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FRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub 

przesyłką pocztową 4 xł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. suwalska 13 — S, Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 

MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

  

| Opłata pocztowa uiszczona ryczalten. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

| 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ й 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. : 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład apte .uiy. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

| Ы A VA SARAD i K ii NTA NAIRU OK TWO 

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

  

Pieszo przez Emek Izrael 
Copyright by „Slowo“. 

Nazajutrz w czas opušcilišmy Merhawję oprowa- 

dzeni jeszcze przez niezmiernie uczynnego Prajego po 

leżącym niedaleko centralnym szpitalu Emeku, czystym 

i nowym, jak wszystkie tu tego rodzaje budowle. Mi- 

mo bardzo specjalnego ubrania na tę kilkudniową wy- 

cieczkę, upał już wkrótce zaczął nam silnie dopiekać. 

Droga zeszła z podgórza, na którem już leży Merha- 

wja do samej doliny, szła linją gdzie niegdyś, to zna:: 

czy 9czy 11 lat temu, biegła oś najgłębszych bagien, 

a dziś spływają dreny z leżących po obu stronach pól. 

W kilku miejscach młode gaje. eukaliptusów, z wąskie- 

mi, przypominającemi brzozowe liśćmi: to w miej 

scach dokąd zepchnięto resztki błot, zasadzono te drze- 

wa znakomicie wyciągające wilgoć. Wokoło spokojne, 

zwyczajne sobie pola, o niskim zbożu, marnem dosyc 

zbożu, przeważnie pszenicą i jęczmieniem, zrzadka 

kartoflami. Łąki. Gorąco. Mijamy trójjęzyczny anglo- 

arabsko-żydowski napis wskazujący, że w miejscu, na 

którem stoimy znajdujemy się już na poziomie morza, 

ao parę kroków w głąb Emeku i w głąb kraju dalej 

ku jordanowi i kotlinie Morza Martwego zstąpimy 

niżej tego poziomu. W Geszer będziemy na samem 

dnie: przeszło 200 metrów niżej poziomu morza. Ge- 

szer jest nie kibucem lecz kwucą. Buchner precyzuje 

mi różnice między temi dwoma pojęciami: 

I kibuc i kwuca są kolektywami. Różnica ich po- 
lega jednak na tem, że kwuca jest małym, zamkniętym 

kolektywem. Ukonstytuował się ostatecznie w małej 
kompanji i nie przejmuje już więcej nikogo do swego 
grona. Natomiast kibuc jest kolektywem licznym, pra- 
wie jak nasze wsie, po kilkaset czasem osób. Oczywi- 
ście bywają i mniejsze: taka Merhawja naprzykład. 

Obok tego kibuc jest formacją niezamkniętą: nadal 

przyjmuje nowych ludzi do swego grona. 
Kibuc czy kwuca mają zasadniczo ten sam ustrój 

modyfikowany jedynie miejscowemi zwyczajami i po- 
trzebami. Przedewszystkiem władzą kibucu jest jego 
zgromadzenie ludowe wszystkich członków. Odbywaja 
się one stosunkowo często, w każdym razie, gdy tylko 
istnieje potrzeba jakiejś ważniejszej decyzji. Raz do 
roku wybiera się „funkcjonarjuszy”. (Zauważyłem że 
już wczoraj w Merhawji podkreślano mi bardzo skwa- 
pliwie, że niema w kibucu żadnych „urzędników*, żad- 

TAKI EMEK BYŁ... 

  

Widok Emeku z roku 1923. Bagna wypełniały wtedy całą dolinę 
aż po widne w dali góry Gilboa. 

"Taki widok przedstawia jeszcze kilka małych już dolin na półno- 
co-wschód od Emeku. Są to doliny, do których kolonizacja ży- 

dowska nie dotarła. 
(Fot. ze zbiorów Keren Kayemeth). 

nej „Wiadzy“, są tylko „iunkcjonarjusze*). Stanowią 
oni zazwyczaj ciało kolegjalne, mają i własne funkcje. 
Główną figurą jest „ekonom zarządzający całoksztai- 
tem spraw gospodarczych, sekretarz, którego zadaniem 
jest utrzymanie kontaktu ze światem, załatwianie spraw 
„polityki zagranicznej” kibucu, dalej skarbnik (ta fun- 
kcja, zwykle czysto buchalteryjna, łączona jest nieraz 
z funkcją ekonoma). Do tego dochodzi dwóch ludzi, 
których zadaniem jest rozkładanie godzin pracy na 
poszczególne gałęzie gospodarcze i przydzielanie ki- 
bucników do tych robót. Osobno od tego wszystkiego 
stoi t.zw. sołtys, który reprezentuje na terenie kibucu 
władzę gminną, czynnik administracyjny, już podpo- 
rządkowany władzom krajowym. : 

Wczorajsze rozmowy z kibucnikami i obecna 
z Buchnerem, zlewają się, gdy tak idziemy polną pia- 
szczystą drogą w jedną całość. 

Co się tyczy kibuców, jako jednostek, to ich po- 
wiązanie jest różne. Są teorje, by kibuc był zupełnie 

samowołny, z innymi kibucami niezwiązany, a przynaj- 

mniej żadnym węzłem podporządkowania. Są inne, 

wedle których kibuc jest tylko jedną komórką ogólne- 

go, krajowego, kolektywu... Naogół wszystkie nowsze 

kibuce są ściślej ze sobą związane. I wszystkie w ten, 

czy inny sposób związane z pewną partją polityczną. 

  

Stadjum osuszania błor koło Ain Charoth, dziś jednym z naj- 
wspanialej rozwijających się kibuców. 

(Fot. ze zbiorów Keren Kayemeth). 

Kibuców Haszomer Hazair jest 5—7, mówi Buchner. 

Związane są w kibuc arcy, kibuc krajowy, z radą roaz 

z władzą wykonawczą z siedmiu członków. Są to t. zw. 

kibuce szomrowe od nazwy wchodzącej w skład mia- 

na partji Haszomer Hazair (ha oznacza hebrajski ro- 

dzajnik), a oznaczającej strażników, strażników oczy- 

wiście odzyskanego kraju. 

Olbrzymia większość kibuców znajduje się jednak 

pod wpływami Robotniczej Partji Palestyny, (socjali- 

ści, należący do drugiej międzynarodówki), władającej 

Histadrtutem Haowdim. Są to t. zw. kibuce chalucowe 

Powiązane są ze sobą w sposób daleko ciaśniejszy, 

niż kibuce szomrawe. Łączą się w jednym „Kibuc Ha= 

muschad** (kibuc zjednoczony). Jeśli u szomrów członek 

zostaje najpierw członkiem kibucu danego, a w na- 

stępstwie tego dopiero członkiem kibuc-arcy, to tu rzecz 

ma się zupełnie odwrotnie: najpierw jest się człon- 

kiem kibuc hamuschad, a potem dopiero otrzymuje 

się przydział do jakiegoś kibucu. Przydział w miarę 

zapotrzebowania sił w danej okolicy. Co do kwuc, to 

i one poszły na wytworzenie pewnych wspólnych 

organizacyj. Taką jest zrzeszenie kwuc, Chewra ha- 

kwuzoth. Wszystkie te, ponadkolektywne organizacje 

mają przedewszystkiem znaczenie jako wzajemna po- 

moc należących do nich osiedli. 

W polu niema prawie wcale ludzi wobec upału 

i wobec szabatu. Koło południa, minąwszy kilka mniej 
ciekawych osad kibucowych, doszliśmy do Kfar Jechez- 

kiel, ślicznej, rozległej osady, której niewielkie domy   

o czerwonych dachach toną już, jak pod Tel Awiwem, w 

zieleni pomarańczowego sadu. Kfar Jechezkiel jest mo- 

szawem, innym jeszcze typem osiedla rolnego. Moszaw 

— moschaw of dim, „osiedla pracujących, jest formą 

pośrednią między gospodarką prywatną a kolektywną. 

Osiedli tu osadnicy, którym brak kapitału, lub prze- 

konania socjalne nie pozwalały na stworzenie kolonij 

prywatnych tego rodzaju, jakiemi są np. kolonje Pe- 

tach Tikwy. Moszawy opierają się na następujących 

zasadach: 

— każden osadnik jest wyłącznym właścicielem 

swej działki gruntowej, oddanej mu przez Karen Kaye- 

met. Nie może jej jednak sprzedać po cenie innej, niz 

18 sam nabył od Karen Kayemetu, ani osobie, na którą 

tenże się nię zgodzi. Nie wolno mu również używać 

pracy najemnej. 

— wspólną jest gospodarka zbożowa (zaoranie, 

zasianie, plony) i co do niej decydują władze mo- 

szawu, wybrane przez zgromadzenie jego członków. 

Natomiast pardes, winnica, obora, hodowla bydła 

i drobiu, są indywidualne, tak samo, jak zyski, jakie 

przynosi kolektywna uprawa zbóż. 

To pojęcie moszawu powtarzam sobie właśnie, 

gdy wchodzimy na chybił trafił do jednej z chat osie- 

dla. „Chata* ma kilka czyściutkich pokoi, przyjmują 

nas dzieci oczywiście znające już tylko język hebraj- 

ski. W salonie, w którym się znajdujemy, uderza mnie 

widok wielkiego jakiegoś ni to mebla, ni to pudła. My- 

ślałem zrazu, że jakiegoś dziwnego rodzaju fortepian, 

okazało się, że poprostu... inkubator. Hodowla drobiu 

i w moszawie popłaca. To, już nam mówi młody, 

ogorzały po arabsku gospodarz, którego przywołały 

dzieci. I on jest z Polski, z Tarnowa. Wyjechał jednak 

jeszcze w 1913: roku, to też z polskiego przechodzi 

chętniej na niemiecki, mocno zaprawiony jiddischem, 

ale i w tym idzie niesporo. Wreszcie towarzysz Bu- 

chner staje się tłumaczem. To jednak, co opowiada, 

nie jest zbyt interesujące. Mówi o kłopotach gospodar - 
szych — och, bardzo małych, — mówi i o spodzie- 

wanym urodzaju zbożowym, którego Emek oczekuje 

jak tylko być może. Ma troje dzieci. Bawią się oto 
przy nas. Znowu uderza mnie to, co uderzyło w Mer- 
hawji, te płowe, niewytłumaczalnie słowiańskie główki 

i niemal nordyczny typ twarzy, oczu, rysów tych dzie- 
ci. I znowu uderza jeszcze to, że i mój gospodarz 
i jego młoda żona, która tymczasem weszła i zatrzy- 

muje nas na obiad, również ma inny typ, niż typy dzis 
jeszcze spotykanych ich rodaków z Tarnowa... Ale nie 
można powiedzieć, by nie był to typ  nieżydowski. 
Przeciwnie: jest żydowski. Jest żydowski, nie jest ghe- 
ttowski. Może leży tu cała różnica, jaka istnieje mię- 
dzy człowiekiem silnym i pewnym siebie, a człowie- 
kiem słabym, zestrachanym. Nieraz nawet w arogan- 
cji tych ludzi, u nas znać jakby — przynajmniej mnie 

    
    

PARAFOWANIE PAKTU CZTERECH 
PARYŻ. PAT. — Korespondent Ha- 

vasa donosi z Rzymu, że po posiedzeniu 
Senatu ambasadorowie Francji, Anglji i 
Niemiec udali się do pałacu Weneckiego, 
gdzie o godzinie 19,30 parafowali wraz 
z Mussolinim, w prywatnym gabinecie 
premjera włoskiego, nowy projekt paktu 
czterech. 

MOWA MUSSOLINIEGO. 

PARYŻ. PAT. — Korespondent Havasa w 

Rzymie donosi, że posiedzenie Senatu odbyło 
się przy szczelnie wypełnionej sali, w obecnoś- 
ci ambasadorów Francji, Anglji, Niemiec i Bel- 

gji. 

Mussolini, którego pojawienie się na mów- 
nicy powitane zostało oklaskami, przedstawił 

historję powstania paktu czterech, podkreślając 

z naciskiem, że pierwotny tekst musiał ulec 

zmianie, gdyż pakt powinien był być rezultatem 
współpracy wszystkich czterech państw. Na- 
stępnie Mussolini wyjaśnił, w jaki sposób pro- 
jekt został przystosowany do słusznych wyma- 
gan poszczególnych państw, poczem komento- 
wał najważniejsze ustępy paktu, wyjaśniając, 

iż rewizja postanowień traktatów przewidziana 
jest w art. 19 paktu Ligi Narodów, którego po- 
stanowienia wciełone zostały obecnie do paktu 
czterech. Premjer rozważał następnie trudności 

eraz wysiłki, uczynione przy redagowaniu pak- 

tu, poczem porównywał kolejno artykuły pier- 

wotnego projektu z artykułami tekstu ostatecz- 
nie uchwalonego. Wreszcie, po złożeniu hołdu 

rządom, które z nim współpracowały, Mussolini 

ze specjałnem uznaniem podkreślił lojałne i od- 
ważne zachowanie się rządu Daladier, oraz 0- 

świadczył, że nieporozumienia, jakie istniały 

między Francją a Włochami, zostały obecnie 
usunięte. 

  

Tekst paktu czterech 
BERLIN. PAT. — Tekst paktu czterech, u- 

zgodniony przez rządy zainteresowane, opiewa: 

UMOWA POROZUMIENIA i WSPÓŁ- 
PRACY. 

Prezydent Rzeszy, Prezydent Republiki 
Francuskiej, J. K. M, Król Wielkiej Brytanji, tr- 
landji i obszarów zamorskich, Cesarz Indyj i 
król Italji, w poczuciu szczególnej odpowiedzial 
ności, jaką nakiada na nich fakt trwałej repre- 
zentacji w Radzie Ligi Narodów w stosunku 
do samej Ligi oraz jej Członków i jak wynika 
z ich wspólnego podpisu pod umowami locar- 
neńskiemi, w przekonaniu, że stan niepewności, 
w jakim znajduje się świat usunąć się da tylko 
przez wzmocnienie ich solidarności, które to 

wzmocnienie -mogłoby utrwalić zautanie Europy 
do pokoju, wierni zobowiązaniom, przyjętym na 
siebie w pakcie Ligi Narodów, w umowach lo- 
carneńskich i w pakcie Briand - Kellog i z u- 
wagi na oświadczenie o niestosowaniu prze- 
mocy, które ogłoszone zostało jako zasada w 
podpisanej przez ich pełnomocnkow na konie- 
rencji rozbrojenionwej w Genewie deklaracji w 
dniu :1 grudnia 1932 r. i przyjętej dnia 2 mar- 
ca 1933 r. przez komisję polityczną tej samej 
konierencji, 

‚ № dąženiu do nadania wszystkim postano- 
wieniom paktu Ligi ich pełnej skuteczności, 
przy uwzględnieniu metod i procedury w nim 
przewidzianych, którym nie chcieliby się prze- 
ciwstawić; 

odnosząc się z poszanowaniem do praw 
wszystkich państw, o którycn, bez współdzia- 
łania każdego zainteresowanego, decyzje nie 
mogą być podjęte; 

porozumieli się, aby w tym celu zawrzeć 
umowę i zamuianowali nikami swoimi 
. + . ., którzy po wymianie swych pełnomoc 
nictw i stwieruzeniu, że wystawione one zostały 
w należytej i odpowiedniej formie, uzgodnili na 
stępujące postanowienia: 

Art. 1. — Wysokie $wony, zawierające u- 

Kościół św. Jana w Toruniu 
podniesiony do godności Bazyliki 

TORUŃ. PAT. Ojciec Święty podniósł Toruniu w: związku z 700-letniem istnie- 
do godności Bazyliki kościół św. Jana iw niem tej świątymi, i 

a 

mowę, porozumiewać się będą ze sobą we 
wszystkich sprawach je interesujących i obowią 
zują się one dokładać wszystkich wysiłków, a- 
by w ramach paktu Ligi stosować politykę sku- 
tecznej współpracy między wszystkiemi mocar- 
stwami dla utrzymania pokoju. 

Art. 2. — Z uwagi na pakt Ligi, szczegół- 
nie na jego art. 10, 16 T 19, Wysokie Strony za- 

wierające umowę postanawiają między sobą, z 
zastrzeżeniem decyzyj, jakie mogą podjąć tyl- 
ko zwyczajne organa Ligi Narodów, zbadać 
wszystkie projekty odnośnie metod oraz sposo- 
bów postępowania, które mogą tym artykułom 
nadać należytą skuteczność. 

Art. 3. — Wysokie Strony zawierające u- 
mowę zobowiązują się dołożyć wszelkich wysił- 
ków, aby zapewnić powodzenie konferencji roz- 
brojeniowej. Zastrzegają one sobie, na wypadek 
gdyby pewne kwestje szczególnie je interesu- 
jące przy zakończeniu konferencji zostały nieza- 
łatwione, wznowić ich badanie między sobą z 
zastosowaniem niniejszej umowy, a to w tym 
ceiu, aoy zapewnić ich rozwiązanie na należy- 
tej drodze. " 

Art. 4. — Wysokie Strony zawierające u- 
inowę potwierdzają zamiar swój porozumienia 
się wzajemnego z uwagi na konieczność dą- 
żenia do rozwiązania w ramach Ligi Narodów 
wszystkich kwestyj gospodarczych, które są 
przedmiotem wspólnego zainteresowania Euro- 
py, szczególnie zaś w dziale jej gospodarczej Gdbudowy. 

Art. 55 — Umowa ta zawarta została na 
przeciąg lat 10 od chwili wejścia jej w życie. 
Q ile żadna z Wysokich Stron zawierających u- 
mowę nie zawiadomi innych przed upływem 8- 
go roku o zamiarze swym Oustąpienia od umo- 
wy, uchodzi ona za wznowioną i pozostaje wa- 
żną bez ol ego terminu, przyczem każda 
z Wysokicn Stron zawierających umowę mia 
prawo oastąpienia od niej przez złożenie odpo- 
wiedniego oświadczenia w terminie dwuletnim. 

Art, 6. — Umowa ta, zredagowana w języ 
kach: niemieckim, angielskim, francuskim i wło- 
skim, — przyczem w wypadkach wątpliwości, 
miarodajny jest tekst francuski — ma być raty- 
fikowana, a dokumenty ratyfikacyjne mają być, 
о йе mozności, jak najprędzej złożone w Rzy- 
mie. Królewski Rząd Włoski prześle każdej z 
Wysokich Stron zawierających umowę u y 
telniony odpis protokółu o zdeponowaniu. Umo 

_ wa ta wchodzi w życie niezwłocznie po złożeniu. 
wszystkich dokumentów ratyfikacyjnych. Zgod 
nie z postanowieniami paktu Ligi Narodów, ma 
= być zarejestrowana w  Sekretarjacie Ligi 
laroaow. . 

się tak wydaje — jakąś fałszywą nutę, coś urobione- 

go, coś nienaturalnego. Nic podobnego u tych hebraj- 

skich chłopów. 

Bratanek mego gospodarza, młody chłopak nie- 

dawno z Polski przybyły, poczyna sekundować Buch- 

merowi, niestrudzonemu tłumaczowi. Dowiaduję się, że 

mój gospodarz pracował niegdyś w kibucu i stąd prze- 

szedł do moszawu. Dlaczego? Tłumaczy mi to on sam. 

Oto w kibucu nie mógł znieść, że nic nie jest jego wła- 

snością. Zbyt silnie odczuwał fakt, że jeżeli po latach 

dwudziestu np. odejdzie z kibucu, to w takim razie mi- 

mo pracy całego życia jaki weń włożył, odejdzie z pu- 

stemi rękoma. „A tak na końcu życia nic nie mieć, ni- 

czego się nie dorobić, to ciężko przecież”. 

Towarzysz Buchner, szczery kolektywista kręci się 

na kanapce jak djabełek kokropiony kropidłem. Oczy- 

wiście, — zwraca się ku niemu gospodarz, — oczywiś- 

cie. Nie neguje, że gospodarka kibucowa stoi na wyz- 

szym poziomie niż w moszawach. Nie zaprzecza, że 

w takiem Ain Charoth przeciętny kibucnik nie mający 

własnej koszuli na grzbiecie, żyje lepiej i wygodniei 

niż on, właściciel 30 dunamowego kawałka. Jednak wy- 

godą życia jest przedewszystkiem pewna swoboda wła- 

snej woli, pewne sobiepaństwo. Znaczy to — przynaj- 

mniej dla niego — znaczy to więcej niż lepsze jedzenie, 

lepsze mieszkanie, niż to wszystko, co mają inni w do- 

statniejszych kibucach. 

A TAKI EMEK JEST. 

  

    
Widok na osiedla Emeku i góry Gilboa, dziś gdy pola i osiedla 

kibucowe wyrosły na błotach. 
(Fot. ze zbiorów Keren Kayemeth). 

Jego własny dawny kibuc? — Nie istnieje. — Cały 
się rozpadł. Najpierw wyrzucono komunistów. „Bo 
chcieli tworzyć swoje rosyjskie porządki" — dowia- 
duję się. Potem podzielono się na „lewych* i „pra- 

wych”. Potem część odeszła: jest teraz w jednym du- 

żym kibucu pod Hederą. Z tem wszystkiem gospodarka 
rolna szwankowała. „Kibuc, widzi pan, funkcjonuje do- 
brze wtedy, jeżeli wszyscy jego członkowie są: prze- 
niknięci tą samą ideą. Wszyscy — i tą samą. Inaczej 
wszystko się rozpada samo*. 

Tak było i z Kfar jezechiel. Od kilku lat istnieje 

już ten moszaw. Bez — lub niemal bez — kapitału, 

czterystu kilkunastu ludzi znalazło w tej kompromiso- 

wej formie osiedlnictwa dostatni dach nad głową. 

Czy kompromisowej? W chwili gdy po smacznym 

wiejskim obiedzie przyszło nam się żegnać, zapytałem 

jeszcze swego ekskibucnika, co myśli robić w przysz- 

łości. 

Okazało się, że ma już gotową odpowiedź: ciuła 

pieniądze, by kiedyś kupić sobie własny, niezależny, 

pardes. Dzieci dorosną, jedno zostanie w moszawie, in- 

nym trzeba będzie dać wedle możności prywatne go- 

spodarstwo. Czy zdoła tyle uciułać wobec drożyzny 

ziemi? Zdoła: ziemia nie jest droga. Koło Tel Awiwu 
oczywiście. Ale daleko, na pograniczu jordańskiem... 
A wtedy, może, będzie już Transjordanja... 

Jej góry, całe w płowych i błękitnych plamach ry- 
sowały się w nieco przymglonem powietrzu jak daleki 
za Emekiem ekran. — Widać je tu niemał ze wszyst- 

kich osad. Ekskibucnicy z moszawu Kfar Jezechiel, eks- 

kibucnicy z dziesiątka innych moszawów patrzą na nie 

w chwilach południowego odpoczynku. Tak jak ten 

przygodny gospodarz myślą może o tem, jakto kiedyś 

dzięki pracy w moszawie przejdą jeszcze do własnej 

kolonji prywatnej, dojdą do tego stanu posiadania, do 

którego doszli synowie założycieli Petach Tikwy i Ri- 

chon Le Zion. Moszaw jest drogą powrotu do gospo- 
darki indywidualnej. Czy zawsze? Ależ nie. jest spora 
część ludzi, których myśl nie sięgnie dalej w swycn 
planach, niż sięgają zwykłe, gospodarskie, troski mo- 

szawu. Znajdzie się kilku ideologów, ludzi głębokich, 

którzy przemyśią wiele —i przejdą, czy też wrócą, do 
kibucu jako lepszej, wyższej formy bytu i gospodarki. 

O takim wypadku mówiła mi w parę dni później Cha- 
juta Bussel w Daganii. 

Ale bodaj reszta i więksżość wybiega w swych pla- 
nach ku przyszłości, która ustrojowo bliższą jest Pe- 
tach Tikwie niż Merhawji.    



SILVA RERUM 
MŁODZIEŻ SZKOLNA O SZKOLE 

Przegląd Pedagogiczny (15 — 16) ze 
stawia wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród młodzieży szkolnej na temat pro- 
gramów szkolnych: 

Znamienną cechą wszystkich wypowiedzeń 
młodzieży, jest dążenie do jak najżywszej aktu- 
alności pracy szkolnej. Obok tego zaznacza się 
bardzo silnie czysto utylitarystyczny punkt wi- 
dzenia. Szkoła winna — zdaniem młodzieży — 
dostarczać przedewszystkiem tych wiadomości 
i umiejętności, które dadzą się praktycznie za- 
stosować w życiu. Z przedmiotów zaintereso- 
wania wysuwa się niewątpliwie na pierwszy 
płan człowiek ze swojemi fizycznemi i psy- 
chicznemi właściwościami. Z tem wiąże się tak 
że zainteresowanie sprawami celowości życia i 
świata, które to sprawy zaczynają interesować 
młodzież, począwszy już od klasy IV. 

Ciekawy jest stosunek młodzieży 
szkolnej do literatury: młodzież” 'nie zna 
literatury współczesnej i nie  orjentuje 
się w pisarzach. 

Dość powiedzieć, że do pisarzy „współ- 
czesnych* zaliczano niejednokrotnie Sienkiewi- 
cza, Prusa, Orzeszkową, niekiedy nawet Mic- 
kiewicza, że z właściwej literatury 'współczes- 
nej wymieniano najczęściej jedną lub dwie 
książki, 20.5 proc. zaś chłopców (dziewcząt 
tylko 7.50 proc.) przyznało się otwarcie do te- 
go, że nie zna żadnego pisarza współczesnego; 
szkoła bowiem tak ica absorbuje literaturą @а- 
wną, że niema wprost czasu na czytanie rze- 
czy nowszych. Nic dziwnego więc, że i sam 
wybór autorów i dzieł z zakresu literatury 
współczesnej, które młodzież zna, jest dość 
przypadkowy. Na czoło tych pisarzy wysuwa 
stę autorka, żyjąca wprawdzie obecnie, ale ma- 
ło współcześnie pisząca — Rodziewiczówna 
chętnie czytana zwłaszcza przez dziewczęta 
(68 proc.), przyczem do najpoczytniejszych utwo 
rów należą „Dewajtis“, „Pożary i zgliszcza“ 
oraz „Wrzos*. Drugie miejsce zajmuje Maku- 
szyński jako autor „Bezgrzesznych lat* i „Słoń 
ca w herbie“, chętnie czytanych zwłaszcza w 
klasie VII. Dałej idą Weyssenhofi, Sieroszew- 
ski, Ossendowski, Zarzycka i in., natomiast 
Goeteł zajmuje dopiero dwunaste miejsce, Nał- 
kowska i Kossak-Szczucka szesnaste i siede- 
mnaste, brak zaś zupełnie Kadena-Bandrow- 
skiego, Choynowskiego, Wierzyńskiego i wie- 
lu innych. 

Młodzież naogół nie orjentuje się, kto 
z pisarzy żyje, kto już umarł, więc zaw- 
sze ma kłopot z wymienianiem współcze- 
snych pisarzy. W zeszłym roku na matu- 
rze w pewnem wileńskiem gimnazjum je- 
den z maturzystów potrafił wymienić 
dwa nazwiska pisarzy współczesnych: |. 
Ostrowskiego i H. Romer-Ochenkow- 

skiej !... 
Co do historji, stosunek młodzieży 

nie jest głęboki; w pamięci utrwalają się 
tylko postacie największe, zdarzenia naj- 
sławniejsze. 

Z postaci sstorycznych skupia na sobie 
uwagę młodzieży klas starszych przedewszyst- 
kiem Napoleonem, z polskich zaś bohaterów 
Kościuszko, ks. Józef Poniatowski i Józef Pił- 
sudski, w młodszych kłasach także królowie: 
Bolesław Chrobry, Jan Sobieski, >tefan Batory. 
z całokształtu programu najmniej interesuje 

młodzież e starożytna i średniowieczna, 
zwłaszcza walki dzielnicowe w Polsce. Poja- 
wiają się też skargi na przeładowanie progra- 
mu szczegółami i brak syntetycznego ujęcia 
całości dziejów ludzkości. 

Ta uwaga jest całkiem słuszna. Brak 
syntezy — jest najsłabszą stroną współ- 
czesnego nauczania w szkole średniej. 

Bardzo ciekawe są projekty młodzie- 
ży, co do rozszerzania programów szkol- 
nych i uwzględnienia całkiem nowych 
przedmiotów: 

Projekty młodzieży dotyczą: 1) grupy 
przedmiotów _ ekonomiczno-społeczno-politycz- 
nych ze szczególnem uwzględnieniem zagadnień 
i zjawisk chwili bieżącej; 2) medycyny, higje- 
ny, uświadomienia płciowego, ratownictwa; 
3) techniki, jako historji wynalazków i nauki 
przedmiotów technicznych (radjotelegrafja, lot- 
nictwo, mechanika i t.p.); 4) grupy  dziedzia 
praktycznych (buchalterja, stenograija, pisanie 
na maszynie, u dziewcząt nadto roboty ręczne 
i gospodarstwo domowe); 5) języków ( angie! 
ski i esperanto); 6) estetyki (historja sztuki, 
architektura, muzyka, rytmiwa, plastyka, tań- 
ce); 7) wychowania fizycznego i sportów i 
t.p. Ostatecznie więc także projekty, dotyczą- 
ce wprowadzenia nowych przedmiotów, potwier 
dzają w całej pełni owo nastawienie praktyczne 
młodzieży, zdążającej przedewszystkiem do po- 
znania, zrozumienia i owania  współczes- 
nego życia, o którem, niestety, szkoła zbyt czę- 
sto zapomina. 

Lector. 

  

SŁOWO 

Z pobytu kpt. Skarżyńskiego 7a oceanem 
RIO DE JANEIRO. PAT. — Korespondent 

PAT w Rio de Janeiro nadesłał listownie szcze- 
góły, dotyczące pobytu kpt. Skarżyńskiego w 
stolicy Brazytji. 

Bohaterski lotnik spotkał się z entuzjastycz 
nem przyjęciem, zarówno ze strony oficjalnych 
przedstawicieli republiki południowo - amery- 
kańskiej, jak ze strony społeczeństwa brazylij- 
skiego, kołonji polskiej i żydowskiej. 

Poseł Grabowski wydał na cześć lotnika w 
salonach posełstwa obiad, w którym wzięli u- 
dział przedstawiciele oficjałnego świata brazy- 
lijiskiego, korpusu dyplomatycznego oraz kół to- 
warzyskich stolicy. 

Następnie podejmował kpt. Skarżyńskiego 
śniadaniem Rotary Club. Związek Żydów Pol- 
skich w Brazylji wydał na cześć, kpt. Skarżyń- 
skiego uroczysty bankiet, na którym prezes ko- 
mitetu lokalnego Związku p. Izydor Baumield 
oraz członkówie kolonji żydowskiej wygłosili 
entuzjastyczne przemówienia. W odpowiedzi 
zabrał głos kpt. Skarżyński, gen. Strzemiński 1 
poseł Grabowski. 

Kpt. Skarżyński, dziękując za zgotowane 
mu przyjęcie, opowiedział przebieg swego lotu 
z Afryki do brzegów Brazylji. 

Gen. Strzemiński, podkreślając swą radość 
z serdecznego nastroju, jaki panuje w związku 
Żydów, rozwinąt przed słuchaczami znaczenie 
idei Ligi Morskiej i Kołonjalnej oraz podkreślił 
obowiązek czynnego popierania wszelkiej akcji 
w kierunku wzmacniania siły państwa polskiego 
na morzu i w powietrzu. 
''/'W końcu poseł Rzeczypospolitej Grabow- 

ski w dłuższem przemówieniu uwydatnił więzy 
tradycji, jakie łączą Żydów polskich z Macierzą 
podkreślając przywiązanie i sentyment, jaki za- 
wsze zachowują, nawet na dalekiej obczyźnie, 
w stosunku do Polski. Podkreślając rolę gen. 
Strzemińskiego, przybyłego z ramienia Ligi Mor 
skiej i Kołonjalnejj poseł Grabowski wezwał 
członków Związku żydów Polskich w Brazylji 
do wzięcia udziału w pracach świeżo zawiąza- 
nego T-wa Przyjaciół Ligi M. i K. w Rio de 
Janeiro. L 

Po obiedzie odcZytano depesze gratulacyj- 
ne, jakie nadeszły do Związku żydów z okazji 
rekordu kpt. Skarżyńskiego. 

KPT. SKARŻYŃSKI POLECI DO 
BUENOS AIRES. 

RIO DE JANEIRO. PAT. — Z Kurytyby 
donoszą, iż kpt. Skarżyński w dniu 8 bm. wy- 
startować ma w kierunku Porto Allegre oraz 
Buenos Aires. 

—-000— 

TELEGRAMY 
LOTNICY ANGBLSCY W BERLINIE. 

BERLIN. 'PIAT. 24-ch lotników angiel- 

skich, odbywających na, 1l-tu samolotach 

prywatną podróż do Niemiec, przybyło — 

wezonaj ma lotnisko benliūskie w Staaken. 
Lotnicy  emgielscy — zabowić mają, м 

Berlinie kilka dni, jelko goście rządu nie- 

miedkiego, poczem (wyinuszą w drogę po- 

wirotną do kraju. 

PO ZABÓJSTWIE POSŁA AFGAŃ- 
SKIEGO. 

BERLIN. PAT. (Wydany przez biuro 
IWolffa mw związku z zabójstwem posła 
afgańskiego w Berlinie, komunikat stiwier- 
dza, że Rząd Rzeszy wyraża szczególne 
ubolewamie z powodu śmierci itak wybit- 
nego dypiiomaty, który przed przyjazdem 
do Berlina reprezentował już swój kraj 
jalko zmibasadon w IMoskiwie. Rząd Rzeszy 
wiraz z eałym marodem  miemieckim po- 
tępiai to olkiropne zabójstwo. 

ZNACZNE POGORSZENIE SIE STANU 
ZDROWIA GANDHIEGO. 

IPOONA. PAT. W stanie zdrowia Gan- 
dhiego, który po trzytygodniowym poście 
prędko powracał do mormalnego stanu, 
niastąjpiło maigłe 4 niespodziewane  pogor- 
szenie. Mahatma w ciągu 2 dni stracił ki- 
lo-wagi. Doktorzy twierdzą jednak, iż 
s! otrgamizmie jego nie zaszły żadne gro- 
żące jego zdrowiłu komiplikacje. 

NOWA AMUNICJA KARABINOWA. 

FRANKFURT. PAT. Tutejsza ,„Gene- 
тай Anzeiger* domosi z Klopenhzgi, że w 
duńskiej fabryce amunieji! pod f-mą Schu- 
ltz i Larsem odbywają się obecnie próby 
z wiową amumieją karabinową wprost o 
przewrotowem znaczeniu. Nowy: pocisk ka- 
rabinowy; ma mieć miiesłychaną siłę. Prze- 
bije om grube pancerze. Oznaczałoby to 
(zupełne zrewolucjonizowaniie £abnykalcji: 
karabinów, bo mawet te [pociski wymagają 

specjalnych luf. 

  

  

Nieudany zamach na Venizelosa 
ŻONA PREMJERA 

ATENY. PAT. — Dziś w nocy doko- 
nano zamachu na znanego polityka grec- 

kiego, wielokrotnego premjera Venizelo- 

sa. Na wracającego z małżonką samocho 

dem do Aten Venizelosa napadło 7 osob- 

ników, jadących za him otwartem autem. 

Pierwszemi strzałami zamachowcy unie- 

ruchomili towarzyszący byłemu premjero 

wi samochód policyjny, następnie rozpc- 

"częli ostrzeliwanie auta Venizelosa. Sz0- 

fer pomimo ran zwiększył szybkość i Ści- 

CIĘŻKO RANNA. 

gany był na przestrzeni 4 km. przez nie- 

ujętych dotychczas napastników. W cza- 

sie pościgu padło kilkaset strzałów, które 

podziurawiły, jak rzeszoto wóz Venizelo- 

sa. — Sam Venizelos cudem ocałał i nie 

otrzymał ani jednego postrzału. Żona je- 

go jest natomiast ranna 5 kulami. Ciężko 

ranny został jeden z policjantów. Zama- 

chowcy zbiegli. Żona Venizelosa została 
umieszczona w szpitalu w Atenach. 
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Zawody lekkoatletyczne © mistrzostwo stolicy 

  W ubiegią sobotę i niedzielę odbyły się w War szawie na stadjonie Legji zawody Iekkoatlety- 
czne o mistrzostwo Warszawy. Na zdjęciu na szem widzimy start do biegu na 1500 m. 

ODZNACZENIE BOHATERSKIEGO 
LOTNIKA. 

Ostatni numer „Monitoru* przynosi wiado- 
mość o następującem zarządzeniu: 

Na zasadzie ustawy z dnia 4 lutego 1921 
r. (Uz. U.R.P. Nr. 24, poz. lv:), ustawy z dnia 
28 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 
255) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 

  

Na zdjęciu naszem widzimy kpt. Skarż 

pospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r (Dz. U.R.P. 
Nr. 109, poz. 899) nadaję 

KRZYŻ OFICERSKI 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

p. kapitanowi pilotowi stanisiawowi Jakóbowi 
Skarżyńskiemu, za zasługi na polu lotnictwa. 

Warszawa, dnia 2 czerwca 1933 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów j. Jędrzejewicz. 

    SA 

skiego (x) w chwilę po wylądowaniu na lotnisku 
w Rio de Janeiro, udającego się do szkoły lotniczej, mieszczącej się obok lotniska. Kpt. Skar 
żyńskiemu towarzyszą: poseł R. P. w Rio dejaneiro E. Grabowski (xx), dyrektor szkoły 
lotniczej w Rio de Janeiro 

LWÓW. [PAT. W drugim. dniu rozpra- 
wy przeciwiko ezłonkom bojówki U. O. 
N. zezmiiwał (w dalszym ciągu oskarżony 
Kuspis, który twierdzi, że w dniu napadu 
byjł rzekomo we Lwowie. 

Następnie oskanżony Stefan Cap ze- 
zmaije, iż do U. O. N. mie mależał i zaprze- 
cza wszystikiłm swoim zeznaniom złożonym 
wt śledztwie, według których  prłowadził 
bojoweów (U. O. N. do stodoły, z której 
dokonano nzpadu ma pocztę iw Gródku Ja- 
giellońsikim. 

Dalej zeznawał oskarżony  Milkołaj 
Motyka, oświadczając, że do UOIN został 
wciągnięty przez Biłasa. O metodach 
działamiia tej omgamizzcji mie wiedział. 

iPoprzednio mówił inaczej dlatego, iż 
chciał „wytworzyć taki chaos, aby unie- 
możliwić zwołatniie: sądu doraźnego. 

Wniosek _ prokuratora  Mostlowiskiiego 
0 odczytanie poiprzednich zeznań Moty- 
Iki: sw całości trybunał, zgodniie ze sitamo- 
Iwiiskiem obrony, iodrzucił, Zeznania te 
przewodniczący) odczytuje jedynie w tych 

częściach, gdzie  zzchodzą / sprzeczności. 
z zeznamiami dzilsjejszemi. Nie dopusz 
czono też pytań, dotyczących napadu ma 

  

Zagadk 
BEZ REZULTATU. 

Już mija tydzień jak ujawniono w Po- 
narach zwęglone szczątki nieznanej ko- 
biety, a ustalenie jej identyczności napo- 
tyka na wielkie trudności. 

Policja uczyniła bardzo dużo w kie- 
runku rozwiązania zagadki mordu ponar- 
skiego, lecz jak dotychczas wszystkie te 
wysiłki nie dały rezultatów. 

Pytanie, kto został w tak okrutny spo 
sób zgładzony i jakie były motywy zbrod 
ni, pozostaje nadal bez odpowiedzi. 

Liczyć jednak należy, że władzom u- 
da się wpaść na właściwy ślad tembar- 
dziej, że wszystko co niezbędne zostało 
w tym kierunku uczynione. 

NEGATYWNE MELDUNKI Z KOMI- 
SARJATÓW. 

W dniu wczorajszym zostały zakoń- 
czone poszukiwania, prowadzone przez 
poszczególne komisarjaty PP. w mieście. 

Dzielnicowi jako najlepiej znający 
powierzone im tereny, możliwie szczegó- 
łowo zbadali znajdujące się pod ich nad- 
zorem posesje, lecz zaginionej kobiety, 
choć w przybliżeniu podobnej do spalo- 
nej nie zanotowano. 

Również nie dały wyników rozpyty- 
wania, prowadzone wśród kobiet pozosta 
jących pod stałym nadzorem policji oby- 
czajowej. 

Z uwagi na zanotowanie, że w ostat- 
nich dniach 7 kobiet, zamieszkałych w 
różnych dzielnicach miasta wyjechało z 
Wilna do miejscowości oddalonych, rze- 
komo w celach objęcia posady lub do ro- 
dziny, do miejsc ich obecnego pobytu 
wysłano zapytania, czy wymienione tam 
faktycznie przybyły. 

PASAŻER Z WALIZĄ. 

W przeddzień ujawnienia zbrodni w 
autobusie, odchodzącym z Wilna do Gro- 
dna widziano pewnego osobnika, który z 
ciężką walizką koszykową odjechał załe- 
dwie do kapliczki Ponarskiej, gdzie wy- 
siadł i udał się w kierunku bocznej drogi, 
prowadzącej do przystanku. Po drodze 
do kolei nikt go jednak nie widział, więc 
przechodził on gdzieś lasem. Co to był 
za jeden i co miał w walizie — niewia- 
domo. 

ZAGADKOWY ARESZTANT. 

Na trzeci dzień po zarządzeniu, w 
związku z mordem w Ponarach, pościgu, 
został zatrzymany przez policję na tere- 
nie powiatu wiłeńsko - trockiego bardzo 
podejrzany osobnik, który nie mógł, czy 
nie chciał ujawnić powodów swej obec- 
ności w okolicy Rudomina. 

(xxx), przedstawiciele władz wojskow. marynarki, lotnictwa i t.d. 

(it PARAUYWEOWO ETACZOŻ, WAAROWRACZSA 

roces 0.0. 
poczię wi Tiruskaweu i zabójstwa ś. p. 
Hołówiki, 

W swych zeznaniach złożonych przed 
policją i sędzią Śledczym osk. Motyka: — 
obeiąża w wysokim stopniu IKossalka, o- 
bu Białasów i immych. Na zapyłtenie — 
przewodniczącego oskarżony oświadcza 
zmowu, Że cheiał sprawę zagmatwać i 
stworzyć chiios. Rozprawę przerwano da 
czwartku. 

  

Najście bojówki na redakcję 
„Czasu” 

Jak podaje dziś cała prasa krakowska, re- 
daxcja „Czasu* była onegdaj świadkiem naj- 
ścia bojówki „secesjonistów'* z Myśli Mocarst- 
wowej, którzy w liczbie 4, podobno na rozkaz 
od wydalonych z organizacji członków Myśli 
warszawskiej — chcieli w ten sposób zademon- 
strować swą żywotność. 

Wobec ostrej i skutecznej odprawy, z jaką 
%ię z miejsca spotkali, „zamach* młodocianych 
bojówkarzy spełzł na niczem i skończył się po- 
prostu wyrzuceniem ich za drzwi przez redak- 
cję, przyczem poturbowany został p. R., syn 
znanej ziemiańskiej rodziny z lubelskiego, co do 
którego spisano protokół policyjny. 

Wobec tego, że od zatrzymanego nic 
nie można było wydobyć, zdecydowano 
skierować go do Wilna, do dyspozycji 
tut. władz. W drodze mimo dozoru, za- 
gadkowy aresztant, zmyliwszy czujność 
policjanta, zbiegł. 

Jak dotychczas, nie zdołano go odna- 
leźć. Czy zbiegły ma coś wspólnego ze 
zbrodnią w Ponarach, niesposób ustalić. 

  

W obronie Pomorza 
APEL POLSKICH WYDAWCÓW DO PRASY 

ZAGRANICZNEJ 

Rada Pciskiego Związku Wydawców Dzien 
ników i Czasopism, stwierdzając wzmożenie 
się propagandy, skierowanej przeciwko calo- 
ści i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
uchwaliła jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 
30 maja 1933 r. zwrócić się do Zarżądów Zw. 
Wydawców w państwach Europy i Ameryki 
z mastępującem wezwaniem: 

Z uwagi na coraz częstsze pojawianie się 
w prasie całego Świata błędnych informacyj o 
polskiej ziemi, Pomorzu, tendencyjnie nazywa- 
nej „korytarzem“, Rada Polskiego Związku 
Wydawców Dzienników i Czasopism zwraca 
się z prośbą o przyjęcie do wiadomości przez 
Zarządy zagranicznych Związków Wydawce 
oraz zakomunikowanie swym członkom danych 
następujących: 

(. Pomorze, z punktu widzenia etnografi- 
cznego jest ziemią połską, zamieszkałą przez lu- 
dność polską w liczbie 89,9 proc. ogółu miesz- 
kańców. ud zarania historji tej ziemi, była ona 
zamieszkiwana przez szczepy polskie; mimo ko- 
lonizacji niemieckiej przedsiębranej w wiekach 
XIV — XV i wieku XIX Pomorze nigdy nie 
przestało być polskiem, co stwierdzają katego- 
rycznie oficjalne niemieckie dane statystyczne. 

Ii. Od chwili utworzenia Państwa Połskie- 
go w X wieku Pomorze tworzyło rdzeń nowe- 
go organizmu politycznego. Podczas blisko ty- 
siącletniego okresu od powstania Państwa Pol- 
skiego Pomorze jedynie dwa razy było pod pa- 
nowaniem niemieckiem: a) od r. 1308 do roku 
1454 — oderwane od Polski przez Zakon Krzy- 
żacki, sprowadzony na teren Prus Wschodnich 
przez władze polskie, — następnie od r. 1772 
(częściowo od 1793) do r. 1919 zagarniete 
przez Prusy w okresie rozbioru Polski między . 
Prusy, Austrję i Rosję). Odbudowa Państwa 
Polskiego w 1919 r. z Pomorzem, jako częścią 
składową, była powrotem do stanu rzeczy, któ- 
ry istniał setki lat w tej części Europy przed 
rozbioretn Polski, a więc triumfem zasady słusz- 
ności i sprawiedliwošci. 

Ш. Nawet podczas niemieckiego panowa- 
nia na tej rdzennej polskiej ziemi, nigdy jej 
ludność nie przestawała akcentować swej pol- 
skości. Miało to miejsce zarówno przy wszyst- 
kich 13-tu wyborach do Parlamentów niemiec- 
kich, jak przy walce z głośną komisją koloni- 
zacyjną o stan posiadania ziemi przez Polaków 

przy walce o szkołę polską. Obecnie przed- 
stawicielstwc Pomorza w Sejmie polskim jest 
złożone wyłącznie z Polaków. 

IV. Trzydziestodwumiljonowy Naród polski 
musi mieć nadal, tak jak miał zawsze, własny 
dostęp do morza. W Polsce obecnej więcej niż 
dwie trzecie handiu zagranicznego korzysta z 
drogi morskiej. Ruch towarowy między Polską 
a jej portami na Bałtyku jest nieco więcej, niż 
piętnaście razy większy od przechodzącego 
przez Pomorze tranzytu między Prusami 
Wschodniemi a Niemcami; przytem stwierdzić 
należy, iż większa część tranzytu niemieckiego 
przez Polskę przechodzi nie przez Pomorze 
(„korytarz”), lecz przez inne ziemie Polski, po- 
łożone dalej na południe. Ruch towarowy mię- 
dy Prusami Wschodniemi, a Niemcami odbywa 
się z zastosowaniem wyjątkowych udogodnień, 
czego dowodem jest, iż ruch towarowy morski 
między portami Niemiec a portami Prus Wschod 

nich wynosi zaledwie 1/10 — 1/5 (dla różnych 
lat) tranzytu lądowego przez Polskę. ё 

V. Dostęp Polski do morza po przez zie- 
mie Pomorza nie pogarsza 'w żadnej mierze 
sytuacji gospodarczej Prus Wschodnich i nie 
odbija się na całokształcie stosunków Rzeszy z 
tą jej prowincją, która zawsze miała charakter 
ziem zaiudnionych sztucznie przez kolonizację 
niemiecką i w konsekwencji odciętych od na- 
turalnych ośrodków ekonomicznych. Trudności 
gospodarcze przeżywały Prusy Wschodnie 1ów- 
nież i przed wojną w czasie bezpośredniej łą- 
czności z Rzeszą Niemiecką. Stwierdzają to bez 
spornie oficjalne dane niemieckie. 

Każda próba zamachu na dostęp Polski do 

  

CZY PRZESTĘPCA MÓGŁ BYĆ PRZE- 
BRANY? 

Fakt znalezienia na miejscu przestęp- 
stwa części garderoby kobiecej, tłumaczo 
ne jest jako próba odwrócenia uwagi po- 
licji w kierunku całkiem mylnym. 

„Niemniej jednak wyrafinowany Sspo- 
sób dokonania zbrodni nasuwać może 
przypuszczenie, że porzucone rzeczy słu- 

Karygodne warmnki „operacji biust” 
dziś na wokandzie trybunzłu 

Tragiczna śmierć inż. Uinowskiej, która pa 

dła ofiarą „operacji kosmetycznej”, mającej na 

celu jak pisaliśmy już, zmniejszenie biustu, we- 
szła obecnie jako proces przeciw lekarzom w 
stadjum decydujące. Przewód sądowy jest zam 
knięty, dziś w natłoczonej mnóstwem widzów 
sali wysłuchano mów prokuratora (oskarża 
prokurator Sieroszewski, jak wiadomo syn zna- 
nego pisarza) i obrony. Z największem naprę- 
żeniem oczekiwać się będzie na czwartkowy 

wyrok. 
— „Zdarzają się wypadki — mówił oskar- 

zyciel — że, mimo zachowania przez lekarzy 
wszelkich środków ostrożności — następuje zej mówi 
ście śmiertelnie chorego. W danym wypadku 
jednak tych ostrożności nie zachowano. I to 
było powodem śmierci. 

—- Panowie sędziowie — gdy zastanawiać 
się będzićcie nad wyrokiem, oprócz kwestji wi- 
ny, jest jeszcze inna kwestja, nad którą musi- 
cie się zatrzymać, to sposób uzasadnienia wy- 
roku. jeżeli jednak w sumieniu swem dojdzie- 
cie do przekonania, że istotnie Uinowska była 
zabita przez lekarzy z powodu karygodnego z 
ich strony zaniedbania, żadne trudności tech- 
niczne nie wstrzymają was od wydania wyroku 
skazującego'. 

POWÓDZTWO CYWILNE. 

Lekarze oskarżeni, Hellin i Rostkowski, byli 
jeszcze atakowani przez powództwo cywilne, 
mecenasa |arosza, jedną z chlub palestry sto- 
łecznej, który dowodził, iż oskarżeni nie mieli 
kwalifikacji do tego rodzaju operacji. Dr. Rost- 
kowski nie jest chirurgiem, a dr. Hellin jest la- 
ryngologiem. 

Wszyscy biegli uznali, że operacja piersi 
należy do ciężkich. ; 

Dr. Glacel, składając ekspertyzę, powiedział: 
„Operacja trwała tak długo, bo albo operator 
się nie nadawał do operacji, albo wypadek nie 
nadawał się do operacji". ' 

LOKAL „PRZECHODNI“, 
Mówca, zgodnie z opinją biegłych, prot. Gla- 

cela i Jurasza, uważa, że lokal nie był odpowie- 
dni. Albowiem — chociaż biegły prof. Leśniow- 
ski twierdzi, iż przed 4 laty robiono operacje 
w pokojach przechodnich i nie wszyscy chorzy 
umierali — nie jest jednak argumentem. Przez 
ten czas chirurgja zrobiła kolosalne postępy i 
coiać się byłoby nie wskazane. 

Następnie adw. Jarosz udowadnia, iż ope- 
racja trwała przeszło 6 godzin. Zgodnie z opi- 

nją biegłych, za początek operacji trzeba wziąć 
moment wejścia pacjenta na salę operacyjną. 

W myśl uprzedniej umowy, Operacja miała 
być przeprowadzona w dwóch tempach. 

Podczas operacji zmienił jednak decyzję 
dr. R. Hellin. Przystąpił natychmiast do operacji 
drugiej piersi mimo, że widział niepokojące о- 
bjawy u chorej podczas operacji lewej piersi. 

To wszystko powinno było oskarżonych za 

naj "Tego: podzędki sia. zrobił | šieno mm. racji. Tego ie Zi i go mu- 
szą za to odpowiadać. 

„ Koūcząc swe przemówienie adw. Jarosz 

— — Inż. Uinowski nie żąda zwrotu pie 
niędzv, zapłaconych za DOMACH. nie żą- 
da zwrotu kosztów pogrzebu. złotych, 
których się domaga, mają być symbolicz- 
nem zadóśćuczynieniem za nadużycie za- 
uiania, za namówienie do operacji, do 
której oskarżeni nie mieli kwalifikacyj, za 
namówienie do operacji, w czasie której 
zabili mu żonę. 

MEDYCYNNA KRAKOWSKA OSKARŻA 

W procesie tym specjalna rola należy się 
walce Krakowa z Warszawą. Jak wiadomo, le- 

karze krakowscy cieszą się od lat sławą dużo 
lepszą i zasłużeńszą niż warszawskie koła nau- 

kowe medyczne. Antagonizm między nimi ist- 

nieje też nader silny. Wezwani jako eksperci u- 

czeni krakowscy potępili w sposób druzgocący 
haniebne nawet pod względem hygienicznym 

warunki i sposób przeprowadzenia operacji. — 

Z nich to zaczerpnęło oskarżenie te szczegóły, 

które podaliśmy wyżej. 

Szczególnie opinja profesora Glacla, jedne- 
go z najwybitniejszych dziś chirurgów polskich, 
krakowianina, wypadła pod tym względem 0- 

stro. W rezultacie ostatnie godziny rozprawy 
wypełniła walka, toczona o prymat w medycy- 
nie polskiej między Krakowem a Warszawą, 
która — po pewnych wahaniach stanęła po stro 
nie oskarżonych lekarzy. 

Jutro zapadnie wyrok w procesie, który na 

wiele rzeczy w sierach „uczonej medycyny' sto 
łecznej rzuca dziwne światło. 
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radykalnie usuwa piegi, wdgry, 
plamy, zmarszczki i inne wady cerą 

Lot dookoła ziemi 
MOSKWA. PAT. — Lotnik Mattera 

wystartował z Omska w dalszą drogę o 
godzinie 1,10 według czasu moskiew- 
skiego. 

MOSKWA. PAT. — Mattern o godzi- 
nie 4,10 rano przeleciał nad Nowosybir- 
skiem. Następnym etapem lotu będzie 
Czyta. 

  

Przeciw prądowi 
W dniach od 18 do 20 maja odbył się w 

Warszawie wiełki zjazd gospodarczy. Takież 
zjazdy stopniowo odbywać się będą w posz- 
czególnych województwach i powiatach. — 
Wszystko staje do pracy nad naprawą gospo- 
darczą pod hasłem walki o likwidację kryzysu. 
Istnieje jednak pewna kategorja obywateli, 
werbujących się niestety ze wszystkich sfer 
społeczeństwa, która bezmyślnie (bo chcemy 
wierzyć, że nieświadomie), płynie przeciw pra- 
dowi i starym obrzydliwym zwyczajem poszu- 
kuje i nabywa przemycane towary. W tej chwi- 
li mamy na myśli tytoń i wyroby tytoniowe, 
przecawytywane co pewien czas przez straż 
graniczną. 

Do przemytnika strażnik strzela, a w naj- 
lepszym razie oddaje go w ręce sprawiedłiwo- 
ści, więzieniem odpowiada również pośrednik 
między przemytnikiem a konsumentem. Zbrod- 
nia ta uchodzi bezkarnie tym tylko, którzy na- 
bywają i palą przemycane papierosy. Władze 
państwowe nie mogą rewidować tysięcy oby- 
wateli lub wyciągać z ust papierosów dia 
stwierdzenia ich pochodzenia. Samo społeczeń- 
stwo ma obowiązek napiętnowania w formie 
bojkotu towarzyskiego lub w inny sposób tyci 
z pośród siebie, ....rzy płynąc przeciw prądowi 
społecznemu i państwowemu, dostarczają pracy 
zbrodniczemu elementowi przemytniczemu i pie 
nięazy obcym państwom, pozbawiając równo- 
cześnie pracy polskiego robotnika, a pieniędzy 
Państwa Polskiego. 

morza, jako cios skierowany przeciwko nieza-- 
wisłości politycznej i gospodarczej Państwa 
polskiego, spotka się ze zdecydowanym oporem 
całego Narodu polskiego. Dostęp Polski do mo- 
rza stanowi więc jedną z głównych gwarancyj 
poxoju europejskiego, a każde usiłowanie zmia- 
ny tego stanu rzeczy stanowi zarzewie nowej 
wojny. 

a ponarskiego lasu 
żyły przestępcy do zamaskowania swej 

ci 
Obecność mężczyzny na uczęszcza- 

nej drodze lub w lesie, zwróciłaby bez- 
względnie uwagę w okolicy, co mogło 
być przewidziane przez zbrodniarza. 

W tym celu zaopatrzył się w ubranie 
damskie, w które był przebrany, gdy przy 
był do Ponar. 

Zrzucenie ubrania mogło nastąpić w 
momencie podpalenia zwłok, przyczem 
wziąwszy pod uwagę zdenerwowanie 
mordercy, nastąpiło ' rozdarcie sukienki. 
Rozmiar pantofli również na to wskazuje. 

Znalezienie wytartej fotograiji można 
uważać za przypadkowe. 

Zdjęcie porzucone być mogło jeszcze 
przedtem i przez osobę nic nie mającą 
wspólnego z morderstwem. 

OBŁAWA W MIEŚCIE. 
Nocy wczorajszej policja złustrowała 

wszystkie miejsca podejrzane i spelunki. 
Poszukiwano osoby ukrywające się. Poza 
kilku rzezimieszkami, nikogo nie zatrzy- 
mano. 

WYJAZDY NA PROWINCJĘ. 
Na teren powiatów i miasteczek wy- 

jechałi funkcjonarjusze służby śledczej, 
którzy na miejscu będą grupowali dane, 
dotyczące zaginionych kobiet. 

CO PRZYNIESIE EKSPERTYZA? 

Dotychczas ściśle nie wiadomo, co 

było przyczyną zgonu spalonej. 
Utrzymywało się przypuszczenie, 

mogła ona być uduszona. 
Dopiero ekspertyza wnętrzności mia- 

ła ustalić, czy nie zaszedł tu wypadek 
otrucia. 

Wyniki dotychczasowych badań nie 
są znane. 

Niewykluczone jest jednak, że będą 0- 
ne różniły się od pierwszej ekspertyzy, 
dokonanej w lesie. 

Utrzymuje się wersja, że to właśnie 

jest przyczyną, że badania są utrzymywa 
ne w tajemnicy. 

ZNOWU MYLNY ŚLAD. 
Przed dwoma tygodniami zaginęła 

niejaka Helena K., którą miano wywieźć 
do męża, od którego zbiegła. 

Wobec pogłosek, że K. nie trafiła da 

męża, przystąpiono do sprawdzenia tej 
wersji. 

Okazało się, że K. przebywa w powie- 
cie wilejskim u swej matki. 
OKL 4 KITI ROEE LOW W ZO POWO оЕЫ 
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁOKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY ŁNIANE! 

że
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„sio zagrozić 

"łu Ziemskiego w Wiimie 

Minister Rolnictwa w Wilnie 
Pan Min. Nakoniecznikoff - Klukowskąi 

w towtirzystwie p. wojewody wileńskiego 
przeprowadził w, godzinach porannych 

=zezegółowią lustnzeję Okręgowego Urzę- 
w: czasłe któ- 

  

rej odiwiedził wszystkie biura Urzędu i 
zaszczycając rozmową wielu urzędników 
imformował się o toku załatwiania spraw 
i pracach tej instytucji. Pan Miinister iod- 
był przyttem dłuższą ikonfereneję z preze- 
sem Urz. Z. p. inż. Stemisławem Łączyń- 
skim, 
"W południe w: gm:ichu Urzędu Włoje- 

wódzikiego p. min. udzielał posłuchań i 
przyjął: [Delegację Rady Wojewódzkiej, 
Związku Osadników 'w osobach jej prezesą 
posła ma! sejm p. [Władysława Kamińskie- 

    
   

go i kpt. Józefa Feli, — delegację Tow. . 
i iegio wi (Wiilmie, złożoną z prezesa 

"Tow. p. dyr. Ludwika Mzculewicza i dyr. 
Tow. prof. Jagmina. Delegacja ta zapro- 
siła p. mim. do zwiedzenia jedynej w Pol- 
Sce Lniarskiej Centralnej Stacji Doświad- 
czalnej w Wilnie, przy ul. Św. Jzcka Nr. 
2, prowadzonej przez Tow. Lniarskie. 
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Jakie zalegtošci są niešcią- 
galne 

Wiładze skarbowe wyj:śniły w okólniku 
do Tzib Skarbowych, że za bezwzględnie 
nieściągalne należy "uważać zaległości w 
następujących przypadkach: 1) faktyczne 
zwimięcie przedsiębiorstwa (bez wykreśle- 
nik: z rejestru handlowego) lub wogóle — 

warsztatu pracy 1 niemożność ściągmięcia 
zaległości od byłego przedsiębiorcy, 2) — 
śmierć płatnika lnb emigracja ma stałe, — 
bez pozostawienia majątku  wtystarczają: 
cego na pokrycie zaległości, miemożność 
ustalenia miejsca pobytu płatnika, miepo- 
siadającego w! kraju żadnego mz:jątku, 3) 
jeżeł: wdrożona egzekucja została zaniie- 
chana ponieważ koszty egzekucyjne pirze- 
wyższuiją kwiotę, jaka może być osiągmięta 
m drodze egzekucji, 4) "we wszystkich in- 

mych przypadkach bezskutecznej egzekucj: 
jedmoktrotnej pnzy izaległościach do 200 zł. 
1 conajmniej dwukrotnej przy zaległościach 
powyżej 200 zł., należy jednak mieć na u- 
wadze że. ostatni rez przeprowadzona eg- 
zekucja winna mieć miejsce w ciągu o- 
statniego roku, licząc wstecz od daty po- 
stamowionego umorzenia. Umonzenie bez- 
wiziględnie nieściągalniych zaległości ma- 
stępuje 7 urzędu. 

Umorzenie zaległości iw przypadku, — 
gdy ściągnięcie w drodze przymusowej 

egzystencji: gospodarczej 
płatników, następuje zasadniczo nia skutek 
wniesionych przez nich podań, popartych 
odpowiedniemi d:memi, stwiendzonemi — 
przez urząd skarbowiy, czy: to ma! podsta-. 
wie przeprowadzonych dochodzeń, czy też 
ma podstawie znajomości miejscowych 
stosuników; może jednak nastąpić rów- 
nież z urzędu, podług uznania  kierowni- 
ków urzędów skarbowych. . 

    

'Ruch towarowy z So- 
wietami 

W ciągu maja przez stacje graniczne — 
wywieziono do Rosji Sowieckiej 35 wago- 
nów: wyrobów żelaznych i samego żelaza, 
30 w:jgonów różnej manufaktury, kilkana- 
ście wagonów różnych metali, przyczem to- 
warów wóżmyich dostarczono około 50 wa- 
gonów. 

Do Polski przywieziono jprzez Stołpce 
©8 wagony skór, 7 tytoniu, 5 magonów 
wyrobów futrzanych, kilka wagonów za- 
bewek j szereg wagonów z innemi towara- 
mi, 

Stosuniki na granicy z Rosją również 
uległy poprawie. W: ciągu maja nie zanc- 
towano żadnych wybryków straży sowiec- 
kiej, przeprowadzone lok:lne konferencje 
szybko likwidują drobne zatangj, eo ułatwia 
bardzo wzajemne stosunki. 

Kolejowe koło LOPP w Iwace- 
wiczach 

28 maja r.b. staraniem kasjera Jana Nar- 
woysza — członka BBWR zorganizowano Ko- 
lejowe Koło Pań LOPP w liczbie 16 osób, z 
których utworzono zarząd w następującym skła 
dzie: prezeska p. Wiktorja Kruszewska — zna- 
na działaczka społeczna w Iwacewiczach, wi- 
ce-prezeska p. Helena Zwarysiewiczowa, skarb- 
niczka p. Stanisława Drozdowska i sekretarka 
p. Marja Werkunowa. 

To jest druga z rzędu organizacja państwo 
wc-społeczna na stacji kolejowej Iwacewicze, 
która ma pracować na obronę Państwa i dla 
dobra obywateli naszej młodej i niepodległej 
Ojczyzny. gdyż p. Narwoysz 18 marca r.b. zor- 
ganizował samorzutnie koło męskie. 

— Z życia kapewiaków w Iwacewiczach. 
Staraniem miejscowego Ogniska KPW na stacji 
Iwacewicze w dniu 5 czerwca br. odbyło się 
przedstawienie amatorskie pt. „Qui pro quo", a 
pozatem zabawa taneczna. 

Zespół artystów amatorów 
łącznie z kolejowców. 

Podczas zabawy przygrywałą miejscowa 
orkiestra strunna. Impreza ta zrobiła wielkie 
wrażenie wśróc licznych gości, Jeden z gości. 

składał się wy- 

  

— 
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# Ikolei przyjęta: była delegacja Woj. 
Tow. Organizacyj i Kółek Rolniczych, w 
której skład wchodzili prezes Karol Wag- 
mer, wiceprezes Antoni Kokociński i ks. 
Józef Dirucki - Liubecki, z ramienis pow. 
Tow. Org. Kółek Rolniczych prezes p. 
Edward Taurogiński. W czasie pobytu w 
Urzędzie (Wbj. p. minister zlustrował Wy- 
dział Rolnictwa, gdzie personel urzędniczy 
przedstawił naczelnik wydziału p. Szalnia- 
ХК 

Ро obiedzie którym w Pałacu podejmo- 
wał p. wojewoda: wileński p. ministra rol- 
nictwa wyjeżdżał ido Mejszagoły, alby. za- 
zmajomić się z praczmi scaleniowemi Wil. 
U. Z. mw teremie. Po powrocie do Wilna 
p. min. zwiedzał Lmialrską Centralną Sta- 
cję Dośmwiadczalną, poczem zlustrował P 
Pow. Ulrząd Ziemski, przy ul. Wiiwnulskie- 
go. O godz. 23 min 30. Mim. odjechał z 
powrotem do Warszawy: żegnany mi! dworcu 
przez p. włojewodę wileńskiego, szefów 
podległego sobie resortów: i przedstawicieli 
sfer rolniczych Wileńszczyzny. 
- 

  

SŁOWO 

Sprawy teatralne 
Sprawy teatrów wileńskiah są pirtzed- 

miotem obrąd konferencji. teatralnej, 
zwołanej przez Magistrat w celu 'wyjaśnie- 
nia stamowiski: społeczeństwa wileńskiego. 

W toku obrad wyłomiła się zgodna po- 
stawa wszystkich uczestnilków! ikonferen- 
cji, którzy uważają, iż 'Wiilmo powinno po- 

siadać dlwa teatry o odmiennym repertu- 

«rze. Można więc mieć pewność, iż w 

przyszłym sezonie będą iczynme teatry tak 
ma Pohulance, jak i „Lutnia. 

Do poprzednich ofent na prowadzenie 
teatrów: wileńskich, dołączyła się nowa:— 
Dyr. M. Szpakiewiez:, który  reflektiuje 
ma. prowadzenie teatru dramatycznego ma 

Pohulance. 
Ponieważ w przyszłości ma być pawio- 

łana do żych» stała Komisja Teatralna, 0- 
pracowanie jej regulaminu powierzono — 

prof. Ślendzińskiemu, dyr. Hulewiczowi i 
dr. Lorentzowi. 

Wkrótce mależy spodziewać się osta- 
tecznego wyjaśnienia losu teatrów. wileń- 
skich na przyszły sezon! om:z ziorgamizo- 
wania Komisji Teatralnej, 

  

KRONIKA 
ildfirka 

Czwartek 

Dzia 8 

Maksyma 
Jatro 

Felicjana 
SABIN 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
z dnia 7 czerwca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura średnia: + 14. 

Temperatura najwyższa: +17. 

"Temperatura najniższa: + 6. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendeacja: nieznaczny wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.- 

na dzień dzisiejszy: 
Pogoda słomeczna o zachmurzeniu u- 

miarkowanem lub niewielkiem. Nocą chło- 
amo, dniem większe ocieplenie. Słabe wia- 
try, półnoeno - wschodnie, 

Wschód słońca g, 2,47 

Zachód słońca g. 7,47 

MIEJSKA 

— BRZEGI WILJI. Na (terenie miasta 
uregulowano dotychczas 1250 mtr. brzegu 
Wilji. Umocowano brzeg ma ul. Zygmun- 

towskiej, częściowo Arsemiziiskiej i I Bate- 
cji. 
Roboty przy wzmacnianiu brzegu koło 

szpitala św. Jakóba prowadzą się. 

— POGŁĘBIANIE KORYTA RZEKI. 
W drugiej połowie b. m. mozpoczną się ro- 
boty regulacyjne ma rzece Wilji. Koryto 
rzeki ma być pogłębione na przestrzeni — 
kilku kilometrów. 

— Nieporządki w autobusach. Do wiado- 
mości dyre.. . autobusów podajemy fakt, który 
nie świadczy o zbytniem zdyscyplinowaniu pod 
ległego jej personetu. 

Wczoraj tuż przed godz. 3 pp. na rogu ui. 
Trockiej i Zawalnej, grupa konduktorów i szo- 
ferów chcąc dostać się na ul. Piłsudskiego, nie 
czekając na wyjście pasażerów, wdarła się siłą 
do przepełnionego autobusu i to przez drzwi, 
przeznaczone do wysiadania, zatarasowując 
przejście i odtrącając w brutalny sposób wy- 
siadające w tym czasie dwie panie. Zanim po- 
szkodowane zdołały wezwać policjanta, które- 
go akurat na pobliskim posterunku nie byłc, 
autobus wraz z grupą funkcjonarjuszów auto- 
busowych zdołał odjechać. 

POCZTOWA 

— OPŁATY ZA ROZMOWY TELEFO- 
NICZNE. Ostaltmio bardzo wydajnie ob- 
niżone zostały opłaty za mozmowy telefo- 
niezne międzymiastowe wi godzinach  sła- 
bego ruchu, mianowicie dla: tych rozmów 
zniżka wynosi w ruchu krajowym od g. 19 
do 21-ej 20 proc. ceny mormalnej, od godz. 
21 do 8 rano 40 proc. 

SZKOLNA 
— Prywatna Szkoła Powszechna Haliny Sie- 

wiczowej (9 rok istnienia). Zapisy dzieci do 1— 
V oddz. codziennie od godz. 12 do 4 po południu 
Jagiellońska 8. 

— ULGI ZA NAUKĘ DZIECI URZĘD- 
NIKÓW Wi SZKOŁACH PRYWATNYCH. 
iPocząwiszy od mowego roku szkolnego nie 
będą pracownikom państwowym zwracane 
opłaty, uiszczane za naukę dzieci w prywa- 
tinych szkołach ogólno - kształcących i za- 
wodowych. [Wstrzymanie opłat szkolnych 
musiało nastąpić z przyczyn budżetowo - 
skarbowych. 

ŽYDOWSKA 
— Zjazd radnych żydowskich. Żydowscy 

radni z Wilna projektują zorganizować zjazd ży- 
dowskich działaczy samorządowych z terenu wo- 
jewództwa wileńskiego i nowogródzkiego. 

W najbliższych dniach odbędzie się w tej 
sprawie posiedzenie zainteresowanycn radnych. 
Tematem obrad zjazdu będzie nowa ustawa sa- 
morządowa. (K.) 

RÓŻNE 
— CZTERODNIOWY ZLOT KóŁ MŁO- 

bziEtz4 POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY- 
ŻA został zakończony. Nadspodziewanie wiel- 
ka ilość uczestników zlotu, sięgająca z nauczy- 

„ cielstwem do 700 osób, dała wymowne świade- 
ctwo, że idea czerwonokrzyska znajduje coraz 
żywsze echo w najdalszych nawet zakątkach 
kraju. Należy podkreślić, że organizatorzy zlo- 
tu specjalny kładli nacisk, by do Wilna zjecha- 
ła młodzież najbiedniejsza, na co złożył się 
wspólny wysiłek finansowy Zarządu Główne- 
go P.C/K., Okręgu Wileńskiego, oraz 
miejscowych Odziałów. Serdecznie wzruszona 

WMO młodzież szkolna 
0 — żegnana przez delegacje kół wileń- 

skich i organizatorów Zlotu. ' 

— Koło Przyjaciół Akademika Polskiego w 
Wilnie, roztaczające opiekę moralną i materjal 
ną nad młodzieżą wileńską, studjującą w in- 
nych miastach na wyższych uczelniach zawo- 
dowych (Politechnice, Wyższej szkołe Handło- 
wej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
Instytucie Dentystycznym, Akademji Weteryna- 
rji, Instytucie Wychowania Fizycznego, Akade- 
mji Sztuk Pięknych), składa tą drogą serdeczne 
podziękowanie za hojne subsydjum Wileńskie- 
mu Bankowi Ziemskiemu, oraz Bankowi Chrze- 
ścijańskiemu na Antokolu. Subsydjum zostało 
wysłane Akademickim Kołom Wilnian w War- 
szawie, Lwowie i Poznaniu. 

—WYCIECZKA TOW. PSZCZELNI- 
CZEGO. W dniu 28 maja b. r. odbyła: się 

wycieczka do przemysłowej pzsieki p. — 

Stefana Żukowskiego, hodowcy matek 
pszczelich, zorganizowana staramiem 
T-wa Pszezelarskiego Ziemi Wileńskiej. — 
Niepewina pogoda w dniu wycieczki 'przy- 
czyniła się do zmniejszeni:i liczby wycie 
czkoiwiczów. Dojazd do pasieki odbył się 
dwoma wymajętemi autobusami, przy u- 

dziale 32 osób. Pomimo złej pogody wy- 
cieczkowicze szezegółowo obejrzeli pa- 
siedkę, wzorowo prowadzoną, składającą 
się z 73 rodzin pszczelich, mieszczących 
się w ulach skrzymiach, po dwie rodziny w 
ki:żdym. Część uli stoi ma itoczku, część 
‘а( pawilenie. Jedmiocześnie 'wycieczkowicze 
zapoznali się z warsztatem pracy oraz — 
działem hodowli matek pszczelich. Ра- 
sieka wszystkim ogromnie zaimponowała 
Odniesiono dużo korzyści «z jej zwiedzenia 
wobec czego pożądane są ra: przyszłość — 
podobne wycieczki, 

— ZABRONIONA WYCIECZKA Z KO- 
WNA. [Władze kowieńskie cofnęły mudzie- 
lone w swoim czasie zezwolenie na wycie- 
czkę studencką do Wilna, 

/ycieczk! ta urządzona przez grupę — 
studentów uniwersytetu Ikowieūskiego — 
miała przybyć do Polski (w połowie lipea 
r. b. iPowód cofnięcia zezwolenia nie jest 
znamy. 

— UWADZE WŁADZ POLICYJNYCH 
Pocztą z Warszawy mrozesłany został ró- 
żnym osobom w Wilnie, a w tej liczbie i 
redakcjom pism kilkustronicowy druk — 
podpisany przez „Centralny Komitet dla 
walki z Faszyzmem 'w Polsce*. Treść dru- 
ku jest wybitnie komunistyczna, o czem 
świadczą różne rezolucje dołączone do pi- 
sma. 

— Niniejszem składamy serdeczne podzięko- 
wanie p. Marji «rzewłockiej za zorganizowanie 
dla absolwentek żeńskich szkół zawodowych 
Kursów pielęgnowania dziecka oraz Pp. proi. 
Siengalewiczowi, Weryho - xadziwiłłowiczowej, 
dr. Rodzikowej, dr. Zienkiewiczowi, dr. Tymiń- 
skiemu ; dr. Bagińskiemu za bezinteresowne prze 
prowadzenie szeregu programowych wykładów. 

Dyrekcja Żeńskiej Szkoły Zawodowej int 
św. Józefa w Wilnie. 

Dyrekcja Żeńskiej Szkoły Zawodowej SS. 
Salezjanek w Wiłnie. 

Dyrekcja Żeńskiej Szkoły Zawodowej w N. 
Wilejce. 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, obstrukcje, 
gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle głowy, ob- 
łożony język, bladą cerę, łatwo usunąć stosując 
naturalną wodę gorzką Franciszka Józefa, biorąc 
wieczorem, przed udaniem się na spoczynek 

pełną szklankę. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Zrzesze- 
nia Asystentów USB w Wilnie odbędzie się w 
poniedziałek dnia 12 czerwca br. w II sali gma- 
chu głównego USB o godz. 19 w pierwszym 
terminie, o godz. 19,30 w drugim, z następuja- 
cym porządkiem dziennym: 1) odczytanie pro- 
tokułu z poprzedniego Walnego Zebrania; 2) 
sprawa Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzy- 
szen Asystentów Rzplitej Pol., mającego się od 
być w Wilnie w dniach 15 i 16 czerwca br.; 3) 
wolne wnioski. 

— ZEBRANIE KOŁA: NAUCZYCIELI 
HISTORJI. Dnia 8 b. m, o godzinie 18-tej 
w sali gimnazjum im. Onzeszlkowiej odbę- 
dzie się zebramie Koła Niauczycieli — 
Historji. 

iPorządek dzienny: 1) Sprawozdanie p. 
wizyt, Namwoysza ze zjazdu we Lwawie, 
2) Sprawozdanie z kursu metodyczno - hi- 
storyeznego w Grodnie, 3) Wybór nowego 
Zewządu Koła, 4) Wolne wnioski. 

— OGÓLNE ZEBRANIE. (W) dniu 3 
czeniwica 1933 r. odbyło się organizacyjne 
zebranie Alkademickiego Związku Mor- 
skiego Oddziału Wileńskiego na którym 
wylbramo zarząd w składzie następującym: 
Prezes M. 'Abolnik, wiceprezes St. Zagórski 
sekretarz J. Pn:kowską, skarbnik A Kilu- 
kowska, kapitan sportowy: J. Pratkowski. 

Na zebraniu postanowiono - zorganizo- 
wać kurs żeglarski 'w Trokach, i 
'wiycieczek. oraz wyjazd mie! obozy letnie 
A. Z, M, mald morzem. 

Informacje w godzinach dyżuru we 
wtorki i piątki od 6—7 pp. w lokalu przy 
ul. Zygmunitowiskiej 16. (Ziw. Osadników). 

— Komunikat Związku Pań Domu. W dniu 
8 czerwca w sali T-wa Kredytowego (ul. Ja- 
giellońska 14) o godz. 17.15 p. dr. Aleksnin 
wygłosi odczyt p.t. „Jak hartować nerwy wo- . 
dą*. 

— ZEBRANIE DETALICZNYCH KUP 
CÓW I PRZEMYSŁOWKCÓW. W dniu 5-g0 
b. m. odbyło się w Wilnie w: Tokalu przy 
uliey Bazyljańskiej Nir. 2 (Walnie Zgroma- 
dzenie Związku przy licznym udziale Człon 
ków. 

Zagaił Zgromadzenie |Prezes Związku — 
p. Jam Borosewicz, który szezegółowio zre- 
ferował dzi: łalność Zarządu za okres ubie- 
gły, oraz złożył wyczerpujące spraiwiozdamie 
ikasowe. 

Następnie został odezytany protokół — 
Komisji Rewizyjnej. — Po wysłuchaniu 
sprawozdamia (Walne Zgromadzenie jedno- 
głośnie udzieliło ebsolutorjum Zarządowi 

Zatem (Prezes Związku przedłożył Wail- 
nemu Zgromadzeniu (do zatwierdzenia preli 
minarz budżetowiy ma nak 1933-34, w sumie 

Г4 " 

Pogrzeb ś.p Franciszka 
Lipienia 

(W! środę dnia 7 b. m. wieczorem zło- 
żomo ma wieczny spoczynek ma ementerzu 

iRossa zwłoki ostatniego z zamieszkałych w 
Wiilnie uczestników: powstania marodowe- 
go 63 roku ś. p. Franciszka Lipienia, — 
który zm:mł w Wilmie w 2+gi dzień Zielo: 
nych Świątek w 92 roku życia. 

Kondukt żałobny otwierała kompanja 
honiorowa 5 p. p. Leg. 2 orkiestrą ma 
czele. 

Na czele licznego  zastepu legjonistow, 
'ebok sztamdaru legjonowego niesiono au- 
tentyczny sztandar powstańczy z roku 1863 
przechowywieny . wśród relikiwyji marodo- 
wych w Muzeum Wil. Tow. Przyjaciół Na- 
lk. Następnie szły w pochedzie poczty 
sztandarowe Związku Imwialidów R. P. 
Legji Inwalidów, Związku  (Podofieerów 
Rezerwy, Sokoli w mundurach ze sztam- 
darem, Oddział Kol. P. W., i Pocztowego 
(P. W. mezniowie gimnazjów: Mickiewicza 
i Lelewela, uczenice gimm:z. ze sztanida- 
rami, Niesiomo odznaczenia zmarłego i 
wieńce, wśród mich piękny wieniec metalo- 
wy od Związku Legjonistów. 

Trumnę wieziono na dziale, 

koła owinięte były girlandami, 
Zał trumną postępowali krewni Zmar- 

łego, przedstawiciele władz państwowych 
i cywilnych, stowamzyszeń i liczna publi- 
czność, INiald mogiłą imieniem Związku 
Legjonistów: prof, 'Włbjeńcki. pożegnał o- 
staliniego powstańca, uczestnika krwawej 
bitwy: z Mosk:tami pod (Władykami ran- 
nego 'w tej bitwie $. p. Frianeiszka Lipie- 
mia. 
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Roczna KURSY PIELĘGNOWANIA : WY- 
CHOWANIA SZIECI e;2. od 1925r. w Wilnie 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę 
w szpitalacn, przedszkolach i żłobkach. W kur- 
sach biorą udział profesorowie USB, Docenci 
oraz lekarze specjaliści w chorobach dziercię- 
cych. — Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocz 
nych Kursów Handlowycu przy ul. Mickiewicza 
22—5, od godz. 5—7 wiecz., codzień oprócz 

świąt. Telef. 16-02. 

AAAA AAA KAKA AAAA AAAA AAAA AAAAAANAAAKA KOKA 

2.813 zł. 15 gr., z uzasadnieniem  poszcze- 
gólnych w nim pozycyj. 

IWalme Zgromadzenie uchwaliło za 
twierdzenie przedłożonego budżetu. 

Na lie uznamo jako niezbędną po- 
trzebę utworzenia Kasy Pognzebowej dla 
członków: i ieh rodzim, i polecono Zarzą- 
dowi Związku szczegółowe opracowanie 
Statutu i zwołanie w tej sprawie Zgroma- 
dzenia. 

IW sprawach podatkowych Wilme Zigro- 
madzenie obstaje za utrzymaniem na przy 
szłość podatku ryczałtowego z uwzględnie- 
miem obecnie — istniejącego scalonego po- 
datku od artykułów momopolowych. 

Ponadto uchw:lono zbojkotowanie — 
Hurtowni, które prowadzą jednocześnie de- 
tal, jako szkodliwe (dla detalicznego ku- 
piectwa. 

Wreszcie postąnowiono miezwłocznie za- 
prowadzić czarną listę niesumiennych dłu- 
żników z pod:miem jej nazwisk do: powsze- 
chnej władomości. Zaproponowano zwołać 

r krótkim czasie Zjazd Detalicznego Ku- 
piectwa z całego (xojewództwa. Wileńskie- 
go. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim — dwa 
ostatnie przedstawienia „Dżimbi*, Dziś 8 bm. 
jedno z cstatnicn przedstawień egzotycznej ko- 
medji „Dżimbi* z doskonałą odtwórczynią rcii 
głównej, Jadwigą Zaklicką, na czele świetnie 
zgranego zespołu. Jest to ostatnia okazja (dziś 
8 bm. i jutro 9 bm. po raz ostatni) podziwiania 
uroczej i pełnej wdzięku, bohąterki sztuki iej 
wszechstronnego talentu, jak podkreśliła zgod- 
nie cała prasa Polski. 

W przygotowaniu jedna z najświetniejszych 
komedyj amerykańskich „Roxy”*, w świetnej 
kreacji znakomitej artystki Jadwigi Zaklickiej.-—- 
Premjera zapowiedziana jest na sobotę 10 bm. 

Występy Reduty w Wilnie. Dnia 13 i 14g0 
czerwca o godz. 8,15 wiecz. dwa gościnne wy- 
stępy Zespołu Reduty ze sztukami: „Człowiek, 
którego zebilem“ M. Rostanda i „Murzynek“ ]. 
Szaniawskiego. 

Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP w Wilnie gra w dalszym ciągu głośną ko 
medję współczesną J. Deval'a „Mademoiselle“ 
dziś 8 bm. w Królewszczyźnie, 9 bm. w Wilej- 
ce Pow., 10 bm. w Mołodecznie, 11 bm. w Os'- 
mianie. 

Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś z powodu 
wyjazdu zespołu do Grodna, przedstawienie za- 
wieszone. 

Występy teatru muzycznego w Grodnie i 
Białymstoku. ziś zespół teatru muzycznego 
„Lutnia” odegra w Grodnie komedję muzyczną 
O. Straussa „Kobieta, która wie czego chce", 
Jutro w piątek „Peppina”, w sobotę po raz drur- 
gi „Kobieta która wie czego chce”. W Białym- 
stoku w niedzielę „Kobieta, która wie czego 
chce”. W przedstawieniach „Kobiety* wystąpi 
gościnnie znakomita artystka Helena Makowska 

Gościna zespołu Teatru Polskiego z War- 
szawy. Świetny zespół teatru Polskiego z War- 
szawy z Jariną Romanówną i Aleksandrem Wę- 
gierką na czele, wystąpi w teatrze „Lutnia* 3- 
krotnie: piątek 9, w sobotę 10 i w niedzielę 11 
bm. w najnowszej sztuce paryskiej „Jan i Kry- 
styna* Geraldy'ego. Własne dekoracje pomysłu 
art. mal. Zofji Węgierkowej. Zainteresowanie 
olbrzymie. Bilety na wszystkie przedstawienia 
nabywać można w kasie teatru „Lutnia“ od 11 
do 9 wieczorem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Mala kawiarenka 
CASINO — Adjutant Jego (Wysokości 
HELIOS — „Orlątko”. 
HOLLYWOOD — „Tajemnica? sekre- 

tarki. 
PAN — Oskanžona. 
SWIATOWID — „Parada milošei“. 
ADRJA — Afera mężatki, 

Kawalerowie dzikiego zachodu. 
LUX — „Umiedziona“. 

MOŁODECZNO 
— POŻAR. W zaścianku Bieniewszczyzna, 

gminy bienickiej spalił się dom mieszkalny Bro- 
nisławy Rutkowskiej, wartości 800 zł. Wraz z 
domem spaliło się urządzenie domowe i sprzęty 
gospodarcze, będące własnością Antoniego Sie. 
waścieja, który mieszkał w tym domu jako 
dzierżawca. Straty w; 700 zł, Przyczyną 
pożaru było nieostrożne obchodzenie się z og- 
niem. 

którego 
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Dr. Kazimierz Ma 

PODPULKOWNIK - LEKARZ 
KOMENDANT SZPITALA OKRĘG. WOJSK. Ill W GRODNIE 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 6 czerwca br. w Grodnie, 
przeżywszy lat 49. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele garnizonowym w Grod- 
nie, poczem nastąpi przewiezienie zwłok do kościoła ozpitała O. W. Wilno. 
Wyprowadzenie zwłok z koscioła szpitalnego odbędzie się dnia 10 b. m. 

o godz. 9 rano na cmentarz wojskowy. 

I SZPITALA O. W. WILNO. 
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OFICERSKI SZPITALA O. K. ill    
     

Praca posłów BBWR w terenie 
Kursy instruktorskie dla działaczy społecznych w Mołodecznie 

i Wilejce 
Dziś, tj. w czwartek, wyjeżdżają z Wilna 

do: Mołodeczna i Wilejki posłowie: dr. Stefan 
Brokowski, Stanisław Dobosz, red. Stanisław 
Mackiewicz i Fryderyk Krasicki, którzy zapro- 
szeni są przez tamtejsze Rady Powiatowe B.B. 
W.R. w charakterze prelegentów na zorganizo- 
wanych kursach instruktorskich dla działaczy 
BBWR, mających się odbyć w czasie od 9 do 
11 bm. włącznie. 

W dniu przyjazdu do Mołodeczna wymie- 
nieni pp. posłowie będą obecni na „czarnej ka- 
wie”, w czasie której poseł Brokowski wygłosi 
odczyt o pracach ostatniej Sesji Sejmowej. 

Program kursów jest identyczny do pro- 
gramu odbytych już kursów w Wilnie (dla dzia 
łaczy z terenu powiatu wileńsko - trockiego) i 
Oszmianie. 

Otwarcia kursu w Mołodecznie dokona treś 
ciwem przemówieniem kierownik tamtejszego 

Sekretarjatu Powiatowego BBWR p. Stanisław 
Łukaszewicz, w Wilejce zaś p. Ludwik Żołąd- 
kiewicz. 

W pierwszym dniu wygłoszą swe reieraży 
w Mołodecznie posłowie: Mackiewicz, Dobosz 
i Brokowski, w Wilejce poseł Krasicki, W dniu 
10 porządek będzie odwrotny z tem, iż w Mo- 
łodecznie wygłosi swe referaty inż. Jan Czer- 
niewski, zaś poseł Krasicki wyjedzie na zebra- 
nie do Paratjanowa i Dokszyc w powiecie dziś- 
nieńskim. 

Dnia 11 bm. poseł Fryderyk Kra* 
dzie ponownie w Mołodecznie, zaś inż. Jan Czer 
niews - w Wiejce, w tymże dniu zostanie do- 
konane zamknięcie kursów, a ponadto poseł Do 
bosz przemawiać będzie na wiecu w Wojstomia 
oraz wieczorem po powrocie do Wilejki wv' 
si na „czarnej «awie* w tamt kasynie urzędni. 
czem referat na temat „Roli i znaczenia więk: 
Sszości parlamentarnej w życiu państwa". 

Zebrania BBWR w powiecie postawskim 
Niezależnie od szeregu zebrań manifesta- 

cyjnych ku czci Prezydenta Rzeczypospolitej, 
na których w cnarakterze prelegentów wystą- 
pili członkowie Wileńskiej Grupy Regjonalnej 
Posłów i senatorów, w licznych miejscowo- 
ściacn Wileńszczyzny odbyły się anałogiczne 
zebrania ludności, zorganizowane własnemi si- 
łami Komitetów Gmirnych BBWR. 

Na terenie powiatu postawskiego odbyły 
się bardzo liczne zebrania manifestacyjne w 
miasteczkach Miadziole i  Hruzdowie — dwóch 
ruchliwych ośrodkach działalności BBWR. 

Zebranie w Miadziole odbyło się w lokalu 
Straży Pożarnej w dniu 18 maja r.b. Przewodni 
czył i przemawiał na ńiem prezes Komitetu 
Gminnego BBWR. p. Henryk Firko, który zo- 
brazował działalność rządów pomajowych w 
okresie 7-letniej kadencji, ponownie obranego 
przez Zgromadzenie Narodowe p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Zebra- 
ni wysłucnawszy przemówienia p. Firki uchwa- 
lili wśród gromkich oklasków depeszę do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej treści następują- 

cej: „Ponowne wybory i przyjęcie najwyższej 
godności w Polsce, upoważniają ń 
gminy muadziolskiej złożyć Ci Panie Prezyden- 
cie głęboki hołd i uznanie", 

Zebranie w Hruzdowie odbyło się w ty- 
dzień później t.j. 25 maja r.b. wzięli w niem 
udział przedstawiciele ludności całej gminy w 
liczbie ponad 300 osób. Przewodniczył prezes 
komitetu gminnego BBWR p. Roman Baldin, 
zaś jako prelegent wystąpił sekretarz Komitetu 
p. Kafał Ryżewski. Uchwalona następnie depe- 
sza hołdownicza do Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej brzmiała: „Mieszkańcy gminy hruz- 
dowskiej powiatu postawskiego bez różnicy 
narodowości przesyłają Ci wostojny ranie wy- 
razy czci i hołdu wyrażając swą radość z po- 
wodu ponownego obioru Cię Głową Państwa i 
zapewniają że z pełną świadomością obywatel- 
ską popierać będą Twe wysiłki do ugruntowa- 
nia potęgi i uobrobytu Rzeczypospolitej”. 

Przebieg zebrania miał charakter pięknej 
samorzutnej manifestacji. 

i 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Alarm pożarowy. W koszarach 3 baona 

saperow wybuchł wczoraj drobny pożar na stry 
chu, który bez trudu zlikwidowano. 

— POŻAR U SAPERÓW. Wezoraj nad 
ramem wybuchł pożar na skrzydle budyn- 
ku głównego w koszarach 3 b. saperów. 

Ogień rozszerzając się dość szybko ob- 
jął część deichu. 

Straż ogmiowa po 2 godzinnej pracy о- 
gień ugasiła. 

Nieostrożne obchodzenie się z ogniem, 

było przyczyną pożamu. 
— Złodziej na cmentarzu. Z cmentarza Ber- 

nardyńskiego skradziono 2 słupy betonowe, 
wartości 10 zł. 

— Na ul. Legjonowej Franciszek Zdano- 
wicz z Jankowszczyzny gminy trockiej, jadąc 
4 bm. z nadmierną szybkością, wywrócił wóz 
do rowu i sam doznał złamania obojczyka. — 
Przewieziono go do szpitala żydowskiego. 

— SAMOBÓJCZY SKOK Z MOSTU. — 
Wczoraj w dzień skoczyła z mostu strategicz- 
nego na Antokolu 24-letnia Marja Poźniakówna 
(Obozowa 58). Samobójczynię uratowano i skie 
rowano pod opiekę rodziny. 

— IPROPAGATOR BOJKIOTU TOWA- 
RÓW NIEMIECKICH. 'Wezoraj iw polu- 
«dnie ul. Wielka była terenem charalkstery- 
stycznegio zajścia. 

Przed sklepem mstrumemtów medycz- 
nych i chinurgicznych p. Cukiiermana sta- 
nął jakiś osobnik z zawieszonym transpa- 
rentem o mastępującej treści: „w tym 
sklepie ikupowane są i! sprzedawane towary 
miemieckie', 

Dookoł« agitatora bojkotu towarów 
niemieckich zgromadził się cały tłum. Wi- 
dawisko przerwał policjant który miezna- 
jomego zatrzymał. (k). 

ŚWIĘCIANY 
— Działalność społeczna koła st. „Rodzina 

Policyjna" w Święcianach. Dowiadujemy się, że 
koło Stow. „Rodzina Policyjna" w Święcianach 
przejawia ożywioną działalność na polu kultu- 
ralno - oświatowo - społecznem. 

W dniu 5 bm. tj. w drugi dzień Zielonych 
Świąt, Sekcja teatralna koła stow. „Rodzina Po 
licyjna* w Święcianach urządziła imprezę wido 
wiskową w sali Domu Kolejowego w Ignalinie, 
na którą złożyły się dwie arcywesołe komedje 
pod tytułern 1) „Błażek Opetany“ ze špiewami 
ludowemi i tańcami w strojach krakowskich i 
2) „łatuś pozwolił”. 

Obie sztuki wypadły nadzwyczaj dobrze, 
czego dowodzą niemilknące oklaski licznie zc- 
branej publiczności. 

Ponadto wspomniana sekcja urządzała po- 
dobne imprezy w ub. miesiącu w Święcianach 
i Łyntupach, gdzie również spotkała się z okla- 
skami i uznaniem licznie zebranej publiczności. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na bez- 
interesowną pracę pp. członkiń i członków sek- 
cji stow. „Rodzina Policyjna" w Święcianach 
z przewodniczącą koła p. Janowską na czele. 

Oby stowarzyszenie „Rodzina Policyjna* w 
Święcianach było wzorem i przykładem dla in- 
nych stowarzyszeń, które pracą i znojem swych 
członkiń i członków zasila Fundusz bezrobot- 
nych. 

— WŁAMANIE DO GMINY. Do urzędu 
gminy łyntupskiej wtargnęli w nocy z dnia 6 
na 7 nieznani złoczyńcy, wybiwszy szyby w 0k- 

nie. W kancelarji urzędu rozbili kłódkę od ku- 
ferka i skradli około 540 zł. i rzekomo weksle. 
Ilości ogólnej skradzionej gotówki i weksli na- miejskich, wraz z 
razie nie ustalono z powodu nieobecności wój- 
ta gminy. 

— SAMOBÓJSTWO. W Łyngmianach gm. 
kołtyniańskiej pow. święciańskiego popełniła sa 
mobójstwo przez powieszenie się na strychu 
własnego domu Weronika Bilejszysówna lat 30. 
Przyczyną samobójstwa silny rozstrój nerwowy 

Wyeksmitowana — podpalaczką 
WILNO. Wczoraj w nocy przy ulicy Wierz 

bowej 20, w posesji L. Szapiry wybuchł pożar. 
Ogień ogarnął skład, przylegający do domu 
mieszkalnego, lecz został szybko spostrzeżony 
przez lokatorów i ugaszony. Sprawczynią pod- 

palenia okazała się robotnica Helena Mikołajun, 
wyćksmitowana onegdaj z tego domu. Dopuś- 

ciła się tego z zemsty, jak to zeznała przed po- 

licją. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

O SPORCIE, KURZU I NIECHLUJSTWIE 

MAGISTRACKIEM... 

Ulica Wielka (Pohulanka jest, jak wła- 
domo, jedną z najokazalszych ulic naszego 
miasta. Ulica Rydza - Śmigłego to, znów 
obok. ulie Airchanielskiej, Słoweckiego, — 

Piłsudskiego, jeden z tych wspaniałych w 
przyszłości prospektów, który łączy w: pro 
stej linji śródmieście z dworcem... Zdawa- 
łoby się, wobec 'wymienionych przed 
chwilą okoliczności, że o ile chodzi o po- 
trzeby kulturalne tych ulic obowiązuje 
magistrat w stosunku do nich już dziś ta- 
kie minimum, jak zaopatrzenie ich w 
sialkie - takie chodniki i bruka. 

'Tymczasem cóż widzimy:?! : 

Oto u wylotu ulicy Rydza - Śmigłego 
na Wielką Pohulanikę, pierwsza z tych 
ulie, na odcinku od W. Pohulanki aż do 
przecinającej ją w poprzek ulicy  Wiwul- 
skiego pozbawiona jest calkowicie zaró- 
«imo jeźdni jak bruku i światła!!! Nie, — 
tylko piaszczysta wydma, wznosząca się 
łagodnie w, górę, przyńtrząśnięta tam - sam 
zieloną trawą... [Po prawej stronie „ulicy* 
widzimy pola uprawne na które w ciągu 
zimy: wywozi się śmiecie 4 brudny śnieg z 
ulie, zaś z wiosną iwiszystko to topnieje 
i... pachnie, 

Po lewej — wznosi się wysoki parkan 
żydowskiego boiska, drugą stroną przyle- 
zającego do ulicy, Wiwulskieg.. 

Bezpośrednie okolice boiska to sypki 
piasek. Co sobotę i w większość dni świą- 
tecznych przybywająca tłumnie na zawody 
publiczność, waznieca swemi nogami tu- 

przychodzą mogi tysiący badhorów  ży- 
dowskich, obserwujących grę przez szeze- 
liny i dziury: plotu, podkopujących się jak 
krety od spodu, drapiących się na drzewa, 
odganianych raz po ret jprzez policjantów id : 

Do właściwości sławetnej aury wileń- 
skiej należą między immemi gwałtowne ` 
wiatry, ktore polnafią wiać przez kilka 
dni bez przerwy i z:sypać wszystko co ży- 
je! Mieliśmy: właśnie taki wiaterek w cią- 
gu ostatnich (kilku dni; będziemy mieti 
nieraz jeszcze, Otóż, można sobie yyobra- 
zić co taki 'wiiaterek, dający się we znaki 
nawet ma ulicach brukowańych, wyczynia 
na wspomnianym odcinku ulicy Śmigłego! 

` Tumany kurzu unoszą się w powietrzu 
miczem w pustyni afrykańskiej, daleko roz 
noszone przez wiatr i! zaśmiecające iwszy- 
stko dokoła, a wśród tej kurzawy liczni 
sprzedawcy, ożywienie hamdlują lodami, 
wśród stale kręcącej się w okolicach bo- 
iska dzieciarni!! ! 

Wobec wymienionych wyżej skanda- 
licznych okoliczności czy nie lepiej byłoby 
zemiast mieudolnego grzebania się na gó- 
rze Boufałłowej, skierować robotników. 

taezkami i wagonetka- 
mi na jakiś tydzień chociaż, na u. Ry- 
dza - Śmigłego by zniwelowali *. trochę 
ten jej bezpański odcinek. Pozatem musi 
tu być niezwłocznie wybnukowane chociaż 
wązkie marazie pasmo jeźdni, oraz uło- 
żony, dwupłytowej - szerokości <chodnik z 
tych płyt, mapnzykład, które usunięto z 
ul. Niemieckiej. Jednocześnie mależy zeo- 
pańrzyć w chodnik prawą, przylegającą 
do boiska stronę ulicy Wiwulskiego od 
ul. Piłsudskiego do kościoła Serca Jezu- 
sowego , oraz. ogrodzić miejscowe pole. 
Jedna przynajmniej lampa dopełni cało- 

ści niezbędnych wtym punkcie imiwesty-- 
cyj. „Przechodzień



    

SPORT 
TRENINGI LEKKOATLETYCZNE POD 

KIERUNKIEM P. CEJZIKA. 

[Począwszy оф dnia 9 b. m. (Wil, Okr. 
Zw. L.A. zarządził (treninęti zajwiodników — 
(teikikio-altletycznych, oraz z dniem: 12 b. m. 
mnuchamia kurs przodowników według ma- 
stępującej kolejności grup. 

Kurs prodowiników 'w dniach: 12, 14, 
16, 19, 21, 23, 26, 28, 1 30 b. m. od godziny 

8-ej do 11-tej wano, 
Grupa zawodników: „A klasy i czoło- 

wych „B“ klesyj w dhliajcch 13, 20, 22, 27 i 29 
ib. m. od godziny 16-tej do (godz. 19-tej. 

'Grupa załsiodników „B* klasy w dniach 
12, 14, 19, 21, 26, ii 28 jb. m. od godziny 19 

oraz w «lailaicdh 22 i 29 b. m. ad godzimy 10 
«do godziny 13-tej. 

Grupa „C“ klasy i Jumjorzy 'w dniach 
16, 23, i 30 b. m, od godz. 16-tej do godz. 
19-tej, onaz 'w dmi.ch 18, 20 i 27 b. m. od 
godziny 10-tej do godz. 13-tey. 

iPomadlto we wiszystikie soboty od |godz. 
10 do 138-tej mogą ćwiczyć zawodnicy — 
wszystkich grup, którym w tym dniu 'czas 
na to pozsłala. 

Tyflkio ci zawodnicy, dla których zosta 
ną wylkupione  kzirtyj wstępu mia: bofsko 
sportowe ([Pióromont będą na boisko za 0- 

ikazaniiem legitymacji Ośrodka rwpuszcza- 
mi. Karty te w cenie 50 groszy można na- 
ibywać w Ośrodku P. W. codziennie w g0- 
dzinach urzędowych, 

Z WYSTAWY SPORTOWEJ. 

4522 osoby: zwiedziły IT Wyst. Sportową 
Miejskiego Klomitetu Wil. W. F. i P. W. w 
ogrodzie plo-Bernardyńskim (w czasie do- 
Eydhezasowego kilkudniowego trwania 
wystawy.  Ziwiedzito ją już 82 wielkie wy 
cleczki m. in. ze Sląska, Bydgoszczy, Grod- 
ua, Bizlegostoku, Głębokiego, Horiodzieja, 
iMostótsł i innych miast. (Wystawa potrwa 
jeszce do 12 b. m. 

* 

Celam spopularyzowznia  Wystawy; — 
oraz celem. dania możności mwiiedzenia —- 
tej pięknej inaprezy jprzez jak  majszersze 
nzesze publiezności — Komitet Wyikomaw- 
czy Wystawy ma ostainiem. posiedzeniu u- 
stalił że wycieczki: zbionowe iszkolne i żoł- 
nierskie płacą za wejście ma Wystawę po 5 
gmoszy, a wycieczki: podoficerów oraz pra 

cowmilkórw! poszczególnych  instytucyj po 
10 groszy, od osoby. 

* * * 

Specjalnie powołany; przez Komitet — 
Sąd Konkursowy (wyróżnionym na (Wiysta- 
'wie eksponatom przyznawać będzie ma- 
grody. Nagrodami będą medale złote, 
srebrne i bronzowe, oraz dyplomy, uzma-. 
mia. Niezależnie od nagród przyznanych 
przez Sąd (Konkursowy, wszystkim wy- 
Isbzxwdom Komitet Wystawy wydaje spec- 
jalne dyplomy pamiątkowe za mdział w 
Wystawie. 

Hurtowa sprzedaż 

(EMeNI M. Del 
Wilno, Jagiellońska 3, tel. 8-11 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
LUD SIĘ BURZY... 

Publiczność nasza reaguje na filmy о- 

      

* * 

  

      

‘ . 
Tak stwierdzają p. P. i J. 8, wymaża- 

jąc za naszem pośrednietiwem swoje obu- 
nzenie z powodu filmu wyświetlanego w 
kimie „Helios* p.t. „Омайко“. 

-.. Każą nam ' oglądać jalkieś niemra- 
we sztuczydło, — piszą czytelnicy, — każą 

entuzjazmo wiać się majzupełniej obcemi 
zachwytami. 

To jeszce pot Ibiedy: — miožna {а ezy 
inaczej ustosunkować się do mapoleoniz- 
mau i jego odgałęzień i z tego względu niu- 
dzić się, oglądające sudhotnicze dzieje — 
księcia Reichstadtu. 

Ale gdy się ma przed sobą film pełem 
meiwności, przeładowamy symboliką w: o- 
bramowaniu charczących i zdławionych 
djallogów — powstaje konieczność psycho- 
logiczna — tupać! 

Co śmielsi i zdecydowani widzowie wr0- 
Ibią itak, — ogół sali biernie slucha szme- 

mu i zgrzytu. Zdumiewająca. apatja... 
Uwagi naszych czytelników podaje- 

my in extenso, mie iwdając się w! ich ©- 
świetlanie, 

Z pewnych zasadniczych względów po- 
wsbrzymujemy, Się od recenzyj filmów w 
niektórych kinach wileńskich. 

Zresztą sezon ogórkowy! nie nastręcza 
zbyjt wiele okazji do rzeczowej krytyki, a 
cjągłe wymyślania nie zmienią „fakitu, 
że ogóriki będą istniały corocznie. 

A zatem dobrego apetytu. Tad. C. 

WANDA DOBACZEWSKA 
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ROWOĆ 
— ZE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. 

№ dniu 29 czerwca b. r. odbędzie się w No- 
wogródku wzliny: zjazd delegatów Nowogro 
dzkiego Podokręgu Ziw. Strzeleckiego. 

Obecnie aż do dnia 25 czerwca, na sku- 
tek zarządzenia Zarządu (Piodokręgu ma te- 
menie województwa iwle wszystkich oddzia 
lach i zanrządzich powiatowych odbywają 

się wybory mowyich władz poszczególnych 
placówek: Zw. Strzeleckiego. 

— KRONIKA KRYMINALNA, W! dn. 
6 czernica: b. r. między powwacającymi z 
odpustu mw Lubczy Włodzimierzem Ciszu- 
Ikiem ze wisi Kapuszczewo a Ignacym i Wło 
dzimienrzem Bakonowiiczami i Smolakiem 
'Milkołajem «ze wsi Sienino, wymikła, bójka 
ma mioże, rzekomo na tle zazdrości o ma- 
mzeczoną. Ciszuk po otrzymaniu wani bzr- 
«dzo ciężkich zmarli w chwili nakładania o- 
patrunkiu przez lekarza. Sprawą zaintereso- 
wała się policja. 

grodźięhka 
— POSIEDZENIE. [W|'dniu dzisiejszym 

w iokalu Stow. Urzędn. IPłańistw. odbędzie 
isię ogólne zebramie członków. T-wia Opie- 
fki mad Zwierzętami. 

— MWIYIPADEK: SAMOCHODOWY. — 

IW. dniu wczorajszym o godz. 1-ej samo- 

chód ciężarowy: prowadzony: przez Szuc- 

kiego Stanisł:iwa, mieszkańca m. Wegro- 

wo (3-go Maja 29) wioząje piwo i inne to- 

wary z Wiilna do Warszawy, przejeżdża- 

jąc ul. Pledbańską wi Grodnie, uderzył w 

dom Nr. 12 należący do; Lithwinowicza Alb- 

rama, skutkiem czego szofer Szucki doz- 

mał ciężkiego uszkodzenilx ciała, oraz jadą 

су z mim Motel Rabinowicz mieszkaniec 

Białowieży, ogólnego potłuczenia i złama- 

mia ręki, 

Ofiar wypadku munmieszezono w szpitalu 

żydowskim. Jadący 'także pomocnik szo- 
fera Piotr Gmomek i Teko Minu doznali 
lekkiego pofiluczenia. Od uderzenia samo- 
chodu pękł mur domu w dwóch miej- 

scach ft. j. ściana (boczna i sufit, 
Według oświadczeń pomocnika szofera 

Gromka, wymienieni jadąc w kierunku — 

Warsa.iwy  zbłądząli w Grodnie i wjecha- 
Ji na ul. Plebańską. 'Wiskutek przyśpieszo- 
mej jazdy z góry i rzekomego pęknięcia 
hamulców, samochód mie zdołamio zaitnzy- 
mać i z całą siłą uderzono w dom. 

— (POBICIE. Klimkowia Anna: (Tatar- 
ska 4) zameldowała o pobiciu jej przez — 
Konzeniiowiską Teofilę i Szycik Jana (Pra- 
wo - Nabrzeżma 4). 

— UTONIĘCIE. Omegdaj mieszkaniec 
wsi Hubinka gm. Jeziory Michał Szan- 
„drrochi2. w ezasie przechodzenia przez kład- 

(kę na mzecze .Pyrance wpadł do wody i u- 
rtoniął. Zwłoki po wydobyciu «z rzeki od- 
damo rodzimie dla pogmnzebani. 

— WŁAMANIE DO CERKWI. Wimocy 
na 30 maja b. r. mieznani sprawey wła- 
mali się do cerkwi we wsi Nieknesze gm. 
Skidelskiej i skradli 12 męczników: płócien- 
nych i abnus. 

Świętokiradców. poszukuje policja. 
— ZGUBIENIE. Cžyžewska Eugenja 

(3-go Maja 12) zgubiła na ul. Orzeszkowej 
3 welkisle po 50 zł. podpisame przez nią i 
3-ch żyrantów. 

* 

Gwardjalk. Antoni (Napoleona 16) za- 
mieldorx'ał o zgubieniu legitymacji, w któ- 
rej znajdowało się 100 zł w jednym bamlk- 
miocie. 

— OPÓR WŁADZY. We wsi Dublany 
gm. Gudziewiicze w czasie nakładania se- 
kwestru na płótno należące do. Rolejnik 
Olgi, przez sekwestratora Urzędu Ski:irbo- 
wego Łapińskiego, wymieniona Rolejnik 
iwnaz ze swoją matką Dębicką usiłowały 
stawić sekwestratorowii i post. . Łotorskie- 
mu czymny opór, wyrywając im z rąk płó- 
tmo, które wynwały i ukryły, 
"EFTOTWWTWYYYETYTYVYTYYYWYTYPSWYWYCYWYWAYWA 

Eźwiękowe kine „SPOLLO* 
DOMINIKAŃSKA 26. 

  

  

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

mie pt. 

LULANNA [2101 
jako nieślubne dziecko! jako utrzymanka mil- 

-jardera! jako narzeczona zazdrosnego! 

Wstęp od 50 gr. 
LAbÓKKA BAB ADRAŚGANANADADA ADA DADAŃAAANE Nik 

   

38) 

Zwycięstwe Józefa Żołądzia 
Ciocia Pelasia machnęła ręką i gnie- 

wnie podreptała do kuchni. Dzisiejsze 
panny? wybacz Boże! Vol au vent z ku- 
ry od pasztetu z dziczyzny nie odróżni, 
a jeszcze zamąż wybiera się, na matkę 
dzieciom i gospodynię domu. 

Zonia nie przejęła się ciotczynemi 
morałami a los bab tiulowych i pucho- 
wych nie obchodził ją ani trochę. Wbrew 
przyzwyczajeniom z lat ubiegłych — nie 
wzięła udziału w domowej, przedświąte- 
cznej krzątaninie. Przez cały wielki ty- 
dzień była jakaś zatroskana i powesela- 
ła dopiero, gdy umówiła się z ojcem, że 
pojedzie do miasta natychmiast po świę: 
tach, a mianowicie na zebranie zarządu 
Straży, w piątek poświąteczny. Ta umo- 
wa wprawiła ją nawet w brylantowy hu- 
mor. W wielką sobotę wzięła się do ma- 
lowania jaj i porobiła jakieś pstre cuda- 
ki ku nowemu zgorszeniu cioci Pelasi, u- 
znającej tylko tradycyjne sposoby: mło- 
dziutki, specjalnie w doniczkach zasiany 
owies, mech leśny, lub łupiny cebuli. Zo- 
nia przebłagała ją dopiero, na pierwszy 
dzień świąt, kiedy ubrała się ładnie i po- 

Or DN O Se eo УУ 

jechała z ciotką na wczesną rezurekcję 
do kościoła, a potem bardzo wdzięcznie 
i uprzejmie witała na ganku zjeżdżającą 
się bliższą i dalszą rodzinę. 

Bracia Stągowiccy przyjechali jedni 
z pierwszych, wuja przywitali z przesad- 
ną serdecznością, a ją znowuż z przesad- 
ną galanterją. Zonia była przygotowana 
na wszelkie złośliwości i unikała, jak 
mogła obu kuzynów, oni też jej nie szu- 
kali narazie, zajęci w gabinecie pana do- 
mu omawianiem wiosennych polowań. 
Zonia pragnęła gorąco uniknięcia scysji. 
Już sobie wytłumaczyła, że sprzeczka z 
Józkiem da się łatwo wyrównać, byle nie 
unieść się fałszywą ambicją. — On .cięż- 
ko pracuje, przejmuje się swoją odpowie- 
dzialnością organizacyjną i dlatego mu- 
si być czasem zdenerwowany, — a ja 
muszę: ułatwiać mu życie, — strofowa- 
ła się w swojej serdecznej: gorliwości. 
— Ale on przebaczy, bo jest bardzo do- 
bry, a ja, w gruncie rzeczy, bardzo szczę- 
śliwa. — I, na myśl o tem szczęściu, o- 
garniało Zonię uczucie przyjaźni dla ca- 
łego świata; nie wyłączając braci Stągo- 

wickich. Pragnęła, 

   
— ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA, P. W. i 

W. F. (W dniu 4 czerwca, — jako: wi drugi 
dziń święta P. W. i W. F. rano o godz. 
9 odbyło się mabożeństwo któme odprawił 

ks. Aleks:/ndrowicz, poczem defilada. 
Po defiladzie wi ciągu całego dnia: od- 

bywały się w dalszym ciągu zawody qpom- 
towe o odznakę P. O. S. 

Wieczorem, w świetlicy: Związku Strze- 
leckiego odbyła się herbatka: ma którą — 
przybyli przedstawiciele  wiładz ma czele z 
p.mem starostą Neugebatuerem, oraz zes- 

pół strzelców: (w; liczbie pnzeszło 100, 
któnzy przybyli: na: zawodły:. 

[Pierwszy przemawiał jp. burmistrz, wi- 
tająje gości i mówił io dorobku sportowym. 

Następnie przemawiał p. starosta! 
Nkeugebauer, mówiiąc o znaczeniu. sportu, 
święta sponiowego, znaczeniu wychowiznia 
fizycznego i t. p. przemawiali jeszcze p. 
major Ostrowski w: imieniu wojska, Kio- 
mienidant p. w. ip. w. kap. Silkomski, tw 
imieniu BBWR p. Głąbik i m imieniu Zw. 
Rzemieślników p. Kowalewski. 

Młodzież Strzelecka! wesoło fbatwiiła; — 
parę godzin poczem udała: się do kina. 

— BRAWO K. P. (Wi w BARANOWI- 

CZACH!. Nie trzeba oczekiwać Rediuti lub 

podziwać „gwiazdy wielkich miast — dko- 

ro mamy tak doskonały zespół teatralny 

umajtonski, pod kierownictwem już mie” 

raz wisjpominanego p. Michałowskiego. 
Tanio — i dobrze. Za Ee E 

ro śmiechu, tw] sobotę , m. iai у 

Ё‹шпіо@ё vi (Ogniskiu K. aj E wi Baranowi- 

ich, przy ul. Kolejowe: ‚ 

żę Roca w K. P. W. mie polegw tylko na 

świczeniach, strzelnietwie, it. p. — Zarząd 

K. IP. W. — osobach p. pirezesa Dra: Eliuto 

i p. Klowalewskiego — meferentia kiulti, т 

ośw. iczuwiai taikže. zakaz a > 

! miska i istiemal się CZ т 

Aro rozrywek: — i oto dzięki ich za- 

biegom i pomocy, iwurz 4dzeniu sceny 20- 

dekoracyj i t. id. zosłtała wystawiona sztuka 

p. tt. „Świiat bez mężczyzn:* — Lemge i Hior- 

sta. Publiczność, od iktónej sala: była prze 

pełniona wtem i zzproszeni goście, szcze- 

rze podziwiallii swobodę gmy d talenit m ja” 

kim były wykonane wszystkie seeniki to 

też każde wystąpienie przyjmowane by- 

toi gradem oklasków, mie szczędząc talk 

że i, okrzyków ma cześć amu:(torów. ; 

że ii okrzyków na cześć amaltorėw i bez — 

przesady można przyznać, że zespół ko- 

lejowy (wysuwa się ponad wiszystkie ze- 

społy, w Bzramowiczach. : 

Obecnie ma prośbę gości. wojskowych 

podobno będzie wystawiona ia samia sztu- 

ka w „Longinusie“ względnie ponaz” dru- 

gi w tym samym Ognisku. Sądzę, że za- 

imteresuje się żywiej i publiczność miasta 

a madzil chętniej będzie odwiedzała Ogni- 

sko K. P. W: pomimo że jest położone — 

trochę za! daleko od miasta, 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa. 

taneczna do godziny 5 rano. Przygryw:- 

ły dwie orkiestry „dęta i rżnięta”. To była 

„tłusta'* sobota idla kolejanzy, a wszystko 

to dzięki staraniom i żywej pracy Zia- 

rządu K. P. W. oraz dzięku chętnemu 

do współudziału zespołowi amatomskie- 

mu. Dochód z powyższej imprezy  puzez- 

naczony jest na  ufiumdowanie sztandaru 

dla K. P. W. 

— W JAKIEJ DZIELNICY KRAJU 
ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO NO- 
WOGRÓDZKIE. Bardzo często. oburza- 

my się ma cudzoziemców, kiedy ci adire- 

sując listy do mas, adresują ich mylnie. 
Oburzenia. masze są słuszne, gdyż i (cudzo- 
xiemcy powinni wreszcie poznać masz (kiraj, 
uile co mamy znobić, jeśli nasi „pozmania- 
cy“, badž со bądź, znający geograliję i 
szczycący się swą kulturą adresują list 
w. tem sposób: : 

„Okręgowe koło Związku | Inwalidow 
'Wiojen. w Baranowiczach Małopolska: iwo- 
jew. Nowogródzikie'*. 

Możemy tyliko, poradzić aby. Bydgoszcz 
skąd: wysłano list przestudjowiei: geogra- 
fję z zakresu 7 oddziałów: szkoły pow- 
szechmej. 

—POCIĄG NAJECHAŁ NIA. WÓZ. — 
Wi mocy z 6 na! 7 b. m. ma miestrzeżonym 
przejeździe kim. 2 — 3 pomiędzy, Baramo- 
wieze (Poleskie i Baranowicze — centralne 
pociąg osobowy Nir. 931 najechał mia fur- 
mankę maładowamą drzewem. 

Na! szczęście pociąg mszkłodził tylko 
tylmą część wozu, maltomiast woźnica i 
koń wyszli calło. 

— PANIE PINIA — GDZIE (PIENTA- 
DZE. W dnilu 4 ezerwca do Adeli Zub- f 
'kowiskiej przyszedł mąż jej iIPinia, który 
z żomą żyje tw separacji. 

bytu u żony skradł jej 150 zł, gotówiką, 
ubramie męskie i 2 koszule też męskie. 

Żona! oskarżyła marnotrałxinego. męża 
a policja. ma kłopot, bo musi prowadzić 
dochodzenie. 

   AOKI     

żeby 
dziś u nich wesoło, więc co chwila zanu- 
rzała się w tłum różnobarwnych kuzynek, 
przysiadała się do zwartego koła ciotek 
i babek, otaczających okrągły stół w sa- 
lonie, lub przebiegała do gabinetu, gdzie 
panowie pod przewodnictwem jej ojca 
roztrząsali aktualne bolączki i zadraż- 
nienia. 

Ale ten nastrój serdecznej gościnno- 
ści dzisiaj, jak nigdy trudny był do utrzy 
mania. Wszystkie matrony uwzięły się, 
by go w Zoni zniszczyć. Każda po kolei, 
wsuwając się, lub wtaczając od strony 
przedpokoju, wydawała przedewszyst- 
kiem okrzyk zachwytu nad ślicznym wy- 
glądem Zoni, potem zaraz dodawała sa- 
kramentalną formułę: — że też nieboszcz 
ka Cesia, twoja nieodżałowana matka, wi- 
dzieć ciebie w tej chwili nie może! —A w 
wkońcu, składając na czole dziewczy- 
ny hałaśliwy pocałunek, pochylała się do 
jej ucha, robiła minę filuternie dowcipną 
i wypowiadała mniej lub więcej przej- 
rzystą aluzję do Żozia, przypieczętowa- 
ną palcem na ustach, sekret zalecającym. 

Po dokonanym w ten sposób ceremo- 
njale, matrona sunęła dalej, by zająć 
miejsce w kole ciotek i babek, na kana- 
pie, fotelu, lub krześle, zależnie od wie- 

stopnia szanowności. ku i 

  

Podczas po- BR 

wszystkim było 

  

Dziś premjera! 
Najnowsza 

komedja z 

CDU 
VLASTA BURIA 

Vas, BURIANEĄ 
„Adjutant Jego Wysokošci 

wyświetla się równocześnie z kinem „ATLANTIC* w Warszawie, 
bawiący obecnie w Warszawie, był 

5 tego f lmu, owacyjnie witany przez 
z żoną dnia 2 czerwca na uroczystej premjerze 
rzesze wielbicieli warszawskich. 

  

„ILU 
— Najwspanialszy epokowy film prod tranczskiej reżys. TURŽANSKIEGO 

ORLATK Syna 
według Edmunda Rostanda. 

Protektorat nad łilmem łaskawie przyjąć raczył J. Eksc. Ambasador Francji Jułjusz Laroche. 
Seanse O 4, 6, 8 i 10.15. — W dni świąteczne od g. 2-ej 

miłosne dzieje 
lony za on 

zakon 40 sr 
Partar 70 gr. 

Wiecz. od 5 gr 

Napoleona I 

  

Dziś! Owa dźwiękowo- 
śpiewne snper-przeboje! „Afera mężatk 
Nad program: 

rewelac. arcydzieło 
w 10 akt. w rol. gł. Jeanette Mac Donald „ Wictor niac Laglon 

арт „Kawalerowie Dzikiego Zachodu" muwi "eton ełowik „Mii Georg (Briem, Conch ta Montenegro | Wikior Mac Laglen, 
  

  

  

RESTAURACJA-DANCING 
WILNO, NIEMIECKA 35, Tel, 871. 

zawiadamia, -że z dniem 1-go czerwca r. b. został 

Całkowicie zmieniony program artystyczny 
Codziennie od g. 10-ej do 3ej w nocy dancing towarzyski 

„LAZAR“ 

  
  

— ROWER SIĘ ULOTNIŁ. W dniu 5 
b. m. p. mjr. Wężylkowi z przed Domu O- 
ficerskiego przy ul. Szosowej skmadziono 
rower firmy „Bimmingham”, 

Policja poszukuje amator: ro x eu. 
— NIESZCZĘŚLIWY (WYPADEK. — 

Wi dniu 1 czerwca: we wsi. Mickiewicze — 
podezas budowy domu: Bogaltko Piotr 
pnzez mieostrożniość zadał ciężkie uszkodze 
mie ciała  (Puchaczowii  Jianiowi, odrąbująe 
mu lewą, rękę. 

Puchacz pó opatrunku :został odwiezio- 
my do szpitala międzykomumalnego, a Bo- 
hatko został zalirzymeniy. 

Dochodzenie prowadzi post. [P. P. Moł- 
czałdź, 

— KONKIURENT MONOPOLU. w 
dniu 2 b. m. 'wifoliw. Plechamowo gm. — 
Mołczadź, m Szawko Michała zatrzymano 

5 wiader zacieru do pędzenia samogonki. 
Aparatu jednalk mie odnaleziono. 
iPolicja jednak nie zrezygnowsta: i pmo- 

miadzi dochodzenie. 

ofiary 
Dla uczczenia pamięci śp. profesora Juljusza 

Kłosa, byli słuchacze Jego z Wydziału Sztuk 
Pięknych USB w Wilnie składają na zapoczątko- 
wanie „funduszu pożyczkowego* Jego Imienia 
przy Kole Artystycznem Studentów. Wydziaiu 
Sztuk Pięknych w Wilnie złotych 84 gr. 50, w 
tem 43 zł. nadesłane przez I. Pikiel - Samorewi- 
czową z Warszawy i 41 zł. gr. 50, zebrane w 
Wilnie. 

Konstacja Karpińska ze Wsieluba dla bied- % 
nej rodziny „Teli* zł. 3. . 

Dybowski Mikołaj na Szkołę Powszechną 
Ne: KH zł 20; 

Gajdzica P. na pogorzelców Zdzięcioła 3. 

PARCELE DO SPRZEJANIA 
przy ul. Snbocz i Pepławskiej. Tanio, na do- 
godnych warunkach, ziemia ogród.— Dowie- 
dzieć się: Subocz 28, godr. 10—2i 5—8. 

  

  

  

Potrzebny od zaraz 
do majątku leśno rolnego na Wileńszczyźnie 
doświadczony samodzzielny. rządca:leśnik 
obeznany z nowoczesną gospodarką leśną i 
rolaą Odpisy świadectw, życiorys, koniecz- 
nie z tstograłją i podaniem warunków prze- 

słać do Redakcji pod literami J. J. 

eco pl l ip pp pO ои ра с е mų 

Ho PINSOMT w ANORIEKOWE © 
nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie ed 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibija- 
teka, pianiao, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto. 
Dojazd z Baranowicz lub Nowogródka 

"| antobnsem. Ceny 3.50, 4.— i 4.50 w za 8 
leżności od pokoju, — Poczta Walówka 

I koło Nowogrėdka, Audrzejkowo a 

{ он о о, у оо ns r e Es i a 

Dr. Krzemiański 
Cheroby wewnętrzne spec, żołądka 

i Jalit przyjmuje od 12 — 21 4—6 

Kwiatowa 7, tai. 14-25, 

ŻĄGAJCEE 
we wszystkich apiekach 

składach aptecznych rnaue 
średka оё odcisków 

Prow. A. PA KA. 
й УРЕН 
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Ciotki i babki marjaż pomiędzy Żo- 
ziem a Zonią najwidoczniej uważały za 
już ułożony, za coś, o czem można już 
mówić, jakkolwiek jeszcze tajemniczym 
głosem i niezrozumiałemi dla obcych 
zwrotami, 

Zonia pierwsze kilka aluzyj przyjęła 
łagodnie, ale wkrótce zbrakło jej łagod- 
ności i to w  najnieodpowiedniejszej 
chwili, bo w obliczu samej stryjenki Apo- 
linarowej. 

Stryjenka Apolinarowa poczerwienia- 
ła tak, że kolor jej policzków zlał się w 
jedno z ponsowym krawatem jedwabnym 
w staromodny fontaź pięknie pod brodą 
zawiązanym. Płomienistemi, jeszcze bar- 
dzo pieknemi, oczami rozejrzała się po 
salonie; szukała szwagra, by go zgromić 
za nieodpowiednie zachowanie się córki. 
Ale że Kaźmierza Wołłowicza nie było 
nigdzie w pobliżu, więc pani Apolinaro- 
wa najeżyła swoje czarne wąsiki, ściąg- 
nęła brwi, zrośnięte nad czołem i zaga- 
dała głębokim, dudniącym basem: 

— Cóż to? Ugryzłam, duszo moja, 
skrzywdziłam? Mnie się zdaje, że komu, 
jak komu, ale stryjence rodzonej zapytać 
chyba wolno?. 

Nie było rady. Zonia ucałowała śpiesz 
nie małą, twardą, cokolwiek spracowaną 
rękę. й     
Wydavwmnictwa „SLOWO“ | 

   

    

Radje wileńskie 
CZIWIARTIEK, dnit: 8 czerwca 

11.40 — Przegląd prasy 
12.05 — Audyjeja dla: poborowych — 

(muzyka). 
13.20 — Kom. meteor, 
14.40 — Program dzienny. 

14.45 — Mliuzyka popułarna (płyty) 

1515 — Giełda rolmicza 
15.25 — Pogadamik": Dow. „Sokół 

15.35 — Odczyt. 
15.50 — Koncert dla młodzieży 
16.25 — Framcuslki. 
16.40 — Odezyit. 

17.00 — Kioncert. 
17.55 — [Program na piateK 
18.00 — Kioncent chóru szikolnego. 

18,30 — MWiad. biežące. 

18.35 — Wesołe piosenki (plyty:) 
18.45 — Kiom. Litewski 

18.50 — IPogad. Aikad, Kola Przeciwaillk. 
19.00 — Rozmaitości 
19.10 — Skrzymiki:) poczt. Nr. 147. 

19.30 — Utwory Adama Galisa ze zbio- 
mu „Bryły — recyltacje Tadeusz Byrski. 

19.45 — (Pilis. dz. radijo x 
20.00 — Godzia żyłczeń 

21.00 — Wiad, sport, 
21.10 — Recital śpiewaczy 

21.40 — Słuchowisko 
22.25 — Muzylka 'tłameczna. 
22.55 — Kom. meteor. 
23.00 — Muzyka itaneczma. 

450 H. P. 

(ily Wodnej 
do wykorzystania 

i. LANWATÓW 

   

  

   

   
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 
z dnia 7 czerwca 1933 r. 
za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto zbierane 18,75 — 19.—. 
Tendencja mocniejsza. 
Pszenica zbierana 29.—. 
Jęczmień na kaszę zbierany 16,50. 
Mąka pszenna 0000 A luks. 54,25—54,75. 
Mąka żytnia do 55 proc. 30,50—31.—. 
Mąka żytnia do 65 proc. 25—26. 
Mąka żytnia razowa 21,50 — 22—. 
Mąka żytnia sitkowa 22:—. 
Oiręby żytnie 10,25. 
Otręby pszenne 10—10,25. 
Kas:a gryczana 1/1 palona 39.-—. 
Kasza gryczana 1/1 biała 35—. 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 27—27,50. 
Kasza perłowa Nr. 3 32.—, 
Kasza cws'ana 48.—. 
Makuchy In.ane w taflach 14—. 

CENY ORJENTACY JNE: 
Owies zbierany 14. 
Gryka įednelita 17. 
Maka żytnia razewa szatrowana 24. 
Otręby jęczmienne 10.—. 
Kasza gryczana 1/2 palona 35.—. 
Ceny In -- bez zmian. 

  

   

— Ależ wolno! Stryjeneczko, ja ogro 
mnie przepraszam... ja, broń Boże, nie 
chciałam urazić.. Tylko... dokuczają mnie 
wszyscy tym Żoziem, uwzięli się, a ja 
wcale zamąż nie wychodzę, ani za niego, 
ani za nikogo, i nie wiem,.kto to wymy- 
ślił. Zawsze te rodzinne ploteczki, — za- 
kończyła ze złością. 

Stryjenka Apolinarowa nie uznawała 
fochów panieńskich, a dla starszych w 
rodzinie wymagała bezwzględnego usza- 
nowania. Zdjęła ją wielka irytacja: 

— No! czy wiesz kochana! Żeby za- 
interesowanie się i życzliwość rodziny 
tak brzydko nazywać! Nikt tu na ciebie 
nie uwzinał się, tylko krewni wiedziećby 
radzi, co i jak... Wiedzieć... w potrze- 
bie doradzić.. Jako że matki nie masz, 
którą ja choćby mam obowiązek tobie 
zastąpić. 

— Więc proszę stryjenki wcale się 
tem nie turbować, bo ja nic nigdy bez 
zgody papusia nie zrobię... — powiedzia- 
ła dyplomatycznie Zonia, ale panią Apo- 
linarową Wołłowiczową nie ułagodziło to 
bynajmniej. Energiczna matrona dźwignę 
ła pogardliwie ramionami i odeszła do 
kręgu dam, podzielić się z niemi swojem 
spostrzeżeniem, że „Zońce znowu coś da 
głowy strzeliło". 

Zaraz przerwały się rozmowy o ku- 

    

  

    
Hz dobrym francuskim--- 

i ką wyjedzie na waka- 
ją cje. Trocka 11 m. 8-a. 
jg Od 12—1. 

    

  

На BANKINIS A AAA AAA 

Lekarze, Letniska 
  = DOKTOR 27 07 = 
Letnisko Zeldowicz w sosnowym tesie pe- 

keje z balkonsmi i we- 
randami, można z ku. 
chnią lub z cežodzien- 
nem utrzymaniem 4 zł. 
dziennie, 10 miunt drogi 
antoburem Iub statkiem 
Jerozolimka — kolonia 
„Zgoda* Zajączkowska, 

Letnisko 
na brzegu Wilii, las 

Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów. mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. Ul. Mickie- 

wicza 24. 

DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 

  

  

od 12 — 2i od 4—6 sosnowy w maj. Ta- 
ul. Mickiewicza 24 — palszczyzna —  Bok- 

tel. 277. szań:ki pocz. Żodziszki 
st. kol. Smorgonie, 
Szczegóły dowiedzieć 
się Zygmuntowska 8 Dr Ginsberą 

Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

VALALKDAA L A iii 

Kupno 
I SPRZEDAŻ 
WERTER i NK 

MOTOCYKL 
Douglas i rower z mio- 
torkiem sprzedam. — 
Kolejowa 64 — 2 przy 

po poł 

Letniska do wynaję- 

godami cd 3zł. do 3,50 
driennie, Dzieci płacą 
2zł  Dowiedzieć: ul. 
św. Filipa 4 m. 12 od 
g. 11 ej. 

Le nisko nad jeziorem 
z całkowitem ntrzyma- 
niem, kom, autobusowa 

  

dworcu. dow. Mostowa 3a—23 
= == Od 4—6. 
SPRZEDAM — — — — — = 

(špiesznie) Tanie ietnisko 
PLAC (200 s. kw.) 
Intormacje: ul. Mickie- 
wicza Ne 17 w. 3 (godz 
8 — 14) 

Tanio 
DO SPRZEDANIA 

motocyk). Ofiarna 4—3 
tel 19:25, godzina 6—8 
po poł. 

Lekcje 
PARA CI GREC 

Nauczycielka 

1 r 2 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domu — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z wersndą i kuchnią. 
Dowiedzieć się proszę 
w Administracji „Sio. 
wa" Zamkowa 2. 
  

  

Absoiwentki Roczn. 
Kursów Pieięgnowa- 
nia i Wychowania 
Dzieci w wilnie, poze- 
stające bez posady — 
proszone są o przyby« 
cie w sprawie osobistej 
do Sekretarjata «ar- 
sów w godz. 5—7 (al. 
Mickiewicza 22—5). 

Posady 
Poszukuję ' 

bon = Praataaki 
na wyjszd do dwojga 
dzieci, Zgłoszenia nad- 
syłać do Administracji 
„Słowa* dla W. K. 

(teorja i 

dla dzieci 
cjalna) i 

konwersacja, 
metoda spe- 
dobrą muzy- 

ASA AA SADM 

Lokale 
„„Lūkaie 

3 pokoje 
z używalnością kuchni 
i wszelkiemi wygodsmi 
poszukuję w okolicy 
Pohulanki lub Łuki. 
szek. Zgłoszenia proszę 
kierować ul. J, Jasiń- 
skiego 11—7 lab do 
TeDe Słówka O O 
„Kulturalnych * 
— -— — — — -— —  МААМАААМААМЬСЬНИМ, 

3 — 5 рокоюме — POSZUKUJĄ 
mieszkania odtemon- PRACY 
towane z wygodami do 
wynajęcia. — т!огтас)е — ЭТТЯ УУр 
od 9—11 i 4—6 Zawal- DOŚWIADCZONA 
na 60 m, 10. — wychowawczyni —. 
——————— z dobrym akcentem poł 
MIESZKAN I Eskim poszukuje posady, 
5 pokojowe z wygoda: przy dzieciach.  Pesła- 
mi i ogródkiem do wy- da Świadectwa. Dąbro- 
najęcia, Pańska 4 m. 3'wskiego 12 m. 3. 

2POKOJE 
DO WYNAJĘCIA 

ulica Arsenslska 6—5 
Oglądać między 16—18 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIA 

2 314 pokoi. Skopów- 
ka 6 

  

RRRCNWENEI PORZE 
Zgubioną 

legitymację Nr 
U. S B. na imię Ksa- 
werego Stempkowskic- 
go — unieważnia się. 

rach, trzodzie chlewnej i wartości współ 
czesnej służby folwarcznej. Głowy ciere- 
ne, szpakowate i siwe, zaczesane glad- 
ko do tyłu, lub z podściółką nad czołem. 
zwróciły się ciekawie do pani Apolinara- 
wej, a potem zaczęły pochylać się ku se- 
bie wzajem. Zduszone szepty poleciały 
w koło, z kanapy — na fotel, z fotelu — 
na kuszetkę i stamtąd znowu na drugą 

kanapę. Babki i ciotki ożywiły się i 
chwiały na swoich siedzeniach, jak łan 
przysadzistych georginij, znienacka wia- 
trem trąconych. 

Coś tam słyszały niektóre panie, że 
Stągowicki nie bez powodu dostanie za- 
pewne odkosza... że ktoś w tem jest... i 
to ktoś zupełnie nieprzewidziany.. popro- 
stu mauvais genre... — Jednem słowem 
coś w rodzaju mezaljansu, rozumiesz, ma 
ja duszo? — W tem miejscu padało na- 
zwisko, rzucone końcami ust, ledwie do- 
słyszalnym szeptem. 

Pani Apolinarowa skończyła  rozsia* 
dać się wygodnie w rozłożystym fotelu, 
rozprostowała fałdy szerokiej i długiej 
aż do ziemi jedwabnej szaty, poczem ro- 

    

zejrzała się po szepczących i zawyro- 
kowała kategorycznie: 

D. C. N. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński | 

m. 6 od godz. 2 do 4 | 

cia z utrzymaniem i wy-*A 

    

  

  

 


