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NA ŚWIĘTO 
Wśród dźwięków rozkołysanych dzwo 

nów i rozšpiewanych piersi ludzkich z 
podniesionemi ku słońcu chorągwiami i 
sztandarami, płynie różnobarwna tala lu- 
dzka, a pośrodku niej kapłan, niosący 
Monstrancję, w której pod postacią chle- 
ba kryje się żywy Bóg — człowiek, taje- 
mnica niezgłębionej Miłości, raczej, tak 
otchłanna i niezgłębiona, jak samo Źró- 
dło, odwieczne wszelkich tajemnica, jak 
sam Bóg w troistości jedyny. Taki obraz 
znajdziemy dziś w dniu Bożego Ciała na 
całym świecie katolickim, we wszystkich 
częściach ziemi, po miastach i wioskach 
i gdzie tylko sięga krzyż i odprawia 
się Msza Św., tam nie braknie napewno 
tej radosnej manifestacji ku czci eucha- 
rystycznego Zbawiciela. 

Wprowadzono po raz pierwszy w r. 
1246 w Belgji święto Bożego Ciała, roz- 
szerza papież Klemens V w r. 1311 na 
cały Kościół a jego następca JanXXII na- 
kazuje w ten dzieńeuroczystą procesję, w 
ktorej Kościół występuje z całą wspania- 
łością swego zewnętrznego kultu i prowa 
dzi Zbawiciela w triumialnym pochodzie, 
korząc się przed Jego miłością i wdzięcz- 
ny, że Bóg, zbliżywszy się do ludzi, na- 
zawsze z nimi pozostał. 

Jaki cel miał Kościół w zaprowadze- 
niu uroczystych procesyj Bożego Ciała? 
Nietrudno to odgadnąć. Chodziło przede- 
wszystkiem o publiczną cześć i adora- 
cję króla Eucharystycznego, a temsamem 
o przebłaganie i naprawienie tych wszy 
stkich zniewag, jakich doznaje Bóg w ta- 
jemnicy miłości na ziemi. Bo jeśli ongiś 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, 
tułał się Jezus po ziemi gorzej jeszcze niż 
za zycia swego, jeśli pod ziemią Go ukry- 
wano, w lochach, piwnicach, więzieniach 
i potajemmie ukrytego na piersiach no- 
szono zaułkami, to wzamian za to w zło- 
tych sercach ludzkich miał schronienie, 
w sercach, które dla. Niego żyły i umie- 
rały. Dziś ma wprawdzie wspaniałe ko- 
ścioły, świątynie i złociste monstrancje, 
ale tyle serc ludzkich nietylko zimnych i 
obojętnych, lecz co więcej szydzących i 
Ižących w swej przewrotoności, to, co 
największym skarbem jest na zienii. 
Aktem tedy ekspjacyjnym ma być ten 
hołd, jaki Mu składa Kościół w dzień Bo- 
żego Ciała. 

Procesja Bożego Ciała ma też być ra- 
dosnem wyznaniem wiary. Wszelkie po- 
znanie, choćby tylko przez wiarę, dor:a- 
ga się wyznania; wiara nie jest martwą 
siłą leżącą w człowieku, ale chce i musi 
żyć. A co wewnątrz żyje, toruje sobie 
drogę na zewnątrz. Chrześcijaństwo i 
Kościół ukazały się w świecie jako wi- 
dzialna społeczność, religja i religijność, 
nie należą wyłącznie do ukrycia w sercu. 
Zasada wspólnoty, wzajemnego budowa- 
nia się dobrym przykładem ma pełne za- 
stosowanie i w życiu religijnem. 

Ośrodkiem procesji jest Chrystus, u- 
kryty pod postacią chleba w monstrancji. 
1 dziwna rzecz: milczy tu potęga Jego sło 
wa, w którem płynęła Mądrość Boża, 
niema już sławy i blasku jego czynów, 
które mu zjednywały wyznawców, nienia 
tej dziwnej aureoli, jaka rozjaśniała |<- 
go oblicze, nic niema z tej wspaniałości, 
coby o Bogu świadczyła, ani z majestatu, 
któryby drżeniem i trwogą napełniał 
serca ludzkie, a przecież miljony korzą 
się przed tą okruszyną chleba i zginając 
kolana kornie śpiewają „Przed tak wiel- 
kim sakramentem upadajmy na twarze”. 

Tak było poprzez wieki całe istnie- 
nia chrześcijaństwa i tak będzie aż do 
skończenia świata, bo serce ludzkie dąży 
i tęskni za złączeniem się z Bogiem, a 
w Eucharystji odczuwa nietylko zbliże- 
nie się Boga do ludzi, ale wierzy, że w 
najdoskonalszej, objawionej religii Bóg 
w najwyższy i najdoskonalszy sposób 
zaspakaja tę ogólną potrzebę serca ludz- 
kiego, a więc mieszka razem z ludźmi na 
ziemii że Eucharystja jest uwieńczeniem 

WITA 
WschOd, 1 poprzez iptóre- przechodzi-wiatr - Dzis mano przybywa z Katowie do-nasze- 

go miasia pielerzymka i wycieczka Śląza- 

ków! prgamizowania przez Ligę Katolic- 

iką w Katowicach. Przybywia 500 osób, 
które prio sadzą do mas blaski Ostrej Bre- 
my i łaski: niezliczone Kirólowej Korony 
iPolskiej i Wielkiego Księstwa Litewskie- 

igo, prowadzą uczucia religijne do ścieżek 
Mękistiraszliwej m Kaliwanji, by na golgo- 

tę każdego życia ludzkiego wi Golgocie Chury. 

stusa znalleźć i moc i siłę i ostoję, zwłaszcza 
w czasąch dzisiejszych, nabrzmiewających 
comaz bamdziej cierpieniiem id bólem.. Włobee 
miieznanej przyszłości, gdy teraźniejszość 
miaisi chiwieje się w posadach, Do Wiilna, 

miasta: męczeństwa narodowego i miasta 
mzyttnwiania w 'wierze i polskości, przybywa- 

ją ślązacy, Ci którzy z taką 'twamdą i har- 
dą duszą przez tyle wfidków: przeimwali, by 

iwiócić ma Macienzyste tono, jako drogo- 
cenne ibrtylamty ducha polskiego, którego 

Ikształtowiali: Piasttowscy książęta. Przywio- 
dlty; ślązaków (tu świętości meligijne i 
wspólne wspomnienia męczeństwa narc- 

lowego i wspólne z nami wyinwanie mi- 

mo tak wielkich i tak , nozlicznych pnze- 
śladowań. 'Aumeola Wilna «2 którego 
szybowały mad całą Rzeczypospolitą mai- 
poltężniejsze duchy miaszej przeszłości — 
miiechże mie zostanie przy bliższem zet 

knięciu się z naszem cichem, przysadzi- 

stem, rozrzuconem. miiasiem piękmych ko- 
ściołów, zapomnianej do miedawna sztu- 
№, nozegranych dzwomów, zwłaszcza w 
«knliiu dzisiejszym Bożego Ciała, z miastem 
gdzie krzyżują się wpływy Zachodu i 
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MY! 
od niedalekiego państwa: materjalizmu, 
tracąc tu jad swoich mi:zmatów, gdy zeć- 
kmie się tylko «ze świątyniami naszemi, 
kióre niby strażmiee kresowe, chroniące od 
zoewnętrzuego. wnoga, utrzymują ład świa- 

ta i państwa, przechowując moralne j spo- 
łeczne walory katolicyzmu. 

Katolicy śląscy wniiech zobaczą, że c:ła 

kultura Wilna, to kultura katolicka, że 
miema mie w dziejach naszego. knaju, coby 
nie uiązało się z katolicyzmem, a czega 
wiidome pomniki będą im mówić z każdego 
mogu uliey. Dziś, gdy kulitfuma. swiata już 
w. wielu wypadkach dosyć daleko 'odesz- 
ła od katolicyzmu — trzeba wiedzieć, że 

w Wiilnie są mia:jbardziej potencjonalne 
czyminikii ku odnodzemiu zasad wiecznie 
nowych i żywych w maszem — рай- 
stwie, itrzeba tylko wielkiej duchowej 
nymiany ze  wiszystikiemi immemii_ dziel- 
micami Rzeczypospolitej, Życzymy tego. 
by Ślązacy nawiązali z mami (jakmajści- 
ślejsze duchowie węzły. 

Dlatego, że przybywacie ao mas, by 
poznać nas lepiej, dlatego, że wiedzie Was 
do nas „Ta, co mw Ostrej świeci Bramie", 
dlatego, że tak, bliscy jesteście mam styz- 
mat:mi duchowemi, dlatego, že jesteście z 
sramic obronnej stanicy: zadhodniiej, gdzie 
trzeba silnego ducha przeciw mozpasane- 
mu nacjonalizmowi) sąsiada Witamy Was, 
Symowie i Córy, Ziemicy: Piastiowej eałem 
maszem cichem, ale głorącem sercem ! 

   

  

WYCIECZKI Z KATOWIC, 

organizowanej przez Ligę Katolicką w Katowicach: 
Czwartek dnia 15 bm. (Boże Ciało): 

godz. 6 przyjazd i powitanie na dworcu, od- 
jazd do hoteli i miejsc na noclegi, godz. 9 — 
Msza św. w Ostrej Bramie. Po Mszy św. zwie- 
dzanie Ostrej Bramy i kościoła św. Teresy, g. 
9,30 udział wycieczki w procesji Bożego Ciała, 
godz. 13—15,30 obiad, godz. 15,30 zbiórka ko- 

RUS WEEEWOCY TEPEE TAAA OSRZCAZCTEZZZROWEO ЕЕ 

i koroną, całą ludzkość i wszystkie cza 
sy obejmującego życia, ofiary Boga-czło 
wieka na ziemi. 

Ks. Dr. Zygmunt Kozubski 
Proiesor Uniw, Warsz. 

  
ło starego ratusza ul. Wileńska koło kościoła 
św. Kazimierza, zwiedzanie klasztoru Bazylja- 
nów, celi Konrada, placu Ratuszowego, kościo- 
ła św. Jana, uniwersytetu, Alumnatu Papieskie- 
go, placu Napoleona, Skopówki, ul. Zamkowej, 
zaułka Bernardyńskiego — mieszkanie Mickie- 
wicza, godz. 19 kolacja. 

Piątek dnia 16 bm.: godz. 8 zbiórka na pi. 
Katedralnym, wycieczka do Trynopola i Kal- 
warji, godz. 14 obiad, godz. 16 zbiórka na pl. 
cu Katedralnym, zwiedzanie Katedry, Góry Zam 
kowej, kościołów: św. Anny, po-Bernardyńskie 
go św. Michała i św. Piotra i Pawła na Anto- 
kolu, godz. 18 spowiedź w kościele św. Jana, 
godz. 20 kolacja. 

Sobota 17 bm.: godz. 8 Msza św. w Ostrej 
Bramie, celebrowana przez ]. E. ks. arcybisku- 
pa R. Jałbrzykowskiego, Me*ropolitę Wileńskie- 
go, Komunja św. 

| 
| 
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_ Państwowych 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 

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

„ Laszuk.. 

PODBRODZIE 

WOŁOŻYN — 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ш. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte zy. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

SKA AO A STT ET PTS GA CET ATI CATS KN SONATA IE TEO ЧЕИ 

CENY OGLOSZEN: 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. 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 

Uroczyste nabożeństwo w dniu Bo- 
żego Ciała zostanie odprawione przez 
JE. Ks. Arcybiskupa Metrooplitę w ko- 
ściele Św. Kazimierza (OO. Jezuitów). 

Początek Mszy św. o godz. 10. O 
godzinie 10,45 zaraz po sumie odbędzie 
się procesja przez ulice: Wielką, Zamko- 
wą, Plac Katedralny, ul. Mickiewicza, 
Orzeszkowej do kościoła św. Jerzego. 

Pierwsza Ewangelja będzie odśpie- 
wana u ołtarza przy kościele św. Kazi- 
mierza, drugi ołtarz będzie przy kościele 
św. Jana, trzeci przy bocznem wejściu 
do Bazyliki i ostatni — w bramie ko- 
ścioła św. Jerzego, gdzie czwarta ewan- 
gelja, hymn Te Deum i uroczyste błogo- 
sławieństwo Najświętszym Sakramentem 
będą zakończeniem nabożeństwa. 

PORZĄDEK PROCESJI 
1. Kompanja chorągwiana z orkiestrą, 
Il. Szkoły. 
1. Szkoły powszechne 
2. Szkoły średnie żeńskie 
3. Szkoły średnie męskie 

lil. Związki i Stowarzyszenia zawo- 
dowe 

1. Związek Niższych Pracowników 

2. Związek Pracowników Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów 

3. Zjednoczenie Kolejarzy Polskich 
4. Związek Cechów w Wilnie 
5. Chrześcijańskie Związki Zawodo- 

we 

IV. Stowarzyszenia sportowe, ideowe, 
iilantropijne i religijne. 

1. Towarzystwo. „Sokół'' 
2. Związek Podoficerów Rezerwy, 
3. Narodowa Organizacja Kobiet 
4. Organizacje Akademickie i 

Akademicka, 
“5. Sodalicja sw. "Piotra" Klawera 
6. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. 
7. Katolicki Związek Mężczyzn 
8. Katolicki Związek Polek 

9. Rada Archidjecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej 

10. Towarzystwo Pań św. Wincente- 
go a Paulo 

11. Sodalicje Marjańskie 
12. Kongregacja Ill Zakonu św. Fran 

ciszka 
13. Kongregacja Dobrej Śmierci 
15. Arcybractwo Serca Pana Jezusa 
16. Arcybractwo Straży Honorowej 

Najśw. Serca P. Jezusa 
17, Koło Eucharystyczne 
V. Procesje kościelne. 
VI. Pielgrzymki 
1. Poznańska 
2. Warszawska 
3. Katowicka 

VII. Chór Związku Towarzystw Śpie- 
waczych i Muzycznych 

VIII Zakonnice i Duchowieństwo za- 
konne i świeckie | 

1X. Za baldachimem Przedstawiciele 
wyższych władz cywilnych, wojskowyci 
i miejskich, Senat Akademicki, Prezy- 
dinia Sądów 

„4. Wojskowa kompanja honorowa z 
orkiestrą. 

Formowanie się procesji rozpocznie 
się,o godz. 9 m. 45. Miejscem zbiórki dla 
szkół będzie wieża Katedralna, dla III gr. 
—- ołtarz przy Bazylice, @а IV gruny 
kośc. św. Jana. 

Procesje kościelne i 3 pielgrzymki i:- 
stawią się na przestrzeni od ul. Sawicz 
do kościoła św Jana. 

Mło- 

Porządek pieśni w czasie procesji 
następujący: 

& rozpoczęciem — procesji: „Twoja 
Cześć Chwała. Od 1 stacji — dalszy ciąg 
pieśni Twoja Cześć Chwała i „Niebo, 
ziemia ląd i morze”, od kościoła św. Ja- 
na „U drzwi Twoich“, od Bazyliki“ „Świę 
ty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmier- 
telny* i, „Twoja Cześć Chwała". 

— Zbiórka Sodalicyj Marjańskich w Domu 
Sodźlicyjnym (Królewska 9—5) o godz. 10,15. 

   
  

  

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

BOŻEGO CIAŁA 
Przyjazd P. Prezydenta do Torunia 
TORUŃ. PAT. W dniu 14 bm. 

przybył do Torunia ze Spały p. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, by wziąć udział w 
dzisiejszych uroczystościach, związanyci! 
z obchodem Bożego Ciała. Wraz z p. Pre 
zydentem przybył p. prezes Rady Minis- 
trów jędrzejewicz oraz członkowie domu 
cywilnego i wojskowego p. Prezydenta. 

Dzień przyjazdu Dostojnego Gościa 
do stolicy Pomorza zamienił sie w wielką 
manifestację uczuć patrjotycznych  tutej- 
szej ludności, która tłumnie Ściągnęła z 
najodleglejszych zakątków prastarej zie- 
mi polskiej. Miasto przybrało wygląd od- 
świętny. 

Powitanie p. Prezydenta nastąpiło o 
godzinie 19,45 przed dworcem Toruń - 
Miasto. — Na obszernym dworcu Zgro- 
madzili się przedstawiciele włądz cywil- 
nych i wojskowych, duchowieństwo, 
członkowie rady miejskiej, przedstawicie- 
le władz sądowych, organizacje byłych 
kombatantów, stowarzyszenia społeczne, 
kulturalne itd. 

Od granic miasta towarzyszyła p. Pre- 
zydentowi eskadra samolotów 4 pułku lot 
niczego. W chwili gdy auto, wiozące p. 
Prezydenta, zajechało przed dworzec, u- 
stawiona nad Wisłą baterja artylerji od- 
dała 21 strzałów powitalnych. 

Wysiadającego z auta p. Prezydenta 
powitał p. wojewoda pomorski Kirtiklis, 
a następnie dowódca O. K. gen. Pasław- 

  

Konferencja londy 
Mowa Chamberlaina 

LONDYN. PAT. — Na.-środowem posie- 
dzeniu konierencji gospodarczej po kancierzu 
Doliussie zabrał głos Neville Chamberlain. Mów 
ca zwrócił się z apelem do konferencji, by trak- 
towała kwestję ograniczeń dewizowych, mając 
na uwadze między innemi konieczność przywró- 
cenia systemu normalnych pożyczek zagranicz- 
nych i zalecała rozpatrzenie środków, umożli- 
wiających krajowi, potrzebującemu pomocy ti- 
narsowej dla zniesienia ograniczeń dewizowych 
uzyskanie tej pomocy od kraju wierzycielskiego 

Mowa Hymansa 
Po Chamberlainie zabrał głos Hymans, któ- 

ry zaznaczył, že Belgja uważa stabilizację wa- 
-lutową za zasadniczy warunek przywrócenia i 
skuteczności międzynarodowego parytetu złota. 
Mówca oczekuje w tej mierze porozumienia 
między 4 wielkiemi mocarstwami. Podawszy ja- 
ko przykład konkretnego rozwiązania zagadnie- 
nie unji celnej między Belgją, Luksemburgiem 
i Holandją, Hymans zaznaczył: „Dobra woła 
mniejszych państw nie wystarcza. Odpowiedział 
ność za wprowadzenie wielkich posunięć gos- 
podarczych ponosić winny wielkie mocarstwa*. 

Popołudniowe posiedzenie konierencji roz- 
poczęła oczekiwana od wtorku mowa amery- 
kańskiego sekretarza stanu Hulla, którego prze- 
mówienie wywołało powszechne rozczarowanie. 
Mowa była górnolotna, ale pod względem prak- 
tycznym nie proponowała ona nic konkretnego. 
Prawie cała mowa poświęcona była sprawie 
wymiany towarowej w handlu międzynarodo- 
wym. Sprawie finansowej Hull poświęcił zale- 
dwie wiersze, dając tem jaskrawy wyraz dys- 
proporcji pomiędzy zagadnieniami ekonomicz- 
nem: a no - finansowemi, które Ame- 
ryka usiłuje zepchnąć na drugi pian. 

Mowa Litwinowa 
Następnym mówcą był Litwinow. Litwinow 

wysunął swoje propozycje z przed 2 lat co do 
paktu o gospodarczej nieagresji i oświadczył, 
że propozycja ta jest dziś tem bardziej aktual- 
na, albowiem agresja gospodarcza od tego cza- 
su nietylko się nie zmniejszyła, lecz przeciwnie 

ski, ks. biskup Okoniewski i inni. 
Po przejściu przed frontem kompanji 

honorowej 63 pp. p. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej skierował się w stronę przed- 
stawicieli miasta. Tu w gorących sło- 
wach przemówił do p. Prezydenta prezy- 
dent miasta Bolt. — Przyjazd Twój — 
mówił prez. Bolt — na obchód Bożego 
Ciała i udział w procesji, będzie jednym 
dowodem więcej, że Polska jest wierną 
córą kościoła. Prawda ta szczególnie mia- 
ła i ma po dziś dzień zastosowanie na 
naszej ziemi Pomorskiej, na której w cza- 
sach zaborczych wiara katolicka była nie 
mal puklerzem w walce z zaborcą i dla- 
tego nigdzie więcej, jak tu na Pomorzu i 
nigdy więcej, jak w czasach obecnych, w 
czasach ujawnionych przez zaborcę po- 
żądliwości na nasze ziemie, przyjazd 
«wój, Panie Prezydencie, na jutrzejsze 
święto, nie mógłby wzbudzić większej ra- 
dości. Na zakończenie mówca wzniósł 0- 
krzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypos- 
politej i p. Prezydenta, poódchwycony 
przez wszystkich obecnych. 

Po przemówieniu tem p. Prezydent 
wsiadł do samochodu i wkrótce orszak, 
poprzedzany przez szwadron 8 p. strzel- 
ców konnych, skierował się do mieszka- 
nia p. wojewody pomorskiego. Przed do- 
mem p. wojewody ilkutysięczny tłum 
dzieci i młodzieży szkolnej urządził panu 
Prezydentowi wielką owację. 

| ij 

powiększyła. Oświadczając gotowość przystą- 
pienia do rozejmu celnego, Litwinow związał 
rozejm celny z koniecznością rozciągnięcia te- 
go również na istniejące zarządzenia wojny go- 
spodarczej, mając oczywiście na myśli embargo 
brytyjskie i zapowiedział wniesienie stosownych 
vzupełnień, aby rozszerzyć w tym kierunku 
wniosek o rozejmie celnym. 

Po Litwinowie zabrał głos minister Benesz 
podkreślając, że występuje on w imieniu wszyst 
kicn rządów Małej Ententy, a więc Rumunji, 
Jugosławii i Czechosłowacji. Benesz podkreślił 
następujące zagadnienia, jakie zdaniem Małej 
Ententy, konierencja powinna rozstrzygnąć: 1) 
sprawę długów imiędzypaństwowych, bez której 
rozwiązania uzdrowienie finansowe wiełu kra- 
jów nie jest możliwe, 2) stabilizację walut, 
przedewszystkiem wielkich walut światowych, 
która jest pierwszym warunkiem poprawy sytu- 
akcji, 3) wyrównanie cen pomiędzy produktami 
rolnemi i wyrobami przemysłowemi, 4) stopnio- 
we zniesienie kontroli dewizowej, która dusi 
handel międzynarodowy, 5) utrzymanie unfiar- 
kowanej polityki taryf celnych w przeciwieńst- 
wie do niezdrowej autarchji. Na szczegółną u- 
wagę zasługuje wreszcie fakt, że minister Be- 
nesz, mówiąc w imieniu Małej Ententy, nie 
wspomniał ani razu © konferencji bukareszteń- 
skiej, tak jakby ten blok rolny, jako ciało zor- 
gamizowane, wcale nie istniał. To pominięcie 
bioku rolnego i niewspominanie w czasie obrad 
konierencji nawet o samym fakcie odbycia się 
konierencji bukareszteńskiej, wywołało nie bez 
słuszności wrażenie, że konsolidacja błoku rol- 
nego nie jest w Londynie bardzo mocna. 

Po wielu przemówieniach 
Na tych przemówieniach zainteresowanie 

debatą generalną konierencji właściwie się wy- 
czerpało. Reasumując dwudniowe obrady, nie 
można powiedzieć, by one na bardzo wy- 
sokim poziomie i by wniosły do przyszłych prac 
konferencji dużo materjału rzeczowego. Poró- 
wnywując na tle tych mów polską mowę pro- 
gramową, można z całą bezstronnością stwier- 
dzić, że p. wiceminister Koc wyróżnił się z po- 
śród uczestników debaty generalnej swą facho- 
wą i konkretnem, realnem ujęciem 
zagadnień konierencj, 

  

Parlamentarzyści jugosłowiańscy w Gdyni 
GDYNIA. PAT: We środę o godz. 10.30 

przyjechali do Gdyni! parlamentamzyści ju- 
gosłowiańscy. 

Na dworcu kolejowym przed fnonitem 
kiompanji  hohnonowiej Związku Rezerwi- 
stów i K. iP. W. powitał gości p. komisarz 
rządu Sokół rv: otioczaniiu pmzedstawicieli — 

władz i urzędów, wznosząc oknzyłk na 'cześć 
Jugosławji. Następnie mała dziewczynka 
w, stroju Krakowskim wpgczyta p. miłhi- 
strpwi  Andżelenowiczowi bukiet róż, po- 
czem przemówił p, minister, ryznosząc — ©- 

kuzyk na cześć Rzeczypospolitej. 
Pam minister, Andżelenowiiez jako pu- 

blicysta interesował się specjalnie prasą 
w' Gdyni i odwiedził w; towarzystwie p. 
komisamz:' rządu Sokoła oddział (Polskiej 
Agencji Telegraficznej. 

Program  : pobytu gości jugosławiań- 
skich w: Gdyni pnzejwiduje wiieczorem о- 

biad w sałonach Dlomu Zdrojowego onaz 
zebranie towarzyskie. į 

MIN. ANDŻELENOWICZ O GDYNI 

GDYNIA. PAT. Podezas (pnzejażdżki 
na' statku „Gdańsk p. minister -Amdžele- 
noń'icz udzielił następującego wywiadu — 

przedstawicielowii PAT w. Gdyni: 
„Jestem zachwycony  wszystkiem tem, 

eo dotychczas widziałem. Kinaków, przyjął 
mas więcej niż po braliersku. Widzieliśmy, 
Mościce i Wieliczkę, gdzie miałem okazję 
pozmać dokładniej |dłwie duże centrale pol- 
skiego życia gfospiodariczego, Ale to, coś- 
my zobaczyli w Gdyni, przeszło masze ocze 
kiwania. Umiem (tło ocenić jako człowiek 
morza, poseł ze Splitzu — centitum nad- 
morskiego życia . Jugosławii, Tutaj, w 
Gdyni, naprawdę widać żywotność polskie- 
go niarokdlu. Sttuletinie dążenia Polski do 
dostępu do monza, i utnzymywania go w 

swiem. ręku znalazły wi Gidypi pełny: wyraz. 
Tylko dziwię się, dlaczego tę część 

Polski nazywają czasem zagranicą kory- 
tanzem. Wiszak tto rdzennie polska. ziemia, 

złączona nierozerwalnie * ltradycją i histo- 
z całością Rzeczypospolitej i zamie- 

szkała odl wieków przez ludność polską. — 
Nie ehcę być sentymentalny, ale (wierz. 
cie mi, że polskie morze zrobiło ma nas 
głębokiie wmażeniie, — specjalnie ne nas, 
ludzi  "wylbrzeża jugosłowiańskiego. Ta 
miłość, to przywiązanie, (które Polacy о- 
kazują na każdym: kroku  wiabec swego 

miolrza, imponuje nam i my, mimo że 

też jesteśmy narodem morskim, wiele od 
"was pod! tym svizgledem moglibyśmy się 
nauczyć, 
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Termin lotu Północno- 
5 LV A RER UM Wschodniej Polski 

: KOBIETY I LEKARZE. został przesunięty na dnie 1 i 2 lipca br. 
Warszawski proces lekarzy, którzy Stało się to ma prośbę Aeroldubów, — 

tak zoperowali pewną panią, dbającą 9 pióre mie mogłyby licznie obesłać zawo- 
„linję“, ze Ona umarła, SPY poruszył pIZE- dów, ponieważ 10 į 11 VI — pnawie wszy- 
dewszystkiem sfery lekarskie i Świat gikie maszyny brały udział w locie Połud- 

niewieści: Kto zawinił? — Oto pytanie, miowo - Zachodniej Polski, organizowany 
nad którem zastanawiali się nietylko sę- przez Aewolklub Kmakłowskki, 
dziowie. Sąd uniewinnił lekarzy. Ale iPuiogram lotu Wileńskiego: jest bandza 

przez to nie zostało rozwiązane zagad- urozmaicony: lida publiczności wiele ©- 

nienie granic dopuszczalności 
kosmetycznych. 

Kurjer Polski (159) podaje ciekawe 
uwagi lekarza na tle niedawnego proce- 

umiejętność 
prowadza pacjentów do śmierci? 

Naogół wychodzi się z założenia, że lekarz 

w myśl szczytnych zadań swojego zawodu dą- tówy. 

ty z obsadą pilotów pp. Sopory Ewalda i 
Kosińskiego Kazimierza. 

ży przedewszystkiem do tego, żeby pacjentowi 
pomóc, a jeśli mu przypadkiem zaszkodzi, to 
jest to jakiś nieszczęśliwy wypadek, czy przy- 
padek, z którego nie można tworzyć przesłan- 
ki do uznania lekarza za winnego. Tem. się 
tłumaczy, że Opinja lekarzy jest zazwyczaj dła 
kolegów przychylna. 

Czy jednak poziom etyki ogółu le- 

zabiegów mocji. 

się pokazy akuntobacji 
plecach,  wiylkłonany pnzez inż. pil. Jėze- 

5 fa Orlowiskie; la. Iloitinli 
su. Przedewszystkiem: dlaczego sądy dza DOLA 
zwykle uniewinniają lekarzy, których nie- mie 

odbędą 
doti ma 

zaiwtodami 
lotniczej, 

Poza wiłaściwemi 

polskiego. 

powielfrznty omaz pierwszy, w Wil- 
szybowiec ciągmiigny przez samo-   

lub nawet niedbalstwo do- go orsz pokaz znęczności jazdy ma samo- 
chodach i motocyklach. 

Już mpływają zgłoszenia  zawoidni- 

Aeroklub Śląski zgłosił 2 samolo- 

LOT MATTERNA 
MOSKWA. PAT. — Skonstatowanie stanu 

faktycznego lotu Matterna jest niezwykle trud- 

karzy jest tak wysoki, że usprawiedliwia ne z powodu sprzecznych wiadomości. Przebieg 
bezwzględne zaufanie, którem się obda- lotu miał być następujący: Mattera w dniu 11 

rzą każdego posiadacza dyplomu lekar- 
skiego? : 

Może idzie się w tym kierunku zadaleko i 
przez to oŚśmiela się pewnych ludzi, u których 

bm. wyleciał z Biełoje pod Irkuckiem i, zabłą- 
dziwszy, minął Chabarowsk i doleciał do miasta 
Sofijska na dolnym Amurze w pobliżu wybrze- 
ża Pacyfiku. Po przymusowem lądowaniu, wsku 
tek stracenia orjentacji i dwugodzinnym poby- 

to poczucie etyki nie jest zbyt silnie wyrobio- cję w Sofijsku, Mattern zawrócił do Chabarow - 
ne, względnie z biegiem praktyki tępieje. Znane ską, Dnia 12 bm. wystartował na Alaskę, jed- 
są wypadki notorycznego niedbalstwa i Znani nak z powodu mgły i grożącego zamarznięcia 

są koledzy, którzy mają opinję pracowników 
„brudnych“; patrzy im się wtedy zazwyczaj 
na palce. Są wśród lekarzy różnego typu jed- 

motoru nad wys) 
nej części cieśniny Tatarskiej, powrócił 13 bm. 
do Chabarowska i zamierza ponownie wystar- 

pami Szantarskiemi w północ- 

nostki i istotnie może należałoby większą Zwra towąć dzisiaj. Dotychczas w Moskwie nie о- 
cać uwagę na wyrobienie poczucia odpowie- 
dzialności w wykonywaniu zawodu. Tu otwie- 

ra się zwłaszcza wdzięczne zadanie dla Izb Le- 
karskich. 

Nie ulega kwestji, że sytuacja lekarzy, 
szczególnie zaś — chirurgów bywa nie- 
raz bardzo trudna 

trzymano ych wiadomości. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. (W pienwszym dm. 

ciągnlienia TI Klasy 27 iPolskliej Państwo- 

Czasem lekarze uchylają się od wykony- iwiej Loterji Klasowej wygrane padły na 
wania pewnych operacyj w pewnem 
choroby pacjenta, że pewne sanatorja czyli t. 
zw. popularnie kliniki nie chcą przyjmować 
chorych w stanie dość beznadziejnym. Chirurg, 
zwłaszcza młody, dba o to, ażeby nie miał wiel 

kiego procentu Śmiertelności. Sanatorja i kli- 
niki niechętnie przyjmują chorych, co do któ- 

rych istnieje podejrzenie, że mogą zemrzeć przy 
operacji. 

Trzeba czasem podziwiać odwagę pew- 

nych chirurgów, którzy nie boją się Ściągnię- 
cia na siebie odium i podejmują się nieraz „in 
articulo mortis* bardzo ryzykownych operacyj, 
w których uniknięcie Śmierci pacjenta stanowi 
procent minimałny. To jest godna szacunku 0d- 
waga, od której znowu odróżnić należy zu- 

chwalstwo, 
Rozwaga, ostrożność, 

wszystko to bywa wystawione na wielką 
próbę, gdy lekarz zetknie się z kobietą, 
pragnącą wiecznie być młodą i 

Dzisiejsza kobieta chce być szczupłą. Naj- 

jum wasfiępujące numery: 
13.000 zł. ma! Nir. 40.640. 
5.000 mł. — 74,385, 154,919. 
2.000 zł, — 39.252, 133.814. 

  

DONIESIENIE Z ŁODZI. 

Zbrodnia w Ponarach i jej ponure 

szczegóły wzbudziły zainteresowanie w 

sumienie .— Całej Polsce. 
Okropnością swą przeszła ona wszyst 

kie notowane dotychczas morderstwa, je- 

uroczą. dynie Lwów przed 

kiem czegoś podobnego. I tam w pobliżu 
paru laty był świad- 

nowsza nauka © hormonach dotarła oczywiście miasta znaleziono pewnego dnia spaloną 
do tajemnicy otyłości chorobliwej i znalazła też 

magiczne środki wewnętrzne na schudnięcie. 

Są to jednak preparaty bardzo często szkodli- 
we. Dbająca o piękność kobieta jest więc dziś 

„bardzo niebezpieczną kusicielką lekarza. 
Ach, te kobiety — kusicielki!... 

na stosie kobietę niewiadomego pocho- 
dzenia. Przy spalonej 
żadnych rzeczy. Po pewnym czasie spra- 

‚ wę zdołano wyjaśnić 
Są zbrodniarzem był pewien robotnik, który 

nie było jednak 

i okazało się, że 

SŁOWO 

Pogłoski ozamknięciu Szkoły Gł. Gosp. Wiejsk TELEGRAMY 
w Warszawie 

WARSZAWA (tel. wł) W ostatnich 
dniach rozeszły się połoski o likwidacji Szko- 

ły Gtównej Gospodarstwa Wiejskiego w War- 

szawie. Jak się dowiadujemy ze źródeł miaro- 

dajnych, pogłoski te są conajmniej przedwcze- 

snie, gdyż sprawa nie jest jeszcze przesądzona. 

Za zamknięciem Szkoły przemawiają postula- 

Zamach na sędzi 
WARSZAWA (tel. wł.) Z Poznania dono- 

szą, że wczoraj w jgodzinach popołudniowych 
dokonano krwawego zamachu na sędziego Są- 

du Grodzkiego, Tadeusza Arndta. W chwili, 
gdy sędzia przechodził przez park miejski, za- 

stąpił mu drogę Michał Ramięga, z zawodu han 
diowiec, który strzelił w kierunku sędziego 

czterokrotnie. Dwie kule chybiły, natomiast 

ty na tie akcji oszczędnościowej, która dotyczy 

również Ministerstwa Oświaty. Szkół wyższych 

rolniczych w Połsce mamy aż 5, które wobec 

panującego kryzysu nie cieszą się dosfafeczną 

frekwencją. Nadto absołwenci tych szkół, po 

ich ukończeniu natrafiają na wielkie trudności 
w wyszukaniu posad. 

ego w Poznaniu 
dwie raniły ciężko sędziego w okolicę serca i 

brzucha. Ofiarę zamachu natychmiast przewie- 

ziono do szpitała i poddano operacji. Stan jego 

jest groźny. — Śledztwo wykazało, że Ramięga 

dokonał zamachu z pobudek zemsty osobistej, 

ponieważ sędzia Arndt przed niedawnym cza- 

sem wydał nieprzychylny dłań wyrok w spra- 

wie cywilnej. 

Afera w Państwowej Rektyfikacji Spirytusu 
WARSZAWA (tel. wł.) Śledztwo w spra- 

wie kolosalnych nadużyć w Państwowej Rek- 

tyfikacji Spirytusu przy ul. ząbkowskiej w War 

szawie dobiega końca. Nadużyć tych dokonał 

ekspedytor Kłopotowski, któremu powierzono roz 

rachunki z koleją za dostawę surowca dla za- 

kładów Rektyfikacji. Kłopotowski sprzeniewie- 

rzył w ten sposób 173 tysiące złotych. 

  

Aresztowanie członka poselstwa Austrjackiego 

BERLIN. PAT. — Dzisiaj o godz. 2 w no- 
cy połicja polityczna aresztowała attache pra- 
sowego poselstwa austrjackiego w Berlinie dra 
Erwina Wasserbaecka. Aresztowanie nastąpiło 
w mieszkaniu dra Wasserbaecka, pomimo jego 
kategorycznego protestu i oporu. 

Sekretarz prezydjalny ministra spraw zagra 
nicznych v. Neuratia powiadomił kanclerza au- 
strjackiego Dołiussa, że dr. Wasserbaeck został 
aresztowany przez władze pruskie. Na zarzą- 
dzenie kanclerza Hitlera wypuszczono jednakże 
niezwłocznie dra Wasserbaecka na wolną stopę. 
Równocześnie posłowi austrjackiemu w Berlinie 
Tauschnitzowi przesłano notę niemieckiego mi- 
nistra spraw zagranicznych, stwierdzającą, że 
dr. Wasserbaeck jest osobą niepożądaną i wzy 
wającą Tauschnitza, aby skłonił dr. Wasser- 
baecka do natychmiastowego opuszczenia tery- żek na stosiie. 

Berskiej ok:adzenia męża z gołówki. 
Berski twierdzi, że kuzyn jego już kil- 

kakrotnie dopuszczał się oszustw i szan- 
taży wobec kobiei, poto, aby je następnie 

porzucić. i 
Z uwagi jednak na to, że żona jego 

mogła ponowić swą groźbę powiadomie- 
mia o fałszywej książeczce wojskowej, 
gdy oszust usiłował ją porzucić, nie wy- 
kluczone jest, że w celu usunięcia niewy- 
godnego świadka, zamordowano ją. 

OPIS ZGADZA SIĘ. 

Berskiego utwierdza w tem mniema- 
niu po pierwsze uzębienie, bowiem żona 

one postrachem nietylko lekarzy, alei wie w ten sposób pozbył się niewygodnej plombowała zęby w Kasie Chorych, nastę 
lu innych przedstawicieli różnych zawo- przyjaciółki. Podobne podłoże chce na- pnie wiek, oraz fakt, iż zaginiona zagro- 

dów. „Co to panu szkodzi?* — „Co to dać zbrodni w Ponarach handlarz z Ło- " : 
dla pana znaczy?“ — najpierw podobne dzi, Jehuda Berski, który nadesłał do po- 

pytanie, później prośba, czasem łzy, — licji wileńskiej doniesienie o zaginięciu 
nie mówiąc już o innych, jeszcze bardziej jego żony. 
przekonywających argumentach, — a w 

końcu — ot, jak z tymi lekarzami — ta- 
'wa oskarżonych i pytanie bez odpowie- 
dzi: „„Kto winien? ''... Lector. dziny do Berskiego przyjechał 

mieszkający stale w Wilnie. Mimo krót- 

PODSTĘPNY KUZYN. 

w odwie- 
kuzyn, 

Przed dwoma miesiącami 

IX KONGRES ZWALCZANIA HANDLU kiego czasu, krewniak zdołał zbałamucić 

KOBIETAMI. mu żonę, która w początkach maja zbie- 

BERLIN, PAT. W Berlinie mozpoczął gła do Wilna wraz z kochankiem i wszel- 

się IX Międzynarodowy) Kongres 

czamiia hanidłu kobietami il dziećmi. 
Biorą wi nim: udział |ddlegaci 1 0 państw. 

LEKARZ - DENTYSTA 

Stanisław 

Gintułt - Gintyłło 
przeprowadził się 

na ul. Gdańską, Nr. 1 (róg Wileńskiej) 
tel. 15-16. 

  

  

  

awal- ki ślad, od tego czasu, po niej zaginął. 
Od koleżanek zbiegłej Berski następ- 

nie dowiedział się, że przed ucieczką żo- 
na zapowiedziała swemu kochankowi, że 
jeśli ją porzuci, to wyda go w ręce poli- 
cji, bowiem wie o jego koiidujących z ko- 
deksem karnym sprawkach. Mianowicie 
uwodziciel tniał mieć podrobioną ksią- 
żeczkę wojskowa. 

Powyższą rozńiowę poprzedziła jesz: 
cze sprzeczka, spowodowana odmową 

  

REDUTA W WILNIE 
W dziejach Reduty są dwie znamien- 

ne daty: w r. 1922 powstał Instytut Sztu- 
“ki 1eatru, — w r. 1924 został opracowa- 

ny i zapoczątkowany wielki plan pracy 
na prowincji, przedewszystkiem na tere- 
nie ziem wschodnich Rzeczypospolitej. 

Jesteśmy obeonie w punkcie środko- 
wym tych dat „jubileuszowych*: minęło 
dziesięciolecie powstania Instytutu, — 
zbliża się koniec pierwszego dziesięciole- 
cia od pamiętnego objazdu Reduty z 
„Wielkanocą* i „Pastorałką'.. 

Daty te w dziejach Reduty są wyjąt- 
kowo znaczące. Reduta, — właśnie: „,re- 
duta“ — zrodziła się niemal literalnie w 
ogniu walk, — w okresie kształtowania 
się nowej połskiej rzeczywistości. Pier- 
wsze przedstawienie odbyło się 29 listo- 
pada 1919 r. Wystawiono wówczas dra- 
mat Żeromskiego „Ponad śnieg bielszym 
się stanę... 

Nowy teatr, który powstał w gmachu 
Teatru Wielkiego, nie był tylko jeszcze 
jednym zespołem artystycznym, — był 
właśnie nowym, młodym, odmiennym te- 
atrem. 

Trzy cele wytknęła sobie Reduta: 

1. Artystyczno-etyczne wychowanie 
aktora, 

2. Stworzenie nowej organizacji pra- 
cy w teatrze, 

3. Zdobywanie nowej formy wyrazu 
scenicznego. 

Czy po dziesięciu latach Reduta bę- 
dzie mogła powiedzieć, że osiągnęła te 
cele, lub bardzo się zbliżyła do nich, — 
że stworzyła nowy typ aktora, znalazła 
nowe formy organizacji pracy teatralnej 

i sposobu wypowiadania się: sceniczne- 
go?.. 

I tak — 4 nie. 
Niestety, praca Reduty z powodów 

całkiem od niej niezależnych raz po raz 
się urywała: tak już w trzecim roku dzia 
łalności stały teatr Reduty został zamknię 
ty i pozostał tylko Instytut, później znów 
wskrzeszono teatr i znów go zlikwido- 
wano. To ogromnie utrudniało i utrud 
nia pracę. To poniekąd uniemożliwia cai- 
kowite wykonanie pierwotnie zakreślone- 
go planu. 

Ale nie ulega najmniejszej wątpliwo- 
ści, że Reduta nietylko wiele zrobiła, ja- 
ko teatr i szkoła dramatyczna, — ale i 
pociągnęła za sobą imnych, dokonała pe- 

wnej, bezkrwawej rewolucji w świecie 
teatralnym i zaważyła na losach i dzie- 
jach teatru polskiego. 

Reduta ma entuzjastycznych przyja- 
ciół, — Reduta ma zdecydowanych prze- 
ciwników. Tylko obojętnych Reduta nie 
rodzi — i ma tem polega jej wielka si- 
ła i jej znaczna rola w dziejach naszej 
kultury. 

W swoim czasie akademicy wileńscy 
na łamach „Alma Mater Vilnensis* pisali: 

„Czem jest Reduta? —— Zespołem. 
Wiemy o tem wszyscy, lecz pomimo to 
jakoś nie zdajemy sobie sprawy z istoty 
tego zjawiska. Reduta jest zbiorowością. 
Nie teatrem, nie trupą, nie grupą arty- 
stów, lecz właśnie: zespołem. jest tem, 
czem w wojsku jest pułk, dywizja, kor- 
pus: — zbiorowością, posiadającą odręb- 
ne i wyraźne oblicze, dzięki pewnym 
tradycjom już ustalonym i ' jeszcze 
tworzącym, które odpowiednio urabiają 

się 

  

żona była gruźlicą. 

LISTY, KTÓRY NIE DOSZŁY 

Chcąc się upewnić, że jego podejrze- 
nia są myine, Berski pisał kilkakrotnie 

  

rlinie 
torjum Rzeszy Niemieckiej. W dwie godziny 
później nadeszła do Wiednia depesza z Londy- 
nu, w której kancłerz austrjacki Dolfuss zawia- 
domił dr. Wasserbaecka o mianowaniu go rad- 
cą legacyjnym przy poselstwie austrjackiem w 
Londynie. Kancierz Dolfuss wezwał jednocześ- 
nie dra Wasserbaecka, by niezwłocznie udał się 
do Londynu. 

Palenie książek 
BOHUM. PAT. Pizy współudziale 

przedsitawiicieli władz ii młodzieży  szkol- 
nej odbyło się spalenie zakazanych ksią- 

  

Zagadka Ponarskiego lasu 
do kuzyna, prosząc 0 wiadomość, czy ż0- 
na przy nim jeszcze mieszka. 

Listy te pozostały bez odpowiedzi, 
dwa zaś ostatnie wróciły z powrotem z 
powodu nieodnalezienia adresata. 

Z tego wynika, że młody Berski opu- 
ścił swe dotychczasowe mieszkanie, a mo 
że nawet zupełnie wyjechał z Wilna. je- 
Śli przyjąć, że to on jest mordercą, to 
niewykluczone, że zbrodniarz, obawiając 
się zdemaskowania, poprostu zbiegł. 

Po otrzymaniu powyższego doniesie- 
nia policja przystąpiła do sprawdzenia 
podanych szczegółów. 

Za ubiegłe dwa tygodnie śledztwa ty- 
ie już było fałszywych śladów, że i ten o- 
statni nie należy traktować zbyt optymis- 
tycznie, 

Chociaż, kto wie, może akurat jesteś- 
my w przededniu rozwiązania męczącej 
zagadki Ponarskiej. 

  

AMBASADOR POLSKI HR. POTOCKI 
U KEMAL PASZY. 

ANKARA. PAT. Niowjomiianowany am- 

basador R. P. wi Tumcji (hr. Potocki — 
złożył idziś swe listy,  uwiemzyłtelniające 
prezydentowi Republiki Tureckiej Ghazi 
Kemal Paszy. Przy liej okazji луе ою- 
mio serdeczne, nacechowane duchem przy- 
jaźnii przemówienia. 

W OCZEKIWANIU NIESPODZIANKI. 

WASZYNGTON. IPAIT. Notai prezyden 
ta Roosevelta wi sprajwiie dllugów! ;wojen- 
mych ma być ogłoszona dziś po połud- 
mitu. Jak dłomoszą z kół dobrze polilnifor- 
mowanych, malia sprawil  mfiespodziankę 
wszystkim mtanoadom. ! 

NOWY RZĄD HISZPAŃSKI. 

MADRYT. PAT. Nlawjy uząd hiszpań- 
pod względem  zabanwiienia: wollitycz- 

mego mialo się wóżni: iod! poprzedniego. — 
Wzmocnieniu uległo stanowisko premjera 

Aszamy, który wysuwia: Stilę mia czoło unzęd- 

ników republiki hispańskiiej ? 

TURNIEJ NA SZPADY O MISTRZOS1- 

WO EUROPY. 

BUDAPESZT PAT. Wezoraj zakcń- 

czył się dhiużynowy| tunniej mia szpady o 

muistrzos(wo Europy. Pierwsze miejsce i 

ttyftuł mistrza zdłobyła: driužynia Italji, — 
mając 10 punktėw! li 5 zwycięstw pnzed 

Framieją, Iltona miala 8 pumkłtów i: 4 zwy- 

ciestiwa. 

ZWYCIĘSTWO POLSKICH SZACHIS- 
TÓW. 

FOLKESDONE. PAT. W: drugiej з 
dzie iolimplijskiego turnieju szachowego 
sensacyjne (było spotkanie Polska — Fram 
cja, kltórego obecny stam jest 1 i pół : 1 
i pół punktai przy: jedniej palrtji mliedokon- 
czonej. 

Niiedokończona jest parttja ma pilerw- 
szej szachownicy pomiędzy TMaintaikowerem 
a miistrzem śwliata grającym: "w: balrwtalch 
francuskich, _ Alechiinem, Niespodziianką i 
sensacją jest! Że „w momencie przenwialniia 
partii mistinz świiała ma zupełnie przegra- 
ną pozycję lil dr. Tanftakiowem mliiewątpiiwie 
malrtję iwygma W tym wypadkiu Polsko 
źwiyciężyłaby! Franicję odl 2 i pół ido 1 il pół 

SPOTKANIE TENISOWE AUSTRALJA - 

AFRYKA. 

LONDYN. PAT. Rozegramo w Londy- 
nlie spidtikiamie temlisojwie IAlustmafljei — Ро- 
fudniowa Afnylka w 4 finale stnety eunro- 
pejskliej o puham Davisa zakiończyło się 
zwyciestimem  Amstlraliji 3:2, W półfinale 

Austmalija 'spolika się iz Jeponją aCzecho- 
słowacja z Amigllją. 

POLACY W MIĘDZYNARODOWYCH 

ZAWODACH ŚPIEWACZYCH. 

WIEDEŃ. PAT. (W miiędzynanodowiych 
zawodach  Śplilewiaczych jw: Wiedniu otirzy- 
mały dyplomy nast. osoby, z Polski: 
Nilnki Hupertt, Marja Kaupe, Marja Sokół 
Rudpicka @ Dawid! Temdler. 

Dziś wi środę li piątek 16 b. m. od- 
będą się uroczyste koncerty: odznaczonych 
kamdyjdieltówi. 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAWIA. PAT. Banik Polski pła- 
ci za dolary 7,25. Za czeki! 7,27, za przekazy 
1,28. Na mymku prywatnym dolary moe- 
miejsze 7,32 — 7,33. Dolary złote 9,18 — 
9,14. Ruble 4,86 — 4.87. 

ski 

    

  

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Il Targi Północne i Wystawa Lniarska © Oilnie 
26, VIII. 1933 10. IX. 
DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo ilniarstwo. 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kołejowo-transportowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — 
W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERNARDYŃSKI, TEL. 11.06 

każdą jednostkę ludzką, wchodzącą w 
skład tej zbiorowości. Mniejsza wówczas, 
kto jest dowódcą pułku i oficerami, — 
chodzi o to, aby nawet podczas zwykłe- 
go przemarszu przez miasto, każdy prze- 
chodzeń odczuł i zrozumiał, że to mą- 
szeruje pułk gwardji, a nie oddział po- 
spolitego ruszenia!.. ! 

Reduta ma wyraźne aspiracje do uz 
skania miana gwardji teatralnej '... 

A na łamach „Tygodnika Wilenskie- 
go* tak o Reducie mówił prof. St. Srebr- 
ny: 

5 „Założona jeszcze w r. 1919, przecho 
dziła Reduta różne koleje, w ciężkim, ©- 
fiarnym trudzie budując teatr nowy od 
podstaw — od duszy aktora. Walczyć 
musiała nietylko z bezmózgą tępotą, ale 
i z inteligentną złą wolą. Drogę swo-- 
ją znaczyła epokowemi zwycięstwami w 
sferze ekspresji psychicznie skoordynó- 
wanego zespołu i 
kryciami w dziedzinie formy teatralnej. 
Potrafiła stworzyć środowisko jedyne w 
swoim rodzaju, przesycone atmosferą 
bezgranicznego umiłowania swej pracy 
artystycznej, najczystszej  bezinteresow- 
ności i prawdziwego duchowego wese- 
la. Nad wyraz ciężkie i wysokie wyma- 
gania, stawiane duchowości  pracowni- 
ków, były próbą ogniową, z której niz 
każdy wychodzi zwycięsko: nie każdy, 
kto przeszedł przez Redutę, stał się „re- 
dutowcem'*. „Mnogi jest rój tyrsonośców 
— nie wielu zaiste bakchantów!** — mó- 
wi starożytne przysłowie greckie... 

O Reducie w Wilnie nie trzeba wiele mó 
wić: wspomnienia jej działalności na na: 
szym gruncie są jeszcze tak świeże, — 
ślady jej odziaływania są widoczne. 

To też obecnych gości witaliśmy ser- 
decznie, jak starych znajomych!... 

Wiemy z pod jakiej chorągwi są, -+ 

niezapomnianemi od- 5 

Biuro czyn na codziennie z wyjątkiem świąt 
od 8 do 14 i ed 16 do 18 

  

  

wiemy, jakim herbem 
Stąd bliscy nam są!.. 

Wykonywając zasadniczy plan Redn- 
ty w dziedzinie artystycznego obsługi- 
wania prowincji, obecny zespół zawitał 
do Wilna, jako do jednego z punktów na 
wielkim redutowym szlaku artystycznym. 

No, boi gdzież nie byli redutowcy!.. 
Dobrze poznali całą Polskę, rzetelnie prze 
studjowali „geograiję serdeczną”, dobre 
po sobie pozostawili wspomnienia. A na- 
wet i narzekania, które niekiedy dają się 
słyszeć z powodu repertuaru lub wykona- 
nia, dobrze świadczą o zasadniczej idei 
Reduty: do przedstawień redutowych 
publiczność stosuje bezwzględną miarę, 
— stawia największe wymagania. 

Imię Reduty obowiązuje!.. 
Obecnie zespół Reduty przyjechał ze 

sztuką Rostanda „Człowiek, którego za- 
biłem* i z „Murzynkiem* Szaniawskie- 

о 

się pieczętują!.., 

Sztuka Rostanda nie została wysta- 
wiona ze względu na chorobę. p. N. Świer 
czewskiej. Wilno dwukrotnie zobaczyło 
tylko „Murzynka*. 

Jakkolwiek się zapatrywać na war- 
tość pierwszej sztuki Szaniawskiego, na- 
pisanej jeszcze w r. 1917, — nie można 
nie uznać, iż to jest rzecz pod wielu 
względami niedoskonała. Pierwszy krok 
sławnego później komedjopisarza wyka- 
zał dobre zacięcie i prawdziwy talent 
literacki, ale pomimo to — sztuka nie 
może być porównywana z późniejszemi 
utworami tegoż autora. Dlaczego więc w 
stosunku do żyjącego, pełnego twórczych 
sił pisarza zastosowano metodę nieco 
przesadnego, a wskutek tego niebezpiecz 
nego pietyzmu, — dociec trudno. 

„Murzynek* jak najmniej nadaje się 
do repertuaru objazdowego. Już ten pro- 
sty fakt, że sztuka wymaga większego 
zespołu artystów, zwiększa ogromnie ko- 

szta podróży i komplikuje sprawy tinan 
sowe imprezy. Treść, pomimo bardzo 
starannego, prawdziwie redutowego, cie- 
niowania i unikania naturalizmu, — jest 
jednak niejasna i może wywołać całkiem 
niewłaściwe refleksje. 

Do Wilna „Murzynek'* trafił w porze 
najmniej właściwej, gdyż oglądamy  je- 
szcze dotychczas „Dżimbi'* właśnie na 
deskach teatru Letniego, a więc mamy 
Afryki poddostatkiem, — z drugiej zas 
strony tak niedawno oglądaliśmy „Dziew 
częta w mundurkach''... 

Sztuka Szaniawskiego nie mogła być 
napisana pod wpływem tych dwu sztuk, 
o których wówczas nikomu się ani Śni- 
ło, ale to zestawienie w bliskim czasie 
trzech całkiem odmiennych, a jednak ma- 
jących nieraz wspólne pierwiastki, sztuk, 
— szkodzi „Murzynkowi“. 

Ale w Wilnie „Murzynek“ jest wcale 
dobrym sąsiadem „Džimbi“ i „Roxy“, 
— w Wołkowysku czy Baranowiczach 
„Murzynek* ozdobiony wspaniałą, pełną 
koturnowego patosu firmą Reduty, będzie 
nieznośny. 

Zespół Reduty, który zawitał do nas, 
jakgdyby sam pragnął utrudnić sobie pra 
cę: i sztuka budzi poważne zastrzeżenia 
i komunikaty, zapowiadające przyjazd 
Instytutu Reduty. Wszyscy, znający sto- 
sunki, przypuszczali, że to jest popis ucz- 
niów i uczenic szkoły teatralnej Reduty, 
więc miłą niespodzianką był udział sta- 
łych członków Zespołu, wśród których 
zobaczyliśmy tak dobrze Wilnu znaną i 
tak w Wilnie cenioną artystkę — Barba- 
rę Sławińską. 

Dlaczego w anonsach nie było powie 
dziane, że przyjeżdża Zespół Reduty, u- 
zupełniony siłami młodych uczniów In- 
stytutu — i że w tym zespole Wilno naj- 
dzie dobrych znajomych?.. A więc i pro- 
paganda szwankowała!... 

    | "METAMORPHOSR: 
radykalnie usuwa piegi, wagry, 
plamy, zmarszczki i inne wady cerq 

  

Hr. Bohdan 
HUTTEN-CZAPSKI 

OTRZYMAŁ KRZYŻ PROFESORSKI 

ZAKONU MALTAŃSKIEGO. 

Prezydent Związku polskich kawalerów 
maltańskich, od sześćdziesięciu prawie 
lat członek Zakonu Maltańskiego, Hrabia 
Bohdan Hutten - Czapski ze Smogulca го- 
Stał w tych dniach odznaczony krzyżem 
profesorów. Jest to najwyższe odznacze- 
nie Zakonu, którem została wyróżniona 
poza kilku głowami państw tylko jedna o- 
soba we Francji. 

Suwerenny Zakon Maltański dzieli się 
jak: wiadomo, na dwie kategorje: na kawa- 
lerów profesorów, którzy złożyh śluby u- 
roczyste, oraz na kawalerów honorowych 
i dewocyjnych w parantezie świeckiej, — 
Liczba tych ostatnich przewyższa 0 wiele 
liczbę pilerwszych. Na czele Zakonu stoi 
wielki mistrz, któremu przysługują wszży- 
stkie atrybucje suwerena panującego. Od 
r. 1931 jest nim Ludwilė hr. Chigi - Albami 
della Rovere, rezydujący w Rzymie, Naj- 
większymi dostojnikami zakonu są po. wiel 
kim mistrzu baliwi. 

W Polsce baliwami są: Prezydent Rzc- 
czypospolitej, prof Ignacy Mościcki, Mar- 
szałek Józef Piłsudski, Ks. Kardynał Pry- 
mas Hlond, ks. Kardynał Kakowski oraz 
Hr. B. Hutten, Czapski, 

Uroczystości ozdobienia hr. B. Hutten 
Czapskiego krzyżem mrofesorów Zakonu 
Maltańskiego odbyła się w Poznaniu, De- 
koracji orderem dokonał Ks. Kardynał 
Prymas Hlond, boliw Zakonu Maltań- 
skego. 
Po przeczytaniu bulli nomimacyjnej przez 

ks. prałata Stamisława Czapskiego, J., Е. 
kardynał prymas dokonał aktu przypięcia 
krzyża do piersi nomimata, W. słowach, 
które przy tej sposobności wypowiedział J. 
E. do hr. Czapskiego, wyraził kardynał 
prymas żywą radość "nietylko, że jest to 
najwyższe odznaczenie, jakiem Zakon Mal- 
tański ozdabiać zwykł tylko panujących i 
członków ich domu, ale 8е 1р uczczeniu wi- 
dei sędziwego nominata tak wielce dla te- 
goż Zakonu zasłużonego i dlatego, że od- 
zńaczenie spotkało Polaka i jego diece- 
zjarjusza, a zaszczyt udzielony swemu 
prezydentowi poda także na awiązek pol- 
skich kawalerów maltańskich, który oby 
się stał wskrzesicielem świetnych tradycyj 
owego dawnego wielkiego przeorażu pol- 
skiego, który niejedną dla wiary i Ojczyz- 
ny chlubić się może zasługą. 

W odpowiedzi na słowa ks. kardynała 
prymasa wyraził hr. (Czapski głęboką 
wdeięczność J. Eminencji za _ dokonanie 
uroczystego aktu, podkreślając, że także i 
resztę życia poświęcić pragitiie wiernej słu- 
žbie dla Kościoła i Ojczyzny, odznaczenie 
zas, które go obecnie spotkało, tem mu 
jest cenniejsze, że otrzymał je z rąk swe- 
go arcypasterza. W uroczystości uczest- 
nięzyli członkowie Związku polskich ka- 
wólerów maltańskich oraz kilku krewnych 
i przyjaciół hr, Czapskiego. 

ii A A UA V Mit 
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WLOKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

O wykonaniu trudno coś powiedzieć. 
Sztuka została tak gruntownie przemyšia 
na, tak starannie w najdrobniejszych 
szczegółach opracowana i tak bez prze- 
sady świetnie wykonana, że.... aż szkoda 
było wysiłku artystów!... 

„Murzynka* możnaby było pozosta- 
wić do użytku „wewnętrznego Instytu- 
tu: sztuka pozwala operować większym 
zespołem, oraz daje możność młodym ar- 
tystom, szczególnie zaś artystkom w ro- 
lach pensjonarek, — do zaznaczenia 
swej indywidualności. Jako temat do ćwi- 
czeń scenicznych młodych adeptów sztu- 
ki „Murzynek jest całkiem dobry. 

Ale choć nie można nie mieć zastrze- 
żeń, co do samej sztuki, — bez zastrze- 
żeń można się cieszyć, iż zobaczyliśmy 
najbardziej entuzjastycznych i bezinte- 
resownych przedstawicieli teatru polskie- 
go i że mogliśmy znów obcować z ni- 
mi, wspominając wysiłki ich starszych 
kolegów na naszym wileńskim gruncie!... 

W. Charkiewicz. 

P. S. W: obecnym czasiie są czymne trzy 
zespoły objazdowego teatru Reduty. Je- 
dem odbywa. podróż ze „Sprawą. Moniki'* 
— ze sztuką, która była (grana przeszło 
trzysta razy'!... 

Drugi zespól daje „żywą maskę” z 

Junoszą  Stępowskim w! głównej roli, — 
"Tem zespół ziamviltia do (Wiilmia w dniu 30 
czerwica b. m. ` 

MWineszeie  tnzeci  zespėt, zasillony | wy- 

chowanlkami  Tnsliytutu jeździ z „Murzyn- 
Ikiiem“ @ „Człowiekiem: którego zabiłem... 

Akcja: objazdowa Reduty, uwzględnia- 
jaca teneni calej Polski, zasługuje na 
specjalną uwagę @ wielkie uemanie ze 
względu ma swoją idziałaliność. 

Żegmając obecnie jeden| zespół reduto- 
wy  krbómy: kłalc  Ikmótikio głościł ws Wilnie z 
niecierpliwością & serdecznem uczuciem bę- 
dziemy oczekiwać przyjazdu zespolu dru- ju 

giego. W. Ch.



SŁOW 

wydzieranie tajemnic mózgu 
Polski instytut Badań Mózgu w Wilnie 

Wilnianie powinni wiedzieć, że w ich 
mieście znajduje się jeden z trzech insty- 
tutów badania mózgu. Pierwszym takim 
instytutem jest berliński Kaiser-Wilhelm- 
Institut fūr Hirnforschung, cirugi od nie- 
dawna istnieje w Moskwie, trzeci tor nasz 
wileński, pozostający pod kierownictwem 
profesora Uniw. Stefana Batorego Mak- 
symiljana Rosego, który od 1925 r. go 
rok 1929 był kierownikiem instytutu ber- 
lińskiego. 

Ogród na Antokolu, właściwie na uli- 
cy, która odchodzi od Antokola przed 
ś-tym Piotrem i łączy Antokol z Popowsz- 
czyzną. Duży, zielony ogród, który ma 
w swoich liściach jakieś ukojenie, jakiś 
spokój. Białe domy chowają się w drze- 
wach. W domach tych siedzą ludzie bar- 
dzo nieszczęśliwi. Są to kliniki psychja- 
tryczne. W jednej z nich w kilku poko- 
jach przerobionych ze strychu pracuje 
młody, lecz już sławny wśród świata me- 
dycznego instytut dr. Rosego. 

Niegdyś sądzono, iż kora mózgowa, 
szara substancja mózgu ludzkiego jest 
jednakowa. Dopiero niedawno wykryto 
w niej szereg ośrodków różnie zbudowa- 
nych, odpowiadających poszczególnym 
funkcjom, że są ośrodki wzrokowe, słu- 
chowe, węchowe itd. itd. Jeszcze przed 
20 laty prof. Brodman, uczony niemiecki 
rozpoznał 51 ośrodków mózgowych. Dziś 
prof. Rose w jednym zwoju rozróżnia ich 
26, a więcej niż 1.000 w całym mózgu 
ludzkim. 

Co to znaczy rozpoznaje?... 
To może znaczyć, albo określoną de- 

finicję, to jest ośrodek wzrokowy, węcho- 
wy, ośrodek mowy, ritchu itd., albo przy- 
najmniej odróżnienie: to jest ośrodek in- 
ny, a to inny. Przestrzeń mózgu ludzkie- 
go ma 15 procent całkowicie rozpozna- 
nych ośrodków. Tak jak z globusu przed- 
stawiającego naszą planetę znikały w 
XIX wieku białe plamy wyobrażające 
miejsca nieznane, do których żaden geo- 
graf nie dotarł, tak teraz w mózgu ludz- 
kim przestrzeń zbadana walczy z prze- 
strzenią niezbadaną, tylko że jeszcze te- 
raz ta „terra incognita“ jest duża, bardzo 
duża, obejmuje okóło 85 procent mózgu. 

Odkrywanie i rozpoznawanie ośrodków 
mózgowych to praca naukowa całkiem 
niepospolita. To poprostu wydzieranie 
życiu jego zagadek. Myśl ludzka to prze- 
cież kojarzenie poszczególnych wrażeń, 
to syntetyczna budowa, to architektura 
całości z poszczególnych odczuć. Im bar- 
dziej ośrodki mózgowe są skomplikowa- 
ne, powiązane z sobą, tem z bardziej in- 
teligentną istotą mamy do _ czynienia. 
Płat czołowy małpy ma kilka ośrodków, 
— człowieka kilkadziesiąt ośrodków. 

Badanie funkcyj ośrodków  mózgo- 
wych jest bardzo trudne i skompliko- 
wane. Nie może się obyć bez wiwisek- 
cji ma niektórych zwierzętach. Usu- 
wa się ośrodki wzrokowe królikom z gło- 
wy i króliki te šlepną. Kret niema żad- 
nych ośrodków wzrokowych, bo to jest 
stworzenie ślepe. Jeden i ten sam gatu- 
nek, np. człowiek może mieć większe al- 
bo mniejsze poszczególne ośrodki. Ktos 
może mieć ośrodek słuchowy 2 razy więk 
szy od normalnego, a ktoś o połowę 
mniejszy. Nie znaczy to jeszcze, aby le- 
piej słyszał. Te rzeczy nie są tak proste. 
Prof. Rose opowiada mi, że badał mózg 

' zmarłego socjalistycznego ministra nie- 
mieckiego. Znalazł tam bardzo małe 0- 
środki wzrokowe. Jednak za życia mini- 
ster widział zupełnie normalnie. Prof. 
Rose zaczął z żoną zmarłego, posłanką 
do parlamentu niemieckiego zastanawiać 
się, coby to mogło być. Okazało się, że 
zmarły widział normalnie, lecz natomiast 
cierpiał na kompletny brak orjentacji co 
do miejscowości, nie umiał odróżnić je- 
dnej ulicy od drugiej, nie umiał zapamię- 
tać drogi do domu, brakowało mu tego, 
co nazywamy „„memoire de visage". 

Kiedy rozmawiałem z prof. Rosem, 
dziwiłem się, że chce on ze mną, laikiem 
kompletnym w tych sprawach rozma- 
wiać, że cierpliwie odpowiada na moje 
pytania, które musiały być ignorancko - 
niezgrabne. Ale przychodziły mi też my- 
śli do głowy, wywołane temi strasznemi 
obrazami wydzierania tajemnicy życiu, 
wydzierania tej „terra incognita* naszego 
mózgu jej tajemnic. Każde włókno, każda 
cząstka mózgu musi odpowiadać czemuś, 
jakiemuś impulsowi ludzkiemu. I tu przy- 
szły mi do głowy hieroglity chińskie. Jest 
ich przeszło 40.000 tych liter alfabetu 
chińskiego, który jest alfabetem ideogra- 
ficznym, to znaczy każda litera odpowia- 
da tam nie dźwiękowi fonetycznemu, nie 
syłabie, lecz pojęciu. Chińczycy nie chcą 
się swego alfabetu wyrzekać, tego alfa- 
betu, który nam się wydaje tak nieprak- 
tyczny, tak potwornie niewygodny, — nie 
chcą Się go wyrzekać, bo twierdzą, że 
na nim polega ich cywilizacyjna Wyż- 
Szość, że ucząc się tego alfabetu poznają 
wszystko, a łącząc poszczególne hiero- 
glify tworzą kojarzenia pojęć — myślą. 
Tak, — to tak podobne do tego, co mó- 
wi ten profesor, do tego mózgu ludzkie- 

go z jego tysiącami ośrodków, z których 
każdy reprezentuje inne wrażenie, inny 
impuis, poryw woli. Tak odcyirowywa- 
nie tego mózgu, który oto tu w odlewie 
leży, to jakby odcyirowywanie wielkiej 
płyty, pokrytej hieroglifami. 

Nie mówię oczywiście tego wszyst- 
kiego profesorowi, aby nie zniechęcił się 
do dalszych objaśnień słysząc, że ukła- 
dam porównania literackie, słucham na- 
tomiast dalszych jego objaśnień, iż nie- 
które zwierzęta mają takie zwoje, których 
nam brak. „Mysz” — powiada profesor 
— „musi być pod niektóremi względami 
mądrzejsza od człowieka”. 

— A tajemnica długowieczności posz- 
czególnych gatunków, dlaczego koń żyje 

25 lat, słoń półtorasta, karp kilkaset, — 
czy tego nie da się kształtami mózgu wy- 
tłumaczyć — pytam się profesora. 

— Nie, to nie może mieć nic wspól- 
nego z mózgiem. 

— Ten chińczyk, o którym depesze 
doniosły, że umarł mając lat 260 — na- 
staję w dalszym ciągu na profesora — 
czy nie mogło być tak, że miał mózg ina- 
czej zbudowany. 

— Ten chińczyk jest bajką, to rzecz 
wykluczona, aby człowiek mógł żyć tak 
długo. Nie, to nic z mózgiem nie ma 
wspólnego. 

— A czy mózg ludzki nie jest przy- 
padkiem jakimś rodzajem akumulatora e- 
lektrycznego? 

— Wielki fizjolog krakowski proi. 
Napeołeon Cybulski wykrył prądy elek- 
tryczne, które emanuje mózg. O! od tych 
niedawnych zresztą czasów poszliśmy w 
tym kierunku o wiele dalej. Oto są książ- 
ki poświęcone temu zagadnieniu. Widzi 
Pan otwartą głowę królika, a oto zapi- 
sane napięcie prądu elektrycznego, które 
łączy oko królika z jego ośrodkiem wzro- 
kowym w mózgu. Jest to bardzo słabe 
napięcie. Każdy ośrodek mózgowy wysy- 
ła swoje tale elektryczne. 

— Więc można sobie wyobrazić, że 
w przyszłości da się zkonstruować apa- 
racik wysyłający prąd o odpowiedniem 
napięciu z głowy królika do oka królika 
i niewidomy królik zacznie widzieć? 

— To są oczywiście fantazje w 50- 
dzaju tych, jakie plótł Verne... 

— Które się potem posprawdzały. 
— Fak jest. 
— Panie Profesorze, lecz skoro usta- 

lone jest, że ośrodki mózgowe emanują 
z siebie prądy elektryczne, to czy bada- 
nia nie powinny iść przedewszystkiem w 
tym kierunku. Cóż z tego, że się bada bu- 
dowę, architekturę zwojów mózgowych, 
przecież to tylko ten materjał, który wy- 
twarza prawdziwą energję, a to jest is- 
totnie. 

— Badania mogą istotnie iść w kie- 
runku niepożądanym. Naprzykład przez 
dłuższy czas badano poszczególna ko- 
mórkę w korze mózgowej. Obecnie mamy 
inny system. Badamy całe nawarstwienia. 
Widzi Pan te punkciki gęste na fotogra- 
fjach, będących zdjęciami przekroju mó- 
zgu pod mikroskopem. Widzi Pan jak te 
dwa zdjęcia są różne między sobą. Jak 
te warstwy inaczej się tu układają. To 
jest mózg człowieka normalnego, a to 
mózg człowieka wykazującego otępienie 
starcze. W badaniach nad mózgiem ludzi 
żywych używamy także Roentgena. Oto 
iutaj są komory puste, wypełnione pły- 
nem. Przy pewnych badaniach wypusz- 
czamy z żywego pacjenta ten płyn i pom- 
pujemy tam powietrze. Promienie Roent- 
gena uwidaczniają powietrze. 

Oglądamy Instytut. Posiada on wszyst 
kie potrzebne aparaty i wogóle wszystko, 
co posiada instytut (cesarza Wilhelma w 
Berlinie. Tylko niektóre mstrumenty są 
ubożuchne. Naprzykład niezbędny w ta- 
kim instytucie jest aparat do filmowania 
ruchów chorych, mózg których będzie się 
później badał. Aparat taki instytut posia- 
da, lecz jest on skonstruowany przez ja* 
kiegoś technika wileńskiego. i*aje jednak 
zadawalające wyniki. Wszędzie znać wiel 
ką miłość pracy, ubóstwo środków i zma- 
ganie się z tem ubóstwem. Nic dziwnego. 
Rozumiemy, że te wszystkie aparaty niu- 
szą mnóstwo kosztewać, a wiemy skąd- 
inąd, że instytut utrzymysany jest z do- 
tacji, które otrzymuje proi. Rose za swo 
je prace od Akademji Umiejętności, Fun- 
duszu Kultury i Minisierstwa Pracy. Wła- 
ściwie w:ęc on zam utrzyniuje instyiut. 
Natomiast stałego etatu czy dotacji nau- 
kowej instytut nie otrzymuje, jest wobec 
tego najwyższą troską jego dyrektora, że 
istnienie tego instytutu jest zwłązane wy- 
łącznie z jego osobą. Należałoby sobie 
życzyć, aby instytut o tak wyjątkowem 
znaczeriu naukowtm, znalazł finansowe 
poparcie naszego Rządu. q. m. 

KRONIKA 
sika 
Czwartek 

Dzis 1 5 

Boże Ciało 
Jatro. 

Benora 
 BBSCZEGO REPO 4657 

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

z dnia 14 czerwca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 759. 

Wschód ziońca g, 2,44 

Zachód słońce g. 7,54 

  

rTemperatura średnia: + 17. 

Temperatura naj z TAG 
Temperatura najniższa: + 12. 
Opad w mm.: — 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-< 

na dzień dzisiejszy: 

W calym kraju pogoda miaogół słonecz- 

za o zachmurzeniu umiarkowamem, więk- 
szem w godzinach  poramniyjch.  Lekika 
skłomniość do biunz. Ciepło. Słabe wiatny z 
kierunków zmiennych. 

"—(QOd Administracji. Następny numer na- 
szego pisma ukaże się w sobotę dnia 17 b.m. 

ŽALOBNA 
— NABOŽENSTWO ŻAŁOBNE za 

duszę š. p. N:dziei Hryniewskiej i jej ucze- 
nie odbędzie się w miątek 16-90 czerwica w 
kościele św. Trójcy o godz. 8-ej mamo. 

URZĘDOWA 
— Komunika Wileńskiego Okręgowego 

Urzędu Miar. Na podstawie rozporządzenia Dy- 
rektora Głównego Urzędu Miar z dnia 28 mar- 
ca 1933 roku (Dz. Urz. Głównego Urzędu Miar 
z dnia 21-IV 33 r. Nr. 33 (18) podaje do wia- 
domości, że w handlu drewnem do mierzenia 
pola przekroju stosów drew, mogą być wyłą- 
cznie używane ramy do mierzenia drew. 

Wobec powyższego każdy zakład sprzeda- 
jacy drwa na metry Sześcienne względnie ich 
części musi posiadać ramy do mierzenia drwa. 
Wzorów celowego wykonania tych ram oso- 
bom zainteresowanym udzielą Miejscowe Urzę- 
dy Miar. 

MIEJSKA. 

— NARADY BUDŻETOWIE. Jutro w 
Urzędzie wiojewódzkim odbędzie się Коп- 
ferencją z udziałem delegatów! Miimiister- 
stwa Skarbu, oraz przedstawicieli woje- 
wództwa i semorządu. Tematem narad 
będzie preliminarz budżetowy miasta. — 

Chodzi. 0: zrównoważenie budżetu 
przez zastosowanie daleko idących oszczę- 

dności. 
— WYSOKOŚĆ DJET ŁAWNIKÓW 

  

MIEJSKICH. W najbliższym czasie zwie-* 

łuje się madzwyczajne posiedzenie Rady 
Miejskiej dlla powzięcia uchwały 0 wy- 

sokości /djet dla ławników. Uchwała ta 

musi zajpaść ji uzyskać zatwierdzenie jesz- 
ieze przed wejściem (wi życie nowej ustawy 
samorządowej, t. j. przed dniem 15 lipca. 

Zmiesiiemie ławnikom: stałych poborów 
da miastu pewne oszczędności. ; 

— DODATEK KOMUNALNY. Z dn. 
1 lipca pracownikom miejskim ma być 
cofnięty 10-procentowy dodatek komunal- 
my. W zwłiązku z tem zainteresowani 
złożą władzom  madzionczym memorjał z 

prośbą 0 pozostawiienie tego. dodatku. 
— REJESTRACJA WOZÓW CIĘŻA- 

ROJWYCH. Sitamostiwo Gnodzkie podaje do 
wliaddom ości, że właściciele wozów «cięża- 
mówiych, którzy mie stawią się w dniach 
ima wyzmaezonych do (trwającego obecnie 

pnzeglądłu wiozów, ibędą przez Starostwo 
kamami w: dnodze administrzcyjno - karnej. 

— AUTOBUSY ZAMIEJSKIE. W 

zwiiąziku z procesją Bożego Ciała: w dniu 15 
b. m. postój autobusów: komunikacji! za- 

miejskiej zostaje przez czas trwania pro- 

cesji przeniesiony z ulicy: Omzeszkowej 
na ulieę Lelewela. 

— BRZEGI WILJI W WERKACH. — 
Niezależnie od robót: brzegowych koło 
szpitala św. Jakóba, wydzieł komunikacyj- 
mo - handlowy przyj urzędzie wojewódz- 
kim projektuj e roboty ubezpieczające w 
Wierkach. Na ien :eell połirzeba „okioło- 150 

. zł. 
RE PRZEGLĄD TAKSÓWEK. W dniu 
16 b. m. rozpoczyna 'się rejestracja dorożek 
samochodowych z ilerenu miasta. Rejestna 

cja potrwa 3 dnii odbywiać się będzie 
na plaeu Jezuickim, koło gmachu D. O. W. 

— SPRAWIA TEATRÓW. W! przyszłym. 
tygodniu ma się odbyć wi magistracie ko- 
lejna narsda, ma Której zastanie ostatecz- 

nie zdecydowana sprawe teatrów 'w: przy- 
szłym sezomiie. 

— PRZEKAZANIE iPODATKÓW: OD- 
ŁOŻONE. Sprawa przekazania władzom 
sktabowym wymianu i poboru podatków 
od lokali i nieruchomości: zostanie uregu- 
lowiana w: teni sposób, że przejęcie tych 
podatków zostało odroczone do roku 34, 

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, upo 
śledzonem trawieniu, obstrukcji, zaburzeniach 
przemiany materji pokrzywce i  swędzeniu, 
naturalna woda gorzka „Franciszka Józefa" usu 
wa z organizmu substancje gnilne, zatruwające 
orgnizm. Zalecana przez lekarzy. 

о 

SZKOLNA 
— Gimnazjum Koeduk. Human. F. Welera 

z prawami państwowych, Dąbrowskiego 5, po- 
daje do wiadomości, że egzamina wstępne do 
kl. Il — VII rozpoczynają się dnia 16 czerwca. 

Przy gimnazjum czynna jest koeduk. szko- 
ła powszechna w składzie I — VI oddziałów. 
Zapisy do szkoły powszechnej odbędą się w 
tym że terminie. 
— ŻYDOWSKIE GIMNAZJUM MATE- 

MATYCZNO - (PRZERODNICZE OTRZY- 
MAŁO PAŃSITWOJWE (PRIAJWA. Wczoraj 
maideszła. wiadomość, że Giimnazjum Ma- 
tematyczno - przyrodnicze Żydowskiego 

Centralnego Komitetu Oświatowego w 
Wiilniie decyzją Min. W. R. i O. P. otrzy- 
mało ma wniicsek Kumatorjum Wileńskte- 
go prawa szkół państiwiowych. (k). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Sekcji Historji Sztuki T. P. N. 

Posiedzenie Sekcji Historji Sztuki, które odbę- 
dzie się w dniu 16 bm. (piątek) br. o godz. 3 
wieczór w sali Seminarjum. Archeologji Klasycz 
nej USB ul. Zamkowa il (drugie podwórze w 
prawo), ma na porządku dzienriym: 

1) Referat Konserwatora dr. St. Lorentza: 
„Nowe przyczynki do twórczości Jana Dannla“, 
2) mgr. St. Rosiaka „O autorze malowideł w 
kościele po-franciszkańskim*, 3) wolne wnioski. 

— Z T-wa Otolaryngologicznego. Dnia 18 
b.m. o godz. 10 min. 30 odbędzie się w lokalu 
Kliniki Otolaryngologicznej USB. (Antokol) po- 
siedzenie naukowe Wileńskiej Sekcji Polskiego 
Towarzystwa Otolaryngologicznego z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1. Demonstracja chorych; sprawy XIV 
Zjazdu Przyrodników i Lekarzy w Poznaniu. 

Wobec ważności spraw, uprasza się o 
przybycie wszystkich członków. 

— Doroczne Wane Zebranie Towarzystwa 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. odbędzie się 
we wtorek dnia 27 czerwca 1933 r. o godz. 17 
minut 30 w sali biura C. Z. Polskiej Macierzy 
Szk. w Wiłnie przy ul. Wileńskiej 23—9 z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

a) wybór prezydjum, b) powitanie, c) 
sprawozdanie C. Z. P. M. Sz. Z. W., d) spra- 
wozdanie rady nadzorczej, e) wybory uzupełnia 
jące, f) wolne wnioski. 

W razie nieprzybycia na godz. 17,30 na 
Zebranie Walne, wymaganej dla jego prawo- 
mocności ilości osób, Zebranie odbędzie się te- 
goż dnia 27 bm. o godz. IStej i uchwały tego 
Zebrania będą obowiązujące bez względu na 
liczbę obecnych. 

— REZBRWIŚCI!! Na podstawie uch 
wały, Zarządu Kioła z dnia 2. VI. r. b. 2w0- 
anie zostaje madzwyiczajne walne zgroma- 
dzenie członków Koła w: dniu 18 b, m. a 
godz. 12-tej w: pierwszym terminie i o g. 
18-tej wi drugim: terminie iw lokalu Koła 
ul. Żeligowskiego 4. 

Do głosowania dopuszczeni będą tylko 
ci ezłonkawie, którzy opłacili składki mie- 
siięcznie dlo dnia 31. III r. b. 

Ze względu ma [poważne znaczenie wial- 
nego .zebrania obecność ezłonków  obo- 
wiązkowa. 

: RÓŻNE 
— Pielgrzymka Związku Strzełeckiego do 

Kaiwarji. Garnizon Związku Strzeleckiego m. 
Wilna organizuje w dniu 18 czerwca br. dla 
strzelczyń i strzelców m. Wilna oraz ich rodzi: 
pielgrzymkę do Kalwarji. Zbiórka uczestniczek 
i uczestników pielgrzymki w dniu 18 czerwca 
br. (tj. w niedzielę) o godz. 7mej rano koło 
cerkwi na ryneczku przy ul. Kalwaryjskiej. 

Wileńska pielgrzymka strzelecka połączy 
się w Wilnie z podobną pielgrzymką strzelecką 
z powiatu oszmiańskiego. 

Pielgrzymkę na święte miejsce poprowadzi 
ks. mgr. Edmund Nowak, proboszcz parafji 
wojskowej w Nowej Wilejce przy udziale or- 
kiestry Związku: Strzeleckiego. 

— Związek Absolwentów Gimnazjum Jezu- 
itów podaje do wiadomości, że dnia 18 czerw- 
ca br. odbędzie się pierwsza „morska wyciecz 
ka Związku do Zielonych Jezior. Zbiórka przed 
przystanią o g. 7,30. Wszyscy, którzy chcą do- 
wiedzieć się o szczegółach wycieczki, mogą się 
zgłosić do lokalu Związku ul. Wielka 64: Goś- 
cie bardzo mile widziani. 

— Zamknięcie Wystawy Niezależnych na- 
stąpi nieodwołalnie w dniu 18 czerwca br. o g. 
6 pp., nie zważając na to, że frekwencja ostat- 
nich dni znacznie się zwiększyła. 

llość zakupionych w tym roku obrazów 
spadła do kilkunastu; największym popytem 
cieszą się obrazy art. Znamierowskiego i Kule- 
szy. „Koło Przyjaciół T-wa Niezależnych” zaku 
piło z tegorocznej wystawy obraz pendzla art. 
Schwanebacha; w wyniku rozlosowania obraz 
ten przeszedł na własność dyr. Nestorowicza. 

Następna wystawa „Niezależnych* będzie 
otwarta w dniu 9 września br. w gmachu Twa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 

— Sprawozdanie z kwesty, odbytej 11-VI 
r.b. w Suderwie. 11 czerwca r.b. S.M.P. w Su- 
derwie urządziło kwestę uliczną na cele kultu- 
ralno-oświatowe. Zebrano 26 zł. 87 gr., która 
to kwota została przelana do kasy S.M.P. 
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LUDWIK M ACKIEWICZ 
Ziemianin i wybitny rolnik ziemi Nowogródzkiej 

zmarł w rodzinnym majątku Waksztewlany dnia 6 maja r. b. prze- 

żywszy 70 lat. 

Cześć Jego pamięci 

Runęła ścia 
WILNO. W czasie rozbierania ruin murów 

b. fabryki papieru w Nowo-Wilejce przy ulicy 

Połockiej, własność Arkadjusza Kisieła, runęła 

część ściany, przysypując gruzem robotnika Wi 

RODZINA 

na fabryczna 
ktora Połońskiego ze wsi Zwirbłe, gm. mickuń- 

skiej, liczącego lat 24. Wydobyto go z pod gru- 
zów i przewieziono do szpitała żydowskiego w 

Wilnie w stanie ciężkim. 

Eskapada fałszerzy z Р.К.О. 
Z Gdyni do Wiina samochodem niewiedomego pochodzenia 

WLNO. Aresztowanych przed kilku dniami dziej zaawansowany, zaopatrzył się nawet w 

wśród niezwykłych okoliczności, _ Niewiarowi- 

czów (ojca i syna), oraz rzekomego technika 

Sawickiego władze sądowe poleciły osadzić w 

więzieniu. 
Pozostają oni pod zarzutem niezwykle prze 

biegle obmyślanego fałszerstwa na szkodę PKO, 
dzięki któremu podjęli bezprawnie 16 tysięcy 

złotych. 

Po ujawnieniu fałszerstwa oszuści zbiegli, 

zaś Wacław Niewiarowicz (syn), jako najbar- 

fałszywy paszport. Przez dłuższy czas zbiego- 

wie ukrywali się na terenie województw zacho- 

dnich, ostatnio zaś przebywali w Gdyni. Tam 

właśnie zaopatrzyli się w auto (twierdzą, że 
kupili) i najprawdopodobniej z opracowanym 

już nowym pomysłem iałszerskim udali się w 

podróż z powrotem do Wilna. Nie mieli jednak 
zamiaru przebywać w mieście, gdzie ich znają, 

lecz projektowali zatrzymać się w pobliżu i stąd 

rozpocząć „działania”. 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim — dzi- 
siejsza popołudniówka. Dziś, 15 bm. o godz. 4 
pp. Teatr Letni daje doskonałą komedję „Džim- 
bi* w świetnej kreacji Jadwigi Zaklickiej. 

Ceny propagandowe od 20 gr. 
Dzisiejsze (15 bm. o godz. 8,15) wieczor- 

ne przedstawienie w Teatrze Letnim  wypeini 
pełna humoru komedja Barry Conners'a „Roxy“ 

W przygotowaniu „Piorun z jasnego nieba* 
komedja w 3 aktach St. Kiedrzyńskiego. 

Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP w Wilnie gra „Mademoiselle* 19 bm. w 
Pińsku, 20 w Drohiczynie, 21 w Kobryniu. 

Teatr muzyczny Lutnia. — Występy Tea- 
tru humoru i pieśni. Kierownictwo 
Teatru muzycznego Lutnia, na czas swych wy- 
stępów w Krynicy, uruchamia wkrótce wystę- 
py teatru humoru i pieśni pod kierownictwem 
artystycznem znakomitego reżysera teatru 
„8.30“ w Warszawie Witolda Zdzitowieckiego. 
Do zespołu teatru pozyskano szereg wybitniej- 
szych sił artystycznych stolicy: Stanisława No- 
wicka, Ada Owidzka, Harry Cort, Tadeusz Cha- 
veau-Zakrzewski, Stefan Laskowski, duet tane- 
czny Theo—Yl, Ninka Wilińska, Mieczysław 
Dowmunt i inni. Pierwszy program nosić będzie 
tytuł: „Hallo! Witamy!” 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Maroko. 
CASINO — Adjutamt Jego Wysokości 
HELIOS — Naucz mmie kiodhać. 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Eskadra straceńców. 
ŚWIATOWID — Tajemnica starego 

rodu. 
ADRJA — lira —---- 
LUX — „Umiedziona“, 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Złodziej rynkowy i mieszkaniowy. Ze 

stoiska na rynku Łukiskim skradziono materja- 
ły na ubrania, wartości 62 zł. na szkodę kupca 
Abrama Kownera z ul. Wiłkomierskiej 51. 

— 300 zł. w gotówce skradziono z niezam- 
kniętego mieszkania Heleny Karasiowej przy ul. 
Pięknej 10. 

— Kradła kwiaty. Na kradzieży kwiatów z 
ogrodu miejskiego przy ul. Kopanica 2 przytrzy 
mano Anne Nadysz (Popawska 27). Kwiaty jej 
odebrano. g 

— Podrzutek. W klatce schodowej przy ul. 
Portowej 7, znaleziono podrzutka, dziewczynkę, 
która przyszła na Świat mniejwięcej przed 10 
dniami. „Dziecko jest żydowskie" — tak opie- 
wała kartka, przyczepiona do powijaków. Pod- 
rzutka umieszczono w przytułku „„Toz*. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY.  Spirytusu 
skażonego napił się w zamiarach samobójczych 
właściciel piwiarni przy ul. Bazyljańskiej 4, Mo- 
tel Berkosztejn, lat 45. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło go do szpitala żydowskiego w stanie 
ciężkim. Przyczyną były ciężkie warunki ma- 
tepjalne. 

Krwawe morderstwa w morach więzienia Ly biskiego 
Strażnik więzienny strzela do przełożonego 

WILNO. Wczoraj w nocy w więzieniu 
na Łutkiszkach strażnik Aleksander Ka- 
czanowski zastrzelił swego przełożonego 
przodownika Aleksandra Borejszo, a na- 
a” sam usiłował popełnić samobój- 

0. 
Kula przebiła mu ramię w okolicy pa- 

chy, nie czyniąc większego szwanku. — 
Kaczanowskiego aresztowano. 

Smutne to zajście miało przebieg na- 
stępujący: na krótko przed godziną 3 w 

nocy przod. Borejszo kontrolując warty 
w głównym pawilonie, zastał strażnika 
Kaczanowskiego pogrążonego we śnie. 
Wezwawszy innego strażnika, przodow- 
nik żbudził Kaczanowskiego zapowiada- 
jąc mu równocześnie, że za karygodne za- 
niedbywanie służby poniesie konsekwen- 
cie — 

Regulamin więzienny przewidu je za 
tego rodzaju wykroczenia usunięcie ze 
służby. i 

  

NINKA WILIŃSKA urocza „diseuse”, 

MIECZYSŁAW DOWMUNT  ułubieniec 

THEOQ — YLL duet taneczny.   Reżyserja: Witold Zdzitowiecki. 

Teatr muzyczny „LUTNIA" 
Od wtorku 20 b. m. codziennie 

WYSTĘPY ARTYSTÓW WARSZAWSKICH 
STANISŁAWA NOWICKA znakomita pieśniarka, 

ADA OWIDZKA utalentowana śpiewaczka, 

TADEUSZ CHAVEAU - ZAKRZEWSKI najmodniejszy pieśniarz, 
HARRY CORT najpiękniejszy amant filmowy, 

STEFAN LASKOWSKI znakomity artysta teatru „Qui pro guo“, 

WITOLD ZDZITOWIECKI artysta i reżyser teatru „8.30* w. Warszawie. 

publiczności wileńskiej, 

  Kierow. muzyczne: Aleksander Wiliński. 
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Kaczanowski już niejednokrotnie był 
"notowany za podobne zaniedbania. — 
W chwili, gdy przod. Borejszo po udzie- 
leniu napomnienia, skierował się scho- 
dami z piętra do dyżurki, Kaczanowski 
z okrzykiem „ja stracę służbę, a ty życie'* 
strzelił z „Nagana'* w stronę idącego. 

Przod. Borejszo trafiony w plecy za- 
chwiał się i wydawszy krótki okrzyk, ru- 
nął ze schodów w dół. 3 

Tymczasem zabójca nie czekając na 
rezultat oddanego strzału, skierował re- 
wolwer do siebie, zamierzając odebrać so 
bie życie. Strzał oddany w zdenerwowa- 
miu przeszedł ponad piersią, szarpiąc je- 
dynie Kaczanowskiemu lewe ramię. 

Tymczasem ranny Borejszo, stoczyw- 
szy się ze schodów, oddawał już ostatnie 
tchnienie. 

Mimo szybkiej pomocy lekarskiej i za 
stosowanych zastrzyków pobudzających 
serce, postrzelony w kilkanaście minut 
potem zmarł, nie odzyskując przytom- 
ności. 

Kula oddana z góry, w czasie gdy Bo- 
rejszo szedł po schodach, przeszła przez 
kark, płuca i nerki i utkwiła w dolnym 
żołądku. Śmierć nastąpiła wskutek wew- 
netrznego wylewu krwi. 

Na miejsce zabójstwa przybył wkrót- 
ce po wypadku podprokurator, który za- 
rządził natychmiastowe aresztowanie Ka- 
czanowskiego. Rana jaką sobie zadał, 
jest tak nieznaczna, że nie zaszła potrze- 
ba odsyłania zabójcy do szpitala. Aresz- 
towanego osadzono w oddzielnej celi wię- 
zienia Stefańskiego do czasu ukończenia 
śledztwa. 

Sprawie nadany został tryb doraźny. 

— TRUCIZNA W WĘDLINACH. Zatruciu 
uległ po spożyciu wędlin krawiec Wincenty Szy 
dłowski łat 33, zam. przy ui. Borowej 16. Stan 
jego jest ciężki. Pogotowie przewiozło go do 

szpitala żydowskiego. 

—ZNACZNA KRADZIEŻ. dam- 
ską i biżuterję łącznej wartości 3.000 zł. skra- 
dziono w dniu 13 bm. z mieszkania Bazylego 
Kotłowa przy ul. Archanielskiej 3. Złodziej 0- 
tworzyli drzwi zapomocą dobranego klucza al- 
bo wytrycha w czasie nii i 
ków w mieszkaniu. 

NOWA WILEJKA 

— Uroczysta procesja Bożego Ciała w N.- 
Wilejce odbędzie się w Parafji Wojskowej Św. 
Stanisława Kostki w Nowej Wilejce w dniu 15 
b.m. o godz. 17.30. W procesji weźmie udział 
cała załoga wojskowa, przygrywać będzie or- 
kiestra 85 p.p. Strz. Wil. Ołtarze przygotowu- 
ją rodziny wojskowe: 85 p.p. Strz. Wil., 13 p. 
ułanów wil. i 19 p. a L 

Przed procesja zostaną poświęcone obra- 
zy ołtarzowe Serca jezusowego i Niepokalane 
go poczęcia Najśw. Marji Panny, wykonane 
przez żołnierza artystę-malarza Bielawskiego i 
oprawione przez plutom pionierów 85 p.p. Strz. 
Wil. 

ŚWIĘCIANY 
— POŻARY. W dniu 12 bm. około godz. 

14-tej we wsi Odziusze, gm. kiemieliskiej, w 
czasie pracy w polu, zabity został przez piorun 
Baran Antoni, mieszkaniec tejże wsi. Wraz z 
nim zginął koń. 

— We wsi Wygunie gm. komajskiej, wsku 
tek zaprószenia ognia od papierosa, wybuchł 
pożar w stodole Antoniego Bulko. Spłonęła ona 
doszczętnie. Równocześnie ń przerzucił się 
na sąsiednie stodoły Alfonsa Busaka i Adolfa 
Struskiewicza, które również . Poszko- 
dowani obliczają swe straty na około 1.500 zł. 
Zagrożone były inne zabudowania gospodar- 
cze, lecz dzięki energicznej akcji miejscowej lu- 
dności pożar umiejscowiono, 

POSTAWY 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ PASTUCHA. 
We wsi Stanisławce, gm. wołkołackiej, 12-letni 
Bronisław Struk, pasąc krowy na pastwisku, 
wystrzelił z pistoletu własnego wyrobu, sporzą- 
dzonego z blaszanej rurki. Lufa pistoletu rozer- 
wała się i Struk doznał tak ciężkich poranień 
głowy i ręki, iż życiu jego zagraża niebezpie- 
czeństwo. 

BRASŁAW 

— POŻAR WSI. (Wczoraj we wsi: Bo- 
rowo gminy bohińskiej wyłbłuchł pożar 
w zabudowaniach  Umpirowicza: Antonie- 
go. Ogień przeniósł się ma sąsiędnie  bu- 
dynki. Spłonęły 22 domy mieszkalne, 6 
stodół i łaźni, spelił się jedemi koń. — 
Przyczymy pożaru narazie mie ustalono. 

——-000—— 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA, 14 CZERWCA r. b. 

Za 100 kg. parytet "Wilno. 

Ceny tranzekcyjnie: Żyto zbieranie — 
19,75 — 21,25. Pszeniica zbieramia 30,50. 
Mąka pszenna 0000 A. luks. 57,50 — 
58,75. Męka żytnia 55 proc. — 33—, 65 
proc. — 28,— sitlkowa — 23 i pół, razowa 
— 28 ipółŁ Kasza gryczana 1/1 paliona 
Kasz:: perłowa! (pęcak) Nm 2 — 29.50 — 
— 38, Kasza gryczama 1/2 palona — 35. 
Kaszi perłowia Nr. 3 — 35— iKiasza ow- 
siana — 50.— 

Ceny orjentacyjne: Jęczmień ma kaszę 
zbierany — 17.50. Owies zbierany — 18,75 
— 14—. Otręby żytnie — 1025,. otręby 
pszenne — 11— otrmęby jęczmienne — 10, 

Ceny Inu bez zmian. 

  

— TYGODNIK ILUSTROWANY — 23. W 
ostatnim numerze poruszone zostały następują- 
ce zagadnienia: Tajemnice konferencji rozbro- 
jeniowej, katastrofa dolara, zagadnienie akcji 
katolickiej, walka o Mateusza Bigdę, Między- 
narodowy mityng lotniczy w Warszawie, wyzna 
nia pisarza Jana Parandowskiego — odpowied- 
nio i żywo ziłustrowane. 

— TĘCZA — czerwiec. Najnowszy, szósty 
zeszyt „Tęczy* przynosi między wieloma inne- 
mi artykułami pracę prof. Kilarskiego 0 emi- 
grancie polskim, który zrobił niezwykłą karje- 
rę. Faustyn Wirkus, syn emigranta polskiego z 
Pensylwanji, przydzielony został jako szerego-- 
wiec amerykański na wyspy. Wielkich Antyli. 
Po wielu niezmiernie ciekawych i romantycz- 
nych przygodach, obrany został Wirkus przez 
lud wyspy Gonawa jej królem z nieograniczoną 
władzą. Godność tę utrzymuje Wirkus do dnia 
dzisiejszego. W ostatnim czasie w znanej Ко- 
lekcji Payota w Paryżu ukazała się naukowa 
monografja o niezwykłych dziejach Polaka. Mo- 
nografja ta wzbudziła zagranicą olbrzymie za- 
interesowanie. O sprawach tych informuje czy- 
ana polskiego pierwsza z czasopism polskich 
„ Tęcza”. :



  

SPORT 
KALENDARZ ROZGRYWEK O MISTRZO 
STWO OKRĘGU (W KIL. „A* W PIŁCE 

KOSZYKOWEJ iPANÓW. 

Piemwiza tuma mozpocznie się dniia 16 

b. m. o godz. 5 po płoł. meczem S. M. P, 
— Msłkiabi, AZS — Strzelec, Ognisko — 

WKS, SIMP — Strzelec, Makabi AZS. 
17-go b. m. io godz. 5 pp. — SMP — 

'WIKS, AZS — Ogniskio, Mialkabii — Stnzelec 
AZS—WKS, SMP — Ognliski. 

18-gi0 bm. godlz. 10>iia — Mialkabi — Og- 
niskio, Sinzelec — MWIKS, SMP — AZS, Strze 
tea — Ognliskio, Makabi — WKS. 

Killubu stojące na pi miejseu 

wydelegują idyżurniych do pilnowania szaf 
ś dosttartczają piłki. Zawody odbędą się w 
parku sportowym im. gen. Żeligowskiego. 

MECZ LEKKOATLETYCZNY 
WOJSKOWI — CYWILNI 

PO PIERWSZYM DNIU PROWADZĄ CY 
WILNI 38 : 34 : 

Wiezoraj mozpoczą! się miecz lekkoatie- 
tyczny wojskowi — cywlilni sławiem lekko- 
alligęci WKS“u Šmigly Wiilmo comtra 'tea- 
mowii pozosłałtych kliubów:. 

Po pilenwszym dniu zawiodów prowadzą 

cyr»ide wóżniieą czterech punktów. 
Oto wyniki nozegremych konkurencyj: 
Bieg 100 m:tr. 'Wlieczorek (W) 11,3 sek. 
Szeze-fbiidki (C) 11,7 sek. 
Żyliński (C) 

” Rzut kulą: Zilemiiewiicz (W) 12,83 mtr. 
Naiwojczyk (W) 11,72, Wasilewski (0) 
10.68. 

Skok wdal: Wlieczorek (W) 6.61, Szezer 
bicki (0) 6.41, Żyliński (C) 6.30. 

Bieg 400 mtr. Żyliński (C) 54.6, Sło- 
nimaczyłki (C) 56.6, Hloruałtkiiewiiez (W) 

Rzut djyskiem:  Ziiemiiewicz ((W) 40.29, 
Wiieczonek (W) 39,55 Wasilewski (C) 
31.89. 

Bieg 1500 mitr.: Sidonowiiiez (C) 4119 

Herman (C) 4276 Rudek (W). 
Sztlatfeta 4100: Cywillni (Wiasillewski, 

Kawalski, Żyliński, Szczerbicki) 47,3 
Wojskowi (Zilenilawiicz, Kilis, Sadow- 

Ski, Wieczorek) 48. 

W barwach Wojsk. (KIL Sport. Śmijgły 
— Wilno mieliśmy Kililksa (z 1 p. p. Leg.) 
omaz samych saperów z 3 Baoniu Sap. 

Dzisiejszy mecz piłkarski 
Dziś na boisku Miaikabi ю gadz. 54tej 

odbędzie się ciekawy: mecz piłkamski. — 
(Włallczyć będą ое ambitne drużyny, — 
dla których  zdołyycie dwóch pumktłów 
jest przy iobecmym  sitalniie 'bsłbleli, krwesiiją 
mieskończeniie ważną. Mamy mw myśli — 
drużyny Dmukanrz ii ŻAKS, które w: pierw 
szem iepotkaniu mzyskały rami. 2:2, 

L a] 

POPIERAJCIE L.O.P.PJ 

nowogtódzka 
— URZĘDOWA. W dniu 14 b, m. p. 

wojewoda Świderski przyjął: pp. Szale- 
wiicza ti posta G. Szymanlowskiego, 

ZEBRANIE” GRUPY REGJONALNEJ 

BBWR. (W/ dniu 13 b. m. w lokalu se- 
kmetarjatu wojewódzkiego BBWR, odby- 

ko się zebinanie grupy negjonalnej posłów 

i senatonów, Ziemii Niawogródzkiej. 
Zebramie było  ploświęcome iomówieniu 

spraw goąpodarczych, wi nawiązaniiu do 0- 
statniiej koniferenicji gospodarczej odbyitej 
wi Wiamszawiie. 

— DZIŚ ŚWIĘTO PIEŚNI W NOWO- 
GRÓDKU, Dziś :(15 czenwica) w! sali tea- 
tma miiejskiego odbędzie się porwiartawie 
święto pieśni. Na program złożą się wy- 

stępy ichórówi ludowych, szkolnych, iinsce- 
nizacje pieśni, (tańce ludowe i popisy mu- 
zyczme. 

|  Pocz, o godz. 12-tej. 

‚ — „KRZYŻACY” [Wi NOWIOGRÓDKU. 
W dniu 12 b. m, w sali kina miejskiego w 

Nowogródku stalły. zespół teatralny Kio- 

lejawego Przysposobienia Wojskowego w 

Brześciu m/Bugiem wystawił iwilidowisko 

w 7 obrazach p. lt. „Krzyżacy! według — 
słynnej powieści H. Sienkiewicza: 

Trudno się powstrzymać, by mi tem 
miejscu mię podkmeślić dużej wantośći ze= 
społu.  (Podł względem anrtystycznyji od- 
twóncy wól: Jumamda ze Spychowa  (Bole- 
siław Sidorowicz — kierawnik zespołu), — 
Danusi Jurandówniy, (Stamisławia. Czyżew- 
ska), Madko z Bogdańca (T. Rajkowski 
— reżyser i b. pomysłowy: dekionatar), — 
Księcia, Jiamusza Mazowieckiego (Zyg- 
zmunit Goździedki), Księżny Danuty (N. 

Stępniakawia), Zbyszka (Czesław: Kond- 
racki), — wykazali: piierwszorzędne walory 

dramatyczne. 
Publiczność nowogródzka jednak mie- 

amając zespołu, miało przygotawana knót- 

ką zapowiedzią. unządzanego przedstawie- 
mia — miezbyt licznie przybyła ma to 
przedstawienie. 

Według ułożonego programu Zespół bę- 
dzie iw czemwiau kolejno ma wiystępach w. 
następujących miejscowościach: 13 czanw- 
ca w Baranowiczach, 14 — w: Lidzie, 15 w 
Grodnie, 16 — w Druskienikach, 17 — w 
Wilnie, 18 — nv Turmonitacih, 19 — 5; Nio- 
wło - Święciamach, 20 — w iPodbrodziju, 21 
— № Lynliupach, 22 — wi Głębokiem, 23 w 
Kmólewszczyźnie, 24 — w: Mołodeecznie, 26 w 
Pińsku i 28 w Gdyni. j 

Występy zespołu. (teatru stałego ) KIPW 
z Brześcia — powinny zaliniieresowiać iezyn 
nik społeczny: w jalknajszerszym. stopniu, a 
pnzedewiszystkiem  ikiomitety. „Święta Mio- 
rza — ze względu ma pnadukowaną ю- 
becniie (przez (iem zespół sztukę. Wartość 
bowiem tego zespołu jalko czynnika pmopa- 

gandowego . jako czynnika kulturalmo - 0- 
świańowego, jest naprawdę nieprzeciętna. 
Sami artyści, oprócz wysokich zalet ar- 

tysttyceznych, (ożywieni są  jaknajlepszym 
duchem, jalknajlepszymi chęciami, co da- 
je gwarancję że rw, pracy swej mie ustaną 

a mając na 'eelu jedjymie dobro społeczne — 
warci są również _ jaknajwiększego uzma- 
mia. 

Podknešliė maležy. wysoce obywatel- 
skie staniowisko p. Iwienieckiego, który 
zespołowi wi Nowogródku, udzielił prawie 
bezpłatnie sali. 

    

   

    

  

  

a L i i k i DAERÓŚ 

„ Wydawca: Stanistaw Macklewicz 

grodźięh/ka 
— SKAZANIE WSPÓLNIKÓW. MOR- 

DERCY $. P. POSTERUNKOWEGO — 
RZODKIEWICZA. ' Sąd Okręgowy w tyan- 4 
że skliadziiie rozpatrywiał ispuiawę  Leoma 

Piechunia, Jerzego Kupyckiego i Jana By- 
czka, oskarżonych — © to, że pomagali mor- 

dercy: s. p. post. Rzodkiiewicza Rogajazew- 
sikiemu  ulsrywać się od poszukującej 

iwiłaldzy bezpieczeństiwa. 
ię dlostariezaniiem Rogacząwskiemu ubnta- 

nlia i pożywieniia. Piiechun zaś dostarczył 
monderiecy Kkryjówikę pod swoją stodołą, 
gdzie też R., będące przez policję wyłkiry- 

ty popełnił samiobójstiwio. 
Sąd skłazał wszysiikiich (tinzech  oskaxrżo- 

niych pio 2 lata więzienia. Piechuna: bremił 
p. mec. Lobman, Blyczka p. mec. (Horbaczewj 
ski a Kapyckiego: p. mec. Kinzyżanowski. 

— WYBORY DO BIAŁOSTOCKIEJ 
IZBY ROLNICZEJ. W dhiu 27 b. m. o g. 
10-tej w sajlli posliecddzeń Sejmiku Powilatio- 
włągo wdbędzie się zgromadzenie wybor- 
cze Gwodzieńskiego Okręgu [Wybonczego 
dla dokonania wyborów madeów. do: Влайо- 
stodkiej Izby; Roliniiezej. 

— W TYM TYGODNIU MA BYĆ URE- 
GULOWANIA SPRAWA TEATRU MIEJ- 
SKIEGO. Jak się dowiidujemy, w tym ty- 
godniu ma być rozsirzygnięta sprawa — 
prawadzenia w przyszłym sezonie teatru 

miejskiego. 
Ost:ftecznie wpłynęło 8 ofert, a miamło- 

wieie ad: pp: 1) +: Kazimierza Opalliń- 
skiego, 2) Jerzego Szyndlera meżysena (tea- 
tnu miejskiego wi Łodzi, 3) Jana Ottiręb- 
skiego, dyr. iteatriu miejskiego wi Płodku, 
4) Józefa Gmzednickiego, b. dłyrekiona Ite- 
atmu miejskiego iw Lublinie, 5) Karola 

Wymwicz - Wiehmowiskiego z (Wilna, 6) Sta- 
miisławia Skalskiego, reżysera testru w 

Bydgoszczy, 7) (Władysława Czenigeny, b. 
dyrektora: i! reżysera tteatirów ma Łotwie i 
8) Alekiszindra Rodziewiicza, dyr. Teatru 
palskiego ma: Wołymiu. 

Jak z powyższego wymika z byłej dy- 

wekcji teatru miejskiego jedynie p. Opa- 
liński złożył ofertę mańomiasti p. Kirokow- 

Ук& nie złożył. — Mimio tto, pewine koła 
riyisuwają — kiandydaitumę IKirolkkojwisikii 
— Ottnębskii, z których pierwszy objąłby 
ikienowinietiwio amtystycznie, a drugi kie- 

mowiniidtwio administracyjne teatru. 
— POSIEDZENIE SEJMIKU. W dniu 

27 odbędzie się XX posiedzenie 2 kadenieji 
Sejmiku Grodzieńskiego, ło następującym 
porządku dziennym : 

1) Zaalkceptowaniie protokułu z ostttnie- 

go posiedzenia Sejmiku. 2) Sprawa  zalle- 
galizowania nazwy 81 р. p. Strzelców 
Grodzieńskich imieniem  Ksmróla Stefana 
Be:ttorego. 3) Sprawy pomocy siewmej dla 
powiatu (gwamancja dla zjednoczenia wol- 
miiezo - handlowego). 

4) Sprawy (pożyczkowe: a) konwers — 
ja pożyczki dolamowiej, ib) ikoniwensja po- 

życzki ma budowę szkół, e) uchwała 0 za- 
ciągnięciu , pożyczki 25.000 ma spłatę iwiek- 
sli Zrzeszenia Samorządów Powiat. 

d) uchwała (dopuszczalnego krótkoter- 
miimiowiego zadłużenia Związku Komunalne- 

go. 5) Statut o powiatowym fumduszu na 
dokształcanie pracowników  samorządo- 
mych. 6) Przyjęcie regulaminu obrad Wy- 
(działu (Powiiatowiego i (Komisji Rewizyjnej 
7) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 
woki 1932/33. 8) Sprajwozdanie Kiomisji Re- 
wiizyjnej. 9) Sprawa szpitala Okręgowego 
w Grodnie i likwidacja szpitala: sejmiko- 
wiego. 10) Wolinie wiolioski. 

— PORACHUNIKI OSOBISTE. W dn. 
miczorajszym na! tle porachunków losobi- 
stydh zostiał udenzomiy  sielklieną po gło- 
imie Mikłaszewiicz Stenisław (Jagiellońska 
74)  kitórego lodwiiezionio dlo szpitala. 

Cios zadail miieznany osobnik. imieniem 
Stamiisławi zam. ipnzy ul. św. Trójcy. 

— SPORT. Wi dniu dzisiejszym rozpo- 
czynają sie mlisiinzositiwa podokręgu w 

gułach Sportowych. Udział biorą. drużyny 
81 p. p., Sirzelida, Żandarmenji, Łączności 
2 DAK, i „Cregpvili'* 

* 

        

* * 

Najbliższe mecze o mistrzostwo kil. „A* 
"w piłee niożniej mozegranie zostaną w: dn. 
17 i 18 b. m, (W pierszym dmiiu 76 p. p. 
gra z Suwialską Młalkabi (ostatni mecz) 
IW: drugim. drużyma „Ciresoviu* zmienzya 
2 „Klnaftem“. 

— SPORT W ubiegłą sobotę i nie- 
„dzielę 'wSzystikie cztery drużymy grodzień- 
Skie waliczyły w, bojach lo mistrzostwo kl. 
„A“. 

„Oresovia“ mozegrada mecz w Suw:ll= 
kach zidružyną „Maikalbi“ uzyskiując wymil 
remisowy 1:1. 

Tutejsza „Makabi* przegrała «u Girod- 

mie z Ż. K. S. Białostockim w stosumiku 
0:2 (0:1). f 

76 p. p. rozegrał mecz z „Kmafłtem* — 
zwiyciężając w stosunku 3:1 (1:0). Wloj- 
skowi grali w składzie osłabionym; gdyż — 
wuwažając „Kraft“ za pmzeciwnika „pewnego 
2wyciestwa“ mie spmawadzali swych gina- 
czy & y i Wiila. 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ | 
DOMINIKANSKA 26. 

  

  

Śpieszcie zobaczyć szampańską, arcywesolą 
komedję pt. 

Maleńka z Montparnase 
Główne role kreują: czarująca pełna wdzięku 
GRAZIA DEL RIO oraz bożyszcze kobiet LU- 

CJAN GARAS. 
NADPROGRAM: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 
AAASAŠAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
3009099000630 
® 
© 

ZDROJOWISKO 

PAŃSTWOWY ZA 
KĄPIELE 
  

łatorjam. — Kąpiele tlenowe, pianko 

Ordynują profesorowie U. 
Ceny za zabiegi lecznicze 

BO gi 
(Pomoc wyrażała | 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE — 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. lnha- 

zakład leczniczego stosowa nia słońca, powietrza i ruchu. Jedyne w Polsce 
kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. © 

W okresach 15.V.—15.VI. i 1—30.IX 15% zniżka na wszystkie zabiegi. 

ZEBRANIE (BEZPARTYJNEGO 
BLOKU MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH 
W dniu 10 b. m. mw Ognisku kolejowem — 

  

rzewodhnietwem p, Słtanikiewiicza od- 

było się zebranie członikówi Bezparttyjjniegio 

Związku Maszynistówi Kolejosiych. Na ze- 

braniu omówiono sprawozdania z działal 

oddziału oraz «w dzialłziinłości okrę- 

które przyjęto do wiadomości, na- 

ie przewodniczący mawioływał zebra- 

nych do asekurowania się w FKO. ! 

— UROCZYSTE OTWARCIE RZEŻNI 

MIEJSKIEJ. W daiu 13 b. m. 0 godz. 14 

została uroczyście oltiwanta rzeźnia miejska 

W hallu zgromadziło się sporo elity 
baraino xiakiej na czele z przedsfiawicielem 

pania starosty Neugebauera, który był na 

zjeździe m Niowiogródku, p. Surowińskim, 

który przecinając wstęgę, wygłosił krót- 
kie przemówienie o znaczeniu dla miasta 

otwarcia, rzeźmi, i życzył powodzenia ma- 

stępnie p. burmistrz  Jammulski wygłosił 

krótkie przemówienie poczem zapnosił о- 
ibecnych ido zwiedzenia! rzeźnk. 

Wszyscy goście z siiedzili pięknie urzą 

(dzone hale* rzeźniiane dla. bydła, trzody 
chlewnej, stłudnie i resztę urządzeń, które 
naprarwidę idhoć wykończone w połowie @а- 

ja imponujący wygląd. 
Po zwiedzenilu odbyło się krótkie 

me przyjęcie, 
— NIEFORTUNNA PODRÓŻ ARTY- 

STÓW. Zmakiomitych amtystów scen sito- 
łecznych Romanównę i Więgierko, którzy 
robią tournee artystyczne ze sztuką Ge- 
raldi'ego p. t. „Jam i Krystyna” rw dmo- 
dze z Wiiliniu do Barafałowiicz społkiała dwiue 
kiniotiniie, maz koło Mołczadzii dmągi raz tuż 
pod Bałranowiczami niemiła; przygoda. 

Wspaniały (wóz miarki  „Taliia“ kitonym 
podróżują, miezwiylkł chodzić po miaszych 
tresowych dhriogach, ugrzązł tak fatałnie 
w szezerem polu, że wiele czasu upłynęło 

zamim zdołano sprowadzić z okoliczniego 
dworu pomoc jw postaci 4 koni, ludzi i de- 
sek. 

Sympaltyjczni . <wtyści  podjechali pad 
gmach 'teatmu w cnwili, gdy jego podwoje 

zamiykałby się za opuszczającą kieatr pu- 
bliiezniościią, której  zanilepokojeni)  losera 
antystów współpmacowniicy  ozniajmiili — 
przykrą wieść, iż wiobee nileprzybytcia czo- 
towych «ntystów., przedstawienie mosta- 
je odwołane. 

Pamii Romanównia | Więgienńko. za naszem 
płośredniidtiwiem mszepraszalją za zawód, — 
jaki naitmio ich 'wiot4 sprawili publiczności 
barzniowileklieij 

Mili ci ludzie, mimo doznanego @- 
świadczenia zamierzają odbyć samachio- 
dem dalszą tniasę ii! udają się w dniu dzi- 
siejszym dlo Pińska. 

— WYCIECZKA DO WARSZAWY. — 
Towamnzystwio Kmrajoznetwcze ogłosiło zapi- 
sy na wycieczkę (do Wamszaiwy. 

Zapisy przyjmuje sekretarz T-wa 
Pigulewskii (Magistrat). 

— ŚWIĘTO (PIEŚNI I POŚWIĘCENIE 
KAJAKÓW SZKOLNYCH. W  dhiu 11 
b. m. odbyło się 
czystość poświęcenia kajaków szkolnych 
urządzonych stewaniem Oddziału Ligi! Mor 

skiej i Kolonjaimej, Padczas Mszy świętej 
przygrywała orkiestra 78 p. p. 

Do kościoła: zgromadziła się dzistwa 
wszystkich szkół z miasta ji powliatu bar- 

dzo licznie gdyż uczestników było przeszło 

2000. 
Pio nabożeństwie i ustawiemiu się w 

szeregi ma (czele z orkiestrą 26 p. uł., kiro- 

„czyła dziatwa ze swemi kajakami, dalej 

orkiestra 78 p. p. do Pomnika Niieznanego 

Żołnierza. 
W pochodzie brało udział kilka tysięcy 

ludzi wraz z dziatwą szkolną. Po ustawie- 

miu dziatwy i chóru przy Pomniku, do 
zebranych przemówił pam starosta Neu- 

gebauer, mówiąc ©o zniaczeniu śpiesiu dla 

Państwa. 
Nasiiępnie pod kierownictwem p. Pie- 

kuiskiego dzieci: szkół iodśpiewały szereg 
pieśni oraz Hymn Narodowy. IPiešni byl y. 
cdšpiewane przy. akomjpanjamencie or- 
ikiestry 78 p. p. i wypzdły mające na. wzglę- 
dzie połączenie kilku chórów (2000 dzia- 
twy)  bandzo dobnze, to (też publiczność 
„darzyła ich oklaskami, 

IPo zakończeniu ceremonjji pod pamimi- 
kiem Nieznanego Żołnierza, uczmilowie 
słianszych klas ma czele z orkiestrą 26 p. 
uł. odnieśli kajaki ma jeziono Żłłobin, gdzis 
kapelam: wojskowty iks. Aleksandrowicz — 
wygłosił krótkie przemówienie iii poświęcił 
kajaki. 

Zeiciągnięto chorągiew mia maszt i or- 
kiestra. odegrała Hymn| Narodowy, maistęp 
mie sporiłowiey | mai kajakach przedefillo- 
A przed publieznością, stojącą ma bnze- 

gach. 

Wieczorem w Sali kina Casino odbył 
się wieczór pieśni, który wypadł impo- 

mująco. _Popisyjwało się 14 chórów, iktóre 
adŚpiewały szeneg_ piosenek. "Wieczór za- 
kończył sie komnicertem orkiestny: 78 p. p. 

Lnergiczay samodzielny akwizytor 
kontentujący się małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Stowo“ 

pod „Słówko*. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich apieksch 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

CEDTYTITIKTZEZEI 

  

   

   
    

  

skrom- 

  

Pp. 

  

  
  

   

  

   

    
   

NAD NIEMNEM 

KŁAD ZDROJOWY 

we. Zabiegi specjalne. Słynny 

S. B. i lekarze specjaliści. 
i taksa kuracyjna  zniżone. 

Drukarnia 

Święto Pieśni oraz uro- 

    

  

Pierwszy film w Polsce ošwietlający niesamowite 1 tajemnicze praktyki hinduskich jogów p. t. 

CHANDU z EDMUNDEM LOVE i BELĄ LUGOSI w xa z.. 
Smiertelna walka o tajemicze promienie Śmienci! Straszliwa działalność oro- 
mieni „X“. Oto emocjon, treść tego filmu. Od jutra w kime , CAS:NO“ 

  

CN dod. džw. 
oraz najnowszy 

Pat'a 

Następny pregram: Film tajemnic jogów ”,CHANDU* 

Tylko ken dni! Najnowsza komedja = VLASTĄ BURIANEŃ 

„+ Adjutant Jego Wysokości 
CENY ZNIŽONE 

Dz. balkon 5 gr. Dz. parterjł gr. 

  

Zawsze porywający i 

NAUCZ „НЕ 
Dziś! Najnowszy przebój! 

uroczy 

MNIE KOCHAĆ 
RAMONK NOVARRO 

Sport — Milošė — Wesele życie złotej młodzieży. 

w swej ostatniej kreacji 
miłosnej 

Ceny zniżone 

  

CENY: 

Balkon 25 gr. 
Parier 

od 54 gr. „PAN“   
cośmy dot. 

oglądali 

  

Atrakcja.! Dziś. Film o 100 proc. lepszy od „Sterowca L A 3*, lepszy od wszystkiego 

E$KADRA $STRACEŃCÓW 
Kapitalne sceny ewolucyj lotniczych, mistrzowska reżyserja, łascynująca gra artystów. 

Każdy musi zobaczyć. Wkró:ce na naszym ekranie: miła niespodzianka. 
  

  

Dziś! Przebój 

filmu , olywoni | 
Kabarety paryskie. Tańce. Spiewy 
W rol. gł. ulubieniec kobiet, bohater 

śpiewno-dżwiękowy. 

„Kongres tańczy 

NOCE PARYSKIE (Montparnasse). 

HENRY GARAT:LLI 
Ceny na wszystkie seanse: Parter od 25 gr, do 50 gr. 

  

„МГ 
Dziś! Najnowsze arcydzieło! 
Poraz pierwszy w Wilnie! KABIRJA uosob. 

w 10 akt. w rol. gł. 
siły męskiej 

Blanka Albertini 

weg monnmentalnego poematn miłosnego Gabrieia Danunzie 

Macistes : jasnowł. Venus 

Miljony kosztów realizacji. Niezrównany przepych wystawy. Krwawe orgje w świątyni Moloha 

  

życie! Najbardziej 

  „LUX 
Dziś podwójny program! I) Film prawdziwy jak samo 

2) Wielki polski 100 proc. 
džwiekowiec 

artystyczny film dźwiękowy p. t. EMMA 
matycznego napięcia. W rol. gł. tragiczka Światowej sławy MARJA DESSLER. 

„„UWIEDZIONA“ 

(Niepotrzebna matka). Nie- 
zwykłe sceny pełne dra- 

@& Wrol.gl. MARJA MALICKA, 
ZBYSZKO SAWAN i inni. 

  

Światowid   Dziś wielki świąteczny podwójny program. 
1) Szampańska komedjo-farsa_ 

sza słynna rodaczka LYA MARA 
oraz 2) Przepiękny flm polski 

„DZIŚ TAŃCZY MARJETTA" 
„TAJEMNICA STAREGO RODU" 

W rol. gł. J. $mosarska, J. Marr. K. Krukowski, Wł. Walter i inni. — Dia młodzieży dozwolone. 
M rio OS 2   

  

| Wytwórnia sztucznych wód 
mineralnych | napojów 

chłodzących 
pod firmą 

„£ TRONSZCZYŃSKI” 
W WILNIE 

pod kierownictwem współwłaście 
mag W. Wrześniowskiago 

poleca: 
sztuczne wody mineralne (Vichy, 
Ems, Karlsbad i inne) i napoje 
chłodzące, przyrządzane wyłącz- 

nie na cnkrze 
Zakład: Piwna 7: 

Magazyn; Wielka 50. 

  

  

DZIECKO POLSKIE 
Szkoła pryw. powsz. Stei. Świda z I-szą i 2-ga 

kl. gimn. i z przedszkolem 
wiek dzieci od 4 do 14 lat. Opłaty zniżone (od 
15 zł.), za 2-je dzieci ustępstwo. Język francu- 
ski nadprogramowo. Zapisy i egzaminy do 28 
czerwca w godz. urzędowych. Od lipca kance- 
larja czynna od 4 do 5 pp. Mickiewicza 11-11. 

450 H. P. 
(iły wodnej | 
do wykorzystania 

ma. LADIWATÓW 
CZWIAR'TEK, dnia: 15 czerwca 

9.00 — Niabożeństwio 
11.57 — Ozas. 
12.10 — Kom. meteo 
12.15 — Poranek symfon, 
1400 — Wynik konku*su rolniczego. 
14.15 — Koncert 
1445 — Odczyt. 
15.05 — Pieśni, 
15.30 — Wiad. bież. 

15.35 — Muzyka 
16.00 — Program dla dzieci. 
16.30 — Tramsm, meczu 'tenisowego — 

Polska — Włochy. 
17.00 — Odczyt. 
1415 — Transm. 

skich z Kwafkowo: 
18.40 — Progmam mia piąte 
18.45 — Skrzynka. pocztiawa. 
19.05 — Słuchowisko 
19.45 — Skhzynika techmiczmia: 

20.00 — Koncert popuflartny 
20.55 — Dzienjiik nvieczormy 
2105 — Kiomicertt. 

2200 — Murzyikai tianeczna. 
22.25 — Miiaid sponttiowe. 
22.45 — Muzyka: Itlainieeznia. 

PIĄTEK, dnia 16 czerwica 

7.00 — Czas. 
12.05 — Transm. zamknięcia i agłosze- 

mia: wymikow I Miedzynanodowego , Konr 

kursu Tańca Arftysttycznegia 
12.25 — Audycja: dla poborowych. 
15.20 — Program dzien. 
15.25 — Giiełda moln.. 

uroczystości: Hueul- 

15.35 — Piyliy 
16.00 — Muzylkia' lelkikia: 
17.00 — Opera. 
18.15 — Odlezytt. 
18.35 — Wiad. bieżące. 
18.40 — Ze spraw litewskich. 

18.55 — Konicent. 
19.25 — Przegląd prasy; 
19.35 — Rozmaiit. 
19.40 — Na wildniokiręgiu. 

20.00 — Копеет. 
20.30 — Dzieninik пуесл. 
20.40 — Weckenid 
%0.50 — Koncert 
22.00 — Muzyka. Itlamiecznia 
22.25 — Wiiad. isportt. 
22.35 — Kiom. meteor. 
22.40 — Miuzylka ifamecznia z Ciechocinka 

Wydawnictwa „SŁOWO 

Ш оа 12 — 21 
| ul. Mickiewicza 24 

Hurtowa sprzedaż 

Cement "M. Deal 
Wilno, Jagieliońska 3, tel. 8-11 

Składy: Kijowska £, tel. 9 99 
  

  

PARCELE DO SPRZE ANIA 
przy ul. Subocz i Popławskiej. Tanio, na do- 
godnych warunkach, ziemia ogród. — Dowie- 

Tanie letnisko 
1 i 2 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domn — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą i kuchnią. 

w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2. 
    dzieć się: Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8.     7" POKÓJ 
LETNISKO 

a O mn 7 AAAAAAAAAA AAA MAMAMA lub dwa, Z a Abt 

BEES AWZN CI i dą, obok lasu, do wy- 

iekarze Letniska nająsa tanio. Zakret — 

az ZALESZCZYKI ej GM e KA 
— — — == —- wiedzieć się godz. 

DOKTOR poon „Lada“ a 12 do 5 po poł. 
niestrem — — pokoje -- — — — -- 

zeldowicz słoneczne, kuchnia zna- . 

Choroby skórne, wene- komita, na żądanie die- 
ryczne, narządów  mo- tetyczna. Ceny niskie.. 

czowych. Dla urzędników — zni- 

od 9 do 1 i od 5 do 8 żki. Żądajcie prospek- 
wieczorem. Ul. Mickie- tów. 

wicza 24. 
DOKTOR DANIUSZEW 

MAJATEK |zeloowiczowa | EP ETE% o 
kobiece, weneryczne — pensjonat — poczta — 
narządów * moczowych Daniuszew — Kiersnow 

od 4—6 ska stacja  Smorgonie. 
— Plaża, kajaki, tenis. 

LETNISKA 
DOKTOR do wynajęcia w mająt 

Biumowicz ku 6 klm od Wilna. 
uowiedzieć się tel. 1134 

Choroby skórne, wene- — — — — — — 
ryczne i moczoplciowe. LETNISKO 
WIELKA 21 — tel. 921 w majątku (okolica Na 

od 9 — 1 i 3 —8  roczy) las koło domu z 

tel. 277. 
  

  
  

WZ OP. 25; całodziennem utrzyma- 

= niem 80 zł. miesięcznie 
——————— W. Pohulanka 16 - 37. 

LET NES-KA 
IKuPNO pokoje z kuchnią i we- 

| $PRZEDĄŻ randą 7 calodziennem 
utrzymaniem lub bez. - 

= LL Miejscowosč sucha, le- 
SPRZEDAM DOM na sista w pobliżu rzeka. 
Zwierzyńcu. lnforma- Komunik. autobusem i 
cje Kalwaryjska 12 — statkiem. «Dojazd Jero- 
27; godz. 2—6. Pośre- zolimka, kolonja Zgoda 
dnictwo wykluczone. willa Hryniewskiej. 

LETNISKO WAADAAAAAAAAŁAE AA 
L k į Willa w folw. na brze- 
0 a e gu jeziora w powiecie 

TEFWYYYVVYYYYYYYCTYY brasławskim 12 km. od 

z powodu st. Pohost.— Miejsco- 
wość urocza, sucha, wyjazdu mieszkanie 4 las sosnowy, plaża, 

pokojowe z wygodami 
odstąpię od zaraz. Wi: 
walskiego 6 c m.16 od 

łódź, rybołówstwo, po 
lowanie, radjo. Cichy 

& zdrowy wypoczynek z 
AZER a — utrzymaniem 100 zł. 

MIESZKANIE miesięcznie. Informacje 
3 pokoje ze wszelkiemi Wilno, Mostowa 3a m. 

wygodami wolne od po 28. 
<datku. Tartaki 34a. 

ZZ OE A PEBYNYS G NTA 
DO WYNAJĘCIA 5 w. Andrzejkowie nad 

POKOI eleganckich, w Switezią Wandy  Kui- 
ładnym domu, suche, wieć - Frydrychowej. 
słoneczne ze wszelkie- Pokoje słoneczne wspól 
mi nowoczesńemi wy- NY Salon i taras, bibljo- 

godami. ul. Т. Zana 7 teka, pianino, kuchnia 
m. 4. wiejska, posiłek 4 razy 

ma i |» dZiENNIE. DoSkonała ką- 

OD -1 LIPCA B. R. Piel, auto, dojazd z Ba- 
mieszkanie do odnaję-ranowicz lub Nowo- 
cia składające się z 4 gródka autobusem. Ce- 

pokoi z wszelkiemi wy- NY 3,50, 4 i 4,50 w za- 
godami, gruntownie od- leżności od pokoju. — 
nowione, w centrum Poczta Wałówka koło 
miasta. (0 warunkach Nowogródka  Andrzej- 
dowiedzieć się w pie- kowo. 

i ró natskie Ur om R ="=n > karni róg Garba: i HE it 
Mickiewicza 0 4—6. Е гэ 8 

° pensjonat wśród lasów 
Tenis Rzeka Dancingi. 
B. tanio. Akademikom 
zniżka. Zarzecze 16 — 
17. Godz. 3—5. 

DWA POKOJE 
słoneczne do odnajęcia. 
Arsenalska 6—5. Oglą- 
dać 4—6. 

Kursy Samoch 

  

НЕЛИЖАНИМСАДЯИЕНЕСТВ 
Lekcje 

RODOWIT a 
1 2 Wy BETO" S A FRANCUZKA 

wlad>jąca niemieck m i 
augielskime  posznknje 
na lato posady nauczy- 

cielki w. Jerski 
zauł., 3 m 3 

Nąuczycielka 
Irsncnskiego, Zz ukoń- 
czoną szkołą w Paryżu 
i muzyką wyjedzie na 
lato za przyzwoite wy- 
nagrodzenie — Arse- 
nalska 6 m, 5 od 11— 
12 rano. 

NAUCZYCIELKA 
.rancuskiego (dla dzieci 
metoda specjalna) z do 
brą muzyką wyjedzie 
na wakacje. Trocka 11 
m. 8a. od 12—2. 

  

Pianistka, 
dobry pedageg. Prsg- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki lub też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyńska 

Posady 

DLA TOWARZYST- 
WA dorastających dzie 
ci potrzebna na Jato 
dobrze wychowana wy 
kształcona panna lub 

młoda pani z dobrego 
domu. Pisać: Wagner 
Hotel Georges, Wilno. 

POSZUKUJĄ ‹'° 

  

+77 Znam 
T Maiażnckkkkkkiaie gospod. wiejskie i ku- 

w roli ty= 
tułowej na- 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni —, 
z dobrym akcentem pał 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Posia- 
da świadectwa. Dąbro- 
wskiego 12 m. 3. 

Dowiedzieć się prosię — — — — — — 

Gospodyn: 
znająca się dobrze — 
wszechstronnie ua go- 
gospodarce wiejskiej z 
gotow:niem. Rakomen- 
dacje i świadectwa wy- 
magane. Zgłaszać się 
do 20 czerwca — Zyg- 
muntowska Ne 8 m. 6 

Rolnik 
z tachowem wykształ- 
ceniem,  wykwalifiko- 
wany we wszystkich 
gałęziach rolnictwa po- 
szukuje zajęcia natych- 
miast Najlepsze refe- 
rencje. Oferty w Adm. 
„Słowa* pod Ne 35442 

BUCHALTER - BILAN 
SISTA ze znajomością 
buchalterji hadł., prze- 
mysł. - fabrycznej, rol- 
nej przyjmie pracę za 
minimalnem wynagr. w 
Wilnie lub na prowincji 
Wilno, Garbarska 17 - 
10. 

UCZEŃ GIMNAZ. 
7 kl, przyjmie kondyc 
w maj. lub letnisku w 
zamian za pomoc w go 

spodarstwie. Ś-to Jerski 
JMS Ala S) 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na ma- 
szynie poszsakuje po- 
sady biurowej eksped- 
jenta lub innej. Oferty 
do Redakcji „Słowa, 
pod „Młody* 

yły podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prakty- 
ka biurowa w dziale 
rachunkowo - kasowym, 
praktyka leśna i band- 
lows, posiada dobre 
świadectwa i referencje 
poszaknje jakiejkolwiek 
przcy — biurowej, leś- 
niczego, gajowego — 
ekspedjenta Inb innej 

acy. W miejscn: 
ub us wyjazd. Oferty 
do Red. „Śłowa* pod 

  

POSZUKUJĘ 
posady ochmistrzyni. - 

wszechstronnie 

Mam  świadec- 
Uniwersytecka 9 

chnię: 

PRACY m. 22. 
5 .. JAKIEJKOLWIEK | 

Osoba pracy poszukuje czło- 

inteligentna, w średaim 
wieku zdłagą praktyką © 
(hadowla drobin i trzo- 
dy chlewnej) poszukuje 
zajęcia w charakterze 
gospodyni. — Łaskawe 
zgłoszenia pod adre- 
sem: Wilno, Wileńska 
15 m. 9. 

Młoda osoba 
władająca biegle jęz. 
angielskim i francuskim 
poszukuje poszdy na 
lato. — Zgłoszenia do 
Administracji „Słowa* 
dla „Zet“, 

  

Wileńskie Koncesjonowane 

pdowe 

i motocyklawe © | 
Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 | 

  

wiek uczciwy, pracowi- 
samotny, polecany 

przez osoby znane. — 
Werkowska 30 m. I Ka 
zimierz Kirjacki. 

Młoda, 
inteligentna osoba po- 
sznkuje pracy do dzie- 
ci lub skromnego go- 
spodarstwa. Adres; Po- 
łocka 52 m. 4 

Poszukuję 
jskiejkolwiek pracy. — 
Znam gospodarstwo 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 

  

_ zająć domowem gospo 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkania. Wy 
magania najskromniej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje poważnych osób. 
Ul. B:kszta 11 m. 3-A 
  

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz. szk. 
powsz.) prosi o |sk4- 
kolwiek pracę. — Абгев 
Wiłkomierska Ne 117. 

   
Redaktor w/z Witold Tatarzyński 
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