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00 GHETTA DO KIBUCOW 
Copyright by „Siowo“. 

Palestyna stworzyła grupę kilkudziesięciu kolek: 

tywnych gospodarstw. — Żyje w nich dziś kiłka tysię- 

cy ludzi, dalszych parę tysięcy do nich się garnie. Ko- 

lektywy te prosperują, choć za nimi nie stoi moc żad- 

nej ustawy, żaden terror, choć kapitał który je wspie- 

rał, czynił to niechętnie. |Jest więc poza Rosją taki 

kraj, który ma ludzi zabijających w sobie pocziicie wła- 

sności prywatnej, aż — zdawałoby się — do życia 

prywatnego, aż do nieposiadania własnych ubrań i rze- 

czy. Wychowywują się dzieci, w których pamięć in- 

nego ustroju będzie jeszcze odleglejszą, jeszcze bled- 

szą, jak w inteligencji dzisiejszej wspomnienie przed- 

wojennego dobrobytu, jak wśród ludu wspomnienie 

pańszczyzny. Dokonywa się — na mniejszą tylko ska- 

ję — eksperyment realizacji ustroju o którym niektórzy 

mówią „ustrój jutra', który zawodził dotąd we wszyst- 

. kich tych próbach, które nie działy się pod ochroną 

i musem. Ma już po kilka i kilkanaście lat trwania. а- 

kie są jego, dla nas dalekich sprawom Palestyny, na- 

uki i rezultaty? Czyż tam naprawdę rodzi się nowy u- 

strój i nowy człowiek? 

Odpowiedź na to jest zbyt ważna by ją móc zam- 

knąć w kilku wierszach, jest zbyt trudna do obrony 

wobec ataków, które z lewa i prawa obudzić dziś mu- 

si, żeby, nim padnie, nie wmontować w reportaż tych 

kilka momentów, wyrwanych umyślnie z dwutygodnio- 

wej włóczęgi po kibucach. 

DOLAR SPADŁ O DWADZIEŚCIA PROCENT. 

Wyjeżdżałem z Tel Awiwu do Emeku, siedziałem 

już w autobusie, gdy niemal w jednej chwili wszystko 

zakipiało niespodzianem poruszeniem. / Był to najba:- 

dziej autentyczny zgiełk naszych Nalewek. Po chwili 

dowiedziałem się o co chodzi: właśnie giełda podała 

sensacyjną, doniosłą wiadomość, że dolar spadł o dwa- 
dzieścia procent. 

Spadek dolara był emocją, która nie udzieliła się 

motorowi autobusu, więc po jakimś czasie byliśmy już 

w Emeku, w Merhawji o której pisałem. Wieczorem 

gdy Buchner gdzieś łowił Jariego, siedziałem w całej 

gromadzie kibucników, 'w jadalni kolektywu. Ktos 

mnie spytał: „A co w świecie słychać?" 

Omal nie dałem mu jakiejś zbywającej odpowiedzi, 

gdy naraz przypomniałem sobie tego dolara. Cały 

zmysł dziennikarza, człowieka którego radością jes: 

dostarczenie najświeższej, najsensacyjniejszej wiado- 

mości, którego wielkim dniem są dnie nadzwyczajnych 

dodatków, zbiegł się w jedno, brzemienne zdanie: 

„Wielkie, ogromne zdarzenie: dolar spadł dziś 
o dwadzieścia procent!“ 

Była krótka na mgnienie oka chwila pauzy, w którą 

jednak nie wpadło żadne zapytanie. — Więc dalej, jak- 

bym te pierwsze słowa bił w gazecie największemi ty- 

tułowemi czcionkami, puściłem za nimi śladem rozstrze-. 

lony tłusty druk sensacyjnych depesz. jakby dyktując 

naprawdę nadzwyczajne wydanie pisma. Że z 27 pias- 

trów jeszcze wczoraj, jeszcze dziś rano, spadł dolar — 
dolar — na 23, że zniżkuje dalej. że jestto ni mniej 
ni więcej jak wejście Stanów Zjednoczonych — Stanów 
Zjednoczonych! — w inflację. Że to co uczynił prezy- 
dent Roosevelt to nie wszystko, gdyż właśnie jutro 
przejdzie w Kongresie ustawa, nadająca mu w dzie- 
dzinie polityki pieniężnej dyktatorskie uprawnienia. Że 
nastała panika wszędzie, gdzie tylko trzymano dolaiy, 
że krach wszystkiego co na niewzruszalności dolara, 
jak na dogmacie, oparło swe rachuby... 

— I nic. Poprostu, najwyraźniej, najzupełniej — 
nic. żadnego wrażenia. — 

W chwili tej nie byłem tylko zaskoczony. W chwili 
tej dostałem po nosie. Wszystkie moje dziennikarskie 
ambicje na punkcie tym, że wiem co interesuje czytel- 
nika, że potrafię odróżnić sensację do nudziarstwa, roz- 
bijały się o ten milczący, wyczekujący, „no i co poza- 
tem?“ spokój kilkunastu kibucników. Byłem jak zmyty. 
Ale jednocześnie spostrzegłem, że oto dokonywa się 
rzecz może ważniejsza nawet od tego, że dolar spadł 
o całych dwadzieścia procent. 

Na kibucnikach z Merhawji wiadomość o spadku 
dolara dalej nie uczyniła wrażenia. „Tak, dolar spadł?" 
— mówiło paru. „Panika w Europie z tego powodu?'* 
Te, takie mniejwięcej refleksje, były jedynym odze- 
wem sensacji, którą w tej samej chwili huczały stolice 
świata. Wiadomość że Ordonka wybiera się podobi:o 
do Palestyny, zrobiła nieco potem wrażenie bez 
przesady tysiąc razy większe. Po kibucach często kon- 
certują wybitni artyści. 

Nie wiem czy do wspomnienia tego muszę doda- 
wać coś więcej. W chwili gdy szedł światem krach wa- 
luty amerykańskiej, nie miałem przy duszy ani jednego 
dolara, nie mieli moi najbliżsi. A jednak jeśli nie zro- 
biło to na mnie tego wrażenia, jak rzecz która osobiś- 
cie i bezpośrednio dotyczy, to robiło jednak takie wra- 
żenie jak odległe, obce katastrofy, jak (również nie- 
spodzianie przybyła) wiadomość o zestrzelaniu Szang- 
haju przez flotę japońską, jak wiadomość o wielkim 
wybuchu Krakatau'a, trzęsieniu ziemi, moru w Tybe- 
cie. Na tych ludziach nie zrobiła wrażenia żadnego.   

A przecież należeli oni do narodu, który najczulej, 

najsilniej reagował w tym samym momencie na tę sa- 

mą wiadomość. A przecież ich krewni — może bliscy 

krewni? — nietylko na ulicy Gęsiej lub w Nowym Yor- 

ku, ale we wszystkich Oszmianach, Sędziszowach rea- 

gowali jak na wielką, epokową wiadomość. Słowa 

„spadek dolara o dwadzieścia procent" szarpały aż do 

pęknięcia samego najskrytsze struny ich psyche. W ko- 

lektywie z Emek Izrael te same słowa, szukały darem- 

nie owej struny, może zasuniętej za inne, może zapom- 

nrianej. Szukały, nie znalazły. 

Gdzieindziej pisałem: Żydzi w Palestynie piszą, 

mówią i myślą nie w „žargonie“, a w języku który był 

językiem martwym na kilka wieków przed łaciną. Dziś 

odrodzenie łaciny jest utopją, odrodzenie hebrajszczyz- 

ny faktem. Prosiłem Cię Czytelniku, jeśli chcesz z iak- 

tów tego reportażu wyrobić sobie pewne pojęcie o tem 

co się dzieje w nowej Palestynie, na zwrócenie uwagi 

jak wiele ofiar wymagało tego rodzaju wskrzeszenie 

języka. + 
Na tem miejscu polecam Twej uwadze zdarzenie 

przezemnie opisane. Laję je zamiast długich wywodów 
w odpowiedzi na pytanic, czy Palestyna coś w tych lu- 
dziąch zmieniła, czy nie, I co. Na rozpiętości jaka ist- 
nieje między tym Żydem z Nalewek, dla którego spa- 
dek dolara był, i musiał być, — gromem, a tym Żydem 
z kolektywu Merhawja mierz różnicę, mierz wielkość 
dokonanej przemiany. 

TYLKO CZTERY TYGODNIE. 

W wycieczce jaką odbyłem z kolei po regjonie „po- 
marańczowych** kolonij od Tel Awiwu-do Hedery i da- 
lej, odwiedziłem mych towarzyszy podróży z „Daciš“. 
Byli prawie wszyscy z którymi poprzednio bliżej się 
zżyłem na statku. Rozdzielono ich coprawda między 
trzy osobne kibuce, ale wszystkie trzy leżały blisko 
siebie, dwa nieposiadające jeszcze własnej roli (zwy- 
kle dostaje ją grupa pa kilku latach pracy robotniczej, 
najemnej), w bezpośredaiem sąsiedztwie, Na te odwie- 
dziny cieszyłem się bardzo, żostałem też przyjęty jak 
stary, dobry towarzysz. Ale znowu się pomyliłem. Idąc 
do nich liczyłem z góry na szereg dłuższych dyskusyj 
na temat życia kibucowego, oczekiwałem tego wszyst- 
kiego, co można oczekiwać po ludziach, którym wresz- 
cie dano urzeczywistnić ich teorje życia. W chwili gdy 
przybyłem do Klar Saba kończył się im czwarty ty- 
dzień pracy na ziemi 

Pamiętałem żywe, gorące, zawiłe dyskusje prowa- 
dzone wieczorami na statku. Podziwiałem zdolności 
dyskusyjne, ajalektyczne tych ludzi. Spierać się z nimi 
na argumenta było dziesięć razy trudniej niż w prze- 
ciętnej dyskusji u nas. Byli wprost szatańsko biegli. 
Byli lotnemi, chyżeini umysłami. Pacyfizm, marksizm, 
spór Stalin — Trocki, Einstein, Spengler, Coudenhove. 
jakaś zdolrosć e!rywania się od wszelkich sympatyj 
i animczyj, od 1zekamo wielkich, w istocie fragmentai- 
nych zagadnien, osądzanie wszystkiego z jakiejś wy- 
żyny dziwnego abstraktu. — Liczyłem na to, co Się о- 
kreśla „siła ziemi”. Liczyłem że ich lotność okrzepnie 
w zręby kilku prostych, jasnych przekonań, doświad- 
czeń. Tymczasem... : 

Tymczasem zagabywałem Mojżesza Schamrotha, 
tego samego z „Dacii“, na bardzo prosty temat: czy 
się czuje szczęśliwy? Uśmiechnął się tak, że służyło to 
za odpowiedź, ale nagle sposępniał. Może spotkał go 
tu jednak ciężki ideowy zawód? Otóż zawód spotkał 
ich wszystkich. Ciężki, wielki zawód. „Wyobraź sobie 
tylko: przyszliśmy tu z gotowym układem że dostanie- 
my od jednego kolonisty do uprawy 20 dunamów par- 
desu, a od drugiego obok drugich 20. Gałgan daje nam 
teraz tylko 10!“ 

Była to wielka troska Mojżesza Schamrotha... 
W toku tych paru dni goszczenia u nich nie złożyła 

się ani jedna dyskusja. To nie było tylko to, że scho- 
dziliśmy się wieczorami zmordowani, oni pracujący na- 
prawdę ciężko, oczywiście dużo bardziej niż ja. To by- 
ło poprostu to, że dawne tematy dyskusji, tematy 'wo- 
koło których wrzały turnieje polemik odeszły strasznie 
daleko poza obręb zainteresowania tych ludzi. Prze- 
słoniła je kwestja budowy szałasów w miejsce namio- 
tów, plan założenia hodowli drobiu już teraz, kwestja 
nadmiaru dziewczyn, spory z kolonistą i pracodawcą 
zarazem, plany otrzymania pod samą Hederą lepszych 
warunków. Horyzont myślowy mych przyjaciół zwęził 
się w sposób przeraźliwy: kiedyś Mojżesz Schamroth 
ogarniał wszechświaty a czas liczył na tysiąclecia. 
Dziś, można najdosłowniej powiedzieć, że zacieśniło 
się wszystko do obszaru, który od sześciu hektarów 
nie był większy. 

Był to niezwykle dziwny i ciekawy proces. Jestto 
jakby schłopienie inteligencji. Bo ludzie ci niezależnie 
od swego formalnego, dyplomowego wykształcenia, 
byli rasową, klasyczną inteligencją, lotną, śmiałą, nie- 
praktyczną w swych koncepcjach politycznych, rewo- 
lucyjną w teorjach, szukającą gdzie i co burzyć. To była 
taka pepinjera, jak pepinjerami sowietyzmu były stu- 
denckie „stancje'* rosyjskie, czem Podchorążówka Wy- 
sockiego dla 1831 roku, burszenszafty dla niemieckiego 
zjednoczenia. To było: pełne procentów 100 rozhulanej 
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WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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We Francji o Hugenbergu TELEGRAMY 
PARYŻ. PAT. — Nieiortunny me- 

morjai Hugenberga jest ciągle tematem 
komentarzy prasy irancuskiej. 

Wystąpienie wodza wewnętrznej opo 
zycji prawicowej w gabinecie niemiec- 
kim może być, zdaniem dzienników, trak- 
towane jako zręczne posunięcie czynni- 
ków wiernych Hitlerowi, mającem na ce- 
lu skompromitowanie i zlikwidowanie 
mięża zaufania ciężkiego przemysłu nie- 
mieckiego, jakim jest Hugenberg. Niektó 
re dzienniki oświadczają, że Hugenbe:- 
gowi należy być wdzięcznym za to oś- 

wiądczenie. Obecnie Europa musi być © 
wiele ostrożniejsza. 

„L“ Ordre* pisze: Pakt 4-rech już nie 
żyje. Zastrzelił go Hugenberg. Francja 
mie może już dzisiaj zwoływać kongresu 
4-rech sygnatarjuszy. Taką deklarację 
winien co prędzej ogłosić premjer Dala- 
dier. — Trzeba mieć nadzieję, iż po oś- 
Wiadczenia p. Hugenberga żadna Izba 
nie aprobuje paktu 4-rech bez cyniczne- 
go zdradzenia narodowych interesów 
Francji. 

Niemieckie formacie kolonialne 
BERLIN. PAT. — W sobotę po południa 

odbyło się wielkie zgromadzenie członków by- 
łych niemieckich wojskowych  formacyj koio- 
njalnych z udziałem 2500 osób. W przemówie- 
niach swych delegaci kolonialnych związków 

W obranie 
BERLIN. PAT. — W obronie memorjału 

Hugernberga występuje korespondencja  partji 
niemiecko - narodowej, oświadczając, że nie- 
miecki front narodowy musi odegrać w Lon- 
dynie tę sanią rolę, jaką w Swoimi czasie 0p0- 

6dzńsks demożst 
BERLIN. PAT. — Odbyła się w niedzisię 

w Berlinie wiełka demonstracja na rzecz zacho- 

wania łączności Gdańska z Rzeszą. 

W demonstracji brała udział przybyła tu 

wojskowych podkreślali, że organizacje podpo- 
rządkowały się nowemu rządowi Niemiec i bę- 
dą kontynuować swą pracę nad odzyskaniem 
przez Niemcy kolonii. W niedzielę odbyły się 
podobne zgromadzenia w Bremie. 

memerjału 
zycja narodowa spełniła wobec planu Younga. 
Hugenberg, wysuwając znane postulaty, rzucił 
właściwie hasło. Obecnie chodzi tylko o to, a- 
by zadokumientować, że stoi za nim cały naród. 

z 

racja w Berlinie 
orkiestra gdańskiej policji, Hezne delegacje na- 
rodowe - socjalistycznych oddziałów szturmo- 

wych i Stanlhelmu. 

  

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ PREZY- 

DENTA kŁECZYPÓSPOLITEJ. 

WARSZAWA. PAT. W sobotę dnia 17 
b. m, odbyło się pod przewodnictwem p. 

premjera Jędrzejewicza posiedzenie Rady 
Ministrów. 

Na posiedzeniu tem Rada Ministrów, 

poza załatwieniem szeregu spraw. bieżą- 

cych, mechwalila: projekty mozporządzeń P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej 0 ustaleniu 
sumy listów zastawnych  podłegających 
umorzeniu ;w latach 1933/34, o zmianie 
niektórych postamowień ustawy 0 uposa- 
żeniu fumkcjenarjuszy  państwiowych i 

wiojska, 0 zniesieniu Sądu Grodzkiego w 

Z:kopanem. z 

iPozatem Rada Ministrów: uchwaliła roz- 
rządzenie w sprawie statutu onganii 

cyjnego -Ministerstwa: Poczt i Telegrafów 
oraz o utworzeniu Izby Rolniczej w Kra- 

kowie. 

ZNIESIENIE ZWROTU OPŁAT 

SZKOLNYCH. 

WARSZAWIA, PAT. Uchwaiony na so- 
botniem posiedzeniu Rady Ministrów pro- * 

jekt nowelizacji uk y o uposażeniu pra- 

cowników państwowych postanzwia znie- 

jez nowym rokiem szkolnym zwrotu 
opiat szkolnych za uczęszezające do szkół 
średnich dzieci pracowników: państwo- 
wych, Zarządzenie to, powzięte ze wzelę- 

dów budżetowych, da w wymiku zmniej- 
szenie wydatków _ skarbu państwa o 9 — 
10 mitjonów złotych. 
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LONDYN. PAF. — Przewodniczący 

komisji ekonomicznej konierencji lońdyń 

skiej premjer holenderski Colijn, inaugu- 

rując w ubiegły piątek pierwsze posie- 

dzenie komisji i ustałając - jej porzędek 

dzienny, wezwał wszystkie delegacje do 

złożenia mu w ciągu 24 godzin konkret- 

nych wniosków w sprawach, które zda- 

niem poszczególnych  delegacyj winny 

być przez komisję przedewszystkiem roz- 

ważone. 

Czyniąc zadość temu wezwaniu, dele- 

gacja polska złożyła wnioski konkretne, 

proponując opracowanie dwóch konwen- 

cyj, a mianowicie: 1) w sprawie stoso- 

wania i stopniowego zniesienia ograni- 

czeń dewizowych, odnoszących się do 

płatności, wynikających z bieżących tran 
zakcyj handlowych i 2) w sprawie sto- 

sowania i stopniowego zniesienia ogra- 
EZEEDIK, SEDZZOOZEZOO OW ZD CZ TEE POZZO 

Święto Bożego Ciała 
w Niemczech 

ESSEN. PAT. — W szeregu miejsco- 
wości Westialji i Nadrenji władze zaka- 
zały Polakom wbrew dotychczasowemu 
zwyczajowi uczestniczenia w procesjach 
Bożego Ciała ze sztandarami polskiemi 
oraz śpiewania pieśni kościelnych po 
polsku. Zakaz ten wywarł na ludności 
polskiej wstrzącające wrażenie. 

PIŁA. PAT. — W Złotowie policja 
zakazała odbycia polskiej procesji Boże- 
go Ciała, motywując to zarządzenie za- 
grożeniem spokoju i porządku publicz- 
nego. 

  

kie propozycje m 

  

  

niczeń i zakazów, odnoszących się do 

przywozu towarów. 

Propozycje polskie uznane zostały za 

miaterjał konkretny i łącznie z propozy- 

€jami amerykańskiemi, wywołującemi je- 

Daladier wyjaśnia 
PARYŻ. PAT. — Premjer Daladier 

przyjął ministrów przemysłu i roinictwa, 
a po naradzie z nimi oświadczył przed- 
stawicielom prasy co następuje: 

W ciągu pierwszych dni konferencji 
łondyńskiej stanowisko nasze zostało Ści- 
śle określone. Problematy gospodarcze 
będą mogiy być rozstrzygnięte jedynie 
pod warunkiem przeprowadzenia stabili- 
zacji wału: i przywrócenia parytetu zło: 
ta. jest to podstawowy warunek, bez któ 

nforoncji londyńskiej 
dnak z wielu stron zastrzeżenia, podane 

zostały do wiadomości prasy, jako jedy- 

ne propozycje, które Colijn uznał za na- 

dające się do dyskusji. 

stanowiske Francji 
rego wszelkie zarządzenia o charakterze 
gospodarczym byłyby całkowicie @а- 
remne. 

Państwa eksportujące powinny prze- 
prowadzić regłamentację produkcji i u- 
zyskać za to kompensaty w układach 
liandlowych. W ten sposób mógłby być 
zrealizowany system porozumień regjo- 
ralnych, mogących doprowadzić do zgo- 
dy pomiędzy krajami, będącemi na dro- 
dze reorganizacji gospodarczej. 

  

CO SIĘ STAŁO 
LONDYN. PAT. — Panuje tu żywe 

zaniepokojenie o los amerykańskiego lot- 

nika Matterna, o którym od 3 dni brak 

jakichkolwiek wiadomości. 

Z MATTERNEM? 
WASZYNGTON. PAT. — Statki i a- 

eroplany, znajdujące się w pobliżu Aia- 

ski, otrzymały rozkaz rozpoczęcia розли- 

kiwań Matterna. 

Katastrofa samochodowa 
BERLIN! PAT. Samochód ciężzrowy z 

przyczepką, w: którym jechała grupa sztur 

mowców. hitlerowskich ma zjazd  Marchji 

Wschodniej we Frankfurcie nad Odrą, u- 

legł wypadkowi. Samochód wpadł do ro- 

wu ipod: Sentenbergiem, grzebiąc pod so- 

bą 30 pasażerów. Jeden ze szturmowiców 

poniósł śmierć ma miejscu. 10 ciężkoran= 

nyich odwiieziono do szpitala. 'Podobnej 

ikatastrofie uległ samochód pod Poggendor 

fem, 10 osób odniosło ciężkie rany. Odwie- 

  

szeroko teorji, która wreszcie wykipiała w łożysko idei 

sjonistycznej i tem łożyskiem, dalej kipiąc, dalej się bu- 
rząc, zbiegła na kawał ziemi pod tem Kiar Saba, -— 

i tu wsiąkła. 

Schłopienie dokonało się z dnia na dzień. Nie do- 

konało się żadną rewolucją, żadną „rewizją* pojęć. 

Nie, najzupełniej nie. W zasadzie Mojżesz Schamroth 

pozostał marksistą, w zasadzie podpisze się pod każ- 

dym z swych poglądów z „Dacii*. Ale dla tych rzeczy 

stracił zainteresowanie. One go już nie obchodzą. 

W tem nieobchodzeniu tkwi jednak coś bardzo wiel- 

kiego: Załamała się cała dynamika rewolucyjna Moj- 

żesza Schamrotha. Ta dynamika, która w nim urodziła 

się za dni ghetta, krzepnęła buntem wewnątrz kapita- 

listycznego, antysowieckiego społeczeństwa, która 

przetrwałaby lata więzienia i policyjnej inwigilacji, — 

załamała się po czterech tygodniach pracy... w kolek- 

tywie. Na „Dacii* zastanawiałem się nad tem, czy idea 

religijna nie stanowiłaby dla tego młodzieńca przeciw - 

wagi jego marksizmowi, zastanawiałem się czy jest ja- 

kaś idea zdolna „przelicytować'* jego ideę obecną. O- 

kazało się, że na to wystarczyła siła ruchu w który 

sam, dla swej rewolucyjności jakże niebacznie — po- 
szedł. Jeżeli operuję dziejami Mojżesza Schamrotha, to 

nie znaczy by odnosiło się to tylko do niego samego. 

Absolutnie ten sam proces dotknął wszystkich. Ale Moj- 

żesz Schamroth miał drogę do przebycia najdłuższą. 

Obraz pod Kfar Saba kojarzy mi się w jedno 

z wspomnieniami owego wieczoru dyskusyj o rewizjo-   

niźmie, jaki wysłuchałem w Emeku. Tamci ludzie też 

kiedyś na odczyt o faszyźmie i jego niebezpieczeństwie 

reagowali inaczej. Ich dynamika rewolucyjna zwietrza- 

ła także. Czy zwietrzała? Zdaje się że uległa prawu ii- 

zycznemu o przemianie energji, a może raczej wyła- 

dowała się... w okopywaniu w Palestynie na roli drze- 

wek pomarańcz. 

W ciągu tych czterech tygodni dokonała się jakby 

zmiana elit. Dotąd Mojżesz Schamroth był specem 

i wodzem kolegów. Teraz zeszedł w cień wobec ludzi, 

którzy go przedtem słuchali gdy dyskutował i wykła- 

dał, ale którzy byli lepsi do turiji, do wyżerań z kolo- 

nistą, do podziału pracy. Najświetniejsze „esprits 

torts* „Dacii** podzieliły jego los. Ludzie którzy mnie 

nie uderzyli niczem, zdrowi, energiczni, młodzi chłop- 

cy wyszli na pląn pierwszy. Kto był wszystkiem nie stał 

się może niczem, ale kto był niczem stał się naprawdę 

wszystkiem. 

Czy „tamto* odżyje? Nie wiem. Ale i nie sądzę. 

Póki trwa gospodarstwo, póty trwają, zmieniając się 

tylko, kłopoty. Idee nie odżywają. Idee się tylko zmie- 

niają. Idea już raz urzeczywistniona potrzebuje nad- 

budowy wyższej, — zwłaszcza idea która polega po- 

prostu na pewnym, materjalistycznym, gospodarczym 

schemacie. : 

Ksawery Pruszyński. 
* 

We wczorajszym reportażu  palestyńskim zauważyliśmy 

Sląd,cena pszenicy w nim podana odnosi się do cetnara metry- 
cznego, nie do kwintala.



  

SILVA RERUK 
CO SIĘ MÓWI O SZKOLE W OKRESIE 

ROZDAWANIA MATUR 
O szkole się mówi iw prasie, — prze- 

dewszystkiem o szkole. Nic dziwnego. 
Nowe zastępy maturzystów opuszczają 
„Sztubę“ i stają na progu wyższych u- 
czelni, lub samodzielnego życia. 

Kurjer Poranny (164) podkreśla 
szczególnie wielkie zadania, zarysowują- 
ce się przed nowem pokoleniem. Sytua- 
cja jest ciężka: 

Kryzys, niepewność wszystkiego, chwiej- 
ność warunków życia — oto moce, które w 
pewien sposób osłabiły energię życiową mło- 
dego pokolenia, stawiając go wobec walki o 
byt z uszczuplonym już na starcie zapasem 
sił. Winę tego zubożenia szans życiowych swo- 
ich dzieci, ponosi starsze pokolenie. | p 

Ale właśnie wskutek coraz cięższej 
sytuacji, konieczna jest coraz  energicz- 
niejsza wałka o lepszą przyszłość 

Pokolenie dzisiejszych maturzystów wyłoni- 
z siebie przyszłych mężów stanu, polityków, 
pisarzy, ludzi nauki, administratorów i orga- 
nizatorów zbiorowego życia. Cóż zdecyduje o 
miejscu, które w tem zróżniczkowanem życiu 
zajmie każdy z dzisiejszych maturzystów? Nic, 
krom pracy, prócz przygotowania samego sie- 
bie do tych czy innych zadań. 

Zatem naprzód! Ruszajcie mili. Zamknij- 
cie uszy na biadania i jęki. Dobądźcie wiarę 
w swoje siły, w celowość wszelkiego szłachet 
nego wysiłku i idźcie na podbój swego losu 
i losu waszej Ojczyzny. 

Gazeta Polska (161) narzeka na sto- 
sunek społeczeństwa do szkoły. Szkoła 
jest traktowana, jak sklep, gdzie sprze- 
dają się matury. Społeczeństwo nie zasta 
nawia się nad rodzajem szkoły i nad jej 
poziomem: chodzi tylko o skuteczniej- 
sze otrzymanie odpowiedniego papieru! 

Stosunek rodziców, dających szkole swe 
dzieci, do tej szkoły, najczęściej pozbawiony 
jest wszelkiego czynnika ideowego, czy choć- 
by tylko uczuciowego. Jest to raczej stosunek 
czystego, albo — poprostu powiedziawszy — 
praktycznego interesu. Dziwnie mocno jeszcze 
tkwi zakorzeniony oddawna w społeczeństwie 
pogląd, że szkoła jest wytwórnią świadectw i 
dokumentów. Tak, jakby chodziło tu nie o ży- 
wego człowieka, ale o jakiś, posiadający taje- 
mną, magiczną niemal wartość, papier! W po- 

goni za tym papierem, posiadającym rozmaite 
ukryte możliwości, oddają rodzice dzieci swe 
do szkoły. Promocja, świadectwo, wreszcie 
matura — oto praktyczne „ideały”, rodziciel- 
skie, które — i to jest najsmutniejsze! — z 
biegiem czasu stają się często „ideałami* uczę- 
szczającej do szkoły młodzieży. 

Matura, upragniona matura!.. Droga 
do niej prowadzi przez egzaminy, które 
w pojęciu jednych, pamiętających matu- 
ry przedwojenne, są tylko zabawką, — 
w pojęciu zaś innych — są krwawą tra- 

SR. аао 
Właśnie w ten naj-naj-najtragiczniej- 

szy sposób zapatrują się na egzaminy: 
Robotnik (202) i Naprzód (135). 

Litości godna jest trupio blada twarz ma- 
turzysty, gęsto skropiona potem. To znowu o0b- 
fite, niemożliwe do opanowania pocenie rąk i 
nóg. Nierzadko obserwuje się świąd ciała, ży- 
wą grę naczynioruchową w postaci zbłednięcia 
lub zaczerwienienia twarzy, niekiedy pokrzyw- 
ka, ograniczone Obrzęki, częste urynowanie, 
nerwowa biegunka i t.p. To Świadome trzy- 
manie ucznia w kleszczach strachu rozwija róż- 
ne postacie lęków (phobie), nieuleczalnie, przy 
najmniej przez długie lata... 

Ponurym koszmarem, upiększającym to 
dzieło oświatowe, są akty samobójstwa wśród 
młodzieży szkolnej, przeważnie na wiosnę z 
powodu nieotrzymania matury, lub promocji 
do klasy następnej. Nierzadkie są ostro rozwi- 
jające się psychozy. ; 

Czy naprawdę egzaminy maturalne 
są taką tragedją, jest to pytanie, — nie 
ulega jednak wątpliwości (i tem się mo- 
gą pocieszać maturzyści!), że egzaminy 
uniwersyteckie są o wiele gorsze!.. 

Przesadne narzekania na egzaminy 
maturalne nie mają sensu, gdyż te egza- 
miny oddawna już zatraciły swój charak- 
ter loterji z ciągnieniem biletów i zasa- 
dniczo są bardzo łatwe. 

Trzeba więc albo pogodzić się z my 
ślą o konieczności egzaminów, albo wy- 
naleźć inny sposób kontroli wiedzy. 

Lector. 
  

Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

Książka ta wyszła już z drnkarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

Siład główny w księgarni św. Wojciecha 
Į Cena zł. 350 gr. I 

Przed kilku dniami zapadł w Paryżu 
werdykt ławy przysięgłych, w jednym z 
najgłośniejszych procesów doby ostatniej 
z rzędu t. zw. procesów  „skandalicz- 
nych*, rozchwytywanych przez prasę 
brukową i nie brukową, wzbudzających 
dreszcz sensacji ludzi prowadzących się 
„mie skandalicznie" i zaciekawienie róż- 
nego typu „niebieskich ptaków”. Publicz 
ność wpłynęła ławą do sali sądowej, a 
dziennikarze i korespondenci pism zagra- 
nicznych biłi się o miejsca na swojej ła- 
wie. 

Nie dawno doniosły depesze z Pary- 
ża, iż w jednym z hoteli, zamordowany 
został książę de Bourbon Parma. Mor- 
derstwa dokonała kochanka jego, kobieta 
w starszym wieku, żona plantatora na 
wyspach Filipińskich, nazwiskiem Candel 
laria Brau-Solars. + 

Pani Brau-Solars nie była nigdy ko- 
bietą szczęśliwą. W roku 1909 wychodzi 
zamąż za człowieka, który opuszcza ją 
dla swych plantacyj filipińskich, wyjeż- 
dża, nie wraca. Zabezpieczył ją wpraw- 
dzie materjalnie, lecz pozostawił całko- 
wicie swemu losowi. Prowadziła cichy 
tryb życia. Pani Brau-Solars jest kobie- 
tą raczej brzydką. Była już taką w roku 
1921, gdy jako 32-letnia dama zapoznaje 
w jednym z eleganc. kurortów hiszpań- 
skich księcia de Bourbon Parma. Książę 
nie jest człowiekiem młodym, ale za ta- 
kiego uchodzi. Nikt mu nie uwierzy, że 
się urodził w roku 1865, gdyby oczywiś- 
cie tajemnicę podobną chciał komu zdra- 
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Słoneczna pogoda zwabia na polskie wybrzeże morskie tysiączne tłumy wycieczkowiczów, na 
pływające ze wszystkich stron Rzeczypospolitej. Wszystkie statki żeglugi przybrzeżnej kur 
sują stale przepełnione. Na zdjęciu naszem widzimy wjazd do portu w Gdyni z przypływa 
jącym statkiem pasażerskim , przepełnionym publicznością. 

DOROCZNA WYSTAWA SPRAWOZDAWCZA 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego 
Zgodnie z tradycyjnie ustałonemi zwycza- 

jami — przecięcie wstęgi, przemówienia itp. 
(nawet artyści nie mogą się zdobyć na 
bardziej oryginalny), została otwarta doroc: 
Wystawa Wydziału Sztuk Pięknych w Wilnie. 

Na otwarciu spotkało się „całe Wilno“ ar- 
tystyczne, nie zabrakło bodaj nikogo z artystów 
i miłośników sztuki!... 

Wystawę zaszczycili swą obecnością: pan 
wojewoda Jaszczołt, J. M. Rektor Opoczyński, 
J. E. Ks. Arcybiskup Teodozjusz, profesorowie 
USB, artyści, literaci, przedstawiciele najczyn- 
niejszych grup społeczeństwa... 

Wystawa jest ciekawa, bardzo ciekawa. 
Prace młodych artystów nie mogą nie zacieka 
wiać chociażby już dlatego, że pozwalają zor- 
jentować się w kształtowaniu się nowej wilen- 
skiej myśli artystycznej, — wykazują, jakiemi 
drogami chce młodzież artystyczna „iść ku! 
gwiazdom“. 

Młodzi artyści wszystkich kategoryj (ma- 
larze, muzycy, poeci), zwykle mają trzy okre- 
sy w swem dojrzewaniu. Pierwszy — to ucze- 
nie się alfabetu sztuki, to poznawanie rzemio- 
sła artystycznego, — opanowywanie jego ar- 
kanów. Drugi — to naśladowanie mistrza. Trze- 
ci — to przezwyciężanie mistrza. 

"Ten trzeci decyduje o przyszłości artystycz 
nej adepta sztuki i jest niezawodnie najciekaw- 
szy, na wystawach zaś akademickich zwykle 
bywa reprezentowany najniepokaźniej. 
L Z ROSI 

Ofiarność artysty 
Jan Kiepura — znakomity śpiewak złożył 

w swoim czasie ślub, iż za doznane łaski odbę- 

dzie pielgrzymkę (sleepingiem) do Częstocho- 
wy i będzie tam śpiewał podczas nabożeństwa. 

To było wzruszające. Jan Kiepura — znako- 

mity śpiewak, doceniający wartość reklamy, 
przed wyjazdem do Częstochowy  poinformo- 

wał wszystkich o powodach i celu swej „„piel- 

grzymki“. Uslužny PAT podał depesze na całą 

Polskę o wyjeździe artysty. To było niesym- 
patyczne. 

Jan Kiepura, znakomity śpiewak, dbający 

o swe interesy, pozwolił Polskiemu Radju na 
transmisję śpiewu w kościele na Jasnej Górze 

i kazał zapłacić sobie parę tysięcy złotych. To 

było niesmaczne. 

n Kiepura, znakomity śpiewak, dobrze о- 
piacony, a jeszcze lepiej rozreklamowany przez 

Polskie Radjo, śpiewał w Częstochowie w nie- 

dzielę 18 bm. Śpiewał z fałszywym  patosem 

zgranego aktora, śpiewał na pokaz, dla tłumów, 

bynajmniej nie dia Boga. To było doprawdy 

oburzające. R.Z. 
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NOKEKSI 
A. GUBATTA — Zarys gry w golia — Bi- 

bjoteczka Sportowa — Nr. 24. Warszawa, 1933, 
Str. 71. Cena zł. 2.50. 

Popularny na Zachodzie, a zwłaszcza w 
krajach anglosaskich golf, znany był w Szko- 
cji już przed 600 laty. I dziś, mimo  powsta- 
wania coraz nowych modnych gałęzi sportu, 
zdaje się nie tracić nic ze swego stanu posia- 
dania, czego dowodem może być fakt istnie- 
nia w chwili obecnej około 40 czasopism w 
różnych językach, poświęconych wyłącznie 
grze w golfa. U nas natomiast golf jest niemal 
zupełnie nieznany, pomimo szeregu jego nie- 
wątpliwych zalet jak np. dostępność dla wszyst 
kich, bez różnicy płci i wieku, prostota sprzę- 
tu, możność uprawiania gry nawet bez partne- 
ra, na każdym większym placu, polu czy past- 
wisku i t.p. To też dobrze się stało, że autor 
od szeregu lat zamiłowany i wytrawny gracz 
w golfa, podjął próbę spopularyzowania tej 
gry na naszym terenie. 

  

dzić. Ale niema obawy. To wytworny, 
piękny arystokrata, wspaniale zbudowa- 
ny, ujmujący w rozmowie, o  wdzięcz- 
nych ruchach, pięknym uśmiechu, rozbra 
jający, pociągający, interesujący. Ele- 
gancki kurort jest godnym jego osoby e- 
kranem, na którym rozgrywa się pierw- 
szy akt sensacyjnego dramatu. 

Jeszcze przed kilku miesiącami w @К- 
tach śledztwa prowadzonego przez poli- 
cję paryską, autentyczność księcia wid- 
niała pod znakiem zapytania. Dopiero z 
procesu dowiadujemy się ponad wszelką 
wątpliwość, że panem tym, był syn włos- 
kiego przewoźnika łódkarskiego, Karol 
Lorioli. 

Ktoś mu podszepnął, w tym fatalnym 
dla pani Brau-Solars roku 192i-ym, że 
ma do czynienia z miljonerką hiszpańską 
i że gra warta jest Świeczki. Książę u- 
śmiechnął się do brzydkiej pani, a czaro- 
wi tego uśmiechu brzydka pani nie po- 
trafiła się oprzeć. Zawiązał się romans. 
Pani Solars nie była miljonerką, ale mia- 
ła trochę pieniędzy, oszczędności zape- 
wile, trochę z bižuterji. Żyją we dwoje, 
dziwnem życiem. Książę rzuca pieniędzmi 
kochanki, na inne kochanki. Pani Solars 
przechowuje w szkatułce 300 listów miło- 
snych pisanych do niego, w różnych о- 
kresach i krajach. Książę przegrywa jej 
pieniądze, a pani Solars zabiega o to, by 
mu ich starczyło na czas dłuższy. Książę 
ma tysiące fantastycznych projektów, któ 
re, ku zdumieniu władz śledczych, potra- 

Trzeba odrazu zaznaczyć, iż obecna wy- 
stawa słuchaczy Wydziału Sztuk Pięknych jest 
szczęśliwym wyjątkiem. 

Znajdujemy na Wystawie nietylko prace 
wykazujące stawianie pierwszych kroków ni 
mowląt artystycznych, nietylko liczne obraz 
i rzeżby pilnych uczniów, którzy zanadto 
zapatrzyli w swych profesorów, — ale (i to 
jest najcenniejsze!) prace, wyraźnie świadczą- 
ce o przezwyciężaniu w sobie mistrzów, za 
którymi dotychczas szło się nieco może bezkry 
tycznie. 

Szczegółowe omówienie wystawionych 
prac umieścimy nieco później, — obecnie t 
zaznaczamy, iż wystawa jest godna pozna 
co dobrze świadczy tak o talentach młodzie. 
akademickiej, studjującej sztukę, — jak i o jej 
profesorach. n. z. 

  

    

    

  

   
   

  

  

WARSZAWA. PAT. — Na terenie paru 
gmin powiatu ropczyckiego w województwie 

krakowskiem zaobserwowano ostatnio przeja- 

wy agitacji komunistycznej, wyrażającej się w 

kolportowaniu ulotek o treści wywrotowej i an- 
typaństwowej. Miejscowe władze zarządziły do 

chodzenia celem wykrycia i ujęcia sprawców 

tej antypaństwowej roboty. 

Patrol policyjny, przechodzący w dniu 17 

bm. w związku z tą akcją władz o g. 22 w gmi 

nie Grabiny pow. ropczyckiego, został znienac- 
ka napadnięty przez grupę rozbójników, zacza- 

jonych w zbożu. Napastnicy rzucili się na pa- 

trol z kołami i drągami oraz oddali do policjan- 
tów kilka strzałów rewolwerowych. Jedna z kui 

ugodziła w hełm policjanta, uszkadzając hełm 

i kontuzjując policjanta. Trzej inni policjanci 
odnieśli kontuzje od uderzeń drągami i kołami. 

Policja po bezskutecznem ostrzeżeniu napast- 

ników zmuszona była użyć broni palnej, skut- 

kiem czego 4 napastnicy zostali ranni. Jeden z 
mich w drodze do szpitala zmarł. Energiczne do 

chodzenia w toku. 

Bójka na wiecu 
CZĘSTOOHOWIA. IPA'T. W miedzielę 

o godzinie 2 popoł. po wiecu Stronnictwa 
Nanodowego doszlo przed ikimioteatrem — 

„„Prmonama/“, gdzie odbywał się wiece, do 

zajść między gmupą uczesiników wiecu 
grupą przechodniów. Wywiąz:ła się zacię 

Motocyklowe Grand 
KATOWICE. PAT. — Motocykłowe Grand 

Prix o mistrzostwo Polski i o wielką nagrodę, 

ufundowaną przez p. Prezydenta, wywołało о- 

gromne zainteresowanie na Śląsku. Na trasi 

wyścigów, mimo niepogody, zebrało się prze- 

szło 50 tysięcy widzów. Trasa prowadziła przez 

Katowice — Chorzów — Królewska Hutę do 

Katowic. Długość trasy 14 km. 

  

    

Na starcie stanęło 67 maszyn, w tem 20 

czeskich i 8 austrjackich. W czasie wy: 

wydarzyło się moc wypadków. Wielka ilość za- 

wodników zupełnie odpadła. 

  

Startujący w kategorji 500 cm. Czech 

Spórer na maszynie BMW ulegi nieszczęśliwe- 

mu wypadkowi. Zawodnik spadł z maszyny, u- 

derzył się głową o bruk i zmart w drodze do 

szpitala. W ostatniem okrążeniu uległa wypad- 

Pod urekiem jezier trockich 
(Wycieczka Kola Filologicznego U. S. B.) 

Czerwiec jest! dla. akademików mie- 
siącem egzaminów! i równocześnie mie- 

siącem wycieczek. Dwie rzeczy miemal 

kłócące się z sobą: pracę i: woztywkę umie- 
ją studemei połączyć 'wi tym właśnie oktre- 
sie.... ulite cum dulci. — Onegdaj wybrali 
się filolodzy, USB w towanzyłstwie profe- 
sorów Rl Gostlkowskiego i R. Nowowiej- 
skiego nia Įtaką czeriwicową „egzaminacyj- 
mą" wycieczkę. Dzień wybnano szczęśliwie, 
Coprawida „herszti całej lazegi“, jak siebie 
nazwał orgamizelior wycieczki, kol. W. 
Bohdanowicz zapowiadał w amnionsie „ibez- 
płatne błądzenie i zmokniięcie”, to jednak 
w ciągu całego dnia uczestnicy nie by 
tem uraczeni. Można. chyba tylko mówić 
o całodziennem niemal „błądzeniu* na ża- 
glówiee („Mewa“) po wiszystkich zakamat- 
kach i wokół wszyjstkich dnunastu, czy ilu 

  

tama, wysepek wspaniałego jeziora... Na ło- wiejski 
dzi, unoszącej wszystkich uczestników wy- 

cieczki, pod wydętemii żaglami wytiworzył 

się specjalny nastrój, który zawdzięczać 
małeży, jeśli komu, to przedewszystkiem p. 

p. profesorom. Prof. R. Gotkowski i prof. 
Nowawiiejskii, mieustraszeni wśród szumu 
masztów. i kołysań się łodzi Eneasz i As- 
Kkaujasz, jak siebie zamiainowiali, młodzień- 
czemi pieśniami, oczywiśce w języku ła- 

cińskim i greckim, prowiadzili, jakby xoz- 

bitków: trojańskich, w bliski jelkiś świat... 
Nie mcżna męczyć, że jezioro ltrodkie nie 

yszało przedtem pieśni łacińskich, jed- 
nakże z pewnością pierwszy waz piękno 
wód (irockich znalazło swe ujęcie w ła- 
cińskich heksametrach prof. R. Nowowiej- 
skiego w: wierszu, który skomponował ten 

jedyny (dziś w. Polsce poeta: łaciński pod 
bezpośredniem wrażeniem z wspaniałych 
jezior. Wii 'ten ofiamował pnof. Nowo- 

dzielnemu  sternikowi „Mewy 
kol. Bohdamnowiczowii: 

* Troki 15, VI, 1938 r. 

    

    

  

In solis radžis, licet © obstet nibibus aether, 
Ecce Tacus „Troki“ speculum quam laeve refulget, 
Cuius aguis placidis tesaurus mergitur imis? — 
Non pisces muricesve putem, sed funditus undae 
Mira arcana tenent, qude nemoscit: an Jagelonum 
Rex hic constituit fundatam principe sedem 
Kiejstutio? Non est mirum: dulcedine rara 
In medio stat et oppidulum strepitautibus undis 
Circum munitum; en cui bis sex insulae adornaut 
Circuitum. Nitida stant fronte marimae 

i Aedes, qduas mundi peregrinus visitat omnis, 
En domus alba micaus ambabus fulta columnis 
E mprocul aspieilur; comes au sciat esse beatum? 
— Cumba vechebat aquis fragilis, sed certa inventam 
Bohdamovicio duce, 
Arte sagaxfirmaque 

qui secat uda phaselo 
manu freta Galvia nostro. 

— 0 lacus, udmiror vurios splendore colores: 
Caerula tympha tua est, viri s, sed saepius atra —   
Imcola emim saepe ignorat, quot inesse Polono 
Divitias fundo!! Liquor hic penetralibus imis, 
Externa facie, laetis cingentibus arvis 
Ae silvis semper viridentibus auget et urget 
Sollicitos animos 
Montibus incisa est et 
Splendorum, Trokiane 

Kto choć raz był w: Trokach i kto choć 

w małym stopniu wyczuwa w melodji ła- 
eińskiego  heksamettu czyste klasyczne 
piękno jpoezji, (tego powyższe wiersze, spi- 
same miemal na burcie żaglówiki, potrafią 
oczarować. (Prof. Nowowiejski umiał w nim 
zawrzeć majsubtelniejsze uczucia. 

W ten sposób ipoezja: Nowowiejskiego, 
który mie omieszkał również aktualnych 

fił częściowo zrealizować. — Tak trwało 
kilka lat z rzędu. 

— Kim ty właściwie jesteś? — Py- 
tała go w zaraniu znajomości pani Brau- 
Solars. 

— Jestem księciem de Bourbon Par- 
ma, nieprawym synem cesarza Francisz- 
ka Józeta. — Odpowiadał syn przewoź- 
nika łódkarskiego. — Pani Brau-Solars 
wierzyła. Nie było w tem istotnie nic 
dziwnego, że wierzyła zakochana, swą 
ostatnią miłością, brzydka pani. Ale ge- 
njalnemu hochsztaplerowi wierzyli też in- 
ni. Osoby na najwyższych w Europie sta- 
nowiskach. — Jak on to robił? — Na- 
przykład jego autentyczny syn, ożeniony 
z bogatą amerykanką, posiadał autentycz 
ne dokumenty księcia Rudolfa de Bour- 
bon... Karol Lorioli władał biegle 10-ma 
językami, utrzymywał stosunki z panują” 
cemi domami, bywał w zagranicznych 
ambasadach. Opracował konstytucję Al- 
banji, stał się autentycznym generałen: 
tureckim, mianowanym przez Kemala Pa- 
szę. — Czyż mógł to być zatem istotnie 
syn przewoźnika włoskiego?... Świadko- 
wie, którzy zeznają w procesie zaprze- 
czają temu kategorycznie i nie wierzą, 
uparcie nie wierzą, mimo okazywanych 
przez policję francuską dokumentów, iż- 
by zamordowany nie był księciem Bour- 
bon. 

Właściwie gwiazda jego poczęła gas- 
nąć w roku 1926-tym, kiedy rząd hisz- 
pański wydalił go z granic państwa. U- 
ciekają do Paryża. Pani Brau-Solars ma 
jeszcze 60 tysięcy franków, uzyskanych 
ze sprzedaży biżuterji. Cóż jednak suma 

quam summas pangere laudes: 
manebit imago tuorum 
lacus: nurte dulce valeto! 

RUDOLF NOWOWIEJSKI 

    
eczki: wlk 

Filomatów... Tak spędzili filolodzy, kt 
rych zwykle tmudno oderwiać od uniwersy- 
tetu, dzień poza Wilniem. Przyznam się, że 
mówiłbym z Honacym: Beatus, ille, qui, 

procu! negotiis... A. Sz. 

ta znaczy wobec wymagań i rozrzutnoś- 
ci księcia! Pieniądze topnieją i ...skoń- 
czyly się wreszcie. Książę mieszka jed- 
nak nadal w wytwornych apartamentach, 

„ale już towarzyszkę skazuje na pobyt w 
tanim czwartorzędnym hoteliku. Handlem 
mikstur z ziół brazylijskich, zarabia by 
dostarczyć pieniędzy kochankowi. 

Od czasu do czasu, książę przybywa 
wieczorem do marnego hoteliku. Lokato- 
rzy znają już tego wytwornego człowie- 
ka, zdala słyszą jego sprężysty chód, lub 
gwizdaną przez zęby wesołą piosenkę, 
kiedy idzie po schodach. — Tego wieczo 
ra było tak samo. Ale w numerze hotelo- 
wym dawały się słyszeć podniesione gło- 
sy gwałtownej sprzeczki. Potem wszyst- 
ko ucichło. Nazajutrz pani Brau-Solars 
zjawiła się do komisarjatu policji i po- 
wiedziała: 

— Zabiłam księcia de Bourbon Par- 
ma. Proszę mnie aresztować. 

Inspektor policji udał się na miejsce 
i znalazł zwłoki mężczyzny w wieku lat 
68, a wyglądającego 0 wiele młodziej. 
Człowiek ten miał przeciętą krtań brzyt- 
wą. 

Ž * о* * 

Przed kilku dniami 
proces. 

W międzyczasie ipolicja zdołała usta- 
lić nazwisko denata. Karol Lorioli. Poszu- 
kiwany we Włoszech za udział w aferze 
szpiegowskiej. W Hiszpanji za szereg 
kradzieży i sprzeniewierzeń. We Francji 
karany przed 30-tu laty. Lorioli jednak 
zmieniał nazwiska. Z wielkim trudem za- 
ledwie udało się ustalić identyczność. -— 

rozpoczął się 

  

ta bójk 
moment 

ma: laski, przy kitórej w: pewnym 
ie padło kilka strzałów rewioliwero 

wych. ika osób jest poturbowanych. — 
Jedna otrzymała leklki postrzał wi rękę. Po- 
licja zkikwidoweła zajście, aresztując kii- 

ka osób. 

Prix w Katowicach 
kowi również zawodniczka czeska Hladkova, od 

nosząc lekkie obrażenia. 

Najlepszy wynik na pierwszem okrążeniu 

   

  

   

  

   

ę uzyskał znany motocyklista polski hr. Alvens- 

  

leben z Bydgoszczy. Przebył on 14 km. w cza- 

sie 5 min. 41 sek., uzyskując przeciętną szyb- 

kość 147 km. na godzinę. 

Wyniki były następujące: 

W kategorji ponad 500 cm. nikt nie ukoń- 

czył biegu. 

W kategorji do 500 cm. ukończyło bieg za- 

ledwie 3 zawodników. Mistrzostwo Polski i na- 

grodę Prezydenta Rzeczypospolitej zdobył Wa- 

la (Austrja) w czasie 2:34:48, przeciętna szyb- 

kość 108 km. na godzinę. Drugie miejsce hr. 

Alvensleben (Polska). 

W. kategorji „do 350 cm. 

sześciu. Pierwszy Wantuch 

drugi Jung (Polska) 2:40:10. 

W kategorji do 250 em. ukończyło bieg 

trzech. Pierwszy Juchan (Czech) 2:08:03, dru- 

gi Weil (Polska), trzeci Śmigielski (Polska). 

Mecze ligowe 
SIEDLCE. PAT. — Warszawianka osiąg- 

nęła z drużyną 22 pp. wynik remisowy 2:2 
(1:1). Naogół wynik remisowy krzywdzi nieco 
wojskowych, którzy byli drużyną lepszą. 

S 

KRAKÓW. PAT. — Wisła odniosła zwy- 
cięstwo nad Wartą 2:1 (1:1). Warta wystąpiła 
bez Kryszkiewicza i Szerikiego. Wisła wysta- 
wiła również rezerwowy, a raczej odmłodzony 
atak, bez Reymana i Balcera I. 

KAZ 
WARSZAWA. PAT. Legja pokonała 

Czarnych 3:0 (2:0) Mecz stał na niskim pozio- 
mie, Akcje Czarnych nie miały zakończenia-— 

* @ 
LWÓW. PAT. — Pogoń uzyskała z ŁKS 

wynik 1:1 (0:0). 

  

ukończyło bieg 

(Czech) 2:40:07, 

W WIRZE STOLICY 
PONURO CZY WESOŁO. 

Jeżeli ktoś napisał mądrą książkę, to choć 

nudna, ciężka i przez garstkę tylko czytana — 

nie stracił czasu, bo jednak myśl jego mogła 

się komuś przydać. Taniec przydaje się o tyle, 

o ile widzom sprawia przyjemność. 

Bydłostrzeżka na pastwisku może tańczyć 

jak jej się żywnie podoba, artystka na scenie 

tak, by zadowolić publiczność. 

Uderzający jest upór, konsekwencja w za- 

twardziałej koncepcji, z jaką nasze Szkoły tań- 

ca, rytmiki i plastyki idą w kierunku zanudza- 

nia, wypłaszania widza z teatru. Na festivalu 

szkół warszawskich popisywały się szkoły: Ta 

tjany Wysockiej, Mieczyńskiej, Prusickiej, Kru- 

kowskiej, Paszkówny... 

Czego tam nie było! „Szubienice* Wie- 

rzyńskiego — grobowa interpretacja grotesko- 

wego wiersza, „,Ślepi śpiewacy”,  „Błuszcz*, 

„Katarynka”, „Światło i cień*, „Preludjum*, 

„Mur na cmentarzu”, „Za katafalkiem“ i piet- 

naście innych mających wyciskać łzy z oczu a 

powodujących tylko szerokie ziewanie nurme- 

rów. 

Półmrok, powolność trzynożnego żółwia, 

ciągłe załamywanie gnatów, chwila ekstazy, 

prostracja, placek na ziemi, jęki, stękania... 

Co dziesiąty numer pełne światło na scenie, 

oberek, mazur, dożynki... Huragany braw, 

grzmoty, opera była przepełniona i to w lwiej 

części publicznością znającą się doskonale na - 

tańcu (uczestnicy konkursu, uczniowie szkół 

tanecznych, aktorzy),  kujawiaka bisowano 

przez pół godziny — „za kataialkiem“ wygwi- 

zdano cichutko. 

Groteski, parodje mają też wielkie powo- 

dzenie. Bezpretensjonalne, proste w założeniu 

numery, jak: „czyścibuty”, lub „koń w cyrku* 

są witane owacyjnie. Akrobacja podoba się, 

girisowe popisy również — nawet źle wyko- 

nane. 
No i co za upór Szkół i tancerzy silić się 

ciągie na rzeczy nastrojowe, poważne, wznio- 

słe. Niby tańczą dla rozerwania widzów, a w - 

rzeczywistości tylko ich nudzą śmiertelnie. 

Ruch, wigor, porywy proste i zrozumiałe 

choćby nieco przestarzałe, oto czego chce 

widownia. Na te nowoczesności nikt nie ma 

zdrowia. 

Okazało się też wyraźnie, o ile wesołość, 

humor, werwa są trudniejszemi od płaczliwości, 

ponurości i dramatu. Dobre szkoły jak Wysoc- 

kiej i Mieczyńskiej zdobyły się na kilka lekkich 

numerów — inne same ciężko dramatyczne-— 

Pewnie, chlipać i tarzać się po ziemi potrafi 

   

każda kluska. Karol. 

—o00— 

„Wisus* wygrał tegoroczne 
derby 

WARSZAWA. PAT. — Tegoroczne Derby 
wygrał koń „Wisus*, Nagrodę Prezydenta Rze- 

czypospolitej zdobył „Krater. Ogółny faworyt 
„Hel“ został na starcie. Ogólna wysokość na- 
gród przekracza 100 tysięcy złotych. 

WEDERZOUPRAGY SEWBEZESDKCH ROTY WRTDZROWZ RE ZEC ZOT ZE SEKTY ZEW OAK RAPOZZOZEDRAKATWE POAZEOWPROWSDAA     
W iegorocžnem „Derby“ angielskiem 6' 9' > mimo kryzysu panującego w kraju, zwy- 

ciezca „właściciel zwycięskiego konia, „Hyperiona* zdobył kwotę 375.000 naszych zt, 
Szczęśliwym właścicielem jest magnat angielski Lord Derby: jest on prawnu- 

kiem Lorda Derby, który przeszło 150 lat temu ustanowił pierwsze tego rodzaju bie 
— gi, nazwanńe potem jego imieniem. 

2 IKI (ISI IT IO IS ISIN ZZ TZT OZOOOZŃONZET IESKO BEI TIT ITT ASTRA 

ZAMORDOWANIE „KS. DE BOURBON PARMA“ Tem się tłumaczy, że w ciągu tylu lat po- 
trafił grasować bezkarnie. Dwukrotnie 
był żonaty. On był... pretendentem do 
tronu albańskiego. 

— Jak to było? — Pyta sędzia świad 
ka, Piotra Jaud de la Jousseniere, przyja- 
ciela, w ciągu długich lat, Lorioli. 

Przyjaciel twierdzi z calą stanow- 
czością: 

— Wierzę głęboko, że zabity był is- 
totnie księciem de Bourbon.. A było tak. 
—. Ten niezwykle interesujący człowiek, 
władający tyloma językami, z którym mo 
żna było całe noce gawędzić o wszyst- 
kich problemach Świata, zainteresował 
się sprawą Albanji. Opracował konstytu- 
cję, napisał na ten temat wyczerpujący 
traktat i zwrócił się do Mussoliniego. — 
Duce widział go bardzo chętnie u siebie 
w gabinecie. Jego projekty polityczne po 
dobały się kierownikowi państwowej na- 
wy włoskiej. Ale trudności jakie powsta- 
ły następnie, zniechęciły księcia i obrócił 
swe zainteresowania w kierunku Hisz- 
panji—Dyktator Turcji Kemal Pasza wy 
stosował do Lorioli list, w którym mia- 
nuje go generałem armji tureckiej. (Do- 
kument ten figuruje w procesie). : 

— Co pan wie — pyta dalej sędzia 
o stosunkach zamordowanego w Hisz- 
panji? 

—Książe utrzymywał bliższe stosunki 
z generałem Sanjurio, słynnym separaty- 
stą Katalońskim i zamierzał popierać pow 
stanie przeciwko królowi. 

— Ależ to był zwyczajny oszust!!! 

— Nie wierzę temu. Tak dalece okła- 
mać człowieka o zdrowych zmysłach, za 

jakiego się uważam osobiście, można w 
przeciągu tygodni, powiedzmy, miesię- 
cy, ale nie lat... — Odpowiada Jaud de 
la Jousseniere. 

* w 

Dlaczego zabiła? 
—_ On był szpiegiem — odpowiada 

Brau-Solars. Chciał ażebym sprzedała ob 
cemu mocarstwu ważne dokumenty, ty- 
czące obrony krajowej państwa. Odmó- 
wiłam wręcz. Rzucił się na mnie z brzyt- 
wą. Wyrwałam mu ją i cięłam... 

— To nieprawda. — Powiada pro- 
kurator. Przedewszystkiem brzytwę kupi- 
ła pani zawczasu, a więc mord z preme- 
dytacją. Po drugie eksperci dowodzą, że 
zarżnęła pani człowieka we śnie, On był 
zbyt dobrze zbudowanym i silnym, by 
się dać zarżnąć jak kurczę, słabej i sta- 
rej kobiecie. 

Ale pani Brau-Solars upiera się przy 
swojem: brzytwę mu darowała kilka dni 
przedtem. Gdyby się był nie rzucił na 
nią owej tragicznej nocy, nigdy nie popeł 
niła by zbrodni, pomimo, iż... 

Pani Brau-Solars obrazuje całość 
swego tragicznego życia. Wieczną udrę- 
kę towarzyszki życia człowieka tego po- 
kroju co Lorioli. Bił ją i maltretował. 
Znęcał się. Zdradzał i zmuszał by mu w 
zdobywaniu nowych kochanek jeszcze 
pomagała. Przegrał i przepuścił wszyst- 
kie jej pieniądze. Strącił w czeluść nę- 
dzy i upadku moralnego. To był straszny, 
brutalny człowiek! 

Werdykt ławy przysięgłych uwolnił 
panią Brau-Solars od winy i kary. aż, 

—o000————— 

* 

 



  

  

WYŚCIGI KONNE NA POŚPIESZCE 
P. H. Monwid-Olechnowiczowa i por. Romaszkiewicz zwyciężają w konkursach 

Bardzo ciekawy. obfity i urozmaicony łu. Raz czy dwa pokazały się na torze i 
  

    

program wczorajszy byl godnem zakoń- sdhowały. O ile boją się (co jest ZPOZU- 
czeniem zawodów Ikonnych ma Pośpieszce. misle)  „asów*, (to szkoda, że dla tej 

Dwa ciekawe konkursy hippiczne, pięć słabcści kategorji nie zorganizowano kon- 
biegów na przełaj i efektowne zawody ułań- kursu. 

    

skie a na dodatek ładna pogoda 
tlumy. Pogoda w pewmym niomencie 
wiodła, ma: szczęście nie na długo. 

Zaczęto od biegu na przełaj dla koni,— 

które w poprzedmich dniach zajęły pienw- 
sze miejsca, Konkurencja trudna, to też 
zaimteresowamie się publicznośc 

Wygrywa Rówiny rtm. Choi 
dosiakiemy przez par. Boh 
Rarogiem (j. por. Danie! 
konie nie kończą biegu. W 
mella odmawia  mosłuszeń: 

i ra przełaj kpt. Rozwe 

na. Temizie wygrywa bez rudu. — 
Jako drugi! mija celowuik Rycerz I, (j. rtm 

Kulik). trzeci Pocieszny (j. per. Bartosze- 
wiez). 

Trzeci bieg na przełaj 
śliwy wypad 

| Wiisłmożna 

Konkurs hippiczniy panów. o nagrodę 
im. Prezesa Wil. T-va Hiod, Koni i Pop. 

Spon.u Koumego p. gen. Przewłockiego — 

i pięknego puharu. 

iemnastu zawodników: — musi 
puzejść trudny parcours, Najle- 

piej mobi to pom Romaszkiewicz ma 
Porcie (23 p. uł.). Zwycięzca miema ani 
jachnego punktu kernego i doskonały czas. 
Drugą nagrodę zdobywa por. Taborow- 

(i ma Tomie (19 p. a. 1.), trzecią por. 

wicz ma Łuku (19 p. 2.1.). Żetony 
Diuhowino na Lucie (23 

zzicki na Tumezy: 
amowich na Talarze (4 p. 

ięskiego konia kursuje 
ika. Niczem nie zwrzeający na 

służył wiernie 
e szwachronów. Był łagodny i 

zapewine. wybrano go, kiedy 

1 iodłać konie dla goszczącyć 
Podbrodziu pań. Pont powió „ prokura- 

torową Dowborową. Zwykle j 
raz peniósł i ma iccz:ch kilku peśpiesza- 
jących z pomocą oficerów: wziąt b. tuudną 

dę. P. Dowborcwa utrzymała się 

        

        

   
   

    

cza przed 
(Pozostałe 

paida, a Gi- 
ra — kułej 

  

     
   
   

   

  

   

    

  

  

Zynios nieszczę- 

z qmzeszkód 
potyka 

nadwyręża 

  

      
        

    
     Wygrywa bieg po zaciętej wałce na fi- 

niszu Geraz pod ppc (Pattunem dystansu- 

jąc Wizję pod ppor. Soińskim. Kuzik p. 
Bohdanowicza ma |wzecie miejsce, 

  

      

  

    

        

Megafcin: cczęcie konkur- w siodłe d n:zajujmz Port rozpo- 
lżeów cywilnych. czął portową. Jego ostat- 

pojadą same pamie mim zm twem było właśnie wczoraj- 
Zaczyna pzidać (deszcz i dmie silny wiatr. Sze. dzie ich zapewne jeszcze więcej. 

Czwarty bieg ns. przełaj wygrywa Zbir 

pod rtm. Kulikiem. Drugie miejsce zajmuje 
por, Kozicki na Żednym. Wiyczyn ten za- 
sługuje ra podkreślenie, gdyż na przesz- 

kodzie koń pada, lecz por. Kozicki dosia- 

da go szybko, dopędza przeciwników i 
przepęcza net, * 

iPiąty b na prze!aj. Wygrywa b efek- 

towmie Zora, którą por, Romanowski przez 
cały niemal czes |irzymai na  dalszem 
miejscu. 

Po biegach odbyły się ciekawe za- 
wod y ulańskie. Podoficerowie i ułani po- 
kazali reg ćwiczeń jałk władanie blą, 
hamcą, tyżenka, |We włedaniu szablą — 
zwyciężył piłut. Bednarek 4 p. uf, przed 
wchm. Gniewoszewskim 4 p. uł, (We włada- 
niu lancą — ułan Korzeniowski 13 p. uł., 
przed ul. Masłosskim 13 p. uł. 

Na zakończenie oglądaliśmy welkę 
patroli dającą pojęcie o wilkach podjaz- 
dowych. Widowisko to wypadło efektow- 
nie i podob:ło się bardzo wszystkim. 

wkazuje się p. Maciejewska 

Parco pokonamy: bez błę- 
Za, chwiię 

„Jalko pierwisz 
na Rycerzu. 
du ale w dość х 
p. Monwid - Olechniowiezowa ma: Obytej. 

     
   

  

Znów wymik  bezbłędmy znacznie 
większem (tempie. 

Tryumfaltorkę poprzedniiego konkursu 
p. Bohdanowiczówinę prześladuje pech. — 
Wisła strąca przeszkody, jedną, potem 
drugą. O zwycięsiwie niema już mowy. 

Wiatr i deszcz wamagają się mimo to 
p.  Maciejowska skacząc na Plotee nie ob- 
ciąża swego konta punkt: mi karnemi. Go- 
rzej wiedzie się p. Mionwid - Olechnowi- 
ezmej. Po brawurowej jeździe ma Obytej 
teraz, na Świetnie naskakamym Idku za- 
rabia 8 punikków ikannych. Jest wyraźnie 
adenerwowemia i źle prowadzi konża. Nie 
zmusza go do tempa potrzebnego i to de- 
cyduje o miępowodzeniu. 

W rezultacie zwycięża p. Monwid - Ole- 
chmowiczowa ma Obytej, Drugą i trzecią 
nagrodę ma p. Maciejowska na Plotce i 

Rycerzu 

prizy 
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Obserwując ikonikwrs pań przychodzi na 
myśl pytanie: (dl: czego nie stamtują inne, 
garzej zapewne jeżdżące panie? Wiemy. że 
jeżdżą konno, skaczą pod kierownictwem - 
oficerów - (trenerów. 

Jest ich dużo, a nigdy mie biorą udzia- 
L Lk 222222 

Zawody hippiczne w Siedlcach. 

  

Przez dwa dni odbywały: się w: Wilnie 
zawody lekkoatletyczne 0 mistrzostwo 
Kolejowego Przysposobienia (Wojskowego 
na terenie Dytrekeji Wileńskiej, 

W zięli w nich udziął zawodnicy ze 
wszystkich ośrodków: przyczem najliczeb- 
miej reprezentowane były: Białystok, Ba- 
ranowicze, Lida, Turmonty. 

Wszystikie zwycięstwa wywalczone z0- 
stały pizez zawodników: wileńskich co 
jest zupelnie zrozumiałe, gdy się weźmie 
pod uwagę, że Wilno Zaczęło przeę znacz- 
nie dawniej, ma lepsze warunki mio levp- 
szy materjał ludzki, Wyniki uzyskane w 

szezególnych konkurencjach mie są re- 
"žne (mia czem zresztą nie zależy spec 

enizatorom), a nawet wręcz mi- 
zetne w niektórych konkurencjach jednak 
bu należy zaznączyć, że zas ody odbywały 
się w wanumikach bardzo ciężkich. 

Niżej podajemy wyniki uzysk:ne przez 
zwycięzców: 

Biegi: 100 mtr. — Szezerbieki 12 sek. 

     

   

EN 

  

    

Bałtyckie Regaty Akademickie 
Bałtyckie Regaty Akademickie o na- 

grodę przechodnią Okręgu  (Wlileńskiego 
AZZM „Liga* odbędą się ma: jeziorach 
Trcckich w dniu 9 lipea b. r. Według do- 
tychezas zebranych informacyj  zaintere- 
sowanie tegorocznemi regatami wśród a- 
kademików jest duże.  „Umiyersitates 
Sports" w Rydze udecydował się wysłać 
ua regaty dwie osady; akademickie. Ter- 
min zgłoszeń osad upływa z dniem 3 lipca 

-go „b. Zgłoszenia, i wszelkiego rodzaju za- 
my por. Lipko Ytania należy kierować pod adresem Wi- dy bierze prze łeńskiego Komitetu Towarzystw Wioślar- 

Skuch, Wilno, ul. Zygmunliowiska  22—8, 

W Siedicach odbyly sie zawody hippiczne O. 
PAC. Na zdjęciu naszem widzi u 

ma „Nietoperzu” w momencie, g 
szkodę we wspaniałym skoku. 

  

   
   10] 

ZADANIE Nr. 28 ju b. r. przez 81 letniego mistrza dr. Wiinz 
Gross — Jugoslawja — Kagans Neus. bungera. 

Sz: chn. 1929 r. 
» > 

BIAŁE: Kal; H bó; W h4; 6; G a8, WIE CZARNE 
4 b2; S £8, h7; piony ©4; d2; Dr. M. Wūrzburger Pejfer 

£2 (11). 1, е2—е4; е7—е5. 2. S bl—c3; S g8—£6; 
p CZARNE: K £5; H 05; W a5; G 68; 8 fa, 3 (2; оХ. 

Lepsze jest normalie grywane: 3...d5; 
i4 fXe S Xe4. — 

4. e—5; H d8—e7; 5. H dl—e2; S (6—g8 
6. S g1—f3; S b8—c6; 7, d2—i4; dT—d6? 

Nsieżało grać 7... H d8 lub 7... H b4. 
8. S «83—d5; H e7—d8, 

Ježeli 8... H d7; 9. eXd-- ; K 08. 
10. dXe+ i t. d. 

piony a4; e6; h5 (8). 
Mat w. dwóch posunięciach. 

ROZWTĄZANIE ZADANIA Nr. 24, 

A. Kubbel — Leningrad — Stmategja 
1908/09 r. 

1. H bf— z groźbą XA S e7—g6+ i mat. 
3. G h4— e7 lub 3, G d5—66. 

  

"r S b3—c5; 2, H e4—-d4+-; 9. S CSXeT--!! Czarne poddały się. 
3. G h4—46 mat. 

1..---.887—5;2.Ho4—f44+; K e5-f4 
3. S eT 86 mat. E Wiadomošci Zz Olimpjady 

L... PET 4 Ę BR W pierwszym dniu rozgrywek  olim- 

1.... Ke5 062 Serce; Dlskich reprezeniacja Polski pokonala 
K d6—e5; 3, H c4—e4 mati drużynę szkocką iw stosunku 3 & pół : pół. 

Ł....W a5%Xd5; 2, H c4Xd5+; W drugiej mundzie Francja uległa Polsce 
K e5—4; 8, 8 е7— об mat. w stosunku 2 i pół : 1 i pól, Ogromna 

PARTIA Nr. 25. sensację wywołała porażka mistrza świata 
, (Wiedeńska) Alechina (grającego w banwach Francji). 

к Za przykł: dem „Wiemer Szach - Zeitung” któny po długiej wałce poddał partję świet 
podajemy partję wygraną w Paryżu w: ma- nie grejącemu Dr. Tarftakowerowii 

ф 

'Ма boiskach i bieżniach 

  

Zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo K.P.W. 
Dyrekcji Wileńskiej 

- 6 hufeów z Komendy P. W. Wilno — Mia- do parku Zakretowego wikttówym odbywają 

SŁOWO 

Jak się przedstawia 
sprawa komunikacji 

MIEJSKIEJ. 
Od dłuższego już czasu dużo mówi się 

Wilnie o zatargu, jaki powstał pomiędzy magi 
stratem a „Arbonem* (obecnie nazywa S« 
„Tommak“.) 

Po skończeniu rocznego okresu eksploata- 

w 
     w kilku wierszach 

Mecz tenisowy AZS Wilno — „Umiver- 

sitates Spontis” Ryga. iProjekttuje się w mai cj dyrekcja Arbonu oświadczyła wręcz, że na 
į zym czasie rozegranie  powiyższego dotychczasowe warunki nie može się zgodzić, 
mieczu w. Wilnie, Spotkanie zapowiada Się gdyż ryczałtowa suma tenuty dzierżawnej (wy- 

    

nadzwyczaj ciekawie, jako pienwsze poró- płacana, w myśl umowy, na remont starych i gęzzzeszaw 
WIR: e ki wileńsł ich ia, zm są- zakładania nowych jezdni) w wysokości 170 PONIEDZ. 

jami półmocy. tys. zł, przy obecnym kryzysie, a więc spadku Dziź 19 wschód słońca g, 2,44 
w Žž Szyce frekwencji, obciąża budżet Towarzystwa w spo в 

; ‚ 865 uniemożliwiający prowadzenie przedsiębior- S ala Zachėd :oūce g. 756 
W dniu 2-go lipca b. r. o godz. 14-tej stwa. Według obliczeń Arbonu, suma ta (150 

odbędą się ma jeziorach Trockich w N. Tro- tys. zł.) stanowi obecnie nie 5 lecz 12 procent. 
kach doroczne zawody pływackie o ma- | EE jak domo nie preyjai tego 0- 
»rodę przechodnią D-cy Bacnu KOP „N.- Świadczenia do wiadomości i nałożył areszt na 
K : 2 Л kaucję (100. 000 zł.), zdeponowaną przez Ar- 

Zgłoszeni: zawodników, przyjmuje Do- bon, skierowując równocześnie do sądu sprawę 
Ža c”, „. 0 eksmisję Arbonu z garażów przy ul. Legic- 

wódzywo Pacnu KOP „N. Troki* do dnia nowej, które to garaże, w myśl umowy, po u- 
1 Ipeca br. płynięciu terminu koncesji miały przejść na wła 

sność miasta. 
Która z „wojujących* stron ma rację, tru- 

dno powiedzieć obecnie, faktem jest natomia 
że Arbon funkcjonuje, niestety jednak nie t 
sprawnie, jak tego wymagają potrzeby publi 
ności i zachodzi obawa, że pewnego dnia Wi 
ro zostanie się bez komunikacji. 

Sylwerjusza į 
BRD ai DS 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 18 czerwca 1933. 
Ciśnienie średnie: 749. 

Temperatura średnia: --20. 
Temperatura najwyższa: 25. 

Temperatura najniższa: +11. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-4 
na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie pochmurno z opadami,  Miej- 

scami burze. Chtodno. Temperatura około 14 

stopmi. Porywiste wiatry zachodnie, 

  

* * ® 

W rocku bieżącym Państwiowy Urząd 
Wychowzniia Fizycznego poraz pienwszy 

izuje kobiecy obóz wypoczynikowo 
dowy w. f. dla imteligencji pracu- 

Program chezu obejmuje: wyciecz- 
ki, pływ gwy i sporty, kąpiele słonecz- Obawy te są zupełnie uzasadnione jeśli się 
me i powietrzne. Uczestniczki lobozu bę- weżmie pod uwagę, że szwajcarska fabryka sa- 
dą pod opieką leikarikli istratktomki w. f. mochodów Saurer, której wozy eksploatuje 

Obóz ocbędzie się w: dniach 2 — 30 lip- Arbon - Tommak, gotowa jest w każdej chwili 
wi Druskżenikach. Oplata calkowita wycofać niezapłacone wozy. Firma Saurer wło- 

— zł. 80—  Zwiżkii kolejowe w A ae A ała Asa) zaa ponad sę 2 . niljony, nic więc dziw „że widząc upadek 
wyneszą 80 proc. ceny nor- (a a z noc wydatną (600.000 

A $ zł.), kiedy jednak i to nie pomogło zapowiedzia 

ia do dnia 25 b. m. raz z ż6- fa, że więcej nie da. — Rada Miejska. W końcu czerwca ma 
m. lelkarskiem nadsyłać można Saurer jest firmą zagraniczną związaną z być zwołana Rada Miejska. Na porządku dzien- 

ca do Okręgowego Polską umową, w myśl której samochody Sau- nym znajdzie się m. i. sprawa ustalenia djet 
e, O. K. III, rer otrzymały licencję na Polske. Państwo więc ławnikom za: udział w posiedzeniach magistra- 

jest zainteresowane morałnie (a może i nietyl- ty) Jak wiadomo z dniem I lipca na podstawie 
ko moralnie) w interesach Saurera na swoim nowej ustawy samorządowej ławnicy zostaną 

Ostatnie mecze piłkarskie terenie i dlatego Państwowe Zakłady Inżynierji pozbawieni stałych uposażeń. 
zainteresowały się żywo kwestja komunikac > ‹ TI JE — 

Ostatnio mieliśmy trzy mecze piłk:rskie wileńskiej. Z ramienia Zakładów bawił w RE KOMISJE ROZBAOHUNKOWIE. J 
o mėstinzostwo okregu. nie specjalny wysłannik p. Jan Sobecki, który W celu „dokonywania rozrachunków mię- 

We czwiartek Drukarz ulegl ŻAKS'owi razem z fachowcem buchalterem dokładnie zba dzy władzami skenbowemi a samorządo- 
3:2, Mecz lten zakończył wię skandalicznie, 42! swaację na miejscu, aby zdać sprawę wiemi pońw Izbie Skarbowej spe- 

. 2 RCIE, 5 $ 5 * swy! p łożonym. zjafina ik id tej komisji wej- Publiczność dwukrotnie wdzierała sić ZDZ 7 ejaina kor t ji - wej 
boisko reagując w tein! s : —&,Ё; у arą Przed kilku dniami p. Sobecki przybył po- dzie prezes y. wydaliałów 
OE НОНЕр ZACZĄCZE- nownie do Wilna, na ten raz już z konkretnemi „,. а я ainiteres ch róa sędziego p. Gissine.  Drukarz wniósł стай przedstawie. zażniteresowanych x L : К planami. Przyjechał aby z ramienia P. Z. I. za- pł: di 

protest opierając się na przepisy. Wydz. proponować pomoc w wybrnięciu z obecnej wt: az, 

Gier i Dyscypliny protest ten odrzucił. — sytuacji. Chodzilo 0 skonsolidowanie Arboni, 
Jak słychać Zarząd Drukarza złożył ape- ° wyjednanie mu najmożliwszych warunków 
lacje. pracy przy jednoczesnem | zagwarantowanin 

W sobotę KIPIW! Ognisko przegrało z miastu pewności, że komunikacja autobusowa 
E oj = NSA nie urwie się. 

Makabi 2:0. Przegreło trzeci Z kolei BIECZ, Państwowe Zakłady Inżynierji chcą przyjść Jakoby zerząd nosi się z zamiawem woz- z pomocą kredytową (zakup nowego taboru) 
wiązania po zakończeniu mistnzosłiw, sek- oraz interwencyjną (uzyskanie koncesji itp.), 
cji piłkarskiej i dlatego zginął w drużynie wysuwając swoje warunki. P. Z. I. powiększy- 
duch. łyby niedostateczną ilość wozów, natomiast u- "9. przepoławiający ulicę, prowizoryczny pio- 

Wczoraj 
2 AŻ FSF i Я a alia dŁóak kat = tek drewniany. (G) WKS — Śmigi mił ważają za konieczne: zwinięcie wyraźnie defi- t€ SZ Drukarza 6:0. Było to do maa di linij, obniżenie wysokości płac perso- GZ, O chodnik pa žaibų ONE EE 

SY S w da ywsikie prz M „„ pelowi do norm stosowanych w innych mias- Onegdaj rozpoczęto roboty nad przebrukowy- 
aa о 1% or = * waniem jezdni na zaułku Doboroczynnym. Po- 

х 1 all wyjłon 
ny, a do kl. B i tak niki nie spada. 
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—  Uporządkowanie okolic Katedry. W 
związku ze Świętem Bożego Ciała i urządze- 
niem jednego z oitarzy okolicznościowych przy 
boczne wejściu do Katedry od strony skwes- 
ku uporządkowano nareszcie odcinek ulicy przy 
legający do tej świątyni. Mianowicie, przy po- 
mocy żołnierzy, uprzątnięto .kupy  porosiego 
trawą gruzu, nagromadzonego tu w rezultacie 
prowadzonych w Katedrze robót, oraz zniesió- 

      

tach (Sosnowiec, Lublin, Katowice, gdzie zre- 
sztą koszty utrzymania są wyższe), gwarantu- 
jąc sobie wzamian objęcie zarządu przez wy- 
delegowanych ludzi. 

Z takim projektem wystąpił p. Sobecki ber 
traktując kolejno z magistratem, Arbonem i 
pracownikami. Te propozycje P. Z. l. rozbiły 
się o nieprzejednane stanowisko magistratu, 
0 aide nie zgadza się na żadne u- 100 MŚ as > stepstwa, lomagając się tenuty dzierżawnej, S A Kare Sul sek, 3.000 Tie mniej niż 100.000 zł., podczas gdy projekt Z SBomwicz 0-06 ae Sttańet P. Z. I. przewiduje 3 procent od kasy „maszyn mir. : ОМТСа S m, D ex OZLALELA kursujących w mieście i liniach podmiejskich. 4X100 — zespół wiileński! 47,2 sek. Czy magistrat ma inne plany?... 

Skoki: wdali — Szczerbieki 6.01 mtr., — „ Jakie jest wyjście z istniejącej sytuacji, któ wzwyż — Szczerbiaki — 1,60 mtr,, o tyczce ra jest groźną bo—primo: Arbon goni resztkami — żyliński 3,20 mir. Sił, walcząc z kłopotami finansowemi; secundo Trójskok — Żyliński 11,47 mt, o imaaaoi kę as KOJ nie- Barty każą — АН о — 10,62 7% Jedyne duże i będące na siłach sprostać 
as a 6441 mir. zadaniu firmy: angielska „Morris“ i francuska 4 2 „Citroen* wycofały oferty na objęcie komuni- Ogółem w zawodach brało udział о- kacji miejskiej. Lada dzień Wilno może zostać 

koło stu zawodników. bez komunikacji, gdyż w myśl nowej ustawy Po zakończeniu zawodów: prezes KIPW nie będzie można nawet wrócić do starych 
p. M. Puchalski wręczył zwycięzcom dypio- Chevroletek czy Fordziaków. 
my. Tak się przedstawia stan obecny. Odnośne 

2 AR nadzorcze winne wypowiedzieć się w 
3 ej sprawie jaknajprędzej. Т. 

Okr. Sšrodek W.F. Wilno roz- 2 
począł kursy wodne w Trokach 

Z dniem 16 b. m. zosteł uruchomiony CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
Śródlądowy Ośrodek Żeglanski iw: Trokach 
s L н SACHARA NA ZAKRETOWEJ. 

a wszystkich członków. klubów! sporto- Jedeni z mieszkańców! ul.  Zakretowej nych li stow. P. W, „oraz człomików. Kl. Že- nadeslai! miam sążmistą epistolę w której >. giarskich i Ligi M. i R, a calej |Polski. pisuje bilączki swej ulicy i prosi o pomoce Na pierwszy, kurs zgłoszonio 150 ezlon- tuszą0 iż może głos gresy zdoła wać kin Ogólnej Org. iP. IW. (Kobiet ido Obrony kamiemne serce magistratu wibeńskkiego. Kraju. z całej Polski, które będą zakwate- | Jak stiwiendza autor listu, jedynym wy- 

żądanem by było, by przy tej sposobności uło- 
żono tu również chociaż jakiś chodniczek, mi- 
mo bowiem, że rzecz się dzieje w śródmieściu, 
więcej niż połowa wspomnianej uliczki pozba- 
wioną jest caikowicie chodnika z jednej strony. 

(i.) 
— BEZPIECZEŃSTWO NA LETNIS- 

KACH. W celm zapewnienia  ieinikom 
spokoju i bedpieczeństwa dość liczne letni- 
slka będą stale Ilustrowane przez speejal- 

nie wyslane patrole policyjne, Patrole te 
będą konitrolowały okolice podmiejskie tak 
w. dzień jak: i iw nocy. 

— Ceny na rynkach. W minionym tygod- 
niu na rynkach zanotowano zniżkę cen. Mia- 
nowicie staniał nabiał, jaja, drób, warzywa i 
mięso, jak również ogrodowizna. 

WOJSKOWA 
—ZJAZD OFICERÓW REZERWY W OSZ 

MIANIE. W niedzielę 11 bm. odbył się w Osz- 

mianie powiatowy zjazd oficerów i podchorą- 

żych rezerwy. Na zjazd przybyło przeszło 60 

oficerów i podchorążych rez. z Oszmiany i te- 

renu powiatu oszmiańskiego. 

— KU UWADZE PEOWIAKÓW. Za- 
nząd Koła POW zawiadamie, że w: sekre- 
tamjacie są ido odebramia legitymacje na- 
sitępujących czloników:: 

Ob. Ob. Sidorowicza Wacława, Kie- 
wliezowej Manji, Maculewicza Kazimierza, 
Szejwały Leona, Bekiesza Władysława, 
Selensa Stanisław. Jaworskiego Kdwar- 
da, Świaniewicza. Stanisława, Meslin Grac- 
jama - Edmunda, Miiilera - Cieślikowskie- 

  

rowane w memiotach, nadto 50 ihancerzy i niciem wstzellkich idelegacyjj Ek g0 Wadlawa, Kurezyna Jarosława, Za- pė) о ° / \ racyj do Magistratu ы Е » młodzieży hufeów szkolnych z m. Wilna, ; е « śsamii mieszkańców było lay Antoniego Morawskiego Stefame, 
Na kursach przeprowadzone będą dzia- i petycyli z podpesamii mies 0 Szablewskiego Michała; Kuczyńskiego   przysłanie na jesieni 1931r: technike, któ- gov. S = 

ry dokonał tem odpowiednich pomiarów. żon OCE: aż o: POR ' аЛЕЙ ° Na tem się, niestety, wszystko skończyło Biažūvioza Stenistama, = Opaliūskiego Z uwagi ma dużą ilość iktonlkunentów — chociaż p. inż. Czyż obiecywali aki Władysława, Rakowskiego Wincentego. 
wyszkolenie — odbywać wię będzie ma 3 chodniki ii bruki!... > Laszczyka Edwauda, Lutkiewicza Kon- zmiany po 5 godz. zajęć praktycznych, a Wygląd ulicy Zalkreliowej stantego i Sikorskiego Nikodema. każda zmi:na 3 grupy, ćwiczebne według gnolity! Połowa Ponieważ zbliża się okres przerwy” w przedmiotów — żeglarstwo, pływanie i zance do gmachu urzędowaniu sekretarjatu (okres waka- 

ły sportowe i wytch fis. żeglawstiwo, pły- 
wanie i wioślarstwo, oraz treningi na POS, 

  

nie jest je- 
jej lod cerikiwi m. Pohu- 
uniwersyteckiego przy 

  

»żoślarstiwo. l. Sierakiowski Ao” : . joy — ?ch miesięczny), członkowie Komendantem Ośrodka Zegłarskiego. uran. Dalai seima aina EAS „Ei ktėray dotychėzas nie załatwiki | swyeh 
jest jak wiadomo kpt. Ostrowski Zygmunt, 
a zast. St. sierż, Kruk Włałdłyśsiłarw:. 

spraw w Kole, winni się zgłaszać w nej- 
bliższych dniach. 

POCZTOWA 
— Nowe karty pocztowe, Z dniem 15 bm. 

ukazały się kartki pocztowe z ilustracjami rzeżb 
Wita Stwosza w związku z uczczeniem 400- 
letniej rocznicy jego śmierci. 

. Wkrótce będą wprowadzone w obieg znacz 
ki pocztowe wartości 1 złotego z wizerunkieri 
Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego 
Mościckiego oraz nadrukiem pionowym „Port 
Gdansk“. & 

AKADEMICKA, 
— Z KOŁA FILOZOFICZNEGO STUD. 

USB. W poniedziałek dnia 19 czerwca br. 
G godz. 6 wiiecz. odbędzie się wi lokału Se- 
minarjum Filozoficznego przy uł, Zamko- 

wej 11, XIV Zebranie Naukowe Koła z 
następującym porządkiem dziennym : 

1. Referat kol. Zygmunta Plewakii p. 
t. „Perypatetyckie pojęcie istnienia. we- 
dług Breniany i Merciera“, [Po referacie 
dyskusja. 

2. Udzielenie nagrody za najlepszy: re- 
at, wygloszony w roku bi 

Wstęp wolny, Goście mile wfidziami, 

RÓŻNE 
— 0 kredyty dla rzemiosła. Pisaliśmy nie- 

dawno, że Izba Rzemieślnicza uzyskała kredyt 
zapomogowy w wysokości 198.000 złotych. Po- 
nieważ kredyty te są nie wystarczające, na le- 
renie władz centralnych podjęto akcję w kie- 
runku uzyskania dla tut. rzemiosła kredytów 
średnioterminowych, spłacanych w przeciągu 
dwóch lat. Starania te podjęła Rada wspomnia- 
nych Izb. 

kretowej, przylegającym: do uniwersytetu 

Instuuktonzy żeglarstwa pp. Wolf i aw Vai o. SE 
Dębowski z (Warszawy, pływania p. dr. chodniki są (tu jeszcze! Wnet za Uniwensy- Bohdanowicz i Micheliski z Warszawy, oraz rozpoczyna się Azja Środkowa —- 
Pływacy wileńscy Stankiewicz, Kukliń- dziez kompletna: ani dhodników, auli bru- ski, Dobrzyński, Czerwoniec i Pawlak. ków — mic oprócz grzązkiego sypuczego 

piasku, upodalbniającego (tę miejsgowość 
Sprawozdanie z zawodów strzel. 90 Sachary... aż do głównej bramy parku Zalkrvetiowego. o misno „Hufca Wyborowego“ | Gayby nodobuy siun meaezy miał miejsc 

W dniach od 10 maja b. r. do dnia 7 sce gdzieś ina odległym przedmieściu, usz- 
czerwca r. b. odbyły się zawody strzelec- łoby to jeszeze od biedy, ale przy ul, Za- 
kie o miano „Hufca Wyborowego“, będące kretowej znajduje się jeden z najwięk- 
równocześnie sprawdzianem wyszkolenia szych kompleksów zabudosań_ uniwersy- 
st. juzaków. (W) zawodach wzięło udział: tedkich. Ulicw Zakretowa to jedyna droga 

  

sto 1, 7 hufeów z Komendy IP. W, Wiilno się w ciągu całego letniego sezonu wszel- 
— Miasto 2, 3 hufce z Kicmendy Obwodu kiego rodzaju zabawy ludowe it. p. impre- 
P. W. 5 p. p. Leg. Razem 16 hufców, stau zy. rozrywikowe lub sportowe. 
s.rzei jących: 667 starszych jumaków. Ulica t:. musi być miezwiłocznie upo- 

Warunki strzelania: Broń wojskowa rząckowana, bowiem, dobmięcie do parku 
dlvga, framcuska, tarcza 10-cio pierścienio- Zakretowego w dzisiejszych warunkach to e 
wa, odległość 100 m. (Postawa: — leżąca mordęga pienwszorzędna! 
z wolnej ręki, Serja: 5 strzełów bez prób- Nieżlbędne są na tym odeimiku Zalkretio- 
nych. Czas serji: 8 minut. wej następujące inwestycje: niwelacja u- 

WYNIKI ZAWODÓW licy: Apia ławice piasku przeplatają 

1-sze miejsce, dyplom, proporczyk i mia. Się tu z wądolamii i kamienistemi pogórka- 
co „Hufea  Wyibonowego“ AI hufiec Ti; wybrukowatnie chociażby 'wążkiej je- 
simn. J. Lelewela, osiągając przeciętny luk oraz ułożenie conajmniej dwnupłytio- 
wynik 43,33 na 50 możliwych. : 

  

wych chodników po 'obu Sittronialch. ulicy, — 
2-gie miejsce — hufiec gimn. J. Sło- acz dopieno W aw o wackiego — 43,02 pkt. na 50 możliwych, Park B SLS 3-cie miejsce hufiec gimn. im Ad. Mi. "iwfngm a zwedhy... . „Przechodzień diewicmai — 42,36. pikti a SRK, „S. Do wybrfukowania ul. wej Z т ст 

S TS angas иии рн во ED M Aria sšiusag V T gp 
s 00. Jezuitów — 42,64 ma 50 moż- mne woscezeą S=KÓl powszechnych będzie wypłacany — A r Izb zel dnt 5-te miejsce huhiec gimn. im. Króla Z. Technicznej — 39,52 pkt., ma 50 możliwych. mi eh kwa palm 3 Augusta — 41,11 pkt. na 50 możliwych. (Hufiec z Komendy P. W. Wilno - Mia- | W ten sposób mauczycielstwo będzie o- 

(Wszystkie wymienione hufce z Ko- sto 2, Komendant por. St. Dobnski). trzymywało  dodzltek wprost «z urzędów mendy (P. W! Wilno - Miasto 1, Komendaat T-me miejsce — hufiec gimn, F. Welera skarbowych 2 pominięciem władz gmin- por. R. Lipezyński). E. Dzięcielskiej i Txwa Pedagogów: — nych, o co zabiegali od dawna. 6-te miejsce — hufiec Państwowej Sz. 39,22 pkt., na 50 możliwych. 

sta w ciągu ubiegłego tygodnia zmniejszyło się 
o 30 osób. 

Obecnie rynek pracy notuje przeszło 6000 
bezrobotnych. Utrzymuje się nadal tendencja 
zniżkowa. 

— CZY ZWIĄZEK STUDENTÓW ŻY- 
DÓW BĘDZIE ZAMKNIĘTY. Onegdaj od 
było się w. lokalu Związku Studentów 
Żydów pierwsze posiedzenie moiwioobra- 
nego zarządu związku. Na posiedzeriu A 
chwili gdy przedstawiciel socjalistów wy- 
sunął kandydatów socjalistów, kurator 0- 
świadczył, że nie będzie dolerował żŻad- 
nych partyj i ugrupowań, a praca ządu 
ma stę ograniczyć jedymie do ufumcowe- 
nia samopomocy studentów. 

Przeciwiko temu zaprotestowali 
stawiciele innych ugrupowań, 
jąc że weprezenitiują przedewszystkiem in- 
teresy swych wyborców: i muszą posiępo- 

w:ć w myśl ich inftencyj. 
Wówczas kurator zamknął posiedzenie, 

oświadczając, że o jego przebiegu zameldu- 

   

  

      

  

   
    je p. rektorowi. W związku z powy: m 

zajściem Związkowi  Studenjtów: Żydów 
grozi zamkmięcie. (k). 

DROHICZYN NAD BUGIEM 
Od 10 — ii b.m. mieliśmy wizytę kano-- 

niczną |.E. biskupa Kazimierza Bukraty, Pa- 
sterza Pińskiego. Odwiedziny posterskie odby- 
wały się według ustalonych przepisów obrzę- 
dowych 1 ! rwišcie, odpowiednio pod- 
malowa опет. Jego Pasterska 
Mość poc kich swoją  wykwintną 
prostotą i Miłe i orzeźwiające odwie- 
dziny zakończyły się podwieczorkiem  skład- 
kowym. 

Ks. Michał Rutkowski. 

     
   

   

CO GRAJĄ w KINACH? 

CASINO — Chandu. 

HELIOS — „Kobieta Kamelecn“ 

HOLLYWOOD — Noce paryskie. 

PAN — „Skippy“ 

SWIATOWID — „Serca na rozdrożu” 

ADRJA — Kabirja 

LUX — Arsene Lupin 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
Wilno żegna jadwigę Zaklicką. Dziś „Tani po- 
niedziałek (19 bm. o godz. 8,15 w.) dyrekcja 
daje pożegnalny występ po cenach propagando 
wych (od 20 gr.) Każdy kto widział j. Zaklic- 
ką w Dżimbi i Roxy, jest pełen zachwytu dla 

artystki. Е 
„Piorun z jasnego nieba“ — premjera му 

Teatrze Letnim. jutro (wtorek 20 bm. o godz. 
8,15 w.) ujrzy światło rampy (5.000 watt) wy- 
borna komedja St. Kiedrzyńskiego „Piorun z 
jasnego nieba”. Reżyser dyr. M. Szpakiewicz. 
Wykonawcy głównych ról w osobach pp: Ło- 
dzińskiego, „aszkowskieį,  Pospiełowskiego, 
Biernackiej, Bieleckiego, Martyki, Skolimow- 
skiego i inni. 

Jutro i w dni następne komedja St. Kied- 
rzyńskiego „Piorun z jasnego nieba". 

Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy Tea- 
tru humoru i pieśni. Na okres wyjazdu stałego 
zespołu teatru muzycznego do Krynicy, gościć 
będzie w Wilnie świetny zespół artystów war- 
szawskich pod kierownictwem  artystycznein 
wybitnego reżysera teatru „8.30 Witolda Zdzi- 
towieckiego. Bogaty program pierwszego wi- 
dowiska „Hallo! witajcie!* składa się z naj- 
nowszych piosenek, aktualnych skeczów, па;- 
modniejszych przebojów stolicy oraz eiektow- 
nych produkcyj tanecznych. Ceny miejsc zni- 
żone. Kasa czynna codziennie od 11 do 9 w. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— PRZESZKODA NA TORACH. Na szia- 
ku do Kieny, znaleziono złożone na torze kole- 

jowym kamienie. Sprawcami okazali się chłop- 
cy pasący w pobliżu krowy. 

— Przywłaszczył samochód, P. Witold 
Stelmasiewicz (Montwiłłowska 10) powiadomił 
policję o podstępnem przywłaszczeniu samocho 
du. W związku z tem zatrzymano wskazarą 
przez poszkodowanego osobę. 

— Groził rewolwerem. Na drodze do N.- 
Wilejki sierżant Wład. Cieśla (Słoneczna 4) po 
trącił rowerem przechodzącego Leonarda Mis:- 
kiewicza z N. Wilejki. 

W odpowiedzi na to ten ostatni wydobył 
rewolwer, grożąc użyciem broni. Policja spisała 
protokuł, 

— Awanturnik. Na ul. W. Pohulanka 
trzymano pijanego osobnika, który zaczepiał 
„przechodniów-żydów, krzycząc „Heil Hitler“. 

Policjanta wezwał współwłaściciel kantoru 
wymiany Józef Szeskin (W. Pohulanka 23). 

‚ — РО 9 LATACH. Na rynku Łukiskim za- 
trzymano pewnego osobnika, który sprzedawał 
złoty zegarek. 

Jak się okazało, zegarek pochodził z kra- 
dzieży dokonanej u niejakiego St. Łukaszewicza 
z ul. Stetańskiej, jeszcze w roku 1924. 

— POZOSTAWIŁA DZIECKO. julja Wo- 
robiecka (Gedyminowska 42), będąc w opiece 
społecznej poznała jakąś kobietę, która prosiła 
o pozwolenie wykąpania dziecka u niej w do- 
mu, — Nieznajoma twierdziła, że warunki w 
jakich się znajduje uniemożliwiają na urządze- 
nie niemowlęciu kąpieli. 

W mieszkaniu, gdy Worobiecka na chwilę 
się oddaliła, nieznajoma pozostawiła dziecko i 
zbiegła. W liście pozostawionym w ubranku, 
wyjawia, że podrzuca swego syna. 

— TRAGICZNY POŚCIG ZA ŻOŁNIE- 
RZEM. Wiezcraj o godz. 1 m. 15 w nocy 
na uliey Pióromont: jpaitriol wojskowy  ści- 
gając uciekającego żolnienza oddał w je- 
go kierunku kilka strzałów. Jedna z kul 
ranila przechodzącego w tym czasie ulicą 

33 I, A. Werylke syna dozorcy przy ul. 
Artyleryjskiej 1. Z raną postrzałową mogi 
ofiarę przypadku odwiieziono do szpitala 
żydowskiego. 

Uciekający żołnierz W. Szatkowski z 
1 pułku atylerji został również lekko 
remny w mogę. Dochodzenie prowadzi po- 
licja i żandarmerja. 

Radje wileńskie | 
PONIEDZIAŁEK dnia 19 czerwca. 

T,00: Czas, Gimnastyka, Płyty, Dziennik po 
ranny Płyty, Chwilka gospodarcza. 11,57: Czas 
12,05: Audycja dla poborowych (buzyka). 15,20 
Progr. dzienny. 15,25: Giełda roln. 15,35: Audy- 
cja dła dzieci. 16,05: Muzyka symfoniczna (pły- 
ty). 17,00: Francuski. 17,15: Koncert kameral- 
ny. 17,45: Pieśni. 18,05: Rozmait. 18,15: „Car 

Mikołaj Il-gi w Warszawie" pogad. 18,35: Roz 
maitości. 18,40: Wil kom. sportowy. 18,55: 
Aud. żołniersko - strzelecka. 19,00: „Alzacja, 
Lotaryngja a Belgja* odczyt litewski. 19,35: 
Progr. na wtorek. 19,40: Operetka „Smok i kró 
lewna*, dziennik wiecz., d. c. operetki, skrz. 
rołn., d. c. operetki. 22,00: Wiad. sport. 22,33: 
Kom. meteor. 22,40: Muzyka taneczna. 

TYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYT"Y 

Energiczny samodzielny abwizytor 
kontentujący się małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Słowo* 

pod „Słówko*. 
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Dzień dobroci dla zwierząt 

  

W niedzielę odbył się w Warszawie t. zw. „Dzień Dobroci dla Zwierząt'. Przez ulice 
miasta przeszedł olbrzymi pochód, w którym prowadzono kilkaset zwierząt domowych. Nie 
siono też liczne tablice z napisami wzywającemi do dobrego traktowania zwierząt. Na zdję 
ciu naszem widzimy najpożyteczniejsze towarzyszki człowieka: dwie krowy. 

  

  

URZĘDOWA. W dniu 17 b. m. wiojewo- 

da Świderski wyjechał w towamzystwie p. 

E. Bokuma, macz wydziału wolnietwa do 
Białowieży. 

— WYCIECZKA NOWOGRÓDZKIEGO 
ODDZIAŁU PTK mad SWITEZ. W związ- 
ku z nastaniem lata: Nowogródzki Oddział 

PTK rozpoczął iożywi'oną działalność iw kie 
muaku organizowania wycieczek. 

M. im, stałe wycieczki mad Świteź, 00 
niedziela i dnie świąteczne. Odjazd z przed 
klubu Ognisko o godz. 11 min. 30. Człon: 

kowie PTK, Zw. Strzeleckiego Harcerstwa 
Ogniska płacą (po 2 zł. 50 gr od osoby, 
miezrzeszeni po 3 zlote, Miłodzież @о lat 

18 płaci 50 ргос., zaś dzieci ido ilat 12 ja- 
dące z rodzicami ma wycieczkę — bezpłat- 
mie. 

      

POSIEDZENIE WYDZIAŁU. W 
dniu 26 b. m. o godz. 10-tej odbędzie się 
posiedzenie Wydziału Powiatowego Sejmi- 
ku grodzieńskiego. 

— AWANTURNIK W. CERKWI. 
Qaegdaj w; cenkwi we wisi Hiołowaczach, 
gm, Skidelskiej, w czasie odbywającego się 
ślubu mieszk. wsi Karaszewo Grzegorz 

ji publicznie wyszydzał rwienze- 

nia obrzędu pmawiosławnejgo oraz zniewia- 
ży! wizerunek Chrystusa, czczony jalkio те- 

e, 
— KIESZONKOWCY DZIAŁAJĄ. — 

Bartoszewicz Marji (Piłsudskiego 16) 
na Siennym Rymku skradziono z kieszeni 
10 zł. w gotówce. 

* 

  

     

  

   

* * 

Neubaner Eugenji (Nazaretańska 3) 
skradziono portfel i 8 zł. 15 gr. 

S chonemanowi Józefowi skradziono pa- 

pierośnicę srebmną rwiartości 25 zł, 
— Z NOŻEM NA: KREWNEGO. W dniu 

16 b. m. w czasie sporu miedzy (krewnymi 

Budrykiem Aleksandrem a Paciejko Alek- 
samdrem  powjstała bójka, w czasie kitórej 

Paciejko zadał cios nożem Budrykiowi, — 
raniąc go ciężiko. 

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. 
Onegdaj usiłowała popełnić samobójstwo 
przez wypicie esencji octowej Arciszewska 
Helena (Orzeszkowej 35). 

Denatkę odwiezionio do szpitalia miej- 
skiego. 

  

'WWYYPYYYYYY 

Dźwiękowe kins „SPOLLO” 
DOMINIKAŃSKA 26. 

zobaczyć  szampańską, 
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. 

  

Śpieszcie arcywesołą 

  

  

— ZAGINIĘCIE CHŁOPCA, Czesnow' 
ski Michał (Jagiellońska 48) zameldował 
o zaginięciu jego syna Edwarda 1. 16, ucz- 

nia szkoły powszechnej Stefana Batorego 
— PROJEKT BUDOWIY WIADUKTU. 

Powiatowy Zarząd Drogowy rozpoczął 
pomiary w celu wywłaszezemia gruntów 
pod budowę szosy ii wiaduktu ma trakcie 
im. Mamszałka (Piłsudskiego pod Grodnem. 
— ODDZIAŁ OPATRUNKOWY W KRY 

NICZNEJ. Wizwiązku z prowadzonemi ro- 
botami szosowemii ma odcinku Knyniczna 
— Druskieniki, Powiatowy Zarząd Drogo- 
wy rozpoczął (periiralktacje z Kasą Cho- 
mych w sprawie utworzenia oddziału о- 

patrunkowego iw! Kirymieznej. 
Utwiorzemie takiego punktu sanitarne- 

go ma mielkie zmaczenie przy wszelkich 
mobotaich i dobrzeby było, gdyby Zarząd 
Kasy chorych malleżycie zrozumiał znacze- 
mie oddziału ii utwiomzył go  jakmnajrych- 
lej. 

— [POWSTANIE KOMITETU ODSŁO- 
NIĘCIA POMNIKA NARBUTTA. W dn, 
16 b. m. w gmachu О. К. TII w Grodnie — 
odbyło się posiedże wiązku z un 
stością odsiomięcia pomnika, Wodza: w. 
powstańczych na Wileńszczyźnie 
Narbulilia. 

Na posiedzenie przybyli 
dowie: Wilenski Janikowiski, 

  
  

   

      

  

    
Ik 

Ludwika 
   

Wieewiojewo- 

Nowogródz-   

(ki Godlewski, Poleski Skrzyński, Naczel- $ 
nik Wydziału Bezpieczeństwa IPublicznego 
Województwa Białostodkiego Modliński, — 

   

  

Dyrektor Wileńskiej Dyrekcji Tasów 
[Państwowych Szemioth, eldl iiciel Wi     
leńskiej Dyrekcji Kolei (Państwowych. 
[Prezes Sądu Okręgowego w: Grodnie Gied- 
royć i przedstawiciele wiojskkowości, 

Po omówieniu sprawy wyłoniony zo- 
stał komiitet wytkonawiezy, zadamiem któ- 

regio będzie oprzeowamie programu uro- 
czystości i wylkonamia: go. Na prezesa ko- 
mitetu rwybramy został D-ca O. K. II — 
gen. Litvinowicz, oraz ma prłzesa honoro- 

wego gen. Rydz - Śmigły, do zajproszenia 
którego w imieniu komitetu upoważniono 
pr. gen. Litwinowicza i wieewojewodę Jsm- 
Ikowslkegio. 

Jakio tiermim uroczystości uchwalono o- 
statecznie dzień 6 siempmiia, 

  

— ŚWIĘTO PIEŚNI. Na Święto pieśni 
zjechali się śpiewacy, (Dzieci i starsi) ze 
wszystkich zakątków powiatu. 

Chór białoruski swemi prostemi 
pieśniami zdobywał sobie huczne i zasłu- 
žone ioklasiki. Mile też pmzedstawiają się 
otlkiestry 'szlkollmie, 

i 

   

  

powiszedhnia: 3 Rubieže- 
wicz i giimm. z Stołpców. (Wpirosti z dro- 
biezgową (dokładnością wykonały szereg 

utnorów. Dorobek muzyczny powiatu 
wena przedkitajwia się wealle oka- 

zale, 

— ZWIĄZEK. REZERWISTÓW: W MI- 
RZE. Związek Rezenwistów! w Minze przez 
dłuższy czas pogrążony był w leiangu — 
Żadnej pracy, żadnego przejawu życia. 

Ponieważ (taki stam rzeczy trwać długo 
nie mógł, zwołano w daim 12 b. m. walne 
zgromadzenie 'ezłoników i dokonano reor- 
ganizacji (wewnętrznej.  Zamząd Powiato- 
wy Z. R. delegował na zgromadzenie w: 

| TEST ESTETINIO, 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 
  

Odjazd z Wilna 
od g. 7 rano (w świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 

przedświąteczne i świą- 
teczne do 23. 

Przyjazd 
do N. 

pół godziny drogi. 

świąteczne. do 23. 

Odjazd do Wilna 
lod g. 8 rano (w Święta 
od g. 9) co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 

Przyjazd de Wiłna 
pół godziny drogi. 

  

  

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Prz; 
godz. 9, 14, 18. do Me, g. 7, 12, 17. OE z" R” 

o godz. 10, 15, 19. a 

NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, (w soboty 
o godz. 9). 

do Niemenczyna 
godzina drogi. 

OSZMIANA 

lo_g. 7.30, 9, 11, 13 15, odzina drogi. 
by 19, (w soboty od g. > 8 

  

Odjazd z Wilna 
o godz. 8, 11, 14, 16, 18, 
(w dnie rynkowe o g. 6) 

* 

Przyjazd 
!° 90 Oszmiany 

10,15, 13,15, 16,15, 
18,15. 20.15. 

Odjazd do Wilna 
RS 7,30, 11, 12, 15, 17 

, 

Przyjazd do Wilna 
9,45, 13,15, 14,15 17.15 
19,15 21,15. 

  

TROKI 
(przez Landwarów) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
© g. 7. 8,30, 10, 12, 14 do Trok o g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 > godzina i 20 minut drogi 

  

17, 18,30, 20,15 jgodzina i 20 minut dro-j12,30. 14. 15,30. 18.30. |(z Landwarowa 55 mi- 
gi (do Landwarowa 55 nut). 
Iminut). 

POLUKNIA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6, (bez sobót) do Połukni lo g. 6.50, 10,50, 13,50|8, 12, 15, 20, 21,20 i 
730,13.30, 15.30, 1€, 1047,10, 8.40, 14,40, 16,40|18,50, 20,10, 21, 22,10. 

1710 18.10. 

Przyjazd 
do Narocza 

lo godz. 12 w poł.   
    

„, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd do Wilna 
lo godz. 15. 

Przyjazd do Wilna 
lo godz. 21.       

Misze 2-ch członków Zarządu IPowiai, pp. 
E. Nowackiego i M. Czernobaja. Po zag:- 
jeniu zebrania przez wójta gminy p. Sido- 
rowieze zgodnie z ponządkiem dziennym 

dokomano wyborów władz Koła gminnego 
Związku  Rezer łów: w: Miirze. W dro- 
dze głosowamia tajnego na członków za- 

rządu zostali wybrani: pp. A. Sidorowicz, 
H. Samoraj, A, Żabik, Grzączewski i G. 
Kiręplewski, na zastępców wybrano pip. 

Światopełk - Mirskiego, J. Szulca, M. Rud- 
ziikia. Do komisji rewizyjnej wybrano : 

. A. Sumko, P. Wiśniewski 
kiego, 

[Wierzyć mależy, że pod nowowybranym 
zarządem ruszy praca w Związku Rezer- 

wistów . szybkiiem już tempem, aw krót- 
kim czasie wyrówna luki powistałe pr 
czas bezruchiu i epatji. 

— MARSZ BOJOWY I WYŚCIGI KO- 
LARSKIE. W ram:ch zabawy ludowej 
Zw. Rez. ji Czer. Krzyża: ma błoniach nad- 
niemeńskidh kom. IP. (W. p. por. Sowa — 
zorganizował zawody — marsz bojowy 
drużyn i indywidualne 'wiyścigi kolarskie. 
Drużyny wi pełnem umundurowaniu bojo- 
wem musiały przebyć przestrzeń 10 kim. 

Miimo: tych ciężkich warunków  prze- 
strzeń pokryto w znakomitym czasie. — 
Pierwsze "miejsce osiągnęła drużyna Strz. 
Stolpce (która zwykle w marszach wzdo- 
bywa pierwisze miejsce) w czasie 1,11.5, — 

Tuż za nią przybyła drużyna KPW z 
czasem o pięć sekund (tylko gonszym, 3-cie 

miejsce drużyna P.P. w czasia 1.1250, 
4-te miejsce Zw. R. Świerzeń w tym samym 
czasie. 

Niemniej o sprężystości zawodów świad 
czą dobre wyniki (kolarzy, kitónzy trasę 20 

kilometrową przebyli w czasie: 1) członek 
KPW Stołpce p. Cegielski: — 56,50, człomek 
KIPW p. Suszczyński 2 miejsce 56,55, 3-cie 

miejsce p. Kowalczyk z IPIP 56,58, Nkadmie- 
nić należy, że majlepsza trasa,, jaką w okoli- 
ey mogła wybrać Kom. P. Wi, prowadziła 
mimo wszystko przez znaczną przestrzeń 
piaszczystą; a jednak w tak dobrym cza- 
Sie przez zawodników została pokonana. 

BIT EAS S 2 

Rzepę ścierniskową, 
obsypniki, kosy, sierny 

poleca 

Zygmunt Nagre 8 

Wilno, Zawataa 11-a 

  

    
    

        

   

    

      

  

NAŁJUPORCZYWSZE 

EOWY SBÓL z 

  

  

RA POPŁAWACH 
PARCELE DO SPRZEDANIA 

Tanio. Ziemia ogrodowa przy ul Subocz, — 
Saska Kępa, Popławskiej i ir. — Informacje: 

Subocz 28 godz, 10—2 i 5-8       

|ĮEėkarze.. Lekcje 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
męłaby udzielać lekcji 

  

DOKTOR 

  

Biumowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 
od9—1;3—8 

We: ZR 

IKupko 
1 SPRZEDAŻ 

muzyki lub też podjąć 
się iunej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kazi- 
miera Kałużyńska 
  

Letniska 

  

A 
Motocyki „w. Andrzejkowie na 

ievos" Bad Świtezią Wandy Kul- 
Chewrolet torpedo — „WIEC - Frydrychowej. 
czwórka i Radjo elek Pokoje słoneczne wspól 
trit trójkę ekranowsną TY Salon i taras, bibljo- 
sprzedam tanio zpowo- teka, pianino, kuchnia 
du wyjszdn. — Wiłko. wiejska, posiłek 4 razy 
miersks 41 m 5. dziennie. Doskonała ką- 
— — — — — — — р1е], auto, dojazd z Ba- 

  

Pianina 
ST. -BE TT ENG" 

i K.iA. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abel>w 

Lokale 
FTFEYTFTTPYTYTE"CETE 
POKÓJ 

DO WYNAJĘCIA 
doży, jasny, umeblo- 
wany z osobnem wej 
Ściem. Elektryczność, 

ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- "* 

  

„PAŃ 
niany mańec z 
tikmu „Czemp* 

  

Dziś wielks peemjeral Najmłodezy | bodajże najzdclniejszy z pośród aktorów ekrsnu, nieiapom 

Jackie COOPER 2 

chu i sentymentn p.t. BĘ $ K i p P Y 

CENY ZNIŻORE: 
па 1 гехп% 

Baikon 25 ar. 

Pacter 54 # 

ora” fenomen Sletni Robert COOSAN w 
lekkim o frapującej skcji filmie humorn śmie- 

Fiim porusza szereg aktu- 
silnych spraw. — Nsd pro- 
gram: Dodatki d więtowe. 

  

66 

38 

į Premjera! 
| Wyświetla KTO ZABIŁ BANKIERA SPILLERAPI 

śliczna MARIE BELL i usjmoduiejszy amant JEAN MURAT w wi:lkim tilmie sensacyjnym 

„Kobieta — 

urocza MARY Ceny znińone: 
GLORY, prze- Na 1 seśus 

Bzikon 25 gr. 
Parier 54 gr.   ameleon“ 

  

Wiecz. sd 4Q gi 

  

ti Dzśl Pierwszy lm w Polsce oświetlający uiezamowite i tsjamnicze przktyki hinduskich jcgów 

“t HANDU z EDMUNDEM LOVE i BELĄ LUG85I 
w rol: gł — Walka o tajemnicze promienie śmierci Strasziiwa działał - 
ność promieni ,X*. Oto emocjonującz treść tego filmu, — Nad programe 

Tygodnik dźwięk. Foxa i dod muzycz. w wyk. Harry Harllichn z ork. Ceny zniżone. Dz. bzlkon 25gr. dz. parter 54 в 
Dla młedzieży dozwolone. 

  

„LUX 
Po raz pierwsiy dwaj 

ulubieńcy publiczności całego świata 
występnją razem w świetnym tilmie 

w/g słynnej powieści 

słynni bracie, Je 
A M. Leblanca 

hn i Licenel Barrymere 
RSENNE LUPIKR 

Ciekawa interesująca akcja 

  

Światewid Wstrząsający dramat dwojga kochsnków, rozdziel. 
przez wojnę. W rol. gł. ulubieniec pnbliczności 

Dziś! Wspaniałe dźwiękowe zrcydzieło erotyczne p. t. 

„SERCA NA ROZDROŻU 
Charies Farrel ,... Madge Evzns 

Pozatem urozmaicone dodatki dźwiękowe oraz najnowszy tygodnik Foxa. 

  

  „M 
  

Dziś! Najnowsze arcydziełol 
Poraz pierwszy w Wilnie! 

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

KABIRJA 
w-g monnmentaliego poematu miłosnego Gabrieia Danunz(© 
w 10 akt. w rol gł. Macistes i 
uosob. siły mąskiej jasnowł, Venus 

Blanka Albertini 

    

Natychmiast bezpłatnie 36 tomów! 
Ł. ST. REYMONTA pis 

    

któr 

” 

7 
33% wydawnictwo "ygodnika iliustrowaneg o* wprowadza nastęj 

stępującą kolekcję „Pism Reymonta w 36 tomach: 

KOLEKCIJA „A“. > 

wiedliwie“, „Ziem 

p 

następują 

  

› 

Pielgrzymka 

  

1-1 668 GZM 

Ave patria“. 

     

  

ą kolekcję „Pism“ Reymonta“ w 18 tomach: 

   

      

  

  

jedną z następujących (do wyboru) „Pism* Reymonta w 9 tomach: 

KOLEKCJA „C*. „Pielgrzymka do Jasnej Góry*, „Nowele t 

„Z ziemi chełmskiej. 

KOLEKCJA ,D“, „Lili“, „Sprawiedliwie“, „Ziemia obiecana”, „Ave patria”, 

KOLEKCJA „E”. „Pielgrzymka do Jasnej Góry*, „Nowele t. I“, „Nowele t. II“, „Ziemia obiecana”. 

mi Chełmskiej. 

tek nowej, drukującej się właśnie powieści 

res, wpłacając 

1) 
2) 
3) 
4) 

  

POPIERAJCIE Były podoficer — 

L.0.P.P 
POSZUKUJĄ 
PRACY 

YYTYYYYVYYYYYECY7YT 

    

ny 3,50, 4 i 4,50 w za- BUCHALTER - BILAN 
leżności od pokoju. — 
Poczta Wałówka koło 
Nowagrodka  Andrzej- 
kowo. 

1 12 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domn — 
Pokoje złoneczne ślicz- 
ne z werandą i kochnią. 
Dowiedzieć się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2. 
  

POKÓJ 
LETNISKO 

lub dwa, z dużą weras 
dą, obok lasu, do wy- 
najęcia tanio. Zakret — 
ul. Letnia 6 m. 1. Do- 

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

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

  

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje czło- 
wiek uczciwy, pracowi- 
ty, samotny, polecany 

wanna, telefon, Porto- wiedzieć się od godz, przez osoby znane. — 
wa 8 m, 3. 

  

12 do 5 po poł. 
  

Drukarnia 

Werkowska 30 m. 1 Ka 
zimierz Kirjacki. 

     

Wydawnictwa „SŁO 

   

ZAWOTE „4 

12 zeszytów 

zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prakty- 
ka binrowa w dziale 
rachnnkowo - kasowym, 
prakiyks leśna i hand- 
lowa, posiada dobre 
świadectwa i referencje 
poszsknje jakiejkolwiek 
prscy — biurowej, leś- 
niczego, gajowego — 
ekspedjents lub innej 
pracy. W miejsca 
lab na me Ołerty 
do Red. , 
„Ek. 

łowa* pod 

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

Poszukuję 
jskiejkelwiek pracy, — 
Znam _ gospodarstwo 
wiejskie. Zaam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gospo 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkania, Wy 
magaria najskromniej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje poważnych osób, 
Ul. Bskszts 11 m. 3:A 

         
Wo“ 

36 tomów „Pism* Wł. Reymonta natychmiast. 

  

  

chłopiec 
(skończone 5 oddz. zzk, 
powsz.) prosi e jską- 
kolwiek pracę. — Ąóre: 
Wilkomierska Ne 117, 

  

Zgubiane 
letnie palto ma ulicy w 
pobliżu kawiarni Sztrala 
na Wielkiej. Uczciwy 
znalazca niech odda za 
wynagrodzeniem 10 zł. 
Ul. Dąbrowssiege 12 
m. 31 
  

        

    

  

  

< 
w wykwintnem wydaniu na bezdrzewnym papierze otrzyma w całości każdy nowy prenumerator 

į wpłaci na konto P. K. O. 143 lub bezpośrednio w administracji w Warszawie (ul. Zgoda 12) roczną pren: 

bezpłatnym dodatkiem 

książkowym, obejmującym co miesiąc 250-stronicowy tom wyborowej powieści. 

Nietylko jednak prenumerator, który wpłaci pełną prenumeratę roczną, może otrzymać tak wspaniały dodz 

pragnąc umożliwić najszerszym warstwom czytelników możność pozyskania dla swej bibijoteki dzieł znakomitego p 

jące kategorje no wych prenumeratorów: 

Każdy nowy prenumierator, który wpłaci roczną prenumeratę w wysokości zł. 88.-— otrzyma natychmiast na- 

do jasnej Góry”, „Komedjantka*, „Ferinent:', „Nowele t. F', „Nowele t. II“, „Lili“, „Spra- 

obiecana“, „Z pamiętnika*, „Marzyciel*, „Wampiró, „Z ziemi chelmskiej“, „Chlo- 

„„Wiosna“, „Lato“), „Ave patria“. 

Każdy nowy prenumerator, który wpłaci półroczną prenumeratę w wysokości zł. 44.—, otrzyma natychmiast 

s | KOLEKCJA „B*. „Fermenty” „Lili*, „Sprawiedliwie*, „Ziemia obiecana”, „Chłopi” (,„Jesień", „Zima”, „Wiosna”, Lato“) 

Każdy nowy prenumerator, który wpłaci kwartalną prenumeratę w wysokości zł. 22.—, otrzyma natychmiast 

t. I“, „Nowele t. II“, „Z pamiętnika”, , „Marzyciel*  „Wampir* 

э 

KOLEKCJA „F“. „Pielgrzymka do Jasnej Gėry“, „Sprawiedliwie“, „Lili“, „Z pamiętnika“, „Marzyciel“, „Wampir“, „Z zie- 

Przesyłając lub wpłacając pieniądze należy wyraźnie zaznaczyć, jakiej kolekcji życzy sobie prenumerator. „4 

Nowi prenumeratorzy, którzy zaprenumerują „Tygodnik lilustowany*. od 1 lipca, otrzymają bezpłatnie peczą- 

е 

A jednak, każdy kto przeczytał uważnie ten prospekt, musi przyjść do przekonania, że najlepszy uczyni inte- 

niezwłocznie całoroczną prenumeratę, gdyż za zł. 88.— otrzymuje następujące bogactwo treści: 

52 zeszyty „Tygodnika Illustrowanego'* przez cały rok co tydzień. 

„Naokoło Świata* przez cały rok co miesiąc. 

12 tomów „Bibljoteki Tygodnika lilustrowanego' przez cały rok co miesiąc. 

Laukiu ———— 2 2 

Młoda osoba Komitet Niesienia Pomocy Pogorzelcom m. Zdzięcioła 
władając - biegle jęz. w Zdzięciole, pow. nowogródzkiego ogłasza, że w związku z roz- 
angiels * rancuskim poczętą akcją odbudowy w Zdzięciole spalonych w dniu 2 VA 
poszn 4y na 1933 r. 206 zabudowań, potrzebuje 3,000.000 szt. cegły. 
lato. — do Uprasza się zainteresowane firmy o składanie pod adre- 

Administrat sem Komitetu ofert na sprzedaż wymienionego materjału z za- 
dla „Zet“, podaniem ceny loco wagon i warunków spłaty należności, w 
== -- terminie do dnia 1 lipca 1933 r. 4 

Młeda, Ё. 
inteligentna osoba Boć 
szukuje pracy do dzie- 
ci lub skromnego go- Wileńskie Koncesjonowane 
spodarstwa. Adres; Po- w 

m Kursy Samochodowe Mtody, uczciwy Ž 

i motocyklawe 
Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz, 

10 — 13 i 16 — 20 

  

  

Nowo - wypuszczone 

PIWO DUBELTOWE (lasne i ciemne) 
Towarzystwo browaru ssie LEPSKI“ 

skosztujcie w odnowionym lokalu 

MICKIEWICZA Mr. 9 (cóg Śniadeckich) 
Tamże wyśmienite LODY DORMANA.       

witold Tatarzyśski ; 4 

т 

w/z 
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