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Z dzisiejszym artykułem Tozpocz 

my końcawy, syntetyzujący wrażenia pale- 

styńskie cykl reportażu. 
Kilka następnych artykułów ujmie za- 

gadnienie arabskie, zagadnienie  przy- 
szłości żydostwa. w Palestynie, wreszcie 

wpływu jaki skierowanie mas i dążeń ży- 
dowskich ku odbudowie dawnej ojczyzny 

preybiera, cey przybrać musi na dalsze 
stosunki żydowstwa a państw i społe- 

czeńst wśród których Ono żyłe. 
(Copyright by „Siowo“.) 

MIŁOŚĆ W KOLEKTYWIE. 

Przybywszy do jednego z kibuców wieczorem, 
poszedłem co rychlej spać. Położono mnie w pokoju, 
gdzie stały jeszcze cztery inne łóżka. Rano zobaczy- 
łem, że były wszystkie zajęte przez kobiety. 

Socjalistyczna Palestyna upodobniła się tu do Ro- 
sji Sowieckiej. — W sypialni kobiet nie umieszczono 
mnie oczywiście przez żadne partis pris, 
poprostu dlatego, że gdzieindziej nie było miejsca. Nie 
było to również dowodem jakiejś „wschodniej rozwią- 
złości”. Poprostu życie w warunkach, w których zni- 
kły te niezliczone środki ekscytacji seksualnej, jakie 
w naszem życiu wnosi książka, kino, ilustracja, gaze- 
ta, widowisko, aż do reklamowych plakatów włącznie, 
ułożyło stosunek płci inaczej. 

W drodze powrotnej do Polski, 
kibucnik opowiedział mi, że w kibucu wszelkie sto- 
sunki płciowe nie oparte na miłości są wykluczone. 

Wiedziałem już o tem, potwierdziło to tylko poprzed- 

nie informacje. żywot kibucowy jest monogamiczny. 
Nie takie rzadkie są wypadki, że ludzie najzupełniej 

zdrowi i normalni muszą być w pewnej abstynencji 
dlatego, że to, co określamy brakiem wzajemności, 

uniemożliwia im obcowanie płciowe. Twierdzenie so- 

cjalistów, , że tam, gdzie niema pieniądza, niema i pro- 

stytucji, potwierdza się w całej pełni. Dorywcze sto- 

sunki płciowe, o charakterze poligamicznym, ustąpiły 

miejsca monogamji. Poprzedza ją zresztą, bodaj z re- 

guły pewnego rodzaju „pożycie próbne*: O ile mo- 

głem się zorjentować. Powiemy „małżeństwa koleżeń- 

skie*. Ale. „małżeństwa koleżeńskie" tak rozpowszech- 

nione na zachodzie, gdzie, jak wśród studenterji pary- 

skiej np., każda koleżanka kibernuje u siebie kolegę, 

a te „małżeństwa* — to jednak mimo wszystko wiel- 

ka różnica: jeżeli tam przekształcenie się podobnego 
„małżeństwa' w trwały związek, należy do wyjątków, 

i to wyjątkiem niesłychanie rzadkim, to tu jest regułą. 

I to daleko idącą regułą. 

  

jadący ze mną 

* * 

Zwiedzając kolektywy palestyńskie myśli się in- 
stynktownie o innych kolektywach, które rozsiały się 
na przestrzeniach, tysiące razy większych od zajmowa- 
nych przez Emek Izrael, okolice Tyberjady i Sama- 
rją: Myśli się o kołchozach Związku Socjalistycznych 

Radzieckich Republik. Jakie są różnice, jakie są podo- 
bieństwa tych dwóch typów kolektywów świata, w tym 
samym niemal czasie, na gruncie tej samej idei marksi- 
zmu, ale w tak różnych warunkach. 

Kołchozy powstały i istnieją przymusem, kibuce 

wolną wolą swych członków — oto jest różnica, jaką 

sobie uświadamiają socjaliści palestyńscy. 

Byłaby to zarazem ogromna różnica — i bardzo 

mała. Ogromna — bo forma, utrzymywana jedynie 
siłą, jest sztuczną, bo wszystkie jej oficjalne wyniki, 
musimy kłaść tylko na karb bagnetów, które za nią sto- 
ją. Mała — bo ostatecznie, gdyby dziś odkryto, że pi- 

ramidy zbudowali Egipcjanie samorzutnie, a nie pod 

najstraszliwszym terorem, to piramidy pozostałyby 

niemniej piramidami i odkrycie to dla nas nie zna- 

czyłoby nic. — jest jednak inna różnica. 

Życie kibucowe przyjęło socjalistyczny schemat, 

ale w tym schemacie porobiło wstawki, na które pra- 

wowierny marksista odwróci się ze zgrozą. W Rosji 

kołchozy zamieniały cerkwie wiejskie na stołówki, Ain 

Charoth, wzór kibuców, wybudował dom modlitwy. W 

Rosji prawowierny komunista z religją walczy, w ki- 
bucach, co najwyżej w nią nie wierzy. Miałem sposo- 
bnośći przekonania się, że odpowiedź takiego Jonaja 

nie była bynajmniej wyjątkiem: ludzie, którzy dziś nie 

. wierzą, czy raczej zapytani o religję, odpowiadają że 

„tem się nie zajmują”, nie zarzekają się wcale przed- 

tem, czy kiedyś wierzyć nie będą. Jeżeli chodzi o sto- 

sunek do religji, a zwracałem nań wiele uwagi, to nie 
uważam go za lepszy, ani gorszy od stosunku do niej 
gdzieindziej. Inna rzecz, czy uważam ten stosunek 
w naszem społeczeństwie katolickiem za niepozosta- 
wiający nic do życzenia. Natomiast jeśli mnie ktoś 
spyta o moralność społeczeństw kibuców, a społe- 
czeństw naszego ustroju, to bez wahania uważam ją 
za bliższą ideałom, które my sobie stawiamy. — Jakiż 
to kolektyw, jakaż to komuna, — mogą wykrzyknąć 
bolszewicy, gdy: wznosi domy modlitwy i ani jej 
w głowie piatiletka bezbożnictwa?! 

zrobiono to. 
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W tym jaskrawym przykładzie nie leży, jak nie le- 

ży w wyłączeniu momentu przymusu, zasadnicza róż- 

nica między komunami Rosji sowieckiej, a komunanii 

Palestyny sjonistycznej. Tkwi ona w czem  inneim: 

socjalizm w Palestynie kibuców, — to formuła gospo- 

darczej struktury nowego społeczeństwa. To, i tylka 

to. W Rosji sowieckiej socjalizm nietylko caratowi i 

własności prywatnej, ale substytuowano go wszystkim 

innym ideom, ideom narodowym, idei religijnej. Pa- 

lestyna socjalistyczna substytuowała poprostu socjalizm 

kapitalizmowi. Oto wszystko. 

Nie trzeba być rozczytanym w doktrynach eko- 

nomicznych, by zrozumieć całą ciężarność konsekwen- 

cyj, wypływających z tej tak jasnej, tak prostej i nie- 

skomplikowanej różnicy. — Wskazania socjalizmu poj- 

mowane jako normy o charakterze gospodarczym tyl- 

ko, mające na celu wyłącznie lepsze urządzenie życia, 

były oczywiście z samego swego założenia przepisami, 

których zmiana nie zależała od niczego innego jak od 

prostej zmiany poglądów owych ludzi, na tę czy tam- 

tą sprawę. Ale socjalizm substytuowany takim ideom, 

jak religia — ten socjalizm, to już było coś innego. 

Jak sobory i kościoły zamieniono na domy klubowe, 

tak samo najmniejszy przepis doktryny Marksa, zaj- 

mowała miejsce strąconego z dawnych  piedestałów 

religijnego dogmatu. Rozwiązanie kwestji takiego czy in- 

nego wychowania dzieci dokonywało się w Palestynie 

pod kątem widzenia miejscowych widzimi się, miejsco- 

wych rozumień. W Rosji jedynym kątem patrzenia na 

te rzeczy, było, czy dane rozwiązanie odpowiada teo- 

rįi marksizmu czy nie. Te same zmiany dokonane tu 

były porostu warjantami, te same zmiany dokonane 

tam, muszą być herezją, muszą wołać o karę jak za 

zdradę stanu. Europejczyk, który się nie myje, jest 

tylko człowiekiem brudnym: ale Arab, któremu ablucje 

przepisała religia, będzie w podobnym wypadku bez- 

bożnym. 

Dlatego też w Palestynie mówiąc o jej „socjali-_... 

stycznej części'* podkreśla się, że w tych, a tych wa- 

runkach, do tych a tych zadań, kolonizacja dokony- 

wana kolektywnie, była lepszem narzędziem pracy na- 

rodowej, zapewniała skuteczniejszy postęp. Jedni + ci 

sami ludzie powiedzą: ustrój kapitalistyczny dał nam 

Tel Awiw, ustrój kolektywny dał nam Emek. Cóż to 

oznacza? Poprostu socjalizm stał się narzędziem, jed- 

nem z narzędzi w ręku ruchu narodowego. Stał się 

czemś takiem jak traktor, jak inkubator: Umyślnie uży- 

wam tych gospodarczych porównań, bo one najlepiej 

odźwierciadlają rolę socjalizmu w Palestynie. Przeni- 

gdy nie chcę powiedzieć, by rola ta była mała: to:co 

pisałem chociażby o Emeku, to co pisałem o akcji 

budowniczej Histadrutu realizującego hasło  „robotni- 

kowi — własny dom'*, zgniotłoby wszystko, cobym 

teraz napisał. Nie. Ale socjalizm wszedł na pole, gdzie 

mógł dokonać rzeczy większych, niż gdziekolwiek in- 

dziej. 

Kolektyw palestyński nie oparł się na przymusie. 

— W całej Palestynie niema ani jednego człowieka, 

któryby należał do kibucu wbrew swej woli. Ludzie 

przychodzili dobrowolnie, odchodzili dobrowolnie. 

Odchodzito ich masa. jest takt, zasługujący na pod- 

kreślenie. Jest to fakt, z którego dobrze sobie zdają 

sprawę ludzie kibuców. Mówią oni zawsze „życie w ki- 

bicu łatwem nie jest*. Cóż potrzeba? Potrzeba dwóch 
rzeczy: silnej idei sjonistycznej i silnej idei socjali- 

stycznej. Niektórzy dodają już: i predyspozycji ducho- 

wej do życia zbiorowego. Nie wszyscy to mają, nie 

wszyscy to mogą. Przez każdy kibuc przesunęło się 

ogromnie dużo ludzi. Tak dużo — jak przez nowicjat 

zakonny. 

I wskutek tego: 

Ludzie, żyjący dziś w tym ustroju zdają sobie 

sprawę z tego, że narzucony całym masom ludzi, byłby 

on jednak katorgą. Tłumaczą to poprostu, że ludzkość 

nie dorosła jeszcze do tych ideałów. Czasem spotkać 

się można i z refleksją, że predysponowanymi do ko- 

munizmu gospodarczego nie będą nigdy wszyscy lu- 

dzie: jest to kwestja pewnych skłonności, które istnia- 

ły zawsze i które prawodopódobnie nie zanikną ni- 

gdy. Na tej płaszczyźnie dochodzi niepostrzeżenie do 

zbliżenia między inną formą kolektywizmu, która trwa 

od wieków, umiała współżyć z niekolektywistycznem 

otoczeniem niemniej pokojowo jak Emek z Tel Awiwem, 

i która z pierwotnego komunizmu wszystkich wyro- 

sła na komunizm ściślejszej elity jednostek: klasztor. 

Mimo tych ogromnych różnic, jakie leżą między kla- 

sztorem katolickim, a kibucem, mimo tak zasadniczej 

różnicy, jaką stanowi przedewszystkiem pełne oddanie 

się Bogu, a nie ludzkiej idei, lub choćby celibat, zary- 

zykowałbym twierdzenie, że rozwój życia kibucowego 

ma wbrew wszelkim pozorom więcej cech wspólnych 
z klasztorem, jak z kołchozem. 

Ksawery Pruszyński. 
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STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja % 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte „ny. 
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patbionie austjackie wysuwa Się ma plan piorwczy 
Rozmowy na temat restauracji monarchii austriacke-węgierskiej 

Monarchia austriacko-węgierska. 
PARYŻ. PAT. — Paul-Boncour przy- 

jąt wczoraj na dłuższej audjencji minist- 
rów Benesza i Jewticza. Tematem narad 
była kwestja ewentualnej restauracji 
Habsburgów na tronie austrjacko - wę - 
gierskim. 

Ministrowie Czechosłowacji i Jugo- 
sławji — jak donosi prasa wieczorna — 
przeciwstawili się kategorycznie tym pro 
jektom. Dzienniki twierdzą, że Francja 
popiera w tej sprawie stanowisko Małej 
Ententy. 

Paul-Boncour przyjął pozatem podse- 
kretarza stanu we włoskiem ministerst- 
wie spraw zagranicznych Suvicha, z któ- 
rym omówił projekt Mussoliniego, doty- 

czący stosunków austrjacko-węgierskich. 
„La Liberte* twierdzi wbrew oświad- 

czeniom urzędowym, że między Rzymem 
a Paryżem odbywa się wymiana zdań w 
kwestji zbliżenia gospodarczego między 
Austrją a Węgrami. Według dziennika, 
w najbliższym czasie rozpocząć się ma- 
ja na Quai d'Orsay rozmowy w tej spra- 
wie z przedstawicielami Małej Ententy i 
Polski. Unja celna austrjacko-węgierska, 
którą proponuje Mussolini, zmusi państ- 
wa Centralnej Europy do zasadniczej. 
zmiany swej dotychczasowej polityki go- 
spodarczej. Francja nie może być oboję- 
tna wobec tych wypadków. 

Pogłoski © restytucji króla Ottona 
LONDYN. PAT. — W sprawie unji 

austrjacko - węgierskiej, którą to kwestję 
rząd włoski poruszył wobec ambasadora 
francuskiego w Rzymie de Jouvenela „Ti- 
mes“ pisze, iż rząd francuski nie uchylił 
się od dyskusji w. tej sprawie. Państwa 
Małej Ententy są w ostrej opozycji wo- 
bec unji, proponowanej przez Włochy. 

„Daily Herald" w artykule pt. „Mus- 
solini proponuje restytucję Ottona' pisze, 
że ministrowie Małej Ententy odbyli wczo 
raj w Londynie pilną naradę, zwołaną 
przez ministra Benesza i postanowili 0- 
przeć się tym planom. 

„Daily Herald“ twierdzi, že rząd bry- 
tyjski odnosi się do tego pianu przychyl- 

  

nie, rząd. irancuski waha się, a Hitler acz- 
kolwiek nie okazuje dla tego planu entu- 
zjazmu, to jednak pod naciskiem Musso- 
liniego, z obawy przed izolacją, wyraził 
swą zgodę. Węgrzy zgadzają się na unję 
personalną pod warunkiem zachowania 
pozatem całkowitej niezależności. 

Kanclerz Dolfuss — zdaniem cytowa- 
nego dziennika — odnosi się do propozy- 
cji włoskiej z entuzjazmem, widząc w 
niej ratunek przed groźbami Hitlera. — 
Dziennik podkreśla również znaczenie, 
jakie Watykan przywiązuje do takiego 
planu wzmocnienia elementów katolickich 
w środkowej Europie. 

  

POGRÓŻKI POD ADRESEM DOLFUSSA. 

WIEDEŃ. PAT. Kandlerz Dolfuusw- 

świadczył ma zgnomadzeniu  publiczniem 

partiji  chrześcijańsko - społecznej, że 

zamachy, dokionane przez miarłodowych - 

socjalistów wi Austnji, otworzyły oczy, 

c.liej ludności. Zbnodhie tego rodzaju cha- 

malkteryzują dosadnie metody walki naro- 

„dowych - socjalistów. Otrzymuję codzien 

@й — oświadczył kanelenz — miezliczone 

fiesty, zawierające pogróżkii śmierci. Po- 
gmóżek itych mie obawiam się, « będę speł- 

nał swój obowiązek wobec ojczyzny. 

ZAMACHY BOMBOWE BYŁY DZIEŁEM 
HITLEROWCÓW. 

WIEDEŃ. PAT. — Związkowa dyrekcja 

policji stwierdziła, iż nie dawne zamachy bom- 
bowe dokonane były według zgóry zakreślone- 
go planu przy udziale licznych członków naro- 

dowo-socjalistycznych  formacyj szturmowych. 
Jedenastu z pośród uczestników i organizator 

tych zamachów zostało aresztowanych, zaś 4- 
rem udało się zbiec. 

Szereg danych wskazuje na to, iż zamachy 
dokonywane były z polecenia zagranicznych 
oraganizacyj narodowo - socjalistycznych. 

TERRORYŚCI Z ZA KORDONU. 

WIEDEŃ. PAT. „Reichspost* prizyinio- 

Bi szczegóły, o stanie śledztwa w spra- 

iwie zamachów dynamitowych w Austrji, 

Śledziiwio stlslierdziło, że zamachy były do- 

konyw=nie przez narodowych socjalistów 

z Rzeszy Niemieckiej. Ad Х 

Konferencja ekonomiczna w Londynie 
Ameryka przeciwko stabilizacji walut i ograniczeniom Importowym 
LONDYN. PAT. — Delegacja amery- 

kańska ogłosiła deklarację, w której 
stwierdza, że proponowany plan faktycz- 
nej stabilizacji dewiz nie był nigdy przed 
miotem deklaracji amerykańskiej. Plan 
ten był rozpatrywany przez przedstawi- 
cieli skarbów i banków centralnych Wiel- 
kiej Brytanji, Ameryki i Francji. Zdaniem 
rządu waszyngtońskiego, kroki mające 
na celu stabilizację czasową byłyby obec 
nie niewskazane, albowiem wysiłki czy- 
nione przez rząd amerykański w kierut- 
ku podniesienia cen są najważniejszą rze 
czą, której może on dokonać w tej dzie- 
dzinie i wszystko, co mogłoby hamować 
te wysiłki, może tylko zaszkodzić pracom 
konferencji. 

Rząd amerykański popiera dążenie do 
ustalenia skoordynowanej polityki mone- 
tarnej i fiskalnej poszczególnych państw, 
kierując się pragnieniem ożywienia dzia- 
łalności gospodarczej i podniesienia cen. 

Deklaracja amerykańska ogłoszona zo 
stała po posiedzeniu, które trwało całą 
noc. Ogłoszenie nastąpiło na skutek otrzy 
mania przez delegację tajnych instruk- 
cyj z Waszyngtonu. 

LONDYN. PAT. — Delegacja amerykań- 

ska przedstawiła komisji gospodarczej projekt 
rezolucji w sprawie ceł, który ma zastąpić wy- 
cofaną ostatnio propozycję obniżenia taryfy cel- 
nej o 10 procent. W myśl rezolucji, wszystkie 

  

państwa, biorące udział w konierencji londyń- 

skiej, mają przyjąć następujące pimkty: 

1) Zapoczątkowanie lub prowadzenie w 
dalszym ciągu polityki nacjonalistycznej w dzie 
dzinie gospodarczej przez jakiekolwiek państwo 
wznosczenie dodatkowych barjer celnych jest 
sprzeczne z intencjami ogółu; 

2) Ograniczenia importowe powinny być 
jak najprędzej całkowicie zniesione. 

3) Barjery celine muszą jak najprędzej ulec 
obniżeniu dzięki układom dwustronnym lub wie 
lostronnym. Układy te nie powinny wprowa- 
dzać w całokształt omawianych zagadnień czyn 
ników niekorzystnych dla handlu światowego. 

STABILIZACJA ODROCZONA. 

LONDYN. PAT. — Ogłoszona dziś przez 
delegację amerykańską deklaracja w sprawie 

stanowiska Ameryki w kwestji stabilizacji wa- 

iut wywołała wielką sensację. W pierwszej 

chwili zaczęto już nawet snuć przypuszczenia 

na temat zakończenia konierencji. Te pesymis- 

tyczne poglądy uległy jednak pewnemu złago- 

dzeniu, gdy z kół miarodajnych ujawniono, że 

deklaracja amerykańska nie zaskoczyła ani W. 
Brytanji, ani Francji, a że przeciwnie poprze- 

dziły ją rozmowy z Mac Donaldem, Chamber- 
lainem i Bonnetem. 

Historja deklaracji amerykańskiej przedsta- 

wia się w sposób następujący: 

Wczoraj po południu delegacja -amerykań- 
ska otrzymała od prezydenta Roosevelta inst- 
rukcję szytrowaną, aby zająć publicznie i wy- 
raźnie stanowisko w kwestji stabilizacji walat. 
Po odszyfrowaniu instrukcji, która poleciła po- 

Święto pieśni w Rydze 
  

  

W dniu 18 bm. odbyło się w Rydze woczyste otwarcie Święta Pieśni, Ze wszystkich 
stron kraju przybyło 250 chórów, liczących razem przeszło 100.000 osób. Prawie wszyscy 

członkowie wystąpili w barwnych ludowych kostjumach swoich dzielnic. Pozatem przybyło 

do Rygi przeszło 30 dziennikarzy zagranicznych z 11 krajów. 

rozumienie się z Mac Donałdem jako przewod- 
niczącym konierencji przed ogłoszeniem dekla- 
racji, przewodniczący komisji monetarno-iinan- 
sowej, Amerykanin Cox wraz z rzeczoznawcą 
finansowym dełegacji amerykańskiej Warbur- 
giem udali się do Mac Donalda, zawiadamiając 
go o treści instrukcji i ustalając taktykę w spra 
wie jej opublikowania. Na życzenie Mac Donal- 
da wczoraj rano odbyła się narada, w której o- 
prócz Coxa, Warburga i Mac Donalda, brali 

udział brytyjski kanclerz skarbu Chamberlain i 
irancuski minister skarbu Bonmet. Amerykanie 
przedstawili projekt deklaracji, co do którego 

zarówno Anglicy, jak i Francuzi wyrazili pewne 
dezyderaty, idące w tym kierunku, aby dekla- 
racja Ameryki nie była bezwzględnem odrzu- 
ceniem polityki stabilizacyjnej i dawała pewna 

gwarancję na dalszą przyszłość, W toku tej na- 

rady zgodzono się na słowa: „...tiie na czasie”, 

jeżeli chodzi o stabilizację tymczasową. 

Ustalono, że deklaracja amerykańska odsu- 
nie w ten sposób tak zwaną stabilizację de fac- 

to na czas późniejszy, usuwając z pola dysku- 

sji konierencyjneį rozejm wałutowy. Natomiast 
Amerykanie zgodzili się, że deklarację swoją za 

kończą wyražnem zobowiązaniem co do póź- 

niejszej światowej stabilizacji walutowej, opie- 
rając się na projekcie sen. Pittmana. 

Stanowisko państw, mających złoty pary- 

tet, zwłaszcza Hołandji i Szwajcarji, jest wobec 
deklaracji amerykańskiej bardzo niekorzystne. 

Wszyscy jednak zgadzają się co do jedne- 
go, a mianowicie, że deklaracja jest o tyle po- 

żyteczna, że wyjaśnia i precyzuje sytuację, 

przez co zaoszczędza konierencji stratę czasu 

oraz wejścia na drogę nielegalną. 

Dla delegacji polskiej deklaracja amery- 
kańska nie była niespodzianką, gdyż od po- 

czątku zdawano sobie sprawę z tego, że rozejm 

wałutowy, a tem bardziej stabilizacja walut nie 
były pewne. Z całej taktyki delegacji amerykań 

skiej było widoczne, że nie posiada ona w tym 
kierunku pełnomocnictw. Dlatego też delegacja 
polska w podkomisjach wysuwała propozycje, 
zmierzające do osiągnięcia w obecnych warun- 

kach konkretnych rezultatów, z wyraźnem pod- 

kreśleniem, że losy stabilizacji walut = 
się poza obrębem konferencji. 

POROZUMIENIE EKSPORTERÓW 

PSZENICY. 

LONDYN. PAT. — Pomiędzy członkami 

delegacji amerykańskiej a komisarzem ludo- 

wym spraw zagranicznych Litwinowem odby- 

wają się rozmowy, dotyczące udziału Rosji S0- 

wieckiej w zamierzonem porozumieniu ekspor- 

terów pszenicy. Niektóre dzienniki angielskie 

przypuszczają, iż rozmowy te dotyczyły także 

warunków uznania Sowietów przez Amerykę.



** ее 

SILVA RERUM 
NAJTAŃSZY URLOP. — NAJZDROW- 

SZE SPĘDZENIE CZASU. 
NAJPRZYJEMNIEJSZE WYCIECZKI. — 

A więc już mamy prawdziwe lato! 
Jest słońce, jest jasne, czyste niebo, pię- 
kne, ciepłe noce. No i są — urlopy. Ci, 
którzy mieli urlopy w maju w pierwszej 
połowie czerwca muszą zazdrościć tym, 
którzy dopiero teraz wybierają się gdzieś 
dalej od miasta. 

Jak spędzić urlop, żeby doznać jak 
najwięcej przyjemności, — odpocząć jak 
najgruntowniej, — no i żeby to koszto- 
wało niedrogo? 

Kurjer Poranny (168) bez wahania 
odpowiada na te pytania: — „Na kajaku 
i pod namiotem!“.. 

Kajak jest bardzo tani i 
wy do opanowania. 

Umiejętności jeżdżenia na kajaku są pro- 
ste. Trzeba się tylko trochę przyzwyczaić (po 
pierwszych razach jazdy bolą ramiona), pamię- 
tać żeby wiosła wypychać na wyprostowa- 
nych rękach (nie ciągnąć na zgiętych w łok- 
ciu, bo wtedy szybko mdleją ramiona), umieć 
pływać i wszystko! Pływanie nie dłatego jest 

trzebrne, żeby kajak był wywrotny. Nic fał-. 
szywszego, jak to często spotykane między !ai- 
kami powiedzenie, że „kajak jest b. wywrotny*. 
Powiedzonko to ma swoje źródło w tem, że 
pradziadek naszych kajaków i składaków, ka- 
jak eskimoski, ten, w którym Eskimosi polują 
ua wieloryby, jest rzeczywiście b. wywrotny 
i chybotliwy. 

Nasze kajaki choć kształtem i zasada przy 
pominają tamte, są przystosowane do naszych 
potrzeb. Przedewszystkiem są dużo szersze — 
z tego powodu nie są tak bajecznie szybkie, 
ale zato bezpieczne. Siedząc w kajaku, stwa- 
rzamy b. niski punkt ciężkości i z tego powo- 
du, pomimo płaskiego dna i ślizgania się po 
powierzchni wody, kajak nie wywróci się łat- 
wo. Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał stać w 
kajaku, wtedy wywróci go z łatwością, wpa- 
dając do wody i, co gorsza, maczając wszyst- 
kie rzeczy. 

Pływać trzeba umieć dlatego, że zawsze 
może się coś nieprzewidzianego zdarzyć na 
wodzie, a pozatem nie umiejąc pływać, traci 
się połowę przytomności pobytu na wycieczce 
wodnej — zwłaszcza w upał, gdy słońce pra- 
ży, nic się nie może równać z przyjemnością 
zanurzenia i ruchu w wodzie! 

Ponieważ jak już było powiedziane, jeź- 
dzić na kajaku nie jest trudno, jazdę tę upra- 
wiać mogą wszyscy. Dzieci, starsi, leniuchy 
sportowe, rekonwalescenci, anemiczne  panien- 
ki i td. 

Wycieczka kajakiem daje wielką ilość 
wrażeń. Bezpośrednie obcowanie z przy- 
rodą i niezwykła bliskość wody, mają 
nadzwyczajny urok! 

Najprzyjemnie jest pływać kajakiem po 
małych, wąskich rzeczkach. Wąski pasek wo- 
dy, po obu stronach jakiś zarośnięty brzeg, 
jakieś lasy, drzewa, tuż nad wodą, potem pa- 
chnące łąki, potem jakieś kwitnące czeremchy, 
zwieszające się nisko, łącząc swe gałęzie, two- 
rzą pachnący zielony baldachim. Woda gdzie- 
niegdzie czarna od cieni, potem raptem srebr- 
na Od plam słonecznych. Wieczorem słowiki. 
Bujna wilgotna roślinność z dwóch stron, Oli- 
Sko., 

No i czy to nie jest poezja?... Ale i 
najoczywistsza proza, jaką są rachunki, 
może mieć swój urok, jeżeli się mówi o 
kajaku i namiocie. Oto zestawienienie 
rachunków, uwzględniających wydatki 
na wycieczce i na letnisku: 

URLOP NA WYCIECZCE 

Przejazd koleją (zniżki Polskiego 

bardzo łat- 

    

Zw. Kajak) 25 
Życie przez 30 dni po 2 zł. 69 
Kupon zapasów przy wyjeździe 10 
Naczynia na 1 osobę 10 
Ubranie tren. kostjum kąpielowy i td 35 
Przewóz, nieprzewidziane 10 

Razem zł. 130 

URLOP NA LETNISKU 

Przejazd w obie strony 45 
życie po 6 zł. przez 30 dni 180 
Rozrywki: dancing, bridge i td. 50 
Ubranie: suknie, pantofle, płaszcz, 

fryzjer i td. 70 

Razem zł. 345 

Słowem: czyste wyrachowanie!... Ale jed 
na uwaga: kajak musi być dwuosobowy: 
dla „niego“ i dla „niej“... Wówczas wy- 
cieczka będzie szczególnie miła!... A zre- 
sztą będzie miła bez kajaka i nawet... 
bez wycieczki!. 
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POSEŁ R. P. W LIZBONIE. 

  

Posłem R. P. w Lizbonie mianowany zo- 

stał przez Pana Prezydenta R. P. p. M. Szum- 

SŁOWO 

Ks. Mikołaj Rumuński przybywa do Warszawy TELEGRAMY 
WARSZAWA, 22 czerwca (tel. wł.) 

W najbliższych dniach spodziewany jest 
przyjazd do Warszawy księcia Mikołaja 
Rumuńskiego, Pobyt jego w Warszawie 

potrwa parę dni. Książę Mikołaj zamiesz 
ka prawdopodobnie w pałacu Łazienkow- 
skim. 

Projekt rozporządz. do ustawy 
o Banku Akceptacyjnym 

WARSZAWA, 22 czerwca (tel. wł.) 
Na wczorajszem posiedzeniu Komiteiu 
Ekonomicznego Ministrów rozpatrywano 
projekt rozporządzenia do ustawy o Ban- 
ku Akceptacyjnym, 

Ustawa ta, jak wiadomo, została wy- 
dana w celu ułatwienia instytucjom kre- 
dytowym zawierania umów z dłużnikami 
rolniczymi w zakresie wierzytelności krót 
koterminowych. Rozporządzenie wykona: 

wcze precyzuje zasady udzielania ułat- 
wień oraz zakres związanych z tem czyn- 
ności Banku Akceptacyjnego. 

Rozporządzenie -zostanie wydane w 
dniach najbliższych. Z chwiłą ukazania 
się rozporządzenia, Bank Akceptacyjny 
będzie mógł przystąpić do pertraktacyj z 
instytucjami kredytowemi, mającemi pro- 
wadzić układy z dłużnikami. 

Ameryka grozi zniszczeniem relnictwa 
PARYŻ. PAT. Z Waszyngton się na ograniczenie produkcji, Stany Zje- 

lakowski, długoletni szef gabinetu ministra Spr. donoszą, iż sekretarz stanu rolnictwa, o- dnoczone rzucą na rynki światowe swe 
Zagranicznych, którego podajemy na naszen świadczył, że w wypadku, jeżeli główne olbrzymie zapasy ziarna po cenie 20 cen- 
zdjęciu. 

  

kraje, produkujące zboże, 

ВОр ЧнЫ 

nie zdecydują tów za buszei, 

  

Likwidacja bawarskiej partji ludowej 
BERLIN. PAT. — Rozpoczęta wczo- 

raj akcja policjj bawarskiej przeciwko 
partji ludowej przybrała w ciągu nocy i 
dnia wczorajszego wielkie rozmiary. O- 
bejmuje ona, oprócz Palatynatu i Wirtem 
bergji, niemal wszystkie nołudńiowe i za- 
chodnie obszary Rzeszy. Rewizje przepro 
wadzono nietyiko w iokalach organizacji, 
ale i w mieszkaniach prywatnych przy- 
wódców partji, między inuemi u byłego 
premjera bawarskiego Helda i przywód- 
cy ruchu chłopskiego Heima, przyczem 
dokonano licznych aresztowań kierowni- 
ków organizacyj prowincjonalnych, człon 
ków redakcyj organów partyjnych i po- 
słów do Reichstagu. 

Represje dotknęły również szerokie 
rzesze duchowieństwa katolickiego, Are- 
Sztowano m. in. pewnego księdza kato- 
lickiego z powodu podejrzeń, że uprawia 
działalność antypaństwową. Z Kaiser- 
lautern donoszą o aresztowaniu 11 osób, 
m. in. miejscowego proboszcza Wagnera 

i proboszcza w Hohenecker Manna, W ju 
lich władze nie pozwoliły na urządzenie 
djecezjalnego zjazdu katolickiego. Wir- 
temberski minister kultury nakazał are- 
sztowanie szeregu księży prefektów ka- 
tolickich, odbierając im prawo nauczania. 
W piśmie do kurji biskupiej w Rotten- 
burgu minister domaga się ich przeniesie 
nia z dotychczasowych stanowisk. Are- 
sztowani są oskarżeni o rozsiewanie po- 
z, uwłaczających autorytetowi pań- 
stwa, 

Organ bawarskiego ministra ošwiaty 
„Bayerische Ostwacht* zarzuca bawar- 
skiej partji ludowej uprawianie polityki 
separatystycznej przez utrzymywanie kon 
taktu z partją chrześcijańsko - socjalną 
Austrji i dążenie do oderwania krajów 
południowych Rzeszy. Pismo kwalifikuje 
tę działalność jako zdradę kraju. 

ZAKAZANA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALIS- 
TYCZNA. 

BERLIN. PAT. — Rząd Rzeszy wydał roz- 
porządzenie, zakazujące wszelkiej działalności 
partji socjał - demokratycznej na obszarze ca- 

łej Rzeszy. Minister spraw wewn. Rzeszy zwró- 

cił się do rządów krajów związkowych o ogło- 
szenie odpowiednich zarządzeń w stosunku do 

krajowych organizacyj socjal - demokratycz- 

nych, Członkom partji socjał - demokratycznej, 

zasiadającymi w sejmach krajowych oraz w re- 

prezentacjach komunalnych, zakazano wykcay- 

wania swoich funkcyj. Odebrano im również 

wszeikie djety. Partji nie wolno uprawiać żad- 

  

TROW 
TEATR LETNI. — „PIORUN Z JASNEGO NIEBA'* — KOMEDJA W 3 AKTACH 
STEFANA KIEDRZYŃSKIEGO. — TEATR „LŁUTNIA* — „HALLO! WITAJ- 

CIE!'* — REWJA WARSZAWSKICH ARTYSTÓW POD REŻYSERJĄ W. ZDZI- 
TOWIECKIEGO. 

„Džimbi“, „Roxy“, „Piorunz jasnego 
nieba“... Komedje: węgierska, amerykań 
ska, polska... Wszystkie napisane bardzo 
zręcznie wszystkie operujące pewną fik- 
cją w celu... Oto właśnie — tu tkwi róż 
nica. 

Komedje — węgierska i amerykań- 
ska, szczególnie pierwsza, dążą do zaba 
wienia widza, pragną dać mu chwilkę 
śmiechu. Tkwią w tych komedjach wy- 
raźne pierwiastki satyryczne, ale nato- 
miast nie mają one pretensji do wycho- 
wywania, uszlachetniania, pouczania wi- 
dza. 

Natomiast komedja polska zadužo 
ma tych właśnie pierwiastków dydakty- 
cznych, wyłożonych zbyt już wyraźnie i 
naiwnie. To nieraz irytuje. 

„Piorun z jasnego nieba” jest nieza- 
wódnie sztuką dobrze napisaną, akcja to 
czy się żywo, a raczej może się toczyć, 
jeżeli artyści dobrze opanują role, — wią 
zanie poszczególnych scen jest dość zrę- 

"czne, — zakończenie komedji nieoczeki- 

wane i niebanalne, a więc efektowne i 

mocne, ale pomimo to, w sztuce trochę 

za dużo jest szablonu i dydaktyzmu, 
również szablonowego. 

Chociażby te typy. Jest w sztuce mło- 

dy kretyn — karjerowicz. W polskiej 
komedji współczesnej młody kretyn — 
to znaczy urzędnik Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, jeżeli zaś urzęd- 
nik MSZ, to napewno ex-żyd, starannie 
ukrywający swe pochodzenie i mający 
bzika na punkcie „czystości газу“.. 

To irytuje: czyżby już w innych mi- 
nisterstwach nie było młodych matołów, 
jeżeli już każdy głupiec w komedji ko- 
niecznie ma być dyrektorem departamen- 
tura 

Charaktery są albo czarne, albo jas- 
ne: ani portrety, ani karykautry, ani fik- 
cje. Łączenie pierwiastków komicznych 
z dramatycznemi, jest zbyt gwałtowne, 
wskutek czego jednem łożyskiem płynie 
akcja komedjowa, a całkiem innem — 
dramatyczna. 

W teatrze Letnim właśnie ta akcja 
dramatyczna została wydobyta należycie, 
a nawet wyjątkowo dobrze, dzięki dosko 
nałej grze p. Paszkowskiej (Pola) i p. 
Bieleckiego (dr. Teofini). Z prawdziwą 
satystakcją można patrzeć na grę tych 
artystów !... 

Natomiast wątek komedjowy — naj- 
istotniejszy! — został podkreślony mniej 

  

wiek zgromadzeń. Majątek stronnictwa oraz je- 
go organizacyj pomocniczych zostanie 'skonfis- 

kowany. Urzędnikom oraz pracownikom instytu 

cyj publicznych zakazano należenia do partji. 

Rozporządzenie, równające się w praktyce roz- 

wiązaniu partji, motywowane jest antypaństwo- 

wą działalnością przedstawicieli stronnictwa 50- 
cjal-demokraycznego zagranicą i w kraju, 

USUWANIE NIEPEWNYCH ŻE ZWIĄZ- 

KÓW ZAWODOWYCH. 

BERLIN. PAT. — Przywódca narodowo - 
socjalistycznego frontu Ley zapowiedział w 0- 
głoszonej odezwie, że w czasie do 1 sierpnia 
we wszystkich organizacjach robotniczych, 
zwłaszcza w związkach zawodowych, przepro- 
wadzona będzie energiczna „czystka”, zmierza- 

Po rozruchach 
WARSZAWA, 22 czerwca (tei. wi.) 

Z terenu powiatów rzeszowskiego i rop- 
czyckiego donoszą, że panuje tu zupełny 
spokój. Ludność jest zdania, iż sprawca- 
mi moralnymi byli członkowie stronnic- 
twa ludowego. W następstwie zaznacza 
się coraz bardziej wrogi stosunek do wi: 
tosowców. We wsi Nockowa w czasie 
pogrzebu ofiar zajść, tłum chciał dokonać 

  

Ujawniono dążenia separatystyczne 
jąca do usunięcia wszelkich elementów niepew- 
nych. Wszyscy dawni członkowie partji socjal- 
demokratycznej, centrum i innych ugrupowań 
mieszczańskich mają być zastąpieni przez wy- 
próbowanych członków partji narodowo - so- 
cjalistycznej, 

KSIĄŻĘ BISMARCK ARESZTOWANY 
PRZEZ HITLEROWCÓW. 

BERLIN. PAT. — Przywódca rozwiązane- 

go „Kampfringu”, b. sekretarz stanu von Bis- 
imarck, został wczoraj pod eskortą Szturmow - 

ców odstawiony do gmachu policji politycznej, 

gdzie odbyło się szczegółowe jego przesłucha- 

nie. W godzinach wieczornych von Bismarck 
był jeszcze w policji. 

w Małopolsce 
samosądu nad obecnym posłem stronnic- 
twa Ludowego Stachałkiem. Policja ooro- 
niła posła i nie dopuściła do samosądu. 

W kuluarach sejmowych rozeszła się 
dziś pogłoska, że ostatnie wypadki w 
Małopolsce wywołały wieiką konsterna- 
cję wśród witosowców. Witos przyjechał 
do Warszawy, co wywołuje różne komeń 
tarze. 

Nadużycia w truście zbożowym 
MOSKWA. PAT. — W odeskim truście 

zbożowym wykryto olbrzymie nadużycia. Kie- 

rownicy trustu, komuniści, złożyli fałszywy ra- 

port o zmarznięciu ozimin i ukryli w ten sposób 

245 cetnarów zboża. Sprawą zajęła się Moskwa 

PIECE 

  

   

  

       

Stalin i Mołotow wystosowali do władz 
partyjnych w Odesie depeszę, nakazującą wy- 

dalenie winowajców z partji, usunięcie ich z 

zajmowanych stanowisk i pociągnięcie do od- 

powiedzialności karnej. 

  

ŻÓŁTE PLAMY. 
OPALENIZNĘ 

PRECTOSA 
PERFECTION      

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go lipca r. b. wstrzymamy 

zalegającym do tego dnia w 

ko całość, załamała się i zaczęła rozpa- 
dać się na kawałki. 

Stało się to przedewszystkiem dlate- 
go, że role były wyjątkowo banalne no, 
i obsada była nie zawsze szczęśliwa. 

Stary ramol Winiecki (A. Łodziński), 
bankier (dlaczego właściwie bankier?), 
zakochany w ex-stolarzównie z Bugają, 
baronowej Mackendorf (H. Biernacka), 
kretynek z MSZ z nieodzownym  mono- 
klem w oku (L. Pošpietowski), poczci- 
wy lokaj (St. Skolimowski) — są to po- 
stacie zbyt dobrze znane, aby mogły 
przykuć uwagę widza. Ciekawszy — ze- 
wnętrznie przynajmniej — jest doktór 
Flanz (St. Janowski), choć jako typ cał- 
kiem nieuzasadniony. 

Dążeniem tego dobranego grona jest 
— karjera i pieniądz. Troską — ukry- 
wanie swego plebejuszowskiego pocho- 
dzenia i poszukiwanie znakomitych 
przodków, których cienie mają ułatwić 
zdobywanie zaszczytów i gotówki., 
Na tem bezbarwnem tle wyraziściej za- 
rysowują się postacie dr. Teofiniego (M. 
Bielecki), choć to jest jakiś bliski kuzyn 
„Człowieka znalezionego na ulicy” z po- 
wieści Makuszyńskiego, — narwanego 
radykała, dziennikarza Prostka (St. Mar- 
tyka), który umie pogodzić szlachetne 
pobudki z żądzą niezdrowej sensacji, a 
dobroć serca z głupotą,=no 4 wzruszają 
ca dzięki wykonaniu p. l. Paszkowskiej, 
choć literacko dość mglista postać Poli 
— przybranej córki Winieckiego, a żo- 
ny dygnitarza z MSZ. 

Jaka jest treść sztuki? Hm... Kto cie- 
wyraziście, wskutek czego komedja, ja- kaw, — niech pójdzie do teatru i spędzi 

wysyłkę pisma wszystkim 

opłacie. 

Lector. "ne propagandy, ani też zwobwaćiaiko-- SOWY zz zyc я 
SEASONS IS TAS ITA III 

tam parę godzin, które nie będą zmarno- 
wane, gdyż komedja Kiedrzyńskiego po- 
mimo niedociągnięcia, jest godna pozna- 
nia; zawiera ona szereg kapitalnych scen 

i. ma zakończenie, którego nikt nie po- 
trafi przewidzieć. 

Może więc zaciekawić. 
Na specjalną uwagę i uznanie zasłu- 

gują świetne dekoracje p. W. Makojni- 
ka, — możnaby było dodać: „jak zaw- 
sze“. Panu Makojnikowi można pozazdro 
ścić jego talentu i żywej, twórczej in- 
wencji, — teatrowi zaś — pana Makoj- 
nika! 

W „Lutni* — rewja. Trzy panie i 
czterech panów demonstrują przed wileń 
ską publicznością humor warszawski. 
Przyjechali: panie — Tosca Komornicka, 
Stanisława Nowicka i Nina Wilinska, 
oraz panowie: Harry Cort, Mieczysław 
Dowmunt, Stefan Laskowski i Kazi- 
mierz Worch. Kierownikiem muzycznym 
jest p. Aleksander Wiliński. Jest, jeżeli 
wierzyć afiszom i programom, i kiero- 
wnictwo artystyczne. Takim kierowni- 
kiem jest p. Witold Zdzitowiecki. 

Program rewji jest bardzo ciekawy. 
— ale coprawda nie ten prorgam, który 
jest wykonywany na scenie, lecz ten, 
który sprzedaje się przy wejściu za 30 
groszy. Ciekawa jest cena, wyższa od 
najtańszych biletów teatralnych (skrom- 
ni artyści swoją pracę cenią mniej, niż 
pracę drukarzy!), — ciekawa jest i treść 
programu. Każdy, kto nabędzie go, bę- 
dzie mógł dokładnie się orjentować, ja- 
kie numery rewji nie są wcale wykonywa 

  

AMBASADOR SKRZYŃSKI U OJCA 
ŚWIĘTEGO. 

CTTA: DEL VATICANO. PAT. Papież 
przyjął na specjalnej |amdjenicji ambasa- 
dora Skrzyńskiego z małżoniką. Riozmojwa 
linwalia trzy (kiwaidnanse. 

DELEGACJA ŻYDÓW W BELWEDERZE 

WARSZAWA. PAT. W idmim 22 b. m. 
przybyła do  Beliwiederiu delegacja Zw. 
Żydów, byłych Uczestników: Walk «o Nie- 

podległość [Plolkikii, eelem  zapmoszeniia p. 
Marszalkia (Pilsudskiego mia zjazd (tego 
Związku. 

Zgłosiła! się równiież delegacj:. Związ- 

ku Rezer'w/isłtów (pow.  Właldorwiickiiegio, u- 
dająca się łodzią żagilową „Jolanta da 

fdymi ma śjwięto: momza. 

POWRÓT POSŁA ŁUKASIEWICZA. 

MOSKWA. PA'T. (Poseł Rzeczyjpłospo- 
fitej Łukasiewicz powrócił do Moskiwiy i 
objął urzędowanie. 

USTĘPLIWY WIERZYCIEL. 

WASZYNGTON. PAT. Do rządów, Ju- 

gosławyjii tl Esttonji wyjstłosowiane rzastalły 

noty z przypomnieniem, że nata czerw 
cowa iidh (długu mile została uregulowana. 
Rumunija, Czechosłowacja, i Łotwa zo 
stały zawtiadomiome, że Stany Zjednojczo- 

sklonine są przeprowadzić z niemi 
namady w ipriajwie mewizji długów. 

STRZELCY W TALLINIE. 

TALLIN. PAT, Wizonaj po południu 
nw pokładzie jachłu „Junak przybyła do 
portu  itiutejszego - zalląga. stiirzelecka, wi- 
аа, przez przedsłtajwicieli 
Kaitselilittu. Niego późmiiej przyleciał ae- 
rojplaniem pik. Rusin, którego ma lotnisku 
powitał  (komendenft Klaitseliitu gen. — 
Roska iw. otoczeniiu szeregu oficenówi 

TURNIEJ SZACHOWY. 
FOLKBDSTONE. PAT. W 12-tej run- 

dzie olimapiijskkiego turtnileju szachowego 
drużyna. polska: odniosła, 'cenme zwyicię- 
stwo wi stosunku 2,5 : 05 nad 'Węgmami, 

które miedawino pokonały! znajdującą się 
mia dnugiem miejscu  Ozechosłowację — 
3,5 : 05. [W! spottłkamijiu z Węgrami, dr. 
Tantalkowier wygrał, @:ё Frydman, Ар- 
pel i Malkarczyżk złakiończyły siwe partje na 
remis, й 
MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE 

W LONDYNIE. 
WARSZAWA. PAT. W tegorocznych 

mistnzosfiwach  lekkoaltlletycznych  Amglji, 
mających się odbyć 7 —8 lipca w Lion- 
dymie, silarltojwać będzie rw bamwach pol- 
skich tylko Heljasz, Nie przyjadą do 
Landymiu Kiosudińskii z powładu chorego 
kolana, i Pławiezyk wobec biralku formy. 
W drodze powrotnej z Londynu możliwy 
jest starit Helijasza: mia międzynarodowych 
zawjodalch iw Amisteridamiie 1 Glipca. 

DOLAR W WARSZAWIE. 
WARSZAWA. PAT.  [Przedgleldł. 

Bauk (Polski: płaci za dolary 7,18, za cze- 
kó i przekazy 7,20. W obrotach prywat- 
utyjdh  dolany, papierowe 7,23, dolary złote 
9,11 — 9,10, muble 4,84, . 

NOWY LOT PRZEZ OCEAN. 
RZYM. PAT. — Nadeszła wiadomość z 

Nowego Yorku, że pilot amerykański Rogers 
Williams wyruszy dnia 24 czerwca z lądowiska 
w Nowym Yorku na przelot do Rzymu bez lą- 
dowania. W kabinie pilotów samolotu William- 
sa zainstałowany został t. zw. pilot automatycz 
ny. W drodze powronej Williams zamierza do- 
konać przelotu Rzym — Chicago. 

TEN, KTÓRY WYDAŁ GŁÓWNEGO 
- SZPIEGA. 

BERLIN. PAT. Z Tuebingem donoszą, 
że w milejsdowiej kiłinice amesztowano nie- 
jalkiago Alfreda Sdhmeidema pod zanzu- 
tem wjydania Schllagettera okupacyjnym 
władzom freniciskim, @ 

POGRZEB KLARY ZETKIN. 
MOSKWA. PAT. — W dniu 22 bm. odbył 

się w Moskwie z honorami wojskowemi po- 
grzeb Klary Zetkin. W pogrzebie wzięli udział 

najwyżsi dygnitarze sowieccy i partyjni ze Sta- 

linem, Kalininem i Mołotowem na czele oraz 

tłumy publiczności. Urnę z prochami zmarłej 

pochowano na Czerwonym Placu w murze 
Kremlowskim. Ruch na ulicach, przylegających 

do trasy konduktu zamknięto na przeciąg sze- 

regu godzin. Pozatem milicja zakazała szczelne 

zamknięcie okien na tych ulicach, widocznie z 

obawy przed zamachem ha któregoś z dygnita- 

rzy, biorących udział w pogrzebie. 

      

ne i jakie są wykonywane w całkiem in- 
nym porządku. 

Rewja jest podwójna w tem znacze- 
niu, że prawie wszystkie numery są wy- 
konywane dwa razy. Nie znaczy to, aby 
publiczność tak gwałtownie się o to upo- 
minała: dzieje się to wskutek niezwykłej 
uprzejmości artystów, którzy, uważając, 
iż przywieźli arcydzieła, pragną, aby ani 
jedno słowo nie zginęło. Więc robi się 
tak: najpierw sufler na cały głos powie 
jedno zdanie, zaraz potem powtórzy to 
artysta; — później zaś sufler, — odezwie 
się wówczas inny artysta i t.d. 

Publiczność słyszy każde zdanie dwa 
razy i jest niezmiernie zadowołona, bo 
przecież to jakby dwa przedstawienia. 

Zdarza słę, iż artyści z przyczyn 
bliżej nie wyjaśnionych nie powtarzają 
tego, co mówi sufler, wówczas on pow- 
tarza jeszcze raz, ale znacznie głośniej. 
Bywają zresztą wypadki, gdy artyści 
mówią nawet wtedy, gdy suiler milczy, 
ale podobne przykre sytuacje są dość 
rzadkie. ` S 

W programach najwyraźniej napisa- 
no: „Kierownictwo artystyczne: WI- 
TOLD ZDZITOWIECKI*.. A na scenie 
ponad wszelką wątpliwość widzimy uta- 
lentowanego i zasłużonego artystę Mie- 
czysława Dowmunta... ‚ 

Rewja się nazywa: „Hallo! Witaj- 
cie!.. Serdecznie i z prawdziwą rado- 
ścią witamy artystów rewjowych, popi- 
sujących się obecnie w „,Lutni* i zapew- 
niamy, że jeżeli utrzymają oni dalsze wy- 
stępy na tym samym poziomie, mogą 

W WIRZE STOLICY 
JAK POWINIEN POSTĘPOWAĆ NO- 

WOCZESNY SINOBRODY 
Mordercy ponarskiego lasu trafnie wykom 

binowali, że mogą uśmiercać swą ofiarę jak 
chcą — policja i tak nie dojdzie dó niczego, 
nic im nie zrobi... a jednak palenie kobiety w 
lesie jest ryzykownym sposobem pozbycia się 
jej. Pilny czytywacz gazet, łatwo możeż zau- 
ważyć, iż dziś są bezpieczniejsza sposoby li- 
kwidacji nudnych żon, kochanek, czy teŚcio- 
wych... 

Z panią Ufnowską załatwili się lekarze 
precyzyjnie. Do doktora Feintucha zgłosiła się 
pacjentka ze szpetnym guzem na czole: — usu 
nę to radem! zawołał i wypalił jej dziurę w 
głowie przez którą może przeleźć gawron. Do 
doktora M. zgłosiła się osoba z brzydkiemi, 
przedniemi zębami; sprytny doktór obciął ję- 
zyk, potem założył mu szynę na zęby — w re- 
zultacie cała gęba, to jedna rana, zęby wyle- 
ciały, zamiast mowy bełkot. A pacjentka z Ka- 
sy Chorych, której polecono elektryfikacje i 
którą usadzono na elektrycznem krześle 
puszczając jej prąd bez transformatora, a ten 
doktór, co miał wyprostować nogi, a tamten, 
a ów... tylko czytać, jest tych wypadków obec- 
nie bez liku. ^ 

Biedny sinobrody žyl w takich czasach, że 

nie było wyboru: albo butwieć przy jednej żo- 

nie, albo ukatrupić ją własnym przemysłem, 

Landru palił swe żony w piecu w rezultacie 

klapnął pod gilotyną — dziś tylko się wzrusza 

ramionami na te prostacze chwyty, nowoczes- 
ny Landru, sinobrody przemówiłby slodko do 

swej połowicy: 

— Bóstwo moje! Jesteś piękna, ale była- 

byś nią jeszcze bardziej, gdyby piersi ci opa- 

dały o 15 em. mniej... 
Po tygodniu pogrzeb, 

do następnej: 

Ukochana, Venus będzie szczeniakiem przy 
tobie, jeśli sobie wyprostujesz ten krzywy nos.. 

Nowa trumna, nowa żona. Bez ryzyka i 

obawy, za takie pieniądze wyeksmitować mo- 

Żna na tamten Świat nie siedem, ale 70 żon. A 

któraż stuletnia nawet teściowa nie pobiegnie 

do lekarza gdy jej się powie: 
— Babcia jest urocza, ale te brodawki nie 

co szpecą babcię, usunąć je i nikt nie oprze 

się chęci pocałowania babci... I po babci! A 

jak ktoś będzie zalegał służącej z pensją pół- 

roczną, to by spokojnie ją odprawić — też 

pośle do Kasy Chorych. Karol. 

Proces terrorystów 
ukraińskich 

LWÓW. PAT. — W czasie czwartkowej 
rozprawy przeciwko sprawcom napadu na 

pocztę w Gródku Jagiellońskim przemawiał w 
dałszym ciągu prokurator Mostowski, stwier- 

dzając, iż główną przyczyną tego, że ci młodzi 

chłopcy, którzy siedzą na ławie oskarżonych, 
chwycili się metod przestępczych, jest literatu- 

ra nielegalna, wydawana przez U. O. N. Przy- 

gotowania do napadu na pocztę grodziecka 
trwały długo. Napad zorganizowano dlatego, że 

kierownictwo partji postanowiło zdobyć za 

wszelką cenę 1 miljon złotych na agitację wy- 
wrotową. Głównym inicjatorem napadu, a za- 

razem najstarszym rangą i działalnością człon- 

kiem U. O. N. wśród oskarżonych jest Kossak. 
W dalszym ciągu prokurator charakteryzu- 

je następnego oskarżonego Motykę, podkreśla- 

jąc, że człowiek ten budzi odrazę. Zeznanie je- 

go przed sądem doraźnym, złożone przed krzy- 

żem Świętym, obciążyły jego towarzyszy. O- 

skarżony Motyka ofiarował policji swoje usłu- 
gi. Jeżeli liczy na jakąś szczególną łaskę za wy- 

danie szeregu osób, to się omylił. W Polsce 

bowiem nie stosuje się podobnych metod, 

Po scharakteryzowaniu pozostałych oskar- 
żonych prokurator zwraca się do ławy przysię- 

głych i oświadcza: „Nie zapominajcie panowie, 

żę komisarz Ciesielczuk zaznaczył, że organi- 

zacja ta planuje nowy napąd na pocztę we Lwo 

wie. Werdykt wasz mą zapobiec takim napa- 
dom. żądam wyroku skazujacego“. 

Mowa prokuratora wywołała silne wrażenie 
Po przerwie rozpoczęli swe wywody obrosi 

ERA RSC IA EKSA 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGG 

LNU. 

  

po roku przemowa 

być pewni, że będziemy ich żegnać rów- 
nie radośnie, jak witaliśmy, — ba! — 
nawet z jeszcze większą radością!... 

Czy wie ktokolwiek o znamiennych  zmia- 
nach służbowych, jakie zaszły na Olimpie? 
Oto Terpsychora, muza tańca, otrzymała dy- 
misję, zamiast niej, stanowisko opiekuna sztu- 
ki tanecznej objął... Hitlert... Tak przynajmniej 
należy sądzić z komunikatów dyrekcji teatru 

Letniego. 
W komunikatach, dotyczących występów 

laureatów konkursu tańca artystycznego jest 
jedno ciekawe zdanie, które zostało wydruko- 
wane przez niektóre dzienniki: 

„Między laureatami znajduje się m. in. 
Ruth Abramowicz, która doświadczyła na so- 
bie prześladowania rasowego przez rząd Hi- 
tlera“. 

Artyści, pisząc o artystach, starają się zwy 
kle podkreślić ich wyjątkowe kwalifikacje i 
wielkie zasługi w dziedzinie sztuki. Z pośród 
licznego grona. tancerzy została wymieniona 
tylko właśnie pani Abramowicz (-— owa? — 
ówna?). Czyżby naprawdę polityka Hitlera 
tak dodatnio wpływała na rozwój sztuki chore- 
ograficznej?... 

A może to jest wyrazem współczucia, szła- 
chetnego, ludzkiego współczucia?... Ale wów- 
czas trudno zrozumieć dłaczego dyrekcja „tea- 
tru Letniego nie obdarza takiem współczuciem 
chociażby pani Zaklickiej, której rodzina zosta- 
ła zrujnowana wskutek przewrotu bolszewic- 
kiego?.. Ktoś powie, że wybitna artystka nie 
pozwoliłaby na podobne wzmianki, bo zawita- 
ła do nas, aby się popisać swym talentem, a 
nie przeżyciami osobistemi, chociażby najgłęb- 
szemi. я 

Być może... Tak czy owak — dziwnie wy- 
gląda pani Ruth, a jeszcze dziwniej — dyrek- 
cja poważnego polskiego teatru, chwytająca 
się aż, takich sposobów reklamy!... Ž 

W. Charkiewicz. 

r
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SŁOWO 

© pogoni za dwoma zjem KRONIKA 
Zayklo się dziś składać na kryzys, 

wtóry wiywolalł ibeznobocie, ze stój wi hamd- 

Mu, przemyśle, rolnictwie, ogólne zbiednie- 

mie i t. d. 
Mówią, że główną przyczyną kryzysu 

ekonomicznego jest knyzys zaufania i nam 

się zdaje że w tem leży: praprzyczyna Za- 

lumania się równowagi Światowej. 

Co znaczy. kryzys zaufania? 

to miewiarę idlo [tego porządku rzeczy 

i i juje. : 

я Ё/{Ь‹'зе›::\жежехд\'‹ёеч-ъе i nieufności w dzie- 

dzinie stosunków! politycznych, które [po- 

wodują niewiarę w: sprawach  ekomomiez- 

> Salai - światem wszystkie państwa 

zawsze żyły MW niepewmości politycznej, 

trzymając armje, budując fortece, ua: 

jając się na lądzie i morzu z ciągią zmianą 

broni w miarę postępu tech: niki, 

Dowodem tej niewiary były systemy! 'S0- 

juszy, dla zalbezpieczeniia: się od spodzi ev 

nej agresji, przyczem. wynikały woiąż wioj 

ny ma lie konkurencji lub potrzeb ekonomi 

cznych. : E 

Pomimo ciągłego pogotowia wojennego 

a więc i braku zaufi z politycznego, ży- 

cie ekonomiczne 10zw to się , GOTEZ inten 

sywniej, — kraje miały budżety” realne i 

niezbyt wysokie, obywatele płacili podat- 

ki chętnie i bez manzelkań, _sekwestr: totzy 

więdli z bezczynności, ludzie žylli diositat- 

nie, robotnicy! mieli. pracę i stand: rd ielh 

życia szedł w górę. W dziedzinie ekcno- 

micznej bralku zaufania mie było bo odwie 

czne prawa ekonomiczne nie były narusza- 

ne. 

  

   

ja- 

      

   

      

Prawo fundamentalne, na ktorem ca- 

ty gmach stosunków! ekonomieznych i do- 

brobyt ogólny były osnute głosiło: nie- 

marmszalność wiasności, siwobodz. pracy, U- 

mowy indywidualnie, państwo egzystiuje 

organ pomocniczy dla potrzeb oby- 

eli. 
Monarchje nawet, o charakitenze despo- 

tycznym jak m. p. Rosja. Chiny, (Persja i 

t. dl szły zawsze utartą drogą i Każdy ©- 

bywatel czy, poddany: czuł swe prewa za- 

bezpieczone ń wiedziall, že są one mienaru- 

szallne i związane z mienaruszalnością praw 

monanchji, 

W miarę zmiany: systemów Tządių na 

demokraltyczne riepiulbliki а) tinw) ość giwa- 

ramtowaniyjch prawi została  maruszona a 

im batidziej partje rządzące-szły nia lewo, 

em 2iufanije do ltimwažošei fundamentów 

ekonomijoznych  mialalo. Coraiz stawało się 

miebezpieczniej lokować kapitały ii wysiłek 

przcy w prizedsiębicastiwia, kitónie jednym 

jalkimś dekretem iczy! ustawą mogą с byč 

zaiszezone. Socj|Alizm  ezystej wody, w 

swiem wspanialem. wyikionaniu ma wielką 

skalę, pokkazaž (co polirafi.  Miamy 1/6 

cezęšė šwilalia zmójnowianą doszczętnie: 

Rosjj> Sowiedka dotądi Itiwiandai, że stała pi 

się rajem dla mobotnilków! ii chłopów. 

W. imię idabra: „szerokich mas praeu- 

j “ zmiiszezonio  dorobdk tysiącleci, 
wyirznięto lub dopirowadzono do striasz- 

nej nędzy iwszyśsttkiie warstwy: bumżuazyjne 
t. j. posiadające, pracujące f:idhowo, u- 
mySłowo fi stlaniawiiące największą wartość 

moralną i! materjalną a więc najcenniej- 

sze w społeczeńsiwie, by, je zastąpić przez 

uzurpatorów z pod! ciemnej fk się to mó- 

wi — gwiazdły. 
Sądzić malleży, że chłopi: i robotniicy o 

tyle się czują iw; nłajju że są chłodni i goli. 
Ohiny carskie, pomimo sittrasznego pnze- 

śladowania, jednak żyły, pracowały i były 
państwem zonganilziowi: mem. 

Szen - Jlali - Ten  wileliki reformator 
iszczył odwieczny” (ponządek, wipriowaldza- 

chję, rzezie stale, głód i nędzę na 
i jamtów: ludzi trapionych przez 

  

     

  

diziesiąt 
ciągłe wojny wewnęjirzne i gorsze od nich wani 
bi mdy wozbójniików. 

Już samo zniszczenie ekonomiczne 
tych dwu państw z ludnością około 600 
miiijonówi osób, istamiawii oflbuz wyjtrą- 
cenie z równiowiajgii caly: ustrój iwzajem- 
nych stosunków. handlowych i produkieji 

krajów: przemysłowych. 

Pomijając ciągłe wmzenie polityczne w 
wiiellu kraj:ich Europy: i Ameryki, konista- 
tujemy stałe zmniejszanie się konsumcji 

nietylko wszelkich towarów wytiviamzanych 
przez przemysł ale i płodów rolniczych, 
pomimo niiebywałego spadku ich cen. 

Dawodzi (tio jasno wielkiego zbiedzenita 
ludności il to tej (wiłaśnie, która jest обо- 
taczania majwiękiszą ij iwieiąż »izmagającą się 
opieką państwa. / i 

W czem więc leży przyczyna 

dziwnego Ikontrastu? 

Wiedlle miaszego głębokiego przekionemia 

przyczymą główną jest upędzanie się za 
dwoma naraz zającami, 

Ро wojniie miastąpiła rwszędzie demokira- 
byzacja ma kutniwie socjalistycznej, Wy- 

szywialnio ma miej ieudowine krajobrazy: о- 
gólniego szczęścia, zrównania wszystkich 
przy: podziale dóbr, mauką dammowią dia 
wszystikiich «eż ido niniwersyllettu włączmie, 
ubezpieczenie przymusowe wszystkich оф 
wszystkiego, popieralnio kooperaltywy zabi- 
jając handel prywaltny, itiwioinzono różne in- 
stytucje rządowe działające jakło  koniku- 
kurency(jne la! przemysłu | prywatnego, 
wprow) dzano Ikiilikia! monopoli į Io mia pro- 
ałuikity pierwszej potrzeby: jak sól i nafta, 
podnioszono ildh 'eeny ido miebyjwałej iwiyso- 
Gości, miamniożono urzędów i urzędnilków, 
którzy mają za zaldaniie ingerować w życiu 
i stosunkach prywieitnych, co wprowadza 
ziimęt i kosztjy miepdmzebne, poparto or- 
ganizację wszelkich związków:  zaiwiado- 
sgrdh, kłiónych zadaniem jest prowadzić 
wojnę podjazdową z pracodawcą bądź 
prywatnymi, bądź ikomunailnym, bądź ma- 
weł, rządiow. jak! to mip. ma milejjscie na kolei 
gdłie 150 wyższej kategori!  uuzędniików 
pełno platnych z prawem darmowej jazdy 
po całej Polsce a mile pełniących żadnych 
funkcji! służbowych, będąc jedynie „repre- 
zeniainkami“ związku kolejarzy wobec mi- 
nisterstiwy! kolei. Na Radzie Kolejowej, — 
gdy zainterpellowano p. ministra, czy 1ze- 
ezyiwiście coś podobnego być może, otrzy- 
mano odpowiedź: „mogę się z paniami po- 
dzielić uadośpą nowiną, — udało mi. się w 
pertraktacjach ze związkami sprowadzić 
liezbę reprezeniiantówi «do pięćdziesięciu”. 
€el_ związkiu jest przecie wymuszanie ms 

  

  

tego 

Oznacza į 

ministerstwie wyższych płac i coraz no- 

wychnoszczeń, i! tych działaczy  alritymani- 

stierjalnych opłaca to samo miniistenstwo ! 

Zaczęły się iwe 'wszellkich dziedzinach 

przemysłu, rolnictwa i gospodi:frstwiach 

komunalnych strajki t. zw. ekonomiczne a 

w: grulnicie z podkładem politycznym, 
tnemu piziwu strajku t. j. na- 

rawniloniego @0 nozwallania życia 
go czego następstwem jest 

niszczenie państiwa osnutego na fundamen- 

cie kapitalistycznym, 
Socjalizm dążąc konsekwentnie do ce- 

Tójw rewiolucji socjalnej — mie zaniechał ża- 

  

    
   

  

clnejj spiosobności! do osiągnięcii:: z mierzo - a 

Wiprowai najmniejszą 

ilość godzin pracy. niższej u nas móż na 

całym świecie przy robotnilku mniej wy- 

m i mniej wydajnym, dano 
Girl. z wipreiwiadz dla pe- 

ji jak m. p. urzędników pań- 

opł: 

mego celu. 
     

     

   
   

     p: 
ikaltiegiai 

twiowych į nioboltnilkėwi dodaitikiowe 

    

rūwniež Slki:tb Państiwa pl J 
wiamie ltych ‚ dzieci. Dano dla urzędników 
i ich rodzin danmowe lub ogromnie zni- 

Žoine «płaty, e, przy czem jak n. 

Ф . па koleii ilość fpnikqjonarjuszy powięk- 

szemo o 50 pr.t. z ralejii 8 godzin: dnia, 

Opłaty do Kiss Chorych il ws : 

ieiazen ły mw 2/3 mia priaicodawiedw, 
aw. Zaniodcwyjeh Ww ża- 

   
   

   

     

  

       

  

   

  

laln zaś ) 
ła się w mieustanuem podnoszeniu 

  

pod! pretekstem  diricženi 
т miu strajków: pr 

żalfiu, gdy sławetny „wskaźnik* wykazy- 
wał znaczne potaniemie życia. 
    

  

Jak tylko przemysłowieowi udało się 
otrzymać korzj jy obsłialumek, związki 

żąd:ły, podniesienia płac, mie bacząc na 

zawartą umowę zbioncwą, — obowiązującą 

pod niadzcrem ministerstwa pracy, 
prłacccawcę, alle wcalle nie obowiązującą 
moboimików, dla kłtóryich i It. zw. „obowiiązu- 
jące, postawnowfenia Urzędu  Rozjemoze- 

go wie mają ż:dnego znaczenia, gdyż żad- 
mych na nich sankcji przecie nie ma. 

Teror związków przybrał obecnie „for- 

my „łagiodne*. Robotnicy mie demolują, 

mie zebijają, nie wywożą na taczkiich w 
obawiie przed rioczeniem policji, ale 

sitrajkują cklupując fabmyki we dnie i w 
mocy, objawiając gładówkii w przekona- 
miu, że tem zmuszą właldze do  interwen- 
jowaniia na ich korzyść bo cóż by za gwałt 
podnieśli socjałiści całego Świata gdyby 
nobafinikk umarł z słodu - dobrowolnego 
dzięki „tymanji rządu burżuazyjno - ka- 
piltalistyjczniego* ! 

W rellacjach o (tych strajkach czyl: się 
słteowejtypowy!  frazes: „slarjk ma prze- 
bieg spokojny, ekscesów: mie było, policja 

ie dntermenjowała”, No i wszystko najle- 
j na tym najlepszym ze światów. 

Nietylko robotmiey, kierowani przez so- 
cjallistów: czy: ikiomunistów, — co w skut- 
kach jest idemitytcznie, — urządzają tego ro 
dzaju fmpnezy ; widzieliśmy urzędników -i 
nizędniidzkii _ Magistratu  (Wiarsu wskiego 
„kupujących bitwa i gładujących tam 
przez szereg dni i wccy, — w biunaich Tow. 
asejkuracyjnych odbywała się podobna 

heca. 

COzy człowiek myślący t przy, zdrowych 
zmysłach może sądzić, że w. takich wa- 
nuniksich może życie ekonomiczne się moz- 

iwijłać ? Czy działanie według podobnych 
zasad mie musi doprowadzić do muimy ca- 
lego bogactiwe: udności i doprowadzić pań- 
sliwio dło upadku ? 

Można jedniak twilerdzić, że jednak 
żyjemy i nietylko żyjemy: iale posunęgliśmy 

ię w zrmjniewanym kraju ogromnie na- 

my Gdynię, - uparządko- 
ć naszych kolei, poczty i 

ogromne spoważnienie szkół 
ik a przedewszystikiem rze- 

ezywiiiście spemiale zomganiizowaną ar- 

miję. Tuk to prawda, prawidą też jest że 
w gmachy wispaniałe włożono miljony i 
możemy mia owe reprezentacyjne mionu- 
menty spojgllajdać z uczuciem zadowolonej 
pychy. я 

Jest jednak i druga strana medalu: — 
koleje sprawne ale coraz mmniiej przewożą 
ludzi i towarów, szkoły coraz trudniej - 
utnzymiywielć, blo pieniędzy, nie ma, docho- 

dy  poczity il telegrafu maleją bo intere- 
Sy zamierają, gmach niwie oczy. ale w 
wiiich praea' więdnie, 

Stanisław Wańkowicz 

EET STS 

Zį:zd gminny BBWR w Micku- 
nach pow. Wil.-Trockiego 
W pierwszej połowie bieżącego miesiąca 

odbył się żjazd członków i sympatyków BBWR 
z terenu gminy Mickuńskiej w ośrodku gminy 
— Mickunach, pod przewodnictwem miejsco- 
wego prezesa Komitetu p. Matarewicza i przy 
udziale delegata Sekretarjatu Powiatowego wi- 
leńsko-trockiego BBWR p. A. Gawdy, który 
wygłosił referat polityczny. Na temat referatu, 
oraz Sprawozdania z rozwoju i stanu organi- 
zacyjnego BBWR na terenie gminy Mickuń- 
skiej, złożonym przez p. Matarewicza rozwinę- 
ła się dłuższa dySkusja, w której zabierało głos 
szereg działaczy. Ze sprawozdania wynika, że 
praca Komitetu przejawiała się głównie w kie- 
runku udzielania bezpłatnych porad prawnych 
biednej ludności, pisania podań do sądów, od- 
wołań do różnych urzędów podatkowych i t.p. 
Na zebraniach kół lokalnych i Komitetu Gmin- 
nego, ludność była informowana o interesują- 
cych ją zarządzeniach władz, o ulgach podat- 
kowych „dla rolnictwa wreszcie o sytuacji poli- 
tycznej i gospodarczej Polski, oraz Krajów 
sąsiednich. 

W wyniku dyskusji m. in. uchwalono na- 
stępujące wnioski: „Zebrani na zjeździe B.B. 
W.R. obywatele gminy Mickuńskiej proszą wła 
dze B.B.W.R.-o interwencję u odpowiednich 
czynników, ażeby przy ubezpieczeniu budyn- 
ków brany był również pod uwagę i głos wła- 
Ściciela, wreszcie o interwencję, żeby obniżono 
wydatniej koszta komasacyjne gruntów wiej- 

skich. Zebranie zakończone zostało przyjęciem 
rezolucji, która brzmi: 

My członkowie i sympatyc B.B.W.R., 
zebrani na Zjeździe Gadaj *Komitefi B.B. 
W.R. w Mickunach w dniu 11 czerwca 1933 r. 
wyrażamy pełne uznanie i podziękowanie dla 
Rządu za opiekowanie się drobnem rolnictwem 
i przyrzekamy uroczyście w imię dobra Pań- 
stwa swą pomoc dla Rządu i Klubu Parlamen 
tarnego B.B.W.R. w walce z krzyzysem, który 

    

    

    

  

    

    

      
    

wilódrka 
PIĄTEK 

Dzis 23 

IN. Serca Jez. 
Jatro 

Jana Chczc 
BEP 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 11 czerwca 1933. 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: -+21. 

Temperatura najwyższa: -+24. 

Temperatura najniższa: --12. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.- 
na dzień dzisiejszy: 

Dość pogodnie i ciepło, o słabych lub u- 

miarkowanych wiatrach południowo-wschodnich 

        

  

Wzchód złońca g, 2,44 

Zachód słońca g. 7,57 

  

ŽALOBNA 
— Nabożeństwo załobne. W dniu 24 bm. 

o godz. 9 rano odbędzie się w kościele Ostro- 

bramskim (św. Teresy) nabożeństwo żałobne 
za spokój duszy, przedwcześnie zmarłego kpt. 

Jana Wojciechowskiego, b. legjonisty, zasłużo- 
nego bojownika w wałkach o wolność Ojczy- 
zny i długoletniego działacza na terenie Związ- 
ku Inwalidów Wojennych R. P. w Wilnie, na 
który to smutny obrzęd wzywa wszystkich Ko- 
legów i znajomych zarząd Koła Okręgowego 
Zw. Inw. Woj. R. P. w Wilnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— UROCZYSTOŚĆ NIAJŚW. SIERCA 
JEZUSOWEGO W. KOŚCIELE ŚW. KA- 
ZIMIERZA (00. JEZUITÓW). O godz. 
7 ramo zostanie odprawiona  umoczysta 
Msza św. Nieszpory o godz, 5.30 po 
moł, po kitónych  wjywuszy,  domoczna 
procesja do kościoła SS. Wizytek, gdzie 
będzie _ mabożeństwio: wez z kazaniiem, 
poczem nastąpi powrót i wa! placu przed 
kościołem św. Kapiimiiernza  błogosławiień- 
stwo Najśw. Sakmamentem' zaklończyuro- 
czystość. 

URZĘDOWA 
— Świadczenia w naturze — na budowę 

i naprawę dróg. W najbliższym czasie ukaże się 
rozporządzenie minist. skarbu, regulujące spra- 
wę świadczeń w naturze na rzecz budowy i na- 
prawy dróg przez podatników z tytułu zaleg- 
łych podatków. Chodzi tu o ustalenie sposobu 
zaliczenia wykonywanych tą drogą przez po- 
datników wpłat. W niektórych powiatach ta 
forma spłaty zaległych podatków jest już obe- 
cnie prakykowana, jednakże dopiero z chwila 
ogłoszenia rozporządzenia minist. skarbu wła- 
dze powołane będą mogły wydać przepisy, re- 
gulujące szczegółowo proces przyjmowania w 
naturze świadczeń od podatników i przystoso- 
wania tych świadczeń do ogólnego planu budo- 
wy i naprawy dróg. ks "RR 

W zasadzie cała ta akcja będzie spoczy- 
wała w ręku powiatowych władz drogowych, 
które wydawać będą podatnikom zaświadcze- 
nia z tytułu dostarczonego materjału, a więc 
kamienia, drzewa itp. Poświadczenia władz dro 
gowych przyjmowane będą przez władze skar- 
bowe, które sumy, wymienione w zaświadcze- 
niach, odpisywać będą z podatkowego zadłu- 
żenia. Podatnicy będą mogli również część dłu- 
gu wpłacić w postaci wykonanej pracy, przy- 
tem za podstawę wymiaru wartości tej pracy 
przyjęte będą normy cennikowe. Wartość doko- 
nanej pracy będzie obliczana nie według dnió- 
wek, lecz na podstawie osiągniętego efektu. 

Robotnicy, zatrudnieni przy budowie dróg 
płacę otrzymywać będą z dochodów funduszu 
pracy. 

MIEJSKA. 

— NOWA RADA MIEJSKIA. W kiołach 
samorządowych utrzymują, że termin wy- 
borów mowej Rady Miejskiej mi Wine 
został przez władze cemftrallne już obe- 
anie ustalony.  Rdziwiiąjzaniie obecnej Ra- 
dy me; mastąpić w końcu miarda z (tem, 
że wybory, już według mowyich przepisów, 
odbędą się w kwiietniju 34 r. 

— Cenniki soli. W sklepach detalicznych, 
w których sprzedawana jest sól jadalna, obo- 
wiązuje wywieszanie cennika. Czy sklepy sto- 
sują się do teo, obecnie sprawdza się. 

WOJSKOWA 

— WOJSKO POPIERA. LEN. Garni- 
zonowa Komi 
strzostwa, powzięła uchwałę, że wszy- 
ktikie artykuły | żywnościowe dostrazane 
dla potrzeb wojska winne zmajdywać się 
w workach Inianych, 

Dostarczaniiem — włorików. zajme się 
Komitet Opieki mad [Wsią Wileńską, kltóry, 
akcję propagandy, wymobów. lnemskich z 
powodzeniem prowiadzii. 

TEATR I MUZYKA. 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardńskim. Dziś, w 
piątek 23 bm. o godz. 8,15 w. Teatr Letni gra 
dowcipną, owianą serdecznością i sentymentem 
3-aktową komedję t. Kiedrzyńskiego pt. „Pio- 
run z jasnego nieba”. Nic więc dziwnego, że 
sztuka tak bardzo trafiająca do uczucia Wilnian 
gromadzi codziennie coraz więcej publiczności. 

_ Jutro, sobota 24 i niedziela o godz. 8,15 w. 
„Piorun z jasnego nieba". . 

„Popołudniówka niedzielna 25 bm. o godz. 
4-tej w Teatrze Letnim. „Mademoiselle*, którą 
wznowiono dla Teatru Objazdowego, ujrzymy 
jeszcze jeden (nieodwołalnie ostatni) raz jako 
popołudniówkę niedzielną po cenach od 20 gr. 
Ta wyborna, nawskroś nowoczesna sztuką Ja- 
kóba Deval'a zgromadzi napewno tłumy pub- 
liczności. 

Wiktor Chenkin w Wilnie. Jedyny wystt 
w Kinie Rewja — sobota 24 me 8,30. 2 
Pojawienie się na afiszu nazwiska Wiktora 
Chenkina jest zawsze niewątpliwą gwarancją 
wielkiego zainteresowania publiczności, i to tej 

która odczuwa poezję interpretacji piosenek 
Chenkina. Ponieważ jest to jedyny występ ar- 
tysty, organizatorzy wybrali największą salę w 
Wilnie. Pozwala to nie tylko na pomieszczenie 
największej liczby widzów, ale również i na u- 
stalenie mejsc d 1 d 4 zł. 

Bilety w kasie zamawiań w Lutni codzien- 

  

  

  

szczególnie dotknął nas drobnych rolników. 
„ Zebranie to trwało od godz. 12.30 do 17 
i miało nastrój wyrażony w przytoczonej po- 
wyżej rezolucji. 

żywmiościowa Kwzitermi-, 

nie od godz. 11-tej. 
Występ Laureatów I Międzynarodowego 

Konkursu Tańca Artystycznego w Teatrze Let- 
nim. Zapowiedziany występ Laureatów odbę- 
dzie się w poniedziałek i wtorek. Ceny miejsc 
specjalne. 

Święto Morza w Teatrze Letnim. — We 
czwartek o godz. 8,30 w. odbędzie się specjal- 
ne przedstawienie o skiadanym, nader urozma- 
iconym programie. Ceny miejsc zniżone o 56 
procent. 

Teatr muzyczny „Lutnia*. Rewja humoru 
i pieśni, Dziś w dalszym ciągu rewja pieśni i 
humoru „Hallo! Witajcie!“ w wykonaniu artys- 
tów scen warszawskich. 

Udział biorą: Stanisława Nowicka, Nina 
Wilińska, Toska Komornicka, Mieczysław Dow- 
munt, Harry Cort, Stefan Laskowski i Kazi- 
mierz Worch. Orkiestra pod kierownictwem A. 
Wilińskiego. Ceny miejsc zniżone. Początek o 
godz. 8,30 w. 

W poniedziałek — zmiana programu z u- 
działem nowopozyskanych sił artystycznych. 

Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. 
W niedzielę najbliższą na przedstawieniu popo- 
łudniowem po cenach propagandowych odegra 
ną zostanie rewja „Hallo! Witajcie!“. oczątek 
o godz. 4 pop. 

” — Wiieczór poetów rosyjskich. Dziś, 23 
czerwca r.b. o godz. 8 m. 30 w lokalu Towa- 
rzystwa Rosyjskiego (ul. Mickiewicza, 23) od- 
będzie się wieczór poetów rosyjskich. Na pro- 
gram złożą się: słowo wstępne D. Bochana, 
oraz recytacje utworów następujących wileń- 
skich poetów i poetek: p.p. K. Abkowiczow- 
ny, K. Kozakiewiczowej, N. Maksimowej, L. 
Sienickiej, T. Sokołowej oraz panów: Wł. Ber- 
sonowa (pseud.), P. Kacenelsona, S. Kontera, 
Z. Polańskiego i L. Szlosberga. 

Wstęp wolny. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Tichiij Dolni. 
HELIOS — Flip ii Flap przybyli do 

IWiiline: 4 robią kanjerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
IPAN — Dziewiezę z gór. 
ŚWIATOWID — „„Serca: na rozdrożu” 
ADRJA — Kabirja 
LUX — Arsene Lupin 

RÓŻNE 
— Przed „Świętem Morza”. Dnia 23 czerw 

ca 1933 r. w lzbie Przemysłowo-Handlowej 
ul. Mickiewicza 32 odbędzie się o godz. 19 ze- 
branie akademickie w sprawie „Święta Morza”, 
zwołane przez Ligę Morską i Kolonjalną za 
zgodą J.M. Rektora, na które są proszeni przed 
stawiciele wszystkich organizacyj akademic- 
kich, oraz wszyscy akademicy(czki), którzy 
zgodzą się wziąć udział w „Święcie Morza”. 

Akademicki Związek Morski wzywa wszyst 
kich swych członków do bezwzględnego sta- 

wienia się na zebraniu w sprawie „Święta Mo- 

тга“ w lzbie Przemysłowo-Handlowej, ul. Mic- 
kiewicza 32, na dzień 23 b.m. o godz. 19-tej. 

— Jak należy potrącać opłaty na Fundusz 
Pracy. Opłaty na Fundusz Pracy, które obowia- 
zane są ponosić wszystkie przedsiębiorstwa, 
wynoszą zasadniczo: od pracowników 1 proc. 
od całkowitego uposażenia służbowego lub 
stałego wynagrodzenia za najemną pracę, a od 
pracodawców 1 procent od zarobków, uposa- 
żeń i wynagrodzeń, wypłacanych wszystkim 
pracownikom, zatrudnionym w danem przedsię- 
biorstwie. Pobierający tantjemy, płacą 2 proc... 
"od Tantjem. . 

Ježeli chodzi o obliczanie tych oplat — pod 
stawę do obliczenia stanowi calkowita suma 
brutto uposażenia, a nie dopiero po potrąceniu 
różnych należności. Opłaty powinny być potra- 
cdne przez pracodawców przy każdorazowej 
wypłacie i łącznie z sumami, płaconemi przez 
firmy, wpłacane do kasy chorych, w terminie 
do końca miesiąca, następującego po wypłacie. 
Przy każdorazowej wpłacie tych sum należy 
załączyć szczegółową deklarację, wiele i z ja- 
kiego tytułu wpłacono pieniędzy. 

— Koniiskata. Wczorajszy „Dziennik Wil.” 
uległ konfiskacie za podanie niezgodnych z rze- 
czywistością wiadomości. 

— Konie na cmentarzu. Na starym cmen- 
tarzu żydowskim na Pióromoncie, na którym 
pochowany jest m. i. i głośny Gaon, od pewne- 
go czasu pasą się konie okolicznych mieszkań- 
ców. — Powiadomiony o tem rabin Fried in- 
terwenjował u władz, prosząc o zabezpieczenie 
cmentarza przed profanacją. Odpowiednie za- 
rządzenia zostały wydane. : 

Należy jednak zwrócić uwagę, że stary 
cmentarz żydowski nie jest ogrodzony, więc 
nic, dziwnego, że konie chodzące po  poblis- 
kiem polu mogły tam swobodnie dostać się.(K) 

— Bojkot towarów niemieckich. Ryska ga- 
dowska „Fryjmorgn* zamieściła onegdaj wiel- 
kie, na całą stronę ogłoszenie, następującej tre- 
Ści: „kupujcie miast niemieckich polskie towa- 
ry' oraz artykuł propagandowy, pouczający, 
jakie wyroby można w Polsce otrzymać. 

— Nowe władze Związku Legjonistów 
Polskich Okręgu Wileńskiego. Walny Zjazd De- 
legatów Związku Legjonistów Polskich Okręgu 
Wileńskiego, odbyty w Wilnie dnia 11 czerwca 
br., dokonał wyboru władz związkowych. 

Prezesem został wybrany jednogłośnie 
wśród ogólnego entuzjazmu generał bryg. Sta- 
nisław Skwarczyński, dowódca 1 pp. Leg. 

Na posiedzeniu w dniu:18 czerwca br. u- 
konstytuował się Zarząd Okręgu w następują- 
cym składzie: : 

1. wiceprezes i kierownik Bratniej Pomocy 
mjr. w st. sp. Eugenjusz Kozłowski, II wice- 
prezes, kier. działu ideowego i sekcji kulturalno 
oświatowej dr. Stanisław Wroński, sekretarz 
inż. Zygmunt Hummer, skarbnik Tadeusz Pa- 
zowski, kierownik sekcji org.-ekonomicznej por. 
rez. Kazimierz Grodzicki; członkowie: inż. Ste- 
fan Jankowski, kpt. w st. sp. Bronisław Snie- 
chowski, por. rez. Tadeusz Biński, por. rez. Za- 
charjasz Mazur, chor. w st. sp. Edward Łysa- 
kowski, Kazimierz Krzyszkowski, Marceli Hero- 
szek; Komisja rewizyjna: Tadeusz Gadomski, 
Tadensz Młodkowski, wizytator szkół średn., 
Eugenjusz Greszel mjr. w st. sp., Leon Ostrow- 
ski, radca, Ludwik Piszczek, ppor. rez.; Sąd 
Koleżeński: dr. Władysław Jakowicki, prof. U. 
S. B., Józef Fela, nacz. wydziału w Kuratoi- 
jum, Wiktor Gryglewski, wizytator szkół, Bro- 
nisław Olechnowicz, adwokat, Stefan Skot- 
nicki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Miły pasażer. Na ul. Zakretowej został 
pobity przez pasażera dorożkarz Bronisław Mer 
ło (Jerozolimska 5). 

Pasażer nie chciał zapłacić za kurs i w od- 
powiedzi na żądanie dorożkarza, rzucił się na 
niego z kamieniem. Policja zatrzymała go. 

— Podobnie z niezamkniętego mieszkania 
Sakowiczówny Bronisławy (Kijowska 9) wy- 
niesiono różną garderobę damską oraz obuwie, 
ogólnej wartości około 50 zł. 

—- Okradzione mieszkanie. Suchockiemu 
Aleksandrowi (Beliny 14) skiadziono w nocy Z 
niezamkniętego mieszkania 80 zł. gotówką oraz 
garnitur męski wart. 80 zł. 

Przez 2 miesiące ukrywał się w lesie 
WILNO. W lesie Beimonckim aresztowano 

wczoraj w nocy dezertera z 23 p. ułanów Anto- 

niego Orzechowskiego z Podbrodzia. 
Orzechowski przez dwa miesiące ukrywał 

się w lesie. Zastano go przy palenisku, ubrane- 

go w jakieś szmaty napółwojskowe. 

Orzechowski mundur otrzymany w pułku, 

schował u swych znajomych na strychu w Leo- 

niszkach, gdzie go też i odnaleziono. 

Dezertera przekazano wczoraj do dyspozy- 

cji żandarmerji. Orzechowskiego widziano od 
dawna w okolicy, a że robił wrażenie nienor- 

malnego, nie zwracana na niego uwagi. Pod- 

czas obławy, na widok policji Orzechowski rzt- 

cił się do ucieczki, lecz został wkrótce ujęty. 

Ucieczka więźnia 
WILNO. W czasie robót w ogrodzie wię- 

ziennym, zmyliwszy czujność strażników zbie- 
gła odsiadująca karę w więzienia Łukiskiem, 
Weronika Łonkiewiczowa, złodziejka. 

Wszczęty za zbiegłą pościg nie dał narazie 

Oszustwe 
WILNO. Na dworcu kolejowym aresztowa- 

— ny został znany na bruku łomżyńskim zawodo- 

wy oszust W. Wronowski. 

Specjalnością jego było pobieranie od na- 

iwnych kaucyj na obiecywane posady. 

Wronowski poszukiwany jest przez policję 

  

Pe słońca do Druskienik 
Staraniem Dyr. Kolei Państwowych w Wil- 

nie odbyła się w niedzielę ubiegłą wycieczka do 
Druskienik. 

Już o godz. 5,30 rano wyruszył z Wilna 
specjalny pociąg, wiozący przeszło 200 wyciecz 
kowiczów, pragnących zwiedzić urocze zdro- 
jowisko. . 

Trzy godziny podróży: upłynęły niepostrze- 
żenie. Wagon - dancing przepełniony. Chętnych 
do tańca, pomimo wczesnej godziny, sporo. — 
Wagon-bar również cieszył Się powodzeniem, 
ze względu na bardzo przystępiie ceny. 

W takt melodji tanga przybyliśmy do Drus 
kienik. 

Przejazd samochodami i autobusami zajął 
niecałe pół godziny, poczem uczestnicy wy- 
cieczki zwiedzili pod fachowem kierownictwem 
miejscowych lekarzy, zakłądy zdrojowe, urzą- 
dżenia lecznicze, oraz kąpiele kaskadowe. Za- 
interesowanie wielkie wśród zwiedzających 
wzbudził zakiad leczniczego stosowania słońca, 
powietrza i ruchu im. dr. E. Lewickiej. 

Jest to jedyny w Polsce zakład, urządzony 
na piaszczystych zboczach wzgórz, porosłych 
lasem. ( 

W miłym nastroju opuszczaliśmy Druskie- 
niki, aby o godz. 9 w. wyruszyć w drogę po- 
wrotną do Wilna. 

Pomimo zmęczenia tańczono w dalszym 
ciągu do upadłego. Dopiero przyjazd do Wilna 
przerwał ochoczą zabawę. 

Jak słyszeliśmy, Dyr. Kolei Państw. w Wil- 
nie, zachęcona powodzeniem, zamierza w pew- 
nych odstępach czasu urządzać systematyczne 
wycieczki do Druskienik. Projekt ten powitać 
należy z całem uznaniem. 

Wycieczka niedzielna zorganizowana zo- 
stała z całą starannością. Zasługa w tem nie- 
mała kierownika wycieczki p. Fryderyka Łęs- 
kiego. z. S. 

  

- naśladowany- 
nigdy niedościgniony 

ЗМ @лОН 
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„ balsamiczna 
kosodrzewinowa 

— AUTOBUS WPADŁ NA WÓZ. Przy 
zbiegu ulic Piłsudskiego i W. Pohulanki autobus 
prowadzony przez Krysztofowicza Władysła- 
wa, najechał na wóz ciężarowy. Zderzenie nie 
pociągnęło za sobą poważniejszych następstw 
— zostały jedynie uszkodzone hołobie wozu. 

— ZATRZYMANY OSZUST. Zatrzymano 
niejakiego Wnorowskiego Władysława, poszu- 
kiwanego przez prokuratora Sądu Okr. w Łom- 
ży za szereg oszustw i kradzieży. Skierowano 
go do Łomży. 

— POŻAR. Na bocznicy koło rynku kijow- 
skiego spłonęła budka, stanowiąca schronienie 
dia stróża. 

ŚWIĘCIANY 
— SAMOBÓJSTWO. 36-letni mieszkaniec 

wsi Taszkiele gm. kiemieliskiej Izydor Sieina- 
szko popełnił samobójstwo przez powieszenie 
się w lesie. Ustalono, że Siemaszko zdradzał 0- 
statnio objawy choroby umysłowej, z czem sta- 
rał się ukryć przed ludźmi, co też pchnęło go 
prawdopodobnie do samobójstwa. 

BRASŁAW. 
— ZABITY PRZEZ PIORUN. Na pastwisku 

w odległości około 100 metrów od wsi Stawi- 
szki gm. widzkiej piorun ugodził w pasącego 
gęsi Nowelskiego Stanisława, mieszkańca Sta- 
wiszek, zabijając go na miejscu. 

— BRATOBÓJSTWO. Umysłowo chory 
Miłaszewicz Wincenty, mieszkaniec zaść. Bli- 
nowszczyzna rzucił się z kamieniem w ręku na 
swego brata Antoniego. Napadnięty, broniąc 
się, uderzył warjata płazem siekiery. Cios był 
jednak tak silny, że w nocy Wincenty Miłasze- 
wicz zmarł. 

OSZMIANA 

— ZASTRZELIŁ ŻONĘ. W nocy ż 20 na 
21 bm. zabita została w swem mieszkaniu, wy- 
strzałem w głowę, Gabryjałowiczowa Stefanja 
(okol. Pogiry gm. polańskiej). 
ustalono, że zab. dokonał jej mąż przez nieostroż 
ność. Żona poradziła mu jakoby, słysząc jakieś 
podejrzane szmery na podwórzu, wystrzelić z 
rewolweru na postrach. Gabryjałowicz wystrze 
lił przez*okno, przy którem stała jego żona. -— 
Kula trafiła ją w skroń. Ponadto Gabryjałowicz 
twierdzi, że ma słaby wzrok. — Stwierdzono, 
że zabójca użył rewoiweru systemu Smita - 
Wesson, posiadanego nielegalnie, — Dalsze do- 
chodzenie w tej sprawie trwa. 

ATOL CHRONI 
KAŻDEGO 

OD PLAGI letniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

  

        

      

Dochodzeniem I 

wyniku, 
Policja przeprowadziła w mieście szereg 0- 

bław, lecz bez wyniku. Zachodzi przypuszcze- 
nie, że Łonkiewiczowej w ucieczce di 
przyjaciele, pozostający na wołności. 

kaucyjne 
szeregu miast oraz prokuraturę w Łomży. 

Zbiegł on z Łomży w obawie przed aresz- 

towaniem, licząc, że na tutejszym gruncie znaj- 

dzie dość naiwnych. 

Przekazano go do dyspozycji władzą sądo- 

wo-šledczych w Łomży. 

SPORT 
RAID MOTOCYKLOWY 

WILNO — LIDA — WILNO. 
Ruchliwe WiL Two Cykl. i Motocyki. or- 

ganizuje w nadchodzącą niedzielę międzyklubo- 
wy raid motocyklowy na trasie Wilno — Lida 
— Wilno, tj. na przestrzeni przeszło 150 km. 
Przypominamy, że dziś o odz, 7 po poł. u- 

pływa ostateczny termin zgłoszeń, które przyj- 
muje sekretarjat Twa w lokalu własnym, ul. 
Zygmuntowska 4. 

ELIMINACYJNE ZAWODY KONNE BRYGA- 
DY PRZED MISTRZOSTWAMI ARMJI 
Wczoraj rozpoczęły się na placu ćwiczeń 

4 p. uł. eliminacyjne zawody konne Samodziel- 
nej Brygady kawalerji mające wyłonić ekipę, 
która wkrótce już spotka się z ekipami poszcze 
gólnych brygad w walce o tytuł mistrza Arrmji. 

Inowacją tegorocznych mistrzostw jest to, 
że prócz najlepszego zespołu brygady (4 о50- 
by) zmierzą swe siły indywidualni mistrzowie 
każdego z pułków. Tak więc, Brygada Wilno 

mistrzowski a pułki (4,13 i 23, oraz 
3 DAK) swych najlepszych zawodników. 

W tym roku organizację mistrzostw Artmji 
powierzono dowódcy Brygady — Baranowicze 
p. gen Stan. Grzmot-Skotnickiemu. 

W sobotę, w ostatnim dniu zawodów eli- 
minacyjnych szereg konkurencyj rozegrane bę- 
dzie na torze wyścigowym Pośpieszka. 

— PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAWODÓW 
PŁYWACKICH. Zawody pływackie o nagrodę 

przechodnią dowódcy baonu KOP „Nowe Tro- 

ki“ — odbędą się w dniu 9-VII r.b. w godzi- 
nach rannych. 

PROPAGANDOWE ŚWIĘTO SPORTU 

MAKABI. 
W sobotę nia bolisku Makabii odbędzie 

się propagandowe Święto Sportu ongani- 
zowłeme przez Żyd. Two Gimn. — Spor- 
tome Makabi, 

Program prizewiduže: 

Ćwiczenia wiollnte grupy żeńskiej. 

Owiilezeniia wiolineę grupy: męskiej. Na -porę- 
ezach. Skoki panów i pań. Zawady ko- 
larskie oraz poksz jazdy fiemuowej. — 
Zawody lekko - ałletyczne. Mecz Koszy- 
kówiki. Na' zakończenie mecz 0 mistrzo- 
stwp ki. A. ŻAKS — MAKABI. 

Poez. o godz. 4 po poł. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MŁOŚĆ KOZAKA* I „DZIKUSKA* — REWJA 

Przypuśćmy, że pada deszcz, do ogrodu 
iść nie można, w domu siedzieć nudno. 

Więc?... 

Kin 

Jakie? 

Tylko i 
laczego? 

Primo — dlatego, że w jednym programie 
są aż dwa obrazy. Za jeden bilet — podwójna 
porcja. 

Secundo — dlatego, że każdy znajdzie to, 
co lubi. I sentyment („Dzikuska“) i awantur- 
nicze przygody („Miłość kozaka*), i polską 
dzieweczkę („Dzikuska”) i amerykańską igno 
rancję („Miłość kozaka*). 

Tertio dlatego, że na Zarzycką i Malicką 
w Polsce, a Johna Gilberta w Ameryce niema 
rady. Trzeba więc patrzeć 

Quarto — dlatego, że do jakiegoś kina pójść 

trzeba i lepiej zaryzykować na znany obraz 

niż narażać się na nowe, przykre rozczarowanie 
na nieznanym. 

Zważywszy więc, że 

aczkolwiek 

oba te filmy są powtórzone, że „Dziku- 

ska“ zasłużenie powinna spłonąć na stosie, a 

„Miłość kozaka* kaukazkiego dziwnie przypo- 
mina Zaporoże, 

to jednak 

w szarej godzinie, gdy chmurny wieczór 

nadchodzi, można darować Sawanowi, że się 
bawi w „Dzikuskę”, a z brawurowych wyczy- 
nów Gilberta i kozackiego życia czerpać emo- 
cję. — Wszystko zależy od nastroju, * 
zk Tad. C. 

  

  

  

  

wyłącznie „Rewja”. 

  

Eugenja Kobyliūska | 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 
  

  

Książka ts wyszła już z drakarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cana zł, 350 gr. 
  

3 ve as = Z GRUŹLICY 
IMIERA RAZY WIĘC NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUZLICZE“! POPIERA BUDO 
WĘ SANA IM NA YZNIE! Ę 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE.-



  

nowodfódzka 
TRAGICZNE WYPADKI Z DZIEĆMI. 

W dniu 21 b. m. w Niawogródku, siioczył 

się z góry Zamkowej 11 letni Amon, Riaz- 

wicski, wskutek iezęgo doznał wstrząsu 
mózęu. Wedlug orzeczeń lekarskich 
sian  Rozwoskiiegio jest beznadziejny. — 
Ofiara wypadku pochodzi ze Zidziięcioła. 

   

  

       
W daliu 20 b, m. wie wisi Kamionka 

Mogiiln'dka, gm.  kuszelewkkiej, bawiły 
się przy zlożonych klocach 'dnzewia dzieci 
miejscowego gospodarza Mikolaja Karol- 
ki, W. pawinej chwili jedemi z pomuszonych 
Kklceów spadł ma bawiące się dziedi i 

zmiażldżył jednoroczną dziewczynkę Niinę 
Karo kėwinę. 

b i 3 

— UROCZYSTE POSIEDZENIE RA- 

DY MIEJSKIEJ. W! dniu 27 czenwica © 

godz. 20-tej z ok:zji Święta Mionza, - 

mającego się odbyć 29 czerwca odbędzie 

się umoczyste postedzemie Rady Miej- 

skiej 
R POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

W dłaiu 27 czenwica 'o godz. 20 m. 15 

odbędzie się posiedzenie Rady miejskiej 

z mastępującym porządkiem |dziennym: 
1) Odczytanie protokułu  ostaltinie- 

go posiedzemila. i 

2) Uchwalenie regulaminu służbowego 

dla pracowników miejskich, 
3) Udhwialenie regulamimiu dla Ko- 

misji — Dyjgscypiimarnej, 
° 4) Uchiwalemie regulaminu Biuma E- 

mideneji: Ruchu Ludności. 
5) Sprawa czynszu za kwatery włj- 

skiomwe. 
6) Wydzieržamwienie od Dyr. Robót 

Publicznych terenu pod' ogródki dział. 
kowe «dla. bezrobotnych. 

7) Uchwalenie odszkodowania. wzglięd- 
mie djelt dla zastępcy  Biurmistiiza i ła- 
'wnilków. 

8) Podanie do włiadomiości uchwial 
Magisitraltiu. 

9) Sprimy bieżące i wolne wmioski 

— ĆWICZENIE O. P. L. W dhiiu 20 
czerwca odbyły się w: mieście ówiczenia 
obrony przeciwgazowej i przeciwłotniiczej 

Byly tmzy malotty 0 godz. 15, 16 i 22. 

Podoblna ćwiczenia władz  aywilnych 
wypadły bardzio dobmze. 

— POŚWIĘCENIE BOISKA Z. $. w 
ROTKIEWICZACH. W dniu 15 ezenwoa 
we wsi Rotkiewicze gm. iWłolma iodbyło 
się otiwiancie i poświęcenie boiska sporfto- 
iwegło Zw, Strzeleckiego. Ploświęceniia  do- 
fkomał (bs. Spachacz mpnoboszez parafji 
Zadwieja, zaś obwiaricia dokonał Kiomen- 
dant Powiatowy Z. S. p. Kotowski, W 
mnroczyslłościach wzięły udział polkmewine 
orgamizacje i sporna ilość publiczności. 

— MECZ PIŁKI NOŻNIEJ. W dniu 
17 czenmwie na placu sportowym 78 p. p. 
odbył się mecz piliki: nożnej pomiędzy dru- 
žynami 78 p. p. i Maikabi. 

— ZNALEZIENIE TRUPA NOWQ- 
RODKA. W: dhiiu 18 czerwca 0 godz, 
14 na błotach wBł W. - Łuki: gm. Ja- 
strzębskiej znaleziono zwłoki nowonodka 
płci żeńskiej, które już były w rozkładzie. 

Dochodzeniem  policyjnem ustalono, 

że trup mowiorodka miależy |do Amny Sień- 
ko lat 20 panny, która. iw: tloku docho- 
„dzenia zezmała, że w początku maja r. b. 
po narodzeniu dziecka udłusiła je i porzu- 
cia nm błocie. Zwłoki: zabezpieczono 
Wyrodną matkę aresztowano. 

"TYYVYYYYYYYTYTTYYTWYTYTYYYYYYYYWYYTYYYYYYYYP 

Dźwiękowe kina „£PÓLLZ" 
DOMINIKANSKA 26. 

Precz ze smutkiem! 

Genjusze humoru i dowcipu 

РИр i Fiap 
w arcywesołej komedji 

„Mężowie i Żony” 
амт 

WANDA DOBACZEWSKA 

  

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— ]а wiem, że ty masz troski... ałe cóż 

to przeszkadza... Pomimo trosk — mo- 
żesz mnie odpowiedzieć... 

— Pomimo trosk? Tak prędko lekce- 
ważysz moje troski? I co mam odpowie- 
dzieć? Nie bardzo rozumiem o co ci cho- 
dzi? 

— Przecież ja... przecież'ty — prze- 
cież nie myślisz chyba, że ja... gdybym 

„ nie wierzyła, że to już na zawsze... że je- 
stem twoją narzeczoną... 

>  lJąkała coraz niewyraźniej, coraz lę- 
kliwiej, bo twarz Józka tężała z każdą 
chwilą, aż stała się obcą i twardą, jak 
kamień, : ' 

— Więc chciałaś wydać się za mnie? 
1 stąd twoja czułość? I twoja w stosunku 
do mnie, nazwijmy grzecznie, lekkomyśl- 
ność. — A pomyślałaś też o mnie przy 
tej kombinacji? Czy byłabyś dla mnie 
odpowiednią żoną? Czy nie załamałabyś 
mi przyszłości? Czy nie stanęłabyś na 
przeszkodzie moim ambicjom? 

Kazia podniosła na niego wystraszo- 
ne oczy. Drwił, czy mówił poważnie? 
Nagle zrozumiała go w jednym błysku 
jaskrawej myśli, wyrwała rękę, którą trzy 
mał dotąd. 

— Ach, więc to tak? Teraz ja wiem 
wszystko! Ożenić się to ty chcesz z pan- 
ną z Lipni... a ja... tymczasem.. z nudów., 
dla zabawki,,, 

Z głośnym płaczem rzuciła się na sto- 
lik, ukryła twarz w zgięciu łokcia i szlo- 
chała tak, że szklanki podskakiwały, brzę 
cząc cicho > 

Przerażony Józek obejrzał się dokoła. 

    

— [POŻAR OD PIORUNA. W dniu 17 
czeuwca 'okeło godz. 15 we wsii Załlipienie 
gm. Krzywposzyńskiej, od uderzenia pilo- 
rumia powstał pożar, wisikutek czego spa- 
liły się dwa domy mieszk.llme i 5 stodół z 
chlewiami, oraz sprzęty «domowe i 13 
awiilete. 

W tym dadu ii tymże czasie we wsi 

Lipsk — piorun uderaył w-dom Bunbickiłe- 
go Komstantego, przyczem  Buebicki 20- 
stał zabity, dom spłonął częściowo. 

Oprócz Itiego w ltymże  dlnffu 0 godz, 
16-tej "e wsi Hiajkiotwee gm. Ostrów — 

pilorum uderzył 'w zabudow”. wia Safirama 
Alnidirzejja: przyczem вра!а mu się słto- 
dola, pilwmitea i chlew, mastępnie ogień 
pizerznaił się na stodołę Pawia: Azarko * 

ta druga stodoła spłcnęł". Wypadku 
ludźmi: mie było. 

— TWARDO SPAŁ, W mocy ma 20 
czertwieia Miorduch Zelldowiez mobil "lo, co 
zwyiklli:  riobic  mszysey: šmilertielniey, mia 
nowicle spał po całodziennych trudacn, 1.2 
tio ifiylko czyhał zlodziej, kiedy będąc >- 
waym sniu p. Zeldowieza zakradł się do 
jego mieszklanlia di eagospodarowiał się 
nia dobre, zalbidewając  damaski  zeganek 
zolty, 3 piemściomkii złote, 1 obrączkę 
ałotą, 6 snebrmych  klieliszków «2 pod- 

starwiką, ma idodaltek  tiomebkę damską za- 
wierającą 10 zl., gdyż uwiażał że pieniądze 
są mu potrzebne do dzasu  spieniiężenia 
rzeczy. 

Pomysliawiego amatora cudzych rzeczy 
szuka P. P. 

—I SZYNY JUŻ KRADNĄ. W mocy 
19 czenwea „z mieczynnego toru Nir. 27 
ma st. Banamowieze — eenltnalne skra- | Zakłady optyczne w Wetziar. 
dziono 4 szyny Kolejowe i kilka wozów 

żwiimu. Jeneralua reprezentacja: 

— ZAOPATRZYŁ SIĘ NA DŁUŻSZY 
CZAS, W nocy 18 czerwca |do piiwniay 
iwiłaściciela: majątku Łozowce Bronislawa 
Dalwidowskiiego dobrał siię jakiś amator 
dobrych mzeczy, i podzielił się zawartością 
piwiiicyj p. Dawiidojwsikiego, zabierając z 
miej miasło, szmele i dielęcinę. 

ZAPYTAJ 
kogokolwiek, gdzie masz 

słotegrałować swe dzieci, 

a każdy. Ci odpowie 
tylko u SKURJATA 

w Wilnie, ul. Śniadeckich 4. 

  

  

Aolpėcka 
— BGZAMINY DOJRZAŁOŚCI. 

W dniłach 19 i 20 b. m. odbył się w tu- 

tejszem gimaazjum egzamin: dojrzałości. 
Egzamiih! złożyli msstępujący absolwenci 
(tiki) Goidberžanka Estera, Kiiwowiczów= 
ma Niłuta, IKionstiantymowiiezówna Nina, 
Piotrowsk:,  Allina Ośwliecimskia,  Trema 
Tymińskia!  Genowiefą. Zimionod — Eidwiard, 
Guładziełowłicz Mikołaj, Gromyko Wiiodzi- 

  

mniierjz, Sojko  Boelestaw, Łukaszewicz 
Kazimierz. 

z 

newoczesby, niezwykie 

    
precyzyjny zparat łoto- 

= grałiczny o niezrównanej 

(o) gotowości do zdjęć i naj- 

bardziej wszechstronnych 

możliwościach użycia, * 

Do nabycia w składnicach totograłicznych. 

  

Wyczerpujące katalogi I opisy użycie 
bezpłatnie! 

Ernst Leltz, 

Warszawa, Chmielna 47а\5. 

Nowość! Automat browning 6 mm,, wyrzu- 
cający sam gllzy po wystrzale, 

strzelający do celu, 
pięknie oksydowa 
ny, płaski, zapew- 
uia zupełne bezpie- 
czeństwo osobiste, 
huk ogłuszający. 
Cena tylko Zł. 8,45 
2 szt. 16— Sstka 

kul 3,65. 10 strzał, Zł, 22 — Pozwolenie nie- 
potrzebne. Wysyłamy za zalicz. poczt., kosz- 
ty przesyłki opłaca kupuiący. — Adresować: 
Przedst. tabr, broni „STABIL“, Warszaws, 

Wspólna 2, oddz, 23 R. 

  

  

    
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 
przefświąteczne i wią: 

teczne do 23, 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 
od g. 8 rano (w święta 
od g. 9) co godz. do 2i 
Ww dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiłna 
pół godziny drogi. 

  

MEĮSZAGOLA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do W: 
godz. 9, i4, 18. do Mejszagoła logi TA T, o g. 3 13, 18. — 

o godz. 10, 15, 19. ' 
NIEMENCZYN 
  

o g. 730, 9, 11, 13 15, 
Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna Odjazd z Wilna Przyjazd 

o godz. 7, 9, 11, 13, do Niemenczyna 
15, 17, 19, (w soboty jgodzina drogi. 17, 19, (w soboty od g. 

godzina drogi. 

  

  

o godz. 9). 9) 
OSZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17į 9,45, 13,15, 14,15 17.15 
tw dnie rynkowe o g. 6) |10,15, 13,15, 16,15, —| 19, (9145-2115) 

18,15. 20.15. 

TROKI 
(przez Landwarow) 

Odjazd z Wiina Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 „do Trok o g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 Įgodzina i 20 minut drogi 

17, 18,30, 20,15 |godzina i 20 minut dro-;j12,30. 14. 15,30. 18.30. |(z Landwarowa 55 mi- 
gi (do Landwarowa 55 

POŁUKNIA 

nut). 

  

о g. 6.50, 
18,50, 20,10, 21, 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
10,50, 13,50 8, 12,15, 20,-21,20 1 

22,10. 

  

minut). 

Odjazd z Wiłna | Przyjazd 
o godz. 6, (bez sobót) do Połukni 
7.30, 13.30, 15.80, 16, 1017,10, 8,40, 14,40, 16,40 

17,10 18.10. 

Odjazd z Wilna Przyjazd 
6 godz. 6 rano. do Narocza   lo godz. 12 w poł. 

    

48) 

W cukierni było pusto, ale lada chwila 
mógł wejść ktoś znajomy. Położył rękę 
na głowie płaczącej. 

— Przestań. Uspokuj się. Nie przy- 
puszczałem, że tak ci chodzi o powszed- 
nie, mieszczańskie szczęście w małżeń- 
stwie... Myślałem, że wystarczy twojej 
miłości na pewną ofiarę... konieczną... Po 
trafiłbym ci wynagrodzić... 

Kazia skoczyła, jak kotka, gwałtow- 
nemi ruchami zebrała parasolkę, torebkę 
i rękawiczki... dysząc gorączkowo — 
zapinała guziki żakietu. Józek nie zatrzy- 
mywał jej; był rad, że już sobie pójdzie. 
Potrzył obojętnie, jak móćowała się z ze- 
psutym zatrzaskiem torebki. Kazia odesz 
ła już parę kroków, potem jakby sobie 
coś przypomniała, odwróciła się jeszcze. 

— Aio panience z Lipni nie myśl 
napróżno. Ja temu przeszkodzę. 

Żołądź osłupiał. 
— Ty? A to jakim sposobem? 
— Bardzo zwyczajnie. Rozmówię się 

z panną Lipniowską. Powiem jej... jak 
było ze mną... jeżeli potem jeszcze bę- 
dzie chciała.. 

Żołądź porwał się z kolei, 
snęły mu czarnym ogniem 

— Ośmiel się tylko! Sprobuj! Ja i 
tak potrafię naprawić... ale ty..— No z 
tobą wszystko już będzie nieodwołal- 
nie skończone... nawet zwykła znajo- 
mošč.. 

Kazia już nie odpowiedziała; wyszła 
prędko z cukierni i nie słyszała, jak Żo- 
łądź syknął za nią: — Żmija. — Więc 
tak prędko minęło jej szczęście, ru- 

oczy bły- 

wi kJ PRAGA 

  o godz. 15 . 
Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

lo godz. 21.   
TEEZR 

nął jej domek z kart... 
pójść? Dokąd uciec? 

Wierny Michaś Kunicki czekał przed 
herbaciarnią Kółka Rolniczego. Nie py- 
tał o nic, otulił dziewczynę swoim ko- 
żuchem i wsadził na drabinkę. Wydała 
mu się roztrzęsiona, dygocąca, jeszcze 
cała niedawnym szlochem przejęta. Gło- 
wił się, co mogło jej zdarzyć się złego, 
ale nie śmiał zapytać, i jak ona przed 
godziną, w cukierni Lejzora Szewca, żuł 
swój serdeczny ból razem z kawałem 
czarnego chleba i milczał. 

Jechali oboje wgłąb nocy wiosennej, 
pochnącej niewidzialnemi fiołkami i zi- 
mną rosą i myśleli każde o swojem. 

W Kazi, z każdym obrotem kół, rosła 
nieubłagana stanowczość. Tak jest. Roz- 
mówi się m z Lipni. Powie jej 
wszystko, jak było, wiernie i szczerze. 
Zażąda, by panienka z Lipni zerwała z 
Józkiem, by odsunęła się i uznała Kazi- 
ne prawo pierwszeństwa. W powieściach 
zdarzałó się tak nieraz... Wołłowiczów- 
na, jako wielka dama, musi być szlachet- 
na.. A jeżeli z Józkiem nic się nie napra- 
wi, to przynajmniej i tamta go nie do- 
stanie... — Niechże nie będzie ni mnie, 
ni jej, — mruczała zaciekle Kazia. — 
Jak mnie skrzywdzili, to i ja skrzyw- 
dzę... a swego nie daruję. Wołłowiczów- 
na — wielka dama... wszystko jej do rąk 
się chyli, a mojego szczęścia mnie poża- 
łowała... wyrwała... 

Kazia odchyliła w tył głowę i pła- 
kała bezgłośnie, obficie, z jakąś dziwacz- 
ną, mściwą rozkoszą... Jakže strasznie 
jest nieszczęśliwa, jak bezdennie... „„Je- 

mu na złość.. bo przecie on nie chciał ta- 
kiego jej nieszczęścia.. i zmartwi się, jak 
się dowie, że ona skoczyła do jeziora... 
bo skoczy, jak babcię kocha... 

A co teraz? Gdzie 

tylko. 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO” 

  

Dziš premjerai 

„KI rosyjska! 

Dramat osnuty na tle głośnej powieści 
SZLTŁOCHOWA p. t. 

„TiCHIJ DON” 
Wielki film produkcji Sowkino w Moskwie odtworzony przez najwybitniejszych zrtystów teatrów moskiewskich. Mewa 

O:yginalne pieśni kozackie w wykonaniu słyunego chóru Opery Moskiewskiej. 

(ZEMSTA 
DOŃSKIEGO 
KOZAKA) 

Ceny zniżone: dzienny balkon 25 gr., partec 54 gr. 

  

Premjera! 

„   
Wesoły tydzień! 

FLIP i FLAP przybyli do Wilna i ROBIĄ KARJERĘ 
N:jnowsza i najdowcipaiejsze kreacja królów Śmiechn i humoru. Nad program: Wesołe atrakcje. 

Ceny zniżone: Na 1 sesns bslson 25 gr., parter 54 gr., wieczr, od 40 gr. 

  

„PAN“ 
Dziś! Sensacja! To, czego jeszcze nikt nie widział! 
wielobarwny film humoru, pieśni, tańca i beztroskiego 

Nancy Brown 
- Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

życia górskiego p. t. „DZIEWCZĘ Z GÓR" 
obdarzona przedziwną urodą i porywającym głosem jako nieokiełzane dziewczę z gór. 

Partnerem je; jest nwodzicielski, wspaniały śpiewak Harry Waichman. 
Ceny na 1 seans Balkon 25 gr. Parter od 54 gr 

  

w/g słynnej powieści „LUX 
Po raz pierwszy dwaj słynni bracia, 

nlnbieūcy publiczności całego świata 
występują razem w świetnym filmie ARS$EN M. Lebianca 

John i Lionel! Barrymere 

Ciekawa interesująca akcja 

  

Światowid 
przez wojnę. W rol.   

Radje wileńskie 

PLĄTEK, jdnlla. 23 czerwca 

1.00 — Ozas, 
12.05 — Audycja dla poborowych 
12.25 — Pnzegląd prasy. 
12.35 — Klom. meteor. 
15.20 — Program dzilenniy. 
15.35 — Gilelda. molnicza. 
16.00 — Koncert! 
17.00 — Mała: skrizyneczka, 
17.15 — Muzyłkia 
18.15 — Odczyt, 
18.35 — Koncert. 
19.65 — Rozmait 

19.10 — przegląd prasy krajowej i za- 
graniczna. 

19.20 — Ze sprawi lliltewiskiich. 
19.35 — Program na sobłotę. 
19.40 — „Na iwlildnokrggu 
20,00 — iPogad. Miuzyczna. 

20.15 — Ktncent. 
20.56 — Dziennik wilecz. 

    

” 

21.00 — Dokąd jechać w święto? 
22.15 — Miuzyjka tamecznia, 
22,25 — Wiad. sport. 
22.35 — Kom, metieor. 
22.40) — Muzyka it:meczna. 

   

  

450 H. P. 
siły wodnej 
do wykorzystania 

mai. [ADWATÓW 
„ODCISKI 

MJ Z0ROBSIAŁA IKÓRĘ| | BRODAWKI 
+ ZES | : 

„KL AWIOL 
alaus oaZN ESR, 

Przetarg 
$ Państwowa Wytwórnia Wódek Nr. 6 w 
Wilnie, ul. Ponarska Nr. 63 podaje do wiado- 

mości, że w dniu 27 czerwca 1933 r. o godz. 

10-tej w lokalu Wytwórni odbędzie się przetarg 

ustny na sprzedaż starego żelaziwa wagi około 

4.000 kg. Wspomniane przedmioty można oglą- 

dać w godzinach od 8-mej do godz. 12-tej. 

Kierownik Wytwórni. 

     

   
     

  

  

  

         

  

wpierw pomówi z panną Wołłowiczówną. 

A Michaś Kunicki żuł swój czarny 
chłeb i martwił się, że nie ma śmiało- 
ści zagadać do panny Kaziuni.Tak jechali 
oboje, blizcy siebie, i nieznośnie dale- 
cy, a wiatr nosił im nad głowami wio- 
senne kumkanie żab. 

I zdarzyło się tego samego wieczoru, 
że Żozio Stągowicki przyjechał z wizytą 
do Lipni. Chciał podkreślić, że rekuzy nie 
utożsamia z zerwaniem stosunków  ro- 
dzinnych i sąsiedzkich; był nieposzla- 
kowanie poprawny, wersalsko grzeczny,a 
zimny, jak szampan zamrożony. 

Zastał Zonię, bo Zonia, wbrew umo- 
wie, nie pojechała z ojcem do miasta. Oj- 
ciec zażądał od niej, by została nie po- 
dając żadnych powodów i bardzo kate- 
gorycznie. Zdarzyło się to pierwszy raz, 
odkąd pamiętała siebie, więc rozżaliło 
i zabolało... Tembardziej, że chodziło o 
pogodzenie się z Józkiem, więc o całą jej 

przyszłość... Ojciec mógłby to wyczuć... 

Zauważył przecie, że ona martwi się i 

gryzie... pytał nawet o przyczynę... A i 

ten Józek! Nie przyjechał w ciągu następ 

nych dni świątecznych... zaciął się... Ale 
przecie ona sama nie pozwoliła mu przy- 
jechać... Spędził święta samotnie, wynu- 
dził się w pustem miasteczku... może na- 
wet był głodny... Wszyscy rozjechali się.. 
Któż zatroszczył się o niego? A zresztą.. 
od kogóżby on przyjął jakąkolwiek tro- 
skliwość? Tak. Rozżalony i samotny, 
opuszczony i głodny, zaciął się. Posta- 
nowił zerwać. Z wszelką pewnością. jest 
taki ambitny! A ona — jakże nieostroż- 
nie dotknęła tę jego ambicję! 

Znużona bezradnym niepokojem Snu- 
ła się po pustym dworze, omal nie pła- 

cząc, że nie ma z kim podzielić się swo- nakrywaniem do stołu... 

Wstrząsający dramat dwojga kochanków, rozdziel, 
gł. ulubieniec pnbliczności 

     

   

Dziś! Wspsniałe dźwiękowe arcydzieło erotyczne p. t. 

„SERCA NA ROZDRO 
Charles Farrel ..... Madge Evans 

Pozatem urozmaicone dodstki dźwiękowe oraz najnowszy tygodnik Foxa. 

  

Węzę sztuczną 
mle, miodarki oraz różne narzędzia i przy- 

bory pszczeiarskie 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawaina 11-a. 

Żądajcie cenników. 

Kosiarki, żniwarki 
DEERINGA 

grzbie konne, części zapasowe oryginalne 
do mas yn žniwnych 

й poleca 

WILEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY 

Wilno. Zawalna Nr 9. 
„A AAA NA Uri 

"do walsi kcdni Preparaty Mnr' dracz "owoce. 
cowych i roślin, 

Drożdże winne, rzepę ścierniskcwą, 

Nasiona traw pastewnych 
poleca 

WiLEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY . 

Wiluo, nl. Zawalna Nr. 9 

  

  

   

    
  

FEYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYTM 
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ALAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

POKój 
DO WYNAJĘCIA 

duży, jasny, umeblo- 
wany a osobnem wej 

Lokale 
ściem. 

z U 

Tanie ietnisko BUCHALTER - BILAN 
1 i2 pok. do wynajęcia. SISTA ze znajomością 
Blizko Wilna, miejsco. Duchalterji hadi. prze- 
wość prześliczna rzeka mysł. - tabrycznej, rol- 
ilas tuż koło domn — nej przyjmie pracę za 
Pokoje słoneczne ślicz- minimalnem wynagr. w 
ne z werandą i kuchnią, Wilnie lub na prowincja 
Dowiedzieć się prosię Wilno, Garbarska 17 - 
w Administracji „Sło- 10. 
wa* Zamkowa 2. - —Ł-->— 
= -- DOŚWIADCZONA 
PENSJO NA T— wychowawczysi —. 
w _ Andrzejkowie nad z dobrym akcentem 908 
Świtezią Wandy Kul-skim poszukuje pesady, 
wieć - Frydrychowej. przy dzieciach.  Posie- 

Pokoje słoneczne wspól da świadectwa. Dąbta- 
ny salon i taras, bibljo- wskiego 12 m. 3. 
teka, pianino, kuchnia — — — — — 
wiejska, posiłek 4 razy JAKIEJKOLWIEK * 
dziennie. Doskonała ką- pracy poszukuje czło- 
piel, auto, dojazd z Ba- wiek uczciwy, pracowi- 
ranowicz lub Nowo-ty, samotny, połecany 
gródka autobusem. Ce- przez osoby znane. — 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- Werkowska 36 m. I Ka 
leżności od pokoju. — zimierz Kirjacti. 
Poczta Walówka kolo — — — — — — — 
Nowogródka  Andrzej- 

  

kowo. 

Modystka 
wykonuje tanio i ele» 
gancko wsrelkie roboty 
kapelusznicze — Wielka 
3 m. 16. 

Student 
matemstyki wyjedzie 
do majątku nakondycję 
za utrzymanie. Laska- 
we oferty do Redakcji 

Poszukuję 
jkiejkciwiek pracy. — 
Znam g spodzrstwe 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mcgiabym się 
zająć domow em gospo 
darstwem sibo pilno- 
waniem mieszkania. Wy 
magania najskromniej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje powa: nych osób, 
Ul. Bikszta 11 m 3A 

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na me- 
szynie poszakuje go- 
sady biurowej tksped- 
jenta Inb isneį. Oferty 
do Redakcji „Siłowe, 
pod „Młody* 

Młody, uczciwy „Słowa* pod „Natych- 
miast". — chłopiec 
Pop (skończone 5 oddz. 1sk., 

Pianistka, powsz ) prosi e jszę- 
Tanio! Mieszkanie 4-ch 
pokojowe do wynzję- 

cia ul. Łukiska 14. —H 

Od igo lipca wolne 
mieszkania 2 pok. i 3 
pok. z kuchnią, elek- 
trycz, Wolne od podat. 
lokal. Połocka 28. — 1 

DO WYNAJĘCIA 
2 pak, elag. umeb. ze 
wszelk. wyg. (telef. ła- 
zienka) Jak. Jasińskiego 
6 m- 7 tel. 485, g. 10— 

Elektrycznošė, 
wanna, telefon. Porto- 
wa 8 m, 3. 

POK6] 
do wynzjęcia ze wszel- 
kiemi wygodami Mosto- 
wa d.3 a m.28, od 4— 
6 po poł. 

Letnisk 

Potizebne jest na let. 

kolwiek pracę. — Ądree dobr dag<g. Prag- 
SA SE ES Wilkomierska NE 117. nęłaby udzielać lekcji 

muzyki lub też podjąć 
się ianej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 K zi- 
miera Kałużyńska, 
KOAAKARARALAMAANADAA 

Poszukiusą 
PRACY 

FFYTYTYYVYVYTYYTYEN 

„Młoda osoba 
władająca biegie * jęz. 
a; gielskim i francnskim 

е Kłoda, 
inteligentna osoba po- 
szukuje pracy do dzie- 
ci lub skromuego go- 
spodarstwa. Adres; Pe- 
łocka 52 m. 4 

  

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
Ea dłógole(aia prakiy- 
ka biurowa w dziale 
rachunkowo - kasowym, 
praktyka leśna i band- 12 14—6 (ob. Sądu Okr). 

= — — — —-— nisko 3-4 pokoje we 
dworze. Oferty z ozna- 
czeniem ceny w Adm. 
„Słowa* dla W. St. 

De wynajęcia 1 lub 
2 pokoje słoneczne z 
balsonem i wszelklemi 
wygodami, (teleton, 1a- 

poszukuje posady ma lowa, posisda dobre 

  

zienka, radjo), Tamże 
do sprzedania obrazy, 
lustra, gobeliny i inne 
rzeczy, Montwiłłowska 
10 m, 2, tel. 17 27. —i 

Laergiczny samodzielny akwlzytor 
kontentujący się małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Stowo“ 

pod „Słówko. 

lato. — Zgłoszenia do świadectwa i referencje 
Aóministracji „Slowa“ poszakūje jskiejkolwiek 
dla „Zet*. pracy — biurowej, leś- 
== — — — — — — «= niczego, gajowego — 

ekspedjenta (rnb fuueg 
pracy. — W miejsca 
lub ns wyjazd. Oferty 
do Red. „Słowa* pod 

  

jemi troskami. Ale kiedy Żozio zajecnał 
przed ganek zirytowała się do resziy. 

I ciocia Pelasia nie była zachwyconą: 
właśnie zbrakło resztek $więconegn, rie 

było nic do herbaty. Kompromitacja dia 
domu! | 

Wymuszenie uprzejme miny obu pań 
nie zbiły z tropu Żozia. Miał swój zde- 
cydowany plan. Wśród tysiąca powiato- 
wych ploteczek, zjadliwie, od niechcenia, 

pomiędzy jednym papierosem a drugim, 

opowiedział niewiadomo skąd  zaczerp- 

niętą nowinę o pobycie Kazi Sorokówny 

u komendanta Żołądzia w czasie świąt. 
— Podobno nie rozstawali się ani na 

chwilę.. uchodzą w mieście za narzeczo- 
nych. jego adjutant, ten... Songin. co to 
był z nami, wówczas u dziekana, głośno 

o tem mówi... Twój flircik, kuzynko, jak 

co do czego przyszło, powrócił 40 swojej 

sfery... I słusznie. Każdy niech sweg) pil- 

nuje. Flirtować zagranica a ożenić się w 

domu... Jaka ty blada, kuzynko! Może 

wrócimy lepiej do salonu? Nie powinnaś 

się tem martwić. Apres tout... on iest tyl 
ko szewczyk z Limanowej. 

Zonia wychyliła twarz, za 
werandy, w zimne i rzežkie wi : 

nocne. Kosmate ćmy, mijając oświetlo- 

ne okna, połyskiwały białawo w cieinno- 

ści... skądś, z bardzo daleka, przytaczał 

się po nocnej rosie głos derkacza. Zonia 

balustradę 
powietrze 

"poczuła, jak łzy palą ją pod powiekami i 

zacisnęła mocno powieki, żeby łcz nie 

wypuścić. Zaszumiało jej w głowie; zda- 

jac sobie sprawę, że robi szalone | głup- 

stwo, wybąkała: — przepraszam cię, ku- 

zynku,— i skoczyła wgłąb domu, „akby 

coś sobie raptem przypomniała. Przebic- 

gła jadalnię, gdzie ciocia Pelasia, wydzi- 

wiając na kompromitację, dyrygowała 
potem przebie- 

WRZETTRTZT EEE ZRIECZRCCE R AKA TEE W OZ OOZZZOOZOOZERCODE DZ OEDCZOOZE TOAASĄAZC CE 

gła ciemny salon, przedpokój i, przez ga- 
nek, w bzy. Jak za dawnych, dawnyc 
lat, kiedy miała wielkie zmartwienie. 
Wślizgnęła się z trudem do środka stare- 
go krzaku, tam, gdzie niegdyś przecho- 
dziła swobodnie. Olbrzymie krzaczyske 
zalało ją na powitanie strugami zimnej 
rosy... mokre listeczki pachniały gorzko, 
dokoła mocnego prawie drzewnego рта 
coś szemrało i gmerało się pracowicie_ 
Krasnoludy dzieciństwa, według wszyst- 
kich baśni i podań, od wieków zamiesz- 
kałe w bzie.. Zonia siadła na ziemi, za- 
pominając na śmierć o jasnej sukni, ebje- 
ła splecionemi rękami kolana i oparła 
głowę o pień. Narazie nie myślała o ni- 
czem, tylko łzy same leciały jej po twa- 
rzy, i plątały się wkółko, bez najmniej- 
szego sensu, wciąż te same słowa: — 
Chodzi Baj po ścianie, w czerwonym żu- 
panie... Baj, czy nie Baj? — Więc to nie 
było szczęście, tylko... Baj... opowiedzia- 
na rozkapryszonej panience pogadusz- 
ka... Nie! on na to zbyt szlachetny! 
Więc... aż tak się rozgniewał? Wyobra- 
ził sobie, że ona także, w głębi duszy, 
ma go tylko... za szewczyka z Limano- 
wej.. Powinna była inaczej postawić 
sprawę... śmiało, odważnie! Ona sama 

winna. Naprawić! Zaraz jutro naprawić? 

Pojechać konno do miasta! Niech ojciec 

mówi, co chce! Trudno! O szczęście cho- 

dzi! Józek zrozumie, przebaczy! "Tamie 
było z rozpaczy! Na złość samemu s0- 

bie i jej! Bo cóż Kazia! Skąd raptem 
Kazia! Takie — nic... Cielę z wytrze 
szczonemi niebieskiemi oczami... Acht 

Żozio chciał dokuczyć, a oddał prawdzi- 
wą przysługę... Teraz trzeba chwiłę od- 

począć i wrócić tam do niego... Bądź ce 
bądź jest gościem... Niegrzecznie.-- 

I RIO STS SIA ТО 
08 k ai a DNS V a TO T i o EP 

Redaktor w/z Witold Tatarzyūski 
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