkitiojwiamia. przez czyn- 
miki miarodzjnie magistratu, 
tego, że p. Wyrtwiilez - (Wichrowski jest tu 
dobrze znany jako świetny: aktor i reży- 
ser. 

— WYKŁADY DLA PODOFICERÓW 
REZERWY. (Wi dniu dzisiejszym 0 godz, 

4.30 w. lokalu przy ul. Jagiellońskiej 12, — 
odbędzie się wykład dla podoficerów: re- 
zeriwy. 

„POMÓŻ! BY i CIEBIE MÓGŁ RATO- 
WIAC!!“ Pod tym hasłem rozpoczął się 
w. dit wkzorajszym tydzień Polskiego 

Ozerwonego Krzyża, którego program jest 
miastępujący : 

W piątek: premjera w teatrze miejskim 
z odegraniem, sztuki „Hlamdlarze sławy”. 

Sobota: match pilki miożnej ma stiadjomie 
i K. III i pochėd propagandowy o godz. 
18-tej. 

Niedziela: Zabawa w Pyszkach, orikie- 

  

stra, strzelnica, reflektory, bufet. Dojazd 
statkiem. 

Poniedzi:łek: zbiórka uliczna. 
Środa: zbiórki uliczne, 
Czwartek: i piiątek: zabawa dziecinna w. 

ogrodzie miiejskim i zabawa międzyszkoł- 
ma w Seminarjum Męskiem. Sprzedaż ni:- 
lepek po mrzędach i sklepach. 

Sobota: — zawody pilki nożnej. 

— Z GMINY ŻYDOWSKIEJ. Zamząd 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej odbył w 
tych dniiach posiedzenie z Radą tejże Gmi- 
ny. 

Ni posiedzeniu Zamząd Gminy upowa- 
źmiomy, został do kierowmiciwa majątkiem 
i sprawami Gminy. 

— „KRAKUSY* W związku z istnie- 
jącą ma terenie powiatu organizacją — 

„Kmakusów”', których kilka pułków ma — 
wziąć udział (w uroczystości podczas od- 
słonięcia pomnika wodza walk powsiań- 
czych Ludwiika Narbutta w Dubiczach, 
Państwowy Imstytut W. F. iP. W, na 
zlecenie Ministerstwa Spraw. Wojskowych 
postanasił zwolmić od: szarwanku i pod 
wód komi należących do „Kralkusėw“ а 
także wszysjikie komie zarejesiirowane do 
ćwiczeń W. F. i P. W. 

— WYLOWIENIE ZWŁOK NOWIO- 
RODKA. (W! dniu wczorajszym z rzeki 
Taraszki, maprzeciw wsi Cydziki gm. Ży- 
domla zostały wyłowione zwłoki mowo- 
rodka płci męskiej, wi słłanie zupełnego 
rozkładu. Dochodzenie w! sprawie odszu- 
kemia  wilnfowiajcy: trwa. 

— KRADZIEŻ ZEGARKA. Bobowik 
Zofja (Niecała 6) będąc w piwiarni „Ko- 
Toma“ maležącej do Chocieja Wilktora, 
sikriadia zegarek srebrny wartości 15 zł. 

Poszikodowamy Chociej zameldował o 
tem ma posterunku. 

— ŁADNIA CÓRECZKA. Jamuszewska 
Rozalja ('Niiemeńska 5)  zameldowała 
pobiciu jej przez córkę Sadowską Józeię 
zam. tamże. 

— SPORT. Rozegran ytu mecz o mi- 
Strzostwio kl. „A“ między Malkabi suwalską 
a Kraftem Grodno nie został nozstrzygnię- 
ty 1:1 (1:0). 

Obie drużyny wyzyskały grę z wiiatnem 
zdobywając bramki w pierwszej połowie 
4 SEFYYWCYYTYYWYTYYTYTYTYTYEFFYVYYYPTWWWYPYC 

Dźwiękowe kino „APOLLO: 
DOMINIKAŃSKA 26. 

  

Arcydzieło najwyższej miary o rewelacyjnej 
kreacji gwiazd: GRETA GARBO jako kurtyza- 
na przy współudziale CLARKA GABLA w fil- 

mie pt. 

LILANNA LENOX 
jako nieślubne dziecko! jako utrzymanka mil- 

jardera! jako narzeczona zazdrosnego! 

Wstęp od 50 gr. 
MAAADAA 

  

WANDA DOBACZEWSKA 

a to @ - 

gry Makabi, zaš mw. dnugiej Kraft. Publicz- 
ności około 300 osób. 

Sędzia. b. dobry, 
Dziś na stadjomie O. K. II rozegrane 

zostaną zawody piłki możnej 0 mistrzo- 

stwo kl. „A* między miejseowemi dnu- 
żymami 76 p. p. i Cresovią. 

— NA MIEDZYOKRĘGOWE ZAIWO- 
DY LEKKOATLETYCZNE, kitóre odbędą 
się w: dniach 4 15 b. m. wiWiilnie, wtyje- 
żdżają z Grodna: zawiodniicy К. S. Cresovia 
«4 osobach: Gieruta, Fiedoruk i Given. 

  

— NAWIET WYCIECZKI NA RATY. 
Słonimski Oddział Twa Krajoznawczego — 

rozpoczął ogznizację  mtycieczkii do 'Wiar- 
szawy. Wyjazd jej miał nastąpić według 
planu organizatorów! dnią 10 b. m. o godz. 
21 m. 03, lecz oto 31. V. zostali oni! powia- 
domieni, że Dyrekcja O. K. P. w Wilnie w 
porczumieniu z DOKIP w: Wiemszawie zde- 
cydo lała, że ze względów: rzekomo techni- 

> jednorazowy pmzejazd: od 250 

— 300 osób wycieczkowiczów jest nie 
SH pomyślejniia, a nia uruchomienie spec- 
jallnego pociągu jest zamało pasażerów -— 
(według oświadczenia. Oddziału Ruchu w 
Wołkowysku trzeba: 417 osób). 

' Przed miesiącem te szme Two orga- 
nizowało takąż (wycieczkę i wtedy poszło 
wiszystko jak po maśle. 

Pisaliśmy o tem ma tem miejscu. Dzi- 

siaj proponiują się raty. 
Przywykiliśmy: EE je ale gdzie in- 

dziej... 

'Bądź co bądź, wiakiikdkie stlamiowiska: Dy- 

nekcyj kolejowych w poprzedniim i tym 
wypadku są godne mzastamłowiienia, a żą- 

damie aż 417 osób dla umuchomieniia — 
specjzlnego pociągu wydają się także mie- 
zmozumiałemi, włobec istnienia! okólnika — 
Ministerstwa Kiomunikacjań przewidujące- 
go uruchomienia pociągu popul:rnego już 
przy 300 jadących za opłatą 1/3 taryfy 
normalmej. 

Może p. Prezes Dyrekcji Wileńskiej, bę- 

dzie Łasikiarw 'wiejrzeć w tą sprawę i ułatwi 
zorgamizowanie wycieczki,  miewątpliwie 

* korzystnej dla kolei, 

  

— TROCHĘ POWIĘTRZA. Magfstinat 
ma za miastem śliczny i dość duży park, 
tembardziej że jeszcze zachował swoisty, — 
charakter  pierwiotnego swego stanu t. j 
lasu. Niie też dziwnego, że kto żywi w mie- 
dzielę i święto, j.k niemoże pozwolić sobie 
na włyjazd za miasto dąży do parku i mie 

dziwnego jest to miejsce odpoczynku. — 
Nie wiem tylko, czy zaimiemesowały się 

władze sanitarne, co się dzieje około parku, 
otóż mależzłoby spójnzeć choć jednem — о- 
kiem, pełno brudu, wszystkie śmietlniiska 
wywożone z miasta, aseniizator dalej nie 
wliezie, jak ma linję parikiu i tu ich wysy- 
puje. Wiarlktoby; temu panu wskazać miej- 
sce gdzie ma wyrzucać brudy. 

— SKRADZIONO MEDALJON. Wła- 
dysławowi Kirzywiekiemu  skwadzionio me- 
daljon z orłem rosyjskim okrągły, platy- 
mowy, wysadzony brylantami. Poszkodo- 
rwiemy: ocenia wamitość RODEO medal- 
jomiku ma 500 zł. 

— [POŻAR WSI ŻARSKIE. W dniu 1 
czenwica. 10 godz. 23 wie wsi Żarskie gm. —- 
Niedźwiedzice w chlewie Karol: Stryckie- 
go myibiuchł pożar, wisikiutek czego spali- 
ło się 26 gospodarstw. Straty, wskutek 
pożaru wymoszą około 70.000 złotych. iPo- 
szkiodowanych 30 gospodarzy. [Wypadku 
z ludźmi mie było. Jest podejrzenie, iż po- 
żar powstał wsikutek podpalenia. Podejrza 
nych Merję i Konstaniiego Stryckich za- 
trzymamo. 

Dochodzenie w trybie doraźnym pro- 
wadzi posterunek iP. (P. Niedźwiedzice. 

— KRADZIEŻ DOLARÓW. W'dniu 31 
maja Marjamie Podliszewskiej zam. przy 
ul. Piłsudskiego zapomocą odemknięcia 
kłódki dobranym kluczem skradziono z 
mieszkamit, z szaty 6 dolarów amerykań- 
skich i pierścionek: złoty damski! d 1 bro- 
szkę pozłacamą. 

— Z ŻYCIA ZW, STRZELECKIEGO. 
Wobec zakończenia roku szkolnego w P. 
W. Oddziałów Związku Strzeleckiego, od: 
se się w dhniłu 4 b. m. kolacja strzelec- 

   

__ — ZAKOŃCZENIE KURSU POŻARNICZE 
GO II STOPNIA W BARANOWICZACH. W 
czasie od dnia 21 do 29 maja r.b. został prze- 
prowadzony przez Ukręgowy Związek uuważy 
Pożarnych kurs wyszkolenia podstawowego il 
stopnia dla podoficerów straży baranowickiej 
i wojskowej. Komendantem kursu z ramienia 
Okr. Źw. Str. Poż. był instr. straży baranowic- 
kiej p. Aleksander. Oleszkiewicz. W dniu 29 ma- 
ja odbyły się pod przewodnictwem prezesa 
okr. Zw. Str. Poż. p. H. Kuroczyckiego egzami- 
ny, które zaszczycił swoją obecnością p. sta- 
rosta ]. Neugebauer. Kurs ukończyło 15 osób. 

35) 

Zwycięstwe Józefa Żołądzia 
— A ot żeż w rojstach! — wrzasnęła 

Ulka. Wódka, podsycona złością, uderzy- 
ła jej nagle ciężkim kłębem do głowy, że 
już dobrze nie wiedziała, co mówi. 

— A ot żeż blizieńko, u lesie! A ot 
żeż, nie odejdo bez pomsty! Na twoja gło 
wa zbierajo się, Lojziuk. Żeb wiedział, 
cholera! Na twojego komendanta, Na 
wsiech panów — sukinych synków! 

Rupejko dźwignął wzgardliwie ramio 
nami. 

— Nu, dyk coż? Choć sobie i nie za 
hranicej? Choć sobie u lesie? A wszyst- 
koż daleko, — głęboko, w trzęsawach, 

jak ciecieruki. Nie najdo ich? Niech sobie 
tak. Ależ i oni póki stamtąd wykopio się, 
jeszcze mnie spać spokojnie.. 

Ulka wpadła w potrzask. Uszczęśli- 
wiona mniemaną głupotą wroga, gięła 
się z boku na bok, w urągliwym śmiechu. 
Aż głowę w tył zarzuciła i gębę rozdzia 
wiła szeroko, tak się Śmiała, aż ledwie 
zdołała wykrztusić: 

Niedaleko, niegłęboko... Lojziuk.. Nie, 
nie! Nad twoją głową, od ciebie najbli- 

w OŚ Oy 0 OCZEK ZE HNK 

„, Wydawca: Stanisław Mizia 

żej, jak wouki skroć sosny pohladajuć. 
I nie najdo ich policjanty! Nie im durnym 
trafić do Smolar... 

Naraz zatknęła usta całą dłonią i sta 
nęła zdrętwiała. Cóż to zrobiła najlep- 
szego? co powiedziała wrogowi? Może 
nie dosłyszał? Chyba nie dosłyszał... Pa- 
trzał na nią, jak na pijaną i kiwał głową. 

Idzi spać, Ulka, Bóg z tobą, — po- 
wiedział dziwnie łagodnie, a potem, za- 

raz, odszedł cicho i prędko, zamykając 
furtkę za sobą. 

Ona opadła z powrotem na ławkę, 
głowę oparła o ścianę i patrzyła przed 
siebie szklistemi oczami. Księżyc świecił 
wprost na nią, a ona widziała wyraźnie 
ludzką twarz na księżycowej tarczy: oczy 
mrugały ku niej, hos marszczył się, gęba 
wykrzywiona urągała jej, aż, nagle, wy- 
sunęła język. Ulka krzyknęła głośno i za- 
kryła się obu rękami. Już nie wiedziała 
dobrze gdzie jest, ani kto ją dźwiga, a to 
Filipicha wyszła z chaty, zwabiona krzy- 
kiem. Baba rozejrzała się podejrzliwie: 
pusto było, tylko sowa jęczała gdzieś 

SPORT 
REPREZENTACJE (POLSKI IPRZECTW 

BELGJI 

Kapitan, związkowy. PZPN ustalił skład 
reprezentacyjnej drużyny piłkiarskiej niai 
niiedzielny mecz międzypaństwiowy: z Bel- 

JĄ. 
r Wybór padł na następującyc hzawodni- 

ków: 
Bramkarz: Albański (Fontowicz) . 

«  Qbroma: Miarftyna, Bułanow. (Chmie- 

lowski). 
Pomoc:  Kotlaregyk II, Kotlarczyk T, 

Dziwisz (Jańczyk). 

Atak: Utban, Matjas, . Nawnot, Pazur 
rek, ii Włodanz  (Gemza, Szczepaniak i 
Wypiijewsiki, 

Trio obmwomiae wypróbowane jest nie 
w' jednym już ciężkim boju. Uzupełnieniem 

dla; braci Kotlarczyków! będzie rw. linji po- 
mocy gracz Ruchu, Dziłwisz, wykazujący w 
osktatmiidh spotkamiach rewelacyjną formę. 

W ataikw p. Kałuża nie móge się wy- 
rzec Nawirota i, mimo nałożonej dyskwa- 
lifikizcji, powołał go do drużyjniy. Tworzy, 
om z Pazurkiem i Matjasem środkową 
trójkę, a. uzupełnienie ofenzjywy stanowią 

doskonali skrzydłowi Ruchu, Umbam, i Wło- 

darrz, 
* * 

Komisja trzech Plolskiege związku lek- 

koatletycznego ustaliła już ostateczny 
skład ma mecz przeciwko Belgji. 

Wyybiranii zostali do poszczególnych kon- 
ikumenceji: 

100 mtr. Trojanowski II i Twardowiski, 
400: mir.  Binisikowski) i Mareiniee. 
800 mtr. Kuźmiieki i Maszewski, 
1500 mtr. Kuźmicki ; dr. Sidorowicz 

(Wilno). 
5 klm. 

400 mitr. 
zierski. 

Skok o tyczce: Sznajder ii Kluk. 
Rzut: dyskiem : Heljasz i Kozłowski. 
Rzut oszczepem: Turczyk iii Milkkrut. 
Polski Związek Lekikoatletyczny  usu- 

mął z programu szereg konkurencji, w któ- 
rych ziatycięstwo mielibyśmy zapewnione 
(skok: wdzl, skok wzwyż, rzut kulą, 110 
mtr. prziez płotki). Natomiast uwzględnio- 
nio wszystkie koakureneje, w. których bel- 
gowie są bamdzo silni. To. też stosunkowo 

slalba/ ma terenie międzynar. Belgyja stała się 
magle bardzo gmoźniym dla. nas przeciwni- 

kiem. 

* 

Kusociūski į Filjalka. 
przez płotki iMaszewski! i Je- 

TURNIEJ TENISOWY AZSfu 

Ostztmiemi dniami ma. kortach  temiso- 
twych AZS'u odbywał się doroczny turniej 
otwarcia. Wzięło w mim udział 28 osób re- 
prezentujących kluby. miejscowe. 

W (trakcie turnieju mie podawaliśmy. 

szczegółowych sprawiozdań z przebiegu — 
poszczególnych spotkizń, a obecnile ograni- 

czamy się — dla braku miejsca — do po- 

dania. ostatecznych wymiików., 
W. grze pojedyńczej panów (kl. A) inž, 

Grzbowiecki zwyciężając Kamesa 6:1, 6:2, 
6:4, jeszcze raz zadokumenitował, że jak i 
dotychczas, jest najlepszym tenisistą Wi 
na. IP. Grabowiecki zdobył w: ten! sposób — 
powtórnie nagrodę przechodnią prof. Jun- 
dziłła. 

W finale gry pojedyńczej panów (Kl. 

B) spotkali się: „Józefowiicz* z „Grysza- 
nem““. 

Zwyciežyt 6:2, 6:1, 4:6, 6:2 i zdobył 
magmodę firmy, Lifszye „Józefowicz. 

Gra podwójna panów: Grabawiiecki: — 
Turczyński po ostrej walce zwyciężają 

parę Kewes — Merecki 8:10, 6:2, 7:5, 6:2. 

    

Nagroda przechodnia fihmy Dinces prze- 
chodzi w: ich ręce. 

W grze pojedyńczej pań: p. Dowboro- 
wa wygrywa łatwło z p. Fllorezaikową 6:1, 

6:0 —zdobywając magrodę firmy Pru- 
żam. 

rtolfiócka 
ZIAPISY DO GIMNAZJUM. Wobec licznych 
zajpyttyjwiań, płśmieniniych i ustnych, Dy- 
rekeja uprzejmie wyjasnia, że zapisy «© 
do poszczególmych klas kantcelarja pnzyj- 
muje do 15 czerwca. 

Egzaminy do klas I, IV, VII — rozpocz- 
uą się dnia 16 czerwca o godz, 8-ej. 

Dyrekcja wyjaśnie, że absolwenci sze- 
ściu oddziałów: Szkoły. Powszechnej, zda- 
jący do I klasy, gimnazjum mowego typu, 
składają egzamiinia: sprawdzające (jęz. poll- 

ski, : mistorja, rachunki, przyroda). Inini 
składają egzamina z wszystkich przedmio- 
tówi prócz śpiewu (ii muzyłki. 

Miejsce 'w: klasie IV dawinego typu wo- 
bec projektowanego utworzenia równole- 
głych oddziałów będzie dużo. 

Wszelkich  mfommacyj pócztą i ustnie 
udziela giimmazjum. 

  

niedaleko... 
wzdłuż ściany... 

Ulka spała z półotwartemi przyga- 
słemi oczyma, stękała czasem przez sen.. 
Filipicha dźwignęła ją pod ramiona i po- 
taszczyła, słaniającą się, do swojej chaty 
na nocieg. 

Alojzy /Rupejko wszedł do chaty Mi- 
ronowiczów, przywitał się z kompanją, 
ale odmówił częstującej ciotce i zaraz 
zapytał o młodszego ciotecznego, Anto- 
Sia. 

Czternastoletni wyrostek przyskoczył 
żwawo, Alojzy z nimi z rówieśnym swo 
im, Stanisławem, poszedł do sadu. Mało 
wiele tam rozmawiali. Ciotka Mironowi- 
czowa, że to baby zawsze ciekawe, pró- 
bowała podsłuchiwać, ale niczego mą- 
drego nie dowiedziała się.Ot, stateczny 
zawsze Lojziuk, ni z tego, ni z owego, 
począł namawiać Antośka na gawronie 
gniazda, że ciekawo wybierać z nich pi- 
sklęta..' ttómaczył także o czajczych ja- 
jach, że dobrze ich piec w popiele przy 
pastuszem ognisku i że najwięcej ich 
bywa w trzęsawach koło Smolarni.. Ot, 
rozum! Kto wie czego dzieciuka uczyć, 
żeby jeszcze może wtopił się w błocie? 

Mironowiczowa chciała przerwać tę bu 
dującą rozmowę, zawołała nawet męża... 

Ki a a a i ZOSWANA 

  

Dziś! 
Rewelacja filmowa! 

predukcji „UK w super-przeboju 

amerykańskiej 

JOHN GILBERT I WALLACE BEERY 
„7 PORTÓW — 7 DZIEWCZĄT" 

oraz 
wlośniana 

Nad program: Dedaiki dźwiękowe 
  

  

Ai 
Dziś! 

BEZDOMN 
Djalogi w języku rosyjskim. Najpotężn. srcydzieło łilmowe estatnich czasów. 

  

Największy film prcd. 

(Putlowka 
Droga d 

„SOWKiNO“ w Moskwie 
na 1 setai 

w żyźń — 
o życia). Parter JÓ į. 

  

  

92 

„М 
Jutro premjers! — Najwspanialszy epokowy film prod, francuskiej reżys. TURŻAŃSKIEGO 

ORLĄTĘ syna 
według Edmunda Restanda. 

miłosne dzieje па 1 se*RsS 

! n Nepolecna I PRE 
Proteatorat nad że łaskawie przyjąć raczył J. Eksc. Ambasador ECH Juliusz Laroche. 

S:anse o 4, 6, 8 i 10.15 — W dni świąteczne od g. 

CENY ZNIŻÓWE: 

[EK r p 

Balkon 40 i 

Wiecz. od 5 į gr. | 1 

[ony tw Ź0łę: ы 

Balkon 40 gr. | 

2е Wiecz. od 5 są 
  

  

Dziś! 

Po raz pierwszy 

bezkonkuren- 

cyjny komik   „PAŃ SLI 
w B'mio aktow ej komedji najlepszej w sezonie 

„MIODOWY MIESIĄC" 
o huragany spontanicznego Śmiechu, 

Nad program: „Człowiek bez nerwów* 

  

li miejsce part 

na wszystkie 
seanse Helijo 5 gr. 

er Dziś czarujący głos 
ulubieńca publiczności 

najlepsza 
jego kreacja „IGRAY € Z   

H' ARI GARATA 
wprowadzi w podziw wszystk m wszystki hl 

Partaerka jego jest przes czna Rumunka ALICE COCEA. 

I rm:ejsce parter 

50 gr. 
ua wszystkie 

Seanse 

wyświetla się 

MIŁOŚCIĄ" 
  

„MIA |. 
Radje wiieńskia 
SOBOTA, dnia; 5 czerwca 

11.40: Przegląd: prasy. 

12,05: Audycja (dla poboranrych 
13.10: Kom. meteor. 
18.15: Poranek szkolny 
14.40: Program dzienny. 
14.45: Muzyka żydowska (płyty). 
15.15: Giełda rolnicza. 
15.25: Wiadomości wlojskowe. 
15.35: Słuchowisko. 

  

16.00; Przemówienia delegatów na — AB 
Międzyniar. Zj. (prasy sportowej. 

16.15: Kwiadrans iakad. 
16.30: Piosenki (płyty). 
16.40: Królowa Jiadwiga n 

jów powszechnych — odczyt 

O. Halecki, 
17.00: Muzyka wispółczesna (płyty). 
17.385: |Wiiad. bieżące. 
17.40: Tygodnik Litewski. 

      wy 

  

1755: iProgram na miedzielę. 
18.00: Transmisja miabożeństwa z Ostrej 

Brzmy. 
19.00: Państwowa! Odznialka Sportowa 

— pog. wyjgł. Zygmunit Ostrowiski. 

19.10; Rozmait. 
19.15: „Cudowny Obraz N. 

ściele św. Michała (| Wilnie 
wygł. dr. (Walerjan. Charkiew ez. 

19.30: Na widmokręgu. 
19.45; Prizs, dz. radj. 
20.00: Godzina życzeń (płyty). 
20.55: [Wiiad. sport. 

21.05: Koncert. 
22.05: Komeert! chopinowski. 
22,40: Uroda miasta — feljet. wygłosi 

J. Warnedka. 
22.35: Kom. meteor. 

   
   Inišia““     — odczyt 

23,00: Muzyka tamecznia. 

  

— PRZYJĘCIA U iP. WOJEWODY. W 

daiu 2 czeńwca b. r. p. wojewoda Świder- 

ski! przyjął: p. Rómera z Nowogródka, p. R. 

Kawalca, p. Bieniewską — w sprawiie obo- 

zu PIWIK, oraz p. Kłuboka, w sprawie za- 

proszemia na Zj:zd kupców żydowskich w 

Wiilnie. 
— NAGŁY ZGON PROF. FILJI BIA- 

ŁORUSKIEJ GIMN. PAŃSTWOWEGO w 

NOWOGRÓDKU. W dhiu 31 maja zmarł 

magle profesor filji białoruskiej miejsco- 
wego gimnazjum państwowego im. Adama 
Miekiewicza, Fugenjusz Miłow. Jak stwier 
dzili lekarze, zgon mastłąpił wskutek uda- 

mu sercowego. 
— OKRADZIONO ADWOKATA. W 

dniu 29 maja w szatni Sądu Okręgowego 
mw. Nowiogiródlkiu,  mieustalomy sprawica — 
skradł płaszcz letni wiaritości 100 zł. na 

szikodę zmanego w) Nowogródku adwokata 
p. Cyprjana. Szarejko. 

— POŻAR LASU MW MAJ. SZCZORSE. 
'W dniu 31 maja o godz. 16-tej powstał po- 
żem w wyrębach nazwanych Haliki, male- 
żących do maj. Szezorse. Spłonęło poszy- 
cie lasu na pnzestrizeni! około 40 ha. Przy- 
czyny pożanu narazie nieustalone, 

kot przemknął bezszelestnie Ale i stary Mironowicz nie dopomógł żo- 
nie. Przyjść — przeszedł, postat, przy- 
słuchał się i zrobił taką minę, jak kie- 
dyś, przed laty, kiedy to u nich, w odry- 
nie, panienka z Macierzy Szkolnej przed 
carskimi chowała się. Minę groźną i za- 
frasowaną... ze wszystkiem nie swoją... 

—- Spakin Warusia, — powiedział jej. 
— Niechaj rozmawiajo. 

Mironowiczowa powzdychała i wró- 
ciła do chaty. Jej stary wiedział, czemu 
tak mówił... on był mądry i kiedy sy- 
nom na co pozwolił — to widać tak już 
było potrzeba. 

15 
Józek Żołądź był głęboko dotknięty 

tem, że Wołłowiczowie nie zaprosili go 
do Lipni na święta Wielkanocne. Uraza 
do Zoni, która pod wpływem czasu i 
niewidzenia, przygasła znacznie, rozgo- 
rzała w nim teraz na nowo.. Zonia zatrzy 
mała się w powiatowem mieście całe dwa 
dni, pod bylejakim pozorem, wyłącznie 
poto, by spędzić ten czas z narzeczonym 
i doprowadzić do poprzedniej harmonii. 
A oto Józek prawie wcale czasu dla niej 
nie znalazł... Po części istotnie był zajęty, 
po części chwytał się każdego protekstu, 
bo ani rusz, jakoś nie mógł zdobyć się na 
serdeczność dla Zoni, czuł w jej obecno- 

Drukarnia Wydawnictwa owe: 

GBLJOTO= 
kx „Zd ZO 4   

komedjo tarsie „SLUB NA KSI 
ses   

  

WYCIAG ZCENNIKA WIN GRONOWYCH 
firmy 

A. JANUSZEWICZ 
Zamkowa Nr. 20-a. 

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

ŽĄDAIC 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zmane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA, 
A] 

  

    

    
     

Lekarze Kupno A 
z ERA 1 SPRZEDAŻ 

DOKTOR ОООа оа 
Blumowlcz WILLA 

Choroby skórne, wene- DO SPRZEDANIA 
ryczne i moczopłciowe. w obrębie m. Wilna, — 

M. P. w ko- WIELKA 21 — tel. 921 iadnie położona, wzoro- ska stacja 
ой 9 — 113 — 8 wo zagospodarowana - 
WazB 23: ziemi okolo 4 ha. Na- 

„ABA BAN A daje się na gospodar- 
г stwo mleczne į  kurne. 

ы DOKTOR „ Budynki mieszkalne i 
żeidowicz gospodarcze nowe dre- 

Choroby skórne, wene- WNian€. -— Miejsco - 
ryczne, narządów mo- WOŚĆ ludna, dobre są- 

siedztwo, „blisko mia- czowych. 
od 9 d iai 5 do gSteczka, kościół. Komu- 

wieczorem. Ul. Mickie- nik. Autobus.  Niedale- 
wicza "24. ko kąpiel. Kalwaryjska, 

DOKTOR Е 2 
ZELDOWICZOWA Szczeniętą 
kobiece, weneryczne — wyżły czystej rasy 

narządów * moczowych Settery augielskie czar- 
ой 12 — 2 1 od 4—6 ne bardzo ładne tanio 
ul. Mickiewicza 24 — do sprzedania Antokol- 

tel. 277: ska 35 m. L. 

Em 
tylko w polskiej D. lek. sandałki 3 20 słytwórni obuwia 

D. mod. prunel 590] W, NOWICKI 

D. pautof. tenis 2.50| Wilne, Wielka 30 

c ren 
Yes ssp sin ss 

PENSJONAT w ANDRZEJAOWIE 
nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 
teks, pianino, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiej, anto, 
Dojazd z Barauowicz lab Nowogródka 

8 autobusem. Ceny 350, 4— i 4.50 w za a 
leżności od pokoju, — Poczta Walówka 

4 koło Nowogródka, Audrzejkowo t 

AA o a ns B ių ių ių Ii ŽŽ 
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TURI YE TORRE o ITT T STI ITS 

ści nieznośny przymus i rozdrażnienie. 
Nastrój ten rósł w miarę, jak czas mijał, 
a Zonia nic nie wspominała o przyjeździe 
Józka na Święta. Odwrotnie, żegnając się 
z nim, zapytała, jak zamierza spędzić 
okres świąteczny, jak sobie poradzi? Na 
opryskliwe burknięcie, że jakaś rada prze 
cie znaleźć się musi — Zonia poczerwie- 
niała z przykrości i powiedziała niepew- 
ne: 

— Jabym strasznie chciała, żebyś 
mógł do nas... ale, widzisz, to będzie 
zjazd rodzinny... więc, z konieczności, 

kuzynowie Stągowiccy. Jak Żozio ciebie 

zobaczy... rozumiesz sam, Józiczku... on 

już w Wilnie coś wyczuwał.. gotów po- 

wiedzieć.. powie z pewnością coś, co nas 

postawi w trudnej sytuacji. Chyba, žė, 
odrazu, przyznalibyśmy się papusiowi 
do naszych zaręczyn, ale ty sam chciałeś 

zaczekać dogodniejszego momentu, a i 
ja wolałabym załatwić to we cztery oczy 
z papusiem... więc... 

— Rozumiem cię doskonale, — przer- 

wał zimno Żołądź. 
— Gniewasz się? 
— Nie. Mówię, że rozumiem cię do- 

skonale. 
— Dlaczego takim tonem? 
— Jakim tonem? Nie robię ci żadnych 

    

modne rzymskie sakdałśi lob wi trówki 
mocne, eieganckie higjeniczne z niepieką- 

cej skóry, bardzo wygodne 

Letnie obuwie brezent. Modne pantofie ranne. 
Dladzieci: sandałki, pant. białe, wiatrówki, obuwia fet. itd 

\ @ 
A 

Uziś| To, o czem mówi cały Świat. Najnowsze dźwiękowe arcydzieło. Poraz pierwszy w Wiluie 

. MANDŻURJA PŁONIE 
Richard Dix i sobowtór Marleny Dietrich Gwili Andree. Nad program: Król humoru Marroid Lloyd w najnowszej 

z cykln „KRZYCZCIE CHINY" 
Fenomena)ny dramat w 14 skt 
„Ostatnie walki pod Pekinem". — W rol. gł. 

ĘŽYCU“. 

LETNISK6 
2ENSJONAT 

Sprzedaje się 
motocykl dwucylindre- 
wy z wózkiem. Prze * 
stedł 8000 km.— Cena !45y, rzeka, sporty — 
1750 zł,— Dowiadywać radjo etc. Dowiedzieć 
się Zakład Slnsarski — S'ę ul. Zarzecze 16 m. 

    

Kalwaryjska 17. 17. od 3 do 5. 
"Lokale" k i PROCE SMS S CH 

Оа "e POSZUKUJĄ „ 
MIESZKANIE PRACY 
3 pokoje z wygodami way 
do wynajęcie. Mostc- DOŚWIADCZONĄ 
wa 3 a m. 26 — wychowawczyni —-. 

z dobrym akcentem poł 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Pesia- 

a świadectwa. Dąbzo- 
wskiego 12 m. 3. 

POKO] 
jasny, umeblowany 2 
eiektrycznością, cbsłu- 
gą, wejście osobut. 
Sierakowskiego 25—17 
ca Sztrala. 

  

  

Z Ochmistrzyni 
wykwalifikowsug, zna 

Aaaa DS się dobrze ma kuchni. 
Letniska Wyrób masła na sprze- 

пнччч 2;2 Uczciwa pracowita 
DANIUSZEW romne wymagatia.— 

MAJĄTEK R 16 — 8. 

LETNISKO = 
pensjonat — poczta — B BS MIESZKANIA 

zgodzę się za skremne 
„ynagrodzenie — pa- 

siadam referencje. Pil- 
sudskiego 29 m. ' 

4—6. 

Janiuszew — Kiersnow 
Smorgonie. 

Plaża, kajaki, tenis. 

   

    

Tanie letnisko 
Sie dowyunasjęcie. — — —— 3 aż ata 

lizko Wilns, miejsco” i 
wošč prześliczna rzeka "oz kawi, 
i las 'uż koło domu — chiopiec 

(skończone 5 oddz. szk, 
powsz ) prosi © |skę- 
kolwiek pracę.— Adres 
Wiłkomierska Ne Dr 

Pokoje słoneczne šlicz- 
ne z weraudą i kuchnią. 
Dowirdzieč się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2. 

POKÓJ 
LETNISKO 

lub dwa, z dużą wetan 
dą, obok lasu, do wy- 
najęcia tanio. Zakret —- 
ul. Letnia 6 m. 1. Do- 
wiedzieć się od godz. 
12 do 5 po poł. 

1000 

M. 1Į2 buciki bre- 
zent. gwar. 680 

M.1]2b dziurk, 11.80 
M. 1]2 b. tenis. 290 

  

  

Za wypożyczenie 
zaraz 300 zł dam bez- 
płotnie pokój z utrzy- 
msuiem па okres 3 ch 
miesięcy w miejscowo- 
ści letniskowej. Wilno, 
poste-restznie leg. 25. 

Polecamy 
miłosierdziu Czytelni: 
ków wdowę z S-ietnię 
córeczką. Ostatnia nę- 
dza. Dziecko, szykaje 
się do pierwszej Ko- 
munji Św., niema ca 
włożyć na siebie. ОНагу 
przyjmoje Administrac, 
„Stowa“ dla S. B. 
  

leszianie I 
z 12 pokoi dla biura i drukarni 

poszukiwane 
w śródmieściu Wilna 

oferty w Redakcji „SŁOWA% 

dla K. L. 

  

  

  

wymówek. Zobaczymy się więc po Świę- 
tach, w piątek, bo zapewne przyjedziesz 
z ojcem na zebranie Zarządu, Straży. A 
te'az pozwolisz, że cię pożegiam, mur 
dziś moc roboty. 

Odszedł i zostawił zgnębioną Zo- 
uię, oczekującą na swoje konie przy sto- 

liku cukierni Lejzora Szewca. W głębi 
duszy przyznawał jej całkowitą ra- 
cję. Żozio Stągowicki, byłby niechybnie 
skorzystał z okazji, by młodą parę roz- 
konspirować w sposób dla niej najniedo- 
godniejszy. A takie rozkonspirowanie się 
wobec całej, uroczyście zebranej rodzi- 

+ 

  

ny Zoni, byto Jozkowi w tej chwili nie | 
na rękę. Chciał wejść do tej rodziny z 
większym dorobkiem, choćby z pewną 
sławą powiatową za sobą, żeby nie mogli 
ci wszyscy Wołłowicze uważać, że robią 
mu łaskę. Naprzykład gdyby mu się uda- 
ło przeprowadzić zlikwidowanie bandy 
Korolonka siłami Straży Granicznej... То- 
by już było coś.. Ale Rupejko nie dawał 
znaku życia i przed Świętami nie da się 
z nim skomunikować.. Całe szczęście, że 
i Cegiełkiewicz dotychczas nie wiele 
wskórał... znać to po jego mrocznej mi- 
nie. Dobrzeby też było przebrnąć 
wpierw poświąteczne zebranie Zarządu. 

D. C. N. 
   

Redaktor a Witold Tatarzyówki Na


