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Dldczeg0 nietylko haniebne "męce see = u Marsz wym 

Nieobecność całej opozycji polskiej 

na obiorze Prezydenta w dniu 8 maja 

zainspirowała endecja. Stronnictwo to 

chce uchodzić za patrjotyczne. Tymcza- 

sem: 

1) Nieobecność przy obiorze była ч- 

siłowaniem nieuznania obioru Prezydenta 

za akt legalny. Rzucono hasło, że Pre- 

zydenta wybrał jeden klub sejmowy, a 

nie cały sejm. Było to więc podważanie 
stanu prawnego w państwie. Robota wy- 

raźnie antypaństwowa. 

Pomiędzy tem, co może robić opozy- 

cjonista, a antypaństwowiec, jest różnica 

ogromna. W Anglji zdarza się, że czło- 

nek opozycji chwali rząd, jeśli rząd coś 

dobrego zrobi. Na kontynencie takie wy - 

padki zdarzają się rzadko. Uznajmy za 

zasadę, że opozycja zawsze gani rząd, 

zawsze przeszkadza rządowi robić co- 

kolwiek, zawsze mu rzuca kamienie pod 

nogi. Ale od tego wszystkiego jest jesz- 

cze wielki dystans do roboty podrywają- 

cej stan prawny w państwie, do roboty, 

poderwać legalność władz, 

rzucania cienia na ich legalność. To 

wszystko mieściło się w akcie uchylenia 

się od udziału w Zgromadzeniu Narodo- 

wem, to się mieściło w endeckich inten- 

cjach i usiłowaniach. I dlatego była to 

robota wyraźnie antypaństwowa. 

2) Zgromadzenie Narodowe się zbie- 

ra. Można przyjść, można nie przyjść. 

Nieprzyjście jest robotą antypaństwową, 

jest podważeniem stanu prawnego w pań 

stwie, jest znieważaniem symbolu wła- 

dzy naczelnej. Ale jest jednocześnie psi- 

kusem, zrobionym rządowi. U endeków 

przeważa intencja zrobienia marnego, 

mizernego, nicniewartego psikusa rzą- 

dowi, nad ich patrjotyzmem, nad zasa- 

dą lojalności wobec państwa. Nie dało 

to innych rezultatów, prócz tego, że po- 

kazało, co wart jest endecki patrjotyzm. 

3) Znieważenie Głowy Państwa jest 

usiłującej 

  

   
     

    

karalne. Stawianie publicznych zarzutów 

nielegalności Głowie Państwa jest oczy- 

wiście we wszystkich państwach karal- 

ne. Ale oto pojawiła się okazja uczynie- 

nia tego samego w sposób, który nie 

jest karalny. Absencja na Zgromadzeniu 

karalną przecież nie jest. Endecy wy- 

strzegają się naogół policjanta, który mo- 

że poprowadzić dó kozy. Ale jakże nie 

skorzystać z okazji, gdy można pofiglo- 

wać, a do kozy nie iść. Okazja taka wy- 

śmienita, czyż warto ją tracić dlatego 

tylko, to jest nielojalność wobec 

najwyższej władzy własnego państwa?— 

Na całe to rozumowanie przyzwoity czło- 

wiek odpowie endekom: żacy! 

ЧЕ 

4) Posunięcie to jest nietylko hanieb- 

ne, ałe i niemądre. Oto naokoło siebie 

widzimy dążenia do zasady jednopartyj- 

ności w rządach. Tak jest we Włoszech, 

w Niemczech. Tak może być w Polsce, 

ale Marszałek tego nie chciał. Zdławienie 

opozycji, niedopuszczenie jej do parla- 

mentu przyszłoby Marszałkowi bardzo 

latwo. Nie potrzebowałby się nawet 

ciekać do aktów tak rewolucyjnych i 

niepraworządnych, jakim w swej istocie 

była choćby ta absencja na elekcji. Ałe 

Marszałek chciał mieć opozycję, chciał 

mieć w Polsce parlament. Było tak w 

swoim czasie i u Mussoliniego. On tak- 

że,nie chciał zrywać całkowicie z opo- 

rycją, zerwał z nią dopiero wtedy, kiedy 

się do niego odwróciła plecami, kiedy 

zamanifestowala, że nie chce żadnego 

kompromisu, żadnego modus 

Wtedy ją dopiero złamał i zniszczył. 

Endecy zapominają, że w rewolucję mo- 

że się bawić silny, ale nie słaby. Akt ab- 

sencji jest aktem niekaralnym, ale jest 

niewątpliwie aktem rewolucyjnym, 

praworządnym. Rzucając się w histery- 

cznych podrygach na takie metody, er- 

decy nie zrozumieli, że podcinają gałęż, 

na której dotychczas się trzymali. Cat. 

u- 

vivendi. 

nie- 
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M RANIWICZE .. uł Szeptyckiego — A. 
ALĘBOKIS — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRGDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEį — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

CK — Sklep „Jednošė“ 
LADĄ — wl. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia KoL „Ruch”. 

      

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MIORY — Ejdelman 

   

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
nadesiane milimetr 50 gr. 

  

Schindler. W dniu wczorajszym gen. Sel 
przez Pana , Marszałka Józefa Piłsud: 
ia Piłsudskiego w towarzystwi 

  

         
   

  

indler złotył wizytę 
jego. Na zdjęciu nas 
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Niemieckiej, generał 
Iwederze i był przyjęty 

zimy P. Marszałka Józe 
skich. 
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MIESWIEZ ul. Ratuszowa — Księgarnia Įaiwiūsidego. 
DWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

M.-BWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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RZE 
DRUJA 
OSZMIANA -— 
PODBRODZIE 

STAWICIELSTWA: 
— Kowkin, 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

  

PINSK —- Kslegarnia Polska — Si. Bedrarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkabteł, 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnie }. Ryppa ul. 

SMORGONIE —- 

Mickievicza 10, 

Oświaty,     Stowarzyszenie Przyjąció: 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Hiuro gazetcwe sł. 3 das X 

WOŁCZYN — 

Biegły buchalter o pozycjach 
Ruszczewskiego 

WARSZAW A:(tel. wł.) Na rozprawie 
wczorajszej w. procesie inż, Ruszezewskie- 

go, Sąd przesiuchał biegłego buchaltera, 
który omówił szczegółowo pozycje wydat- 

ków! na budowę gmachu poczty w: Gdyni. 
Biegły przeglądając zagmatwane rachun- 
ki w firmie Machajski j Mikulski, znalazł 
szereg dowodów, obciążających Ruszczew- 

Skiego, a mianowicie inż. Ruszczewski 

podjął m kasy kierownictwa budowy poczty 

sumę 119 tysięcy złotych i wpłacił z tej 
sumy ikiwotę 104 tysiące 800 zł. na rachu- 
nek p. Janiny Bernsztejnówny, 

Najważniejszym momentem ekspertyzy 

była sprawa 50 tysięcy, złotych łapówki, 
przyjętej przez Ruszczewskiego od Mikul- 

skiego. Ministenstwo Poczt wypłaciło fir- 
mie Mikulski 100 tysięcy zł., a w. księgach 

figurowała suma 50 tys. Mikulski tłuma- 
czył się, że wypłacił tę sumę Ruszczewskie 
mu tytułem udziału w zyskach,  aczkol- 
wiek rachunek zysków: takiej pozycji nie 
zawiera. Oskarżonyj Ruszezewiski twierdzi, 
że pożyczył Mikulskiemu 30 tysięcy zł. na 

wadjum do przetargu budowy gmachu 
Banku Gospodarstwa Krajowego i za tę 

pożyczkę otrzymał 20 tysięcy procentów. 
W księgach Mikulskiego istniało jeszcze 
konto bezimienne, gdzie widnieje suma 30 

tysięcy złotych. Tym bezimiennym był inż. 
Ruszczewski, a 30 tysięcy zł. nie ma nie 
wspólnego z budową gmachu B. G. K. 

ZZOZ 
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Czyn protestacyjny kapitana Sears2 
LONDYN PAT. — Nieznany sprawca Zni- 

szczył wieniec ziożony przez Rosenberga u 
stóp pomnika Nieznanego Żołnierza, oraz od- 
ciął wstęgę ze swastyką Hitlera. Po dokonaniu 
tego czynu sprawca odjechai samochodem w 
kierunku katedry Westminsterskiej, 

LONDYN PAT. — „New Chronicle“ w ar- 
tykule pod tytułem: „Źle obliczony gest* oma 
wia fakt złożenia przez Rosenberga wieńca z 
emblematami swastyki u stóp pomnika Niezna 
nego Żołnierza w Londynie i podkreśla, że 
czyn ten jest jednym z dowodów, że Hitler i 
jego pomocnicy nie posiadają miary rzeczywi- 
stości i nie widzą, co jest wskazane, a co nie. 
Żołnierze, których Rosenberg chciał uczcić, — 
polegli właśnie w obronie przed tem wszyst- 
kiem, o co walczą obecnie Rosenberg i jego 
mistrz. Ci ludzie z pod pomnika — pisze dzien 
mik — polegli w walce z brutalnym nacjonaliz 
mem, który zaprzecza jednostce elementarnych 
praw i zatruwa nawet umysły dzieci, operujac 
doktryną „siła przed prawem. 

  

Świetny sukces polskiego lotnictwa 
Sukces kpt. Skarżyńskiego, który bez spe- 

cjałnych przygotowań na małej awjonetce poł 
skiej konstrukcji pokonał Atlantyk, napawa ca- 
łe nasze istwo dumą i radością. 
Triumi polskiego lotnictwa jest stuprocentowy. 
Zwycięstwo kpt. Skarżyńskiego jest jakby po- 

mszczeniem j Śmierci ś. p. Żwirki i 
Wigury, którzy pierwsi stwierdzili zalety RWD. 

Aby ocenić całkowicie znaczenie sukcesu 
kpt. Skarżyńskiego trzeba znać warunki, w ja 
kich łot swój odbył. Dotychczas brak szczegó 
łów, których dopiero po powrocie dzielny lot- 
nik sam będzie mógł udzielić, ale na podstawie 
opowiadań i relacyj lotników, którzy brali u- 
dział w podobnych lotach, można sobie w przy 
ay odtworzyć przypuszczalny przebieg 

Kpt. Skarżyński wystartował z St. Louis po 
przebyciu 6.500 km. Przelot ten i REA 
ny widocznie dostatecznie upewniły kapitana, 
że może zaufać RWD w ya trudnym 10- 
cie. Najkrótsza pomiędzy Czarnym 
Łądem a Ameryką Południową wynosi - 
dzy cyplem Przylądka Zielonego (koło Daka- 

ru) a latarnią morską na Cap Roque w Brazy- 
Iii 2985 km., natomiast od St. Louis do Natalu 
jest 3,190 km. Kpt. Skarżyński, wystartowaw- 
szy z St. Lonis wylądował w Maceio pokrywa 
023 OPO aw „czasie (19 20630 mk 
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„Angielski lotnik Mollison, który również na 
awjonetce „Moth* przeleciał Atlantyk z Thiese 
do Natalu — leciał 17 godz. 40 minut, ale po- 

krył o wiele mniejszą przestrzeń. Ponadto lot 
kpt. Skarżyńskiego był o tyle trudniejszy, że 
odbywał się w Okresie, kiedy warunki atmosie 
ryczne nie ułatwiają podróży. Maj już należy 
do okresu huraganów, a najlepsza pora przy- 
pada na miesiące styczeń i luty. W tych mie- 
siącach wieje północno - wschodni passat pra 
wie dokładnie w kierunku lotu. Właśnie Molli- 
son przelatując Atlantyk, wykorzystał ten po- 
myślny wiatr, Od marca dolna grańica passata 
przesuwa się coraz bardziej ku północy i to 
w tak szybkiem tempie, że gdy w kwietniu 
lotnik ma wiatry przychylne na przestrzeni 0- 
koło 1800 km., to w maju już tylko na prze- 
strzeni 1000 km., jednocześnie rozszerza się pas 
ciszy i przybiera na sile passat południowo - 
wschodni (SE), wiejący prostopadle do trasy 
lotu, a więc znoszący samolot ku północo - za 
chodowi, przez co zmniejsza się znacznie szyb 
kość lotu. 

W marcu zaczyna się w tej części Atlanty- 
ku pora deszczowa, zaznaczająca się w strelie 
ciszy bardzo obiitemi opadami. — Maksimum 
tych opadów przypada — jak we wszystkich- 
Krajach ych — między godziną 
dA drugą S Ais Wtórna iala ulew- 

czów w godzinach papo- 
łudniowych. M в 

W maju pojawiają się pierwsze huragany, 
których liczba w następnych miesiącach SE 
sta. Znacznem utrudnieniem lotu były nawałni- 
ce, spowodowane wtargnięciem chłodnych mas 
powietrza polarno - morskiego z północnego 

Atlantyku. , 
Poważną trudność przedstawiać musiał start 

na awjonetce, która była przeciążona do ostat 
nich granic zapasem paliwa. Lot tak znacznie 
obciążonego samołotu wobec chmur i rzuca- 

nia samolotem nie należał do łatwych i tylko 
tak wytrawny pilot, jak kpt. Skarżyński zwy- 
cięsko mógł parować sterami uderzenia prądów 
powietrznych. Niemniej trudną była orjentacja. 
Od latarni lotniczo - morskiej nad Dakarem na 
leżało wziąć kierunek na południowy zachód, 

a RE badanie busoli, bo na przestrze 

ysięcy kilometrów będzie to jedyny prze- 
wodnik wśród bezdroży oceanu. — Specjaii 
tabliczka służy do obliczania deklinacji busoli 

80 w zaležnošci od diugošci geografieznej, osiag- 
niętej przez maszynę. Kilkanaście zegarów i 
manometrów, mierzących szybkość obrotów 
śmigi, ilość benzyny i oliwy w zbiornikach, 
ciśnienie powietrza, szybkość lotu, osiągnięta 
wysokość, wskazujących równowagę podłużną 
i poprzeczną w rejonach ponad chmurami lub 
we mgle — wymaga wielkiego natężenia uwa 
gi wobec braku pomocy nawigatora, któryby 
sprawdzał mapę i busolę. Ustawiczne „ciska- 
nie* maszyną utrudniałb pracę straszliwie. 

To też te godziny podzwrotnikowej nocy 
musiały płynąć ciężko, wśród j pra- 
cy umysłu i muskułów. Tymczasem znikł już 
ląd ałrykański i wokoło roztoczył się bezmiar 
oceanu. Nic wokoło nie widać, tylko pustkę 
straszliwą. Jeżeli busoła nie dopisze, lub odmó 
wią posłuszeństwa nerwy, —- nikt i nic nie 
sprowadzi ratunku. Awjonetka, nieprzystosowa 
na do siadania na wodzie, w razie zepsucia 
zdana jest na szybkie zatonięcie. 

Chwilami po szerokiem niebie pędzą groź- 
ne, nabrzmiałe wodą chmury, więc też obiity, 
p NY, deszcz zlewa szyby kabiny pi 
lota. 

Na skrzydłach awjonetki płoną nikłe świa- 
tełka. Lampka w kabinie oświetla tarczę z zega 
rami. Teraz przydadzą się w pełni przyrządy 
do utrzymywania równowagi. Busola i mapa 
badane są z drobiazgową dokładnością. Zmy- 
lenie kierunku o mały kąt, na tak wielkiej prze 
strzeni, znaczyć może setki kilometrów. 

„ Pilot wsłuchuje się w miarowy warkot sil- 
nika pilniej, niż lekarz w puls chorego. Od je- 
go działania zależy życie. Płatowiec, motor i 
zegary, to teraz cały świat dla pilota. Jest on 
zawieszony w czarnej, bezkreśnej otchłani, zda 
ny tylko na łaskę dobroci maszyny. 

RWD nie zawiodła. Mała, zwinna, o 10-me 
trowej rozpiętości skrzydeł, z motorem 220 ko 
ni, świetnie spełniła zadanie, przynosząc za- 
szczyt i sławę swym konstruktorom inż. Ro- 
galskiemu, Drzewieckiewu i ś.p. Wigurze. 

Samolot kpt. Skarżyńskiego został znronto- 
wany w rekordowym czasie paru miesięcy i 
cena jego jest wyjątkowo niska, gdyż nie prze 
kracza 50 tysięcy złotych. Również koszta lo- 
tu w porównaniu do innych transatlantyckich 
imprez są bardzo nieznaczne. 

A więc jeszcze raz: Vivat kpt. Skarżyński, 
bravo RWD!- 

Powitanie kpt. Skarżyńskiego w Rio de Janeiro 
CARAVELLAS PAT. — Kpt. Skarżyń 

ski, który pierwotnie zamierzał lecieć 
wprost do Rio de Janeiro, wylądował 
wczoraj o godz. 18 w Caravellas, z 
wodu niepogody i mgły, odkładając dal 
szy swój lot do Rio de Janeiro do dnia 
następnego. 

LONDYN PAT. — Wobec zmiany wa 
runków atmosierycznych kpt. Skarżyński 
w dn. 11 bm. o godzinie 10.45 rano we- 
dług czasu środkowo - europejskiego wy 
startował z Caravellas do Rio de Janei- 
ro. 

Lot trwał 6 godzin. O godzinie 4.45 
po południu według czasu środkowo - 
europejskiego, samolot kpt. Skarżyńskie- 
go opuścił się na lotnisko w Rio de Janei 
ro. Wylądowanie nastąpiło wkrótce po 
południu według czasu lokalnego, Zega- 
ry w Rio de Janeiro wskazywały dokład 
nie godzinę 12.45. 

Na wiadomość o starcie polskiego lot 
nika z Caravellas na spotkanie jego wy- 
ruszyły 4 brazylijskie samoloty wojsko- 
we, które spotkawszy go w drodze, to- 
warzyszyły mu następnie aż do chwili lą 
dowania w Rio de Janeiro.— Lądowanie 
odbyło się tak lekko i płynnie, że wzbu 

dziło powszechny zachwyt tłumów, ze- 
branych na lotnisku, które na cześć lot- 
nika wznosiły entuzjastyczne okrzyki. 

. ,Wysiadającego z kabiny kpt. Skar- 
żyńskiego powitał poseł Rzeczypospoli- 
tej w Rio de Janeiro Grabowski, przed- 
stawiciel brazylijskiego _ ministerstwa 
spraw zagranicznych, szef aeronautyki 
brazylijskiego ministerstwa wojny, fran- 
scuski attache wojskowy, przedstawicie- 
le miasta z prezydentem Rio de Janeiro 
na czele oraz niezliczone tłumy pubłicz- 
ności, wśród których była znaczna ilość 
Polaków. Policja, która utrzymywała po- 
rządek na lotnisku, z trudem torowała 
drogę lotnikowi pośród tłoczących się ku 
niemu tłumów, wiwatujących na cześć 
bohaterskiego lotnika. 

Kpt. Skarżyński był w doskonałej for 
mie. Nie było na nim znać prawie wcale 
zmęczenia. Po  krótkiem powitaniu z 
przedstawicielami władz brazylijskich i 
miasta kpt. Skarżyński w towarzystwie 
posła Rzeczypospolitej odjechał samocho 
dem do poselstwa Rzeczypospolitej, — 
gdzie zamieszkał w charakterze gościa 
posła Grabowskiego. 

Pomiędzy demokracją angielską a hitierow 
skimi Niemcami jest przepaść, przez którą nie 
stworzy pomostu pusta grzeczność. 

LONDYN PAT. — Sprawca porwania wień 
ca złożonego przez Rosenberga u stóp pomnika 
Nieznanego Żołnierza jest — jak się okazało — 
kpt. Sears, kandydat partji pracy w wyborach, 
mających się odbyć w St. Pancras. Czyn jego 
miał na celu zaprotestowanie przeciwko zezwo 
ferfa władz na złożenie wieńca przez. przedsta 
wiciela Hitlera. 

LONDYN PAT. — Syn kpt. Searsa oświad 
czył, że ojciec jego wspominał mu o swym za 
miarze porwania wieńca złożonego przez Rosen 
berga, rzucenia go do Tamizy i oddania go 

następnie w ręce policji. Czyn kpt. Searsa miał 
na celu zaprotestewanie przeciwko proianacji 
grobu przez przedstawiciela Hitlera oraz prze- 
ciw panującemu w Niemczech regime'owi bar- 
barzyńskiej brutalności. 

LONDYN PAT. — Kpt. Sears, sprawca po- 
rwania wieńca złożonego przez Rosenberga na 
grobie Nieznanego Żołnierza, stanął dziś jako 
oskarżony © kradzież przed sędzią w komisa- 
rjacie policji. Policjant, występujący jako świa 
dek, stwierdził, że wieniec został wyłowiony z 
Tamizy. Sędzia ukarał kpt. Searsa grzywną w 
wysokości 50 szylingów, oświadczając przytem 
— „To, co pan zrobił, jest złe i sprzeciwia się 
dobremu wychowaniu. 

  

Wysłannik Hitlera w Londynie 
ROZMOWY MIN. SIMONA Z ROSENBERGIEM. — 

LONDYN. PAT. — Wizyta londyńska 
Rosenberga zaczyna wywoływać w angiel- 
skiej opimji publicznej reakcję wyraźnie 
ujemną dla wysłannika Hitlera. 

„Daily Herald“ podaje jako rewelację 
treść rozmowy Rosenberga z ministrem 
Simonem, która bynajmniej nie była przy- 
jazna, Rosenberg miał oświadczyć Simo- 
nowi, że Niemey, nie mają zamiaru rezy- 

enować z fabrykacji ciężkiego uzbrojenia 
ofenzywnego jak (tanki, ciężkie armaty, 

aeroplany, służące do bombamdowania, do- 
póki inme mocarstwa posiadają tego ro- 

dzaju uzbrojenie. Niemcy. chcą również po- 
siadać je, chociażby 'w' mniejszej ilošci— 

Z tą chwilą — stwierdza „Daily Herald“ 
— widoki dalszej rozmowy z Simonem Ro- 
seniberg sam: sobie popsuł. Simiom otwar- 
cie przedstawił Rosenbergowi ujemne wra- 

żenie, jakie wywołało w! Angllji postępowa- 
nie rządu Hitlera, zwłaszcza prześladowa- 
mie Żydów, podkreślając, że m tych wa- 
rumkach Niemcy nie mają co liczyć na po- 
parcie Wielkiej Brytamji. Rosenberg w 
odpowiedzi ma: tę reprymemdę Simona prze 
strzegł ministra spraw zagranieznych W: 
Brytamji że Niemcy: nie zniosą żadnego 
mieszania się do ich spraw: wewnętrznych, 
a usiłowania takiej interwencji popchną 
elementy skrajne w Rzeszy jeszcze dalej. 

Demenstracyjne spalenie książek w Berlinie 
BERLIN PAT. — We środę około północy 

odbyło się na placu Operowym w Berlinie za- 
powiadane oddawna spalenie pierwszej partji 
książek autorów żydowskich, znajdujących się 
na czarnej liście partji narodowo - socjalistycz 
nej. 

Na oświetlonym reflektorami placu ułożono 
stos książek, dokoła którego zebrały ó wiel- 
= tłumy widzów. Spalono około 20. ksią- 
żek. 

Do zgromadzonych przemówił minister pro- 

pagandy Goebbels, podkreślając, że kończy się 
epoka intelektualizmu żydowskiego. Dzisiejsza 
manifestacja. oznaczać ma zawalenie się ducho 
wych podstaw republiki listopadowej, jutro zaś 
z tych gruzów powstać mia nowy duch narodo 

Podobne akty spalenia książek zamieszczo- 
nych na indeksie, odbyły się w wiełu miastach 
prowincjonalnych, m. in. w Monachium, Króle- 
wcu i Frankfurcie nad Menem. 

Antyniemieckie demonstracje w New-Yorku 
NOWY YORK. — Wczoraj odbył się tu de 

mionstracyjny pochód antyhitlerowski, liczący 
przeszło 100.000 osób. W pochodzie uczestni- 
czyli delegaci 600 organizacyj żydowskich oraz 
wielu chrześcijan. Po rozwiązaniu pochodu Od- 

było się na placu Battery wiefkie zebranie, na 
którem przemawiało wielu mówców, między in 

nymi były sekretarz stana w gabinecie Wilso- 
na Bainbridge Colby. 

— 

Siły zbrolne Niemiec 
GENEWA PAT. — Komitet eiektywów kon 

tynuował w dniu 11 bm. badanie niemieckich 
organizacyj wojskowych, w szczególności hitle 
rowskich oddziałów szturmowych i  Stahlhel- 
mu, przyczem wielu członków komitetu wska- 
zywało na wartość wojskową tych organizacyj 
i na konieczność uwzględnienia ich przy obii- 
czaniu efektywów armji niemieckiej. 

Delegat Polski gen. Burhard - Bukacki przy 
pomniał, jak przed wojną w Polsce potajemnie 
było przygotowywane wojsko, które pozwoliło 
w chwili wybuchu wojny stworzyć legjony.— 
W związku z tym przykładem łatwo sobie wy- 
obrazic, jaką wartość mają niemieckie organi- 
zacje wojskowe, nietylko mogące działać jaw- kich 

nie, ale cieszące się poparciem rządu, Delegat 
polski przytoczył opisy manewrów oddziałów 
hitlerowskich, stwierdzając czysto wojskowy 
charakter tych manewrów. 

Delegat angielski poddał Ostrej krytyce t. 
zw. Wehrsport, wywodząc, że nie ma on nic 

wspólnego ze sportem, takim, jak go pojmaje 
naród angielski. 

Delegat holenderski 
tym samym sensie. 

W głosowaniu 9 głosami przeciw 2 przy 8 
wstrzymujących się od głosowania komitet po- 
stanowił uwzględnić niemieckie organizacje 
wojskowe przy obliczaniu efektywów niemiec- 

wypowiedział się w 

  

Rekonstrukcja gabinetu w Austrli 
WIEDEŃ PAT. — Zapowiedziana przed pa- 

roma dniami rekonstrukcja gabinetu kanclerza 

Doliussa została wczoraj późnym wieczorem 

przeprowadzona. Ministrem skarbu na miejsce 

Weidenhofiera, który obejmuje stanowisko pre 

zesa Austrjackiego Zakładu Kredytowego, z0- 

stał mianowany były kanclerz dr Buresch, mi- 

nistrem handlu na miejsce dra Jakonorga, rad- 

ca handlowy Stockinger. Dotychczasowy sekre 

tarz stanu Fey otrzymał rangę ministra. Tekę 

ministra spraw wewnętrznych otrzymał przy- 

wódca Związku Chłopskiego — były wicekan- 

clerz Schumy. Ponadto zostali mianowani dwaj 

sekretarze stanu, mianowicie: Neustaetter - 

Stuermer z klubu Heimwehry i ze Związku 

Chłopskiego Bachinger. 
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Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kot. „Ruch”. 

Konrunikaty ora4 
25 proc. drożeł. 

TELEGRAMY 
ZATARG W CZĘSTOCHOWSKIM 

PRZEMYŚLE JUTOWYM 

WARSZAWA, PAT. — W dniach 9, 10 
i 11 bm. odbywały się w Ministenstwie 0- 
pieki Społecznej konferencje w) sprawie 
zlikwidowania zatargu w częstochowskim 
przemyśle jutowym. Rokowania były wiel- 
ee utmudnione, gdyż robotnicy w liczbie о- 

koło 5.000 okupowali fabryki, nie czeka- 

jąc wyniku marad. Po przeszło 2-godzin- 
mych obradach, został podpisany protokuł 
w dniu 11 bm, o godz. 5 nad ranem, likwi- 
dujący zatang oraz nowa umowa zbiorowa. 

W myśl treści tej umowy płace robotnicze 
w oddziałach lniamytch pozostały, dotych- 
czas bez zmiany do czasu opracowania no- 

wego cennika. Również bez zmiany pozo- 
stawiono płace robotników. dniówikowych, 
mie przekraczające 4 złotych dziennie. — 

(Płace 1Ttej kategorji robotników, zarabia- 
jących więcej obniżono o 10 procent, po- 
zostałych zaś o 6,5 procent. Po podpisaniu 
protokułu i umowy związki zawodowe zo- 
bowiązały się zwmócić się do robotników 
o niezwłoczne opuszczenie fabryk i podję- 
cie normalnej pracy. 

DRUGI MIĘDZYNARODOWY MEETING 
LOTNICZY 

(WARSZAWA. (PAT. — Drugi między- 

namodowy meeting lotniczy, który urządza 
Aeroklub Warszawski, w, dniach 24 i 25 

' maja br. pod protektoratem p. Prezydenta 

Rzeczypospolitej, będzie wispaniałą rewją 
naszego lotnictwa, która bogactwem pro- 

gramu prześcignie wszystkie dotychczas u- 
rządzane w: Polsce imprezy lotnicze. — 

W meetingu wezmą prócz polskich lotni- 
ków, loimiey wt angielscy, francuscy, 
belgijscy, szwajcarscy, czescy, rumuńscy i 
łotewscy. Pozatem zapowiedzieli swój przy 

jazd egzotyczni zawodnicy Afryki i Ja- 
pomi. 

SKAZANI SZPIEDZY WE WŁOSZECH 

RZYM, PAT. — Specjalny trybunał о- 
brony państwa skazał wczoraj ma karę 
śmierci podoficera marynarki Ugo Travi- 
gli i jego pomocnicę Kamilę Agliardi, o- 
skarżonych o zbrodnię szpiegostwa woj- 
skowego. Oskarżeni przyznali się do wimy. 
Traviglia wozstrzelany: został wczoraj rano 
w jednym z fontów: podmiejskich. Egzeku- 
cja Agliardi została wstrzymana wobec od 

wołania się skazanej do łaski królewskiej, 

TĘPIENIE KOMUNIZMU W INDO- 
CHINACH 

PARYŻ. PAT. — [Wi Saigonie (Indo- 
chiny) ogłoszono wywok: wi procesie prze- 
ciwko 116 komunistów, z których 8 skaza- 
no ma śmierć, 10 na bezterminowe ciężkie 
roboty, 10 ma wysiedlenie z kraju, a 77 na 
ciężkie więzienie od 5—20 lat, 11 oskarżo- 
nych uniewinniano. 

PRZEZ SYMPATJĘ DLA GANDHIEGO 

NANIKIN. PAT. — Wybitny buddysta 
chiński Tamyushana przez sympatję do 

Gandhiego rozpoczął również głodówkę. 
Według oświadczenia Danyushany, Gandhi 
pości dla zbawienia ludzkości. 

GANDHI CHORY NA ŻÓŁTACZKĘ 

PGONA (Indje). PAT. — Gamdhi cho- 
ruje podobno ma żółtaczkę. Spędził on о- 
statnią noe bandzo źle, 

TAJEMNICZY TURYSTA. 

STRASBURG. PAT. (W! dniu wczoraj- 
szym do fransuskich brzegów Renu  zbli- 
żył się holownik miemiecki „Hinzug”*, któ- 
ru już przed kilkoma dniami odbywał ta- 
jemnicze manewry ma rzece. Tym razem 
holownik wysadził niedaleko Strasburga 
w lesistej okolicy Neuhof jakiegoś czło- 
wieka, który rozpoczął wędrówkę w pobli- 
żu betonowych robót fortyfikacyjnych. — 

Żamdarmerja nadbrzeżna, obserwując przez 
czas dłuższy, wszystkie te manewry, w pe- 
wmym momencie zaaresztowała, tajemni- 
czego osobnika, kitóry legitymował się na- 
zwiskiem. Daul i podał się za współpracow 
nika jakiegoś przedsiębiorstwa mawigacyj- 
mego. Tajemniczy turysta został zatrzy- 
many. 

STRASZLIWY TORNADO. 

NOWY JORK. PAT. W stanach Ken- 
tucky i Tennessee szalał tornado. Podobno 
jest przeszło 35 zabitych. Najwięcej ucier- 
pial stan Tennessee. 

wahania giełdowe 
WARSZAWA. PAT. — Wahamia kur- 

sów. dolara if unta na giełdach światowych 

były wezoraj stosumkowo niewielkie. Obie 
walluty na szeregu giełd utmzymały swój 
(kurs ostatni. Na miektórych nieznacznie 
zwyżkowały. Ostatnie notowania! londyń- 
skie są następujące: pnzekaz na Paryż 85,56 
(w środę 85,65), ma Zurych 17,45 (w śro- 
dę 17,47), ma Nowy York 3.951/8 (3.95). 

W Nowym Yorku dewizę paryską noto- 
'wamo 4,615 (4.605), a szwajcarską 22,675 
(w środę 22,605), londyńską 3.945 (w šro- 
dę 3,9475). W Wamszawie motowaro na gieł 
dzie czek na Nowy York 7,59, tj. o 1 gorsz 

niżej, kabel tak samo 7,60. [Przekaz na 

    

    

  

Londyn motowany by! 30,12 (w środę 
30,14—30,15). 

WARSZAWA. PAT. —  Przedgiełda. 
Bank Polski płacił ramo za dolary 7,45. Do 
lary na rynku prywatnym notowano 7,50 
mw płaceniu przy nieco słabszej tendencji, 
Dolary złote 9,34 wi płacenim, ruble złote 
4,94. — Po godz. 11 Banik (Polski płacił za 
dolary 7,50, delary na rynku prywatnym 
17,53 w płaceniu.
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SILVA RERUM 
KOCHANKI MUZ I KOCHANKI 

POETÓW 

Heretyckie tezy L. H. Morstina, któ- 
ry zaatakował nasze literatki, obarczając 
ich odpowiedzialnością za bezdroża, na 
które wkracza współczesna umysłowość 
polska — tezy te wywołały protesty ze 
strony kobiet. 

Najciekawszą odpowiedź dała p. R. 
Kordęska w Czasie (105), która dobrze 
się odcina w imieniu pokrzywdzonych 
kobiet: 

jeśli L. H. Morstina przeraża ten cały 
„Sszczebiot niėwiešci“, ktory wskutek braku u 
kobiet zrozumienia wagi słowa, może świat z 
posad ruszyć i w nieodpowiednim pchnąć kie- 
runku, to muszę jego przerażenie podwoić, 
zwracając mu uwagę, że obok całego szeregu 
pisarek bez talentu i niemądrych, pisze też 
niestety, napewno nie mniej ilościowo  męž- 
czyzn bez talentu i bez inteligencji, i że jest 
równie dużo szans, że ten jazgot męski narobi 
w świecie niemniej bigosu, co i szczebiot ko- 
biecy. Jeśli chodzi o gadatliwość, to tak dużo 

jest czczego gadania w kobiecej twórczości, 
ale, ale... czy niema jej i iw męskiej? Czy na- 
wet nie nagradza się czasem pisarzy, których 

twórczość możnaby schrakteryzować  jednem 

slowem: czcza gadanina? 

Odrzucając wszystkie, rzeczywiście sła- 

bo umotywowane zarzuty, Morstina p. R. 

Kordęska porusza sprawę wpływów mi- 

łości na twórczość. 
Morstin twierdzi, że pocałunek mężczyzny 

ścera z czoła kobiety pocałunek muzy. Coś 

prawdy w tem być może; ale, trudno wiedzieć, 

bo mamy tu zamało jeszcze materjału history- 
cznego. Wiemy już dość dokładnie, jakiego ro- 

dzaju podnietą twórczą jest miłość w 

twórczości męskiej, jaką jest w twórczości ko- 

biecej wiedzieć dokładnie będziemy, gdy nie- 

dyskrecja historji objawi nam wszystkie ucza- 

ciowe przeżycia i komplikacje w życiu wiel- 

kich pisarek współczesnych. 

Miłość, jako źródło natchnień, jakże 

dobrze jest znana w dziejach twórczości 

męskiej!.. 
Możemy tylko zauważyć jedno, że histo- 

rja literatury, uczy nas przeważnie o natchnie- 

niu i podniecie, jakie czerpali pisarze i poeci 

nietyłe z miłości szczęśliwej, ile z jej zawodów 

i cierpień. Zupełnie niewiadomo, jakby się u- 

kształtowała twórczość Mickiewicza, gdyby 

Maryla składała na jego czołe codzienny, spo- 

kojny mek małżeński, sak twórczość Dan- 

tego, gdyby Beatrycze zamiast przejść przez 

jego życie jak purpurowy sen, rozkwitła przy 

boku pana Alighierego w okazałą matronę По- 

rencką. Zupełnie niewiadomo, czy podnietą każ 

dej twórczości nie jest cierpienie, bunt, walka, 

tęsknota. A 

Tak! Wiemy dobrze, iż miłość odgry- 

wa wielką rolę w dziejach twórczości po- 

etów. Czy może w sposób podobny za- 

znaczać się w życiu i twórczości poetek? 

Nie mamy jeszcze danych, aby móc twier 

dzić coś w sposób stanowczy. 
Kobieta obdarzona większym od mężczy?- 

ny witalizmem, mająca w sobie coś bardziej ży 

wiołowego, łatwiej i pełniej wyżywa: się w ży- 

ciu, a mniej kompletnie w abstrakcji i artysty- 

cznej twórczości. A 

Możliwe więc, że broń, której radzi użyć 

L. H. Morstin mężczyznom przeciwko kobietom 

w obronie ich zagrożonych placówek literac- 

kich: miłość byłaby bronią skuteczną. Ale że- 

by i tu nie dać Morstinowi powodu do zbyt 

męskiej chełpliwości, muszę skromnie Zauwa- 

żyć, że kobiety orjentujące się lepiej od męż- 

czyzny w sprawach życia praktycznego, dawno 

już ten pomysł miały i dość dobrze i sku- 

tecznie tej broni miłości w odwiecznej walce 

płci obu używały. Przez długie wieki była to 

ich broń jedyna przeciwko społecznej przewa- 
dze i fizycznej przemocy mężczyzny, a histo- 

rja feminizmu liczne i calkowite ich zwycię- 

stwa na tem polu zanotowaćby mogła. Teraz 

widocznie role się odwracają: mężczyzna za 
miłość, jako za broń chwyta. Myślę, że kobiety 
z zadowoleniem to wyznanie przyjmą! 

Świetnie odparowując ciosy Morsti- 
na, p. R. Kordęska kończy w ten sposób: 

Ale tu przyznam, boję się naprawdę o los 
mężczyzn! 

Bo kobieta jest przecież, nieobliczalna* -— 
jak powiadają mężczyźni — i któż zaręczy, że 
tej właśnie wzmożonej atmosiery miłości nie 
brakuje twórczości kobiecej do jej pełnego roz- 
kwitu? I któż wie, czy kochanek wyrywający 
kobietę z ramion muzy, nie stanie się ojcem jej 
najpiękniejszych utworów literackich? 

Czyż mężczyzna może przewidzieć, co się 
z nim stanie, gdy kobietę wyzwie na miłość 

O, mężczyźni!.. Bądźcie ostrożni! Do- 
prawdy może lepiej licha... przepraszam: 
— miłości lepiej nie budzić?  Lector 
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towanie nowego nożyka. 
Wykrój w nożyku pozwolił 

stosować specjalny sposób 

pęka w aparacie 

„e te nożyki można łatwo odróż. 
pisie: „Made in England“, 

umieszczonym na boku każdej pacz 
ti. Kup taką paczkę dziś jeszcze 

   

Nożyki o podłużnym wykroju_pasu- 
ią do wszystkich aparatów Gillette 
nowego i dawnego typu. 

SA OSTRZ 

dlaczego nowy nożyk Gillette jest 
ostrzejszy i goli gładziej, niż jakikolwiek inny dawniej- 

szego wyrobu, stanowi osiągalne obecnie lepsze zahar- 

ostrza nożyka są nadzwyczaj twarde, podczas gdy środ- 

kowa część nożyka o innym harcie jest giętka i nie 

SŁO w O 

Międzynarodowy dzień szpiłalnicioa 
© 

12 maja 1933 reku 
(ODEZWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SZPITALNICTWA) 

GILLETTE 
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.nżynierom firmy Gillette za» 

hartowania, dzięki któremu 

Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA (Tel. własny). — je- 

szcze w ciągu bieżącego tygodnia odbę- 

dzie się pierwsze posiedzenie Rady Mini 

strów nowoutworzonego gabinetu, — Na 

posiedzeniu tem zostanie załatwiony 

wniosek o powołaniu posła K. Siedleckie 

go na stanowisko podsekretarza stanu w 

prezydjum rady ministrów na miejsce p. 

Nakoniecznikofi-Klukowskiego. 

Wyrok w procesie majora Stawińskiego 
WARSZAWA (tel. własny). — W trzecim 

dniu procesu mjra Stawińskiego zeznawali kel- 
nerzy. Głównym celem tych zeznań było usta- 
lenie, jak się zachował mjr. Stawiński wobec 
ś.p. Jankowskiego, który podsunął mu swój bi 
let wizytowy. Większość świadków nie dała 
konkretnych wyjaśnień. Jedynie kelner Wein - 
man opowiedział, że widział, jak s. p. Jankow- 
ski szedł do stolika z biletem, który mjr. Sta- 
wiński energicznym ruchem ręki odrzuci. 

Po tych zeznaniach mjr. Stawiński wyjaśnił 
że oddany mu przez Jankowskiego bilet był 

rzucony na stół. Na pytanie przewodniczącego, 

czy oskarżony widział bilet rzucony, oskarżony 
odpowiada, że widział jakąś kartkę, nie zdawał 
jednak sobie sprawy, że jest to bilet wizyto- 
wy. 

Ostatni zeznawał fordanser, Bordon, — któ- 

rego zeznania nic nowego nie wniosły do spra 
wy. 

WARSZAWA PAT. —W dniu 11 bm. w 
Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie 
zapadł wyrok w procesie mjr. dypl. Stawińskie 
go oskarżonego o zabójstwo agronoma inż. 
Jankowskiego w czasie zajścia, jakie. miało 
miejsce w dn. 23 marca w. winiarni Żiemiań- 
skiej. 

Na mocy wyroku mjr. Stawiński został ska 
zany na 2 lata więzienia za zabójstwo popeł- 
nione pod wpływem silnego wzruszenia psychi 
cznego. 

Sąd, wydając powyższy wyrok, i nie orze 
kając wydalenia mjr. Stawińskiego z. korpusu 
oficerskiego, wziął pod uwagę szereg okoliczno 
ści łagodzących, między innemi nieskazitelną 
przeszłość oskarżonego. 

  

Samolot japoński nad Pekinem 
PEKIN PAT. — Krążący nad mia- 

stem samolot — jak przypuszczają —ja- 
poński, rozrzucił odezwy, wzywające woj 

ska chińskie, aby przyłączyły się do ar- 

mji mandżurskiej, a to w celu zaoszczę- 
dzenia Pekinowi i Tien - Tsinowi tragi- 

cznych wypadków. Odezwy podkreślają 
wspólnotę obu narodów azjatyckich i 
wskazują na konieczność zgodnego 
współżycia. W Pekinie panuje zaniepo- 
kojenie. 

Kolej wschadnie - chińska będzie sprzedana 
MOSKWA PAT. —Korespondentom zagra- 

nicznym w Moskwie rozesłano oświadczenie 
komisarza Litwinowa, w sprawie sprzedaży ko 
lei wschodnio - chińskiej. Litwinow potwierdza 
że 2 maja przyjął ambasadora japońskiego w 
Moskwie, któremu zaproponował sprzedaż kolei 
wschodnio - chińskiej państwu mandżurskiemu, 
a to wskutek postępowania władz mandżur- 
skich na Kolei, co stanowi groźbę powikłań 
między ZSRR a Japonją i Mandżurją. W spra- 
wie protestu Chin , domagających się prawa 
pierwszeństwa przy kupnie kolei, Litwinow о- 
świadczył, że rząd chiński od 18 zgórą miesię- 
cy nie może wykonywać zobowiązań  trakta- 
tów werlińskiego i mukdeńskiego z roku 1932 
a między innemi nie jest w stanie zapewnić 
normalnego funkcjonowania kolei i załatwie- 
nia sprawy postępowania władz mandżurskich. 
Jeżeli chodzi o stronę formalną — to zdaniem 
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SPRAWY NAUCZYCIELSKIE 
Były takie czasy — trzy, cztery lata 

temu — kiedy angażowano mię w chara- 
kterze wykładowcy na wakacyjne kursy 
dla nauczycieli szkół powszechnych. Raz 
zdarzyło się, że przesiedziałem cały li- 
piec w Opsie. Dali wygodny pokój w da- 
wnym pałacu Platerów, pięć razy dzien- 
nie karmili, płacili kilkaset złotych mie- 
sięcznie; kąpiel w jeziorze, łódka do roz- 
porządzenia, kawał starego parku. Wza- 
mian za te wszystkie przyjemńości nale- 
żało odrobić dwie godziny dziennie lite- 
ratury polskiej. Te dwie godziny były sa- 
tysiakcją. Raz dlatego, że, jak wiadomo, 
bez umiarkowanej pracy żaden człowiek 
życ nie może; a po drugie dlatego, że 
miało się wyjątkowych słuchaczów. Ni- 
gdy, za czasów mej pracy w gimnazjum, 
nie traiiałem na tak pilnych i pełnych 
samozaparcia uczniów, jak ci nauczycie- 
le szkół powszechnych. W takiej Opsie 
mieli oni, powiedzmy, odpowiednie wa- 
runki: powietrze, jezioro, spokój, kojący 
szum drzew w parku. Otoczenie i natu- 
ra sprzyjały pracy. Ale naprzykład kurs 
lipcowy w Wilnie. Ostrobramska ulica, 
lokal seminarjum nauczycielskiego. Cia- 
snota, duchota, upał, a w parterowych 
salach stęchlizna i wilgoć. Kilkudziesię- 
ciu ludzi stłoczonych w sali. Sześć go- 
dzin, osiem godzin dziennie wykładów. 
Od ósmej zrana do trzeciej, do czwartej. 
Trzy godziny literatury polskiej, trzy go- 
dziny tej idjotycznej fonetyki opisowej 
albo historycznej, dla której najdonio- 
ślejszem zagadnieniem staje się *: wy- 
miana funkcjonalna samogłosek czy ja- 
kaś metateza. Metateza, alternacja, a po 
tem Kadłubek albo wpływ Masynissy na 
Irydiona. To była męka” w upalne dni 
lipcowe. Prelegentowi opłacała się: za 
trzy godziny dzienne dostawał swoje 30 

złotych. Po miesiącu miał koło tysiąca, 
i cały sierpień choćby zagranicą. Ale 
oni. Umieli notować bez przerwy sześć 
godzin. Pisali po obiedzie w domu refe- 
raty grubości szkolnych bruljonów. Od- 
rabiali całą tak zwaną lekturę podstawą 
i tę inną, która nazywa się lekturą uzu- 
pełniającą. Kuli napamięć  Bogurodzicę, 
Orszuło moja wdzięczna, Czego chcesz 
od nas, Panie, Żyłem z wami, kochałem 
i cierpiałem z wami, i któreś tam pie- 
śni Bieniowskiego. A wielu z nich było w 
takim wieku, że gdy pewnego razu wywo 
łany przeze mnie podniósł się pan ze szpa 
kowatą brodą, zerwałem się od stolika z 
uczuciem głębokiego  zawstydzenia. Po- 
tem ci ludzie prężyli się przed tak zwa- 
nymi wizytatorami, którzy zjawiali się 
pod koniec kursu jako przewodniczący 
komisji egzaminacyjnej. Ludzie ci drżeli 
wówczas, jąkali się, zapominali wszyst- 
ko, co wykuli w ciągu miesiąca. Dlacze- 
go? Nie wiem. Wiem tylko, że wielu z 
nich odbywało swój kurs po raz trzeci, 
przystępowało do egzaminu po raz trzeci. 
Nie złoży trzeci raz: koniec, traci posadę. 
Najlepiej czuli się najmłodsi, po raz pier- 
wszy słuchający kursu. Ci pocieszali się 
nadzieją, że jeszcze dwa razy mogą pró- 
bować. jeszcze dwa razy, to znaczy prze- 
żyć trzy lata bez wakacyj. Rok ciężkiej 
harówki w głuchej wsi nad rozbudza- 
niem tępych chłopskich mózgów, lato w 
dusznych ścianach seminarjum ostrobram 
skiego nad wymianą funkcjonalną, z któ- 
rej nigdy w życiu nie zrobią użytku w 
swojej Kołpienicy. Bezcelowość wysiłku 
i zdumiewająca energia w bezcelowym 
wysiłku. Niepokój oczekiwania, nadszar- 
pnięcie zdrowia, depresja przed egzami- 
nem, reakcja nerwowa po egzaminie. A 

wszystkie te ekspensa duchowe i  fizy- 

Litwinowa, oba traktaty nie zabraniają sprzeda 
ży kolei wsch. - chińskiej a zwłaszcza rządowi 
który sprawuje faktycznie władzę w Mandżu- 
rji-— 

у * * * 

W związku z oświadczeniem Litwinowa na 
leży skonstatować, że w stosunkach japońsko- 

sowieckich nastąpiło ponowne odprężenie. 
Jak słychać sprzedaż kolei została zdecydowa- 
na. Japonja zasadniczo zgodziła się na propozy 
cję sowiecką kupna kolei przez państwo man- 
džurskie. Pozostaje jedynie do określenia cena 
kupna kolei i sposób spłaty, do czego toczą 
się pertraktacje jednocześnie w Tokjo i w 
Moskwie. Protest chiński należy uważać jedy- 
nie za skorzystanie z okazji dla, podkreślenia 
przez Chiny niewygasłych w przekonaniu rzą- 
du nankińskiego praw suwerennych w stosun- 
ku do Mandżurji. Е 

czne opłacone wielkim wydatkiem mate- 
rjalnym: tylko nieliczni mogli urządzić 
się na kursach państwowych, gdzie iloś: 
miejsc jest ograniczona; większość mu- 
siała organizować kursy prywatne i bu- 
lić na nie ze swych poborów. A my, pre- 
legenci, zgarnialiśmy po dziesięć złotych 
za godzinę, bo to kurs wakacyjny, bo po- 
święcamy swój drogocenny czas, prze- 
znaczony na wypoczynek. Po kursie, z 
tysiącem złotych w kieszeni jechało się 
choćby zagranicę. Oni wprost od egza- 

  

Wbrew faktycznym i pozornym  następ- 
stwom wtrząsu, spowodowanego wielką wojną 
nie zamarły w człowieku uczucia humanitarne, 
nie zaginęło uczucie miłości bliźniego. 

Szpitalnictwo — to jedna z dziedzin, dają- 
ca humanitarnym uczuciom ujście, w oparciu o 
wciąż nowe i doskonalsze zdobycze wiedzy le 
karskiej i nauki. 

Przy łożu chorego znajduje się najpiękniej- 
sze pole pracy tej dziedziny: utrata zdrowia 
jest przecież największem nieszczęściem czło- 
wieka, więc też niewysłowioną radością jest u- 
zdrowienie, jako triumf wiedzy i serca. Te:n 
się tłumaczy, że w wyniku wielkiej kultury i 
cywilizacji chrześcijańskiej w pierwszym rzę- 
dzie stany duchowne i misjonarze nieśli z po- 
swięceniem pomoc choremu, krzewiąc w na- 
stępstwie to zamiłowanie wśród świeckich. — 
Dzięki temu wiekowemu nastawieniu na budze 
nie cnót humanitarnych dziś każdy chory sta 
je się bardziej bliskim całego cywilizowanego 
spc'eczeństwa, coraz więcej tworzy się czynni 
ków, mogących w rozmaitej formie nieść im 
pomoc doraźną lub pośrednią. 

Najlepszem tego Świadectwem jest chyba 
Międzynarodowy Dzień Szpitalnictwa, odnieda- 
wna wprowadzony w Szeregu państw, jako ob 
ch”*d święta szpitali. Dzień 12 maja nie jest 
data przypadkową — jest nią rocznica urodzin 
wielkiej samarytanki Florencji Nightingale, — 
twórczyni metod opieki nad chorym. Od niej 
dopiero stało się wzniosłą sztuką pielęgnowa- 
nie chorego, podkreślamy chorego, nie jego 
choroby, a kierunek przez nią wytyczony dła 
szkolenia w zawodzie pielęgniarskim przyjęty 
został przez wszystkie narody. W zakresie pie- 
lęgnowania cherych była Nightingale, według 
słów Elicn Key, „sumieniem Europy". 

Na pamiątkę tej świetlanej postaci, która 
zostawiła tak widoczny ślad ułżenia choremu, 
mającego w sobie, kto wie, czy nie więcej 
pierwiastków duchowego znaczenia, niż cieles- 
rego, ustalony został ten dzień szpitalnictwa. 
Dlatego też najlepszem uczczeniem jej zasług 
'w takiej chwili jest właśnie uradować duszę 
chaiego chociażby specjalną myślą o nim, oraz 
poruszyć sumieniem społeczeństwa, mówiąc o 
tej sprawie. A więc raz do roku każdy chory 
powinien wiedzieć, że cały Świat zewnętrzny 
z którego jest wyrwany, nawiązuje z nim nici 
serdecznej i żywej sympatji, że troszczy się i 
szuk» w swych najlepszych odruchach, jak mu 
osłodzić -bol, lub zmniejszyć jego rozpacz. Z 
pewnością to przeświadczenie, że oto tysiące 
ludzi zdrowych, szczęśliwych i wolnych ze 
wszystkich krajów ślą ku tym rzeszom, niezna 
nym sobie, a jednak tak bliskim przez swoje 
cierpienie, mocne uczucie pokrzepienia, zdzia- 
łać już może wiele dobrego. 

W dniu tym ma również obowiązek zrobić 
swój bilans społeczeństwo w stosunku do szpi 
talnictwa. Dodatni wynik po roku na tem polu 
— to najlepszy hołd cieniom Nightingale, to 
najwymowniejszy sprawdzian naszych wartoś- 
Ci. 

Rzućmy więc okiem, do czego sprowadza 
się obchód dnia szpitalnictwa u innych bardziej 
już zorganizowanych pod tym względem społe 
czeństw i w jakim kierunku wogóle rozpoczę- 
ła się ta praca. Dzień szpitalnictwa najbardziej 
jest popularny w Ameryce, gdzie 12 maja urzą 
dzane są na dużą skalę uroczystości. Żeby za- 
poznać szerszy ogół, czem jest ów świat dia 
wielu zupełnie nieznany, organizowane są wy- 
cieczki do najlepszych szpitali, zbierane pod naj 
rozmaitszą postacią ofiary, przyjmowane zapisy 
urządzane okolicznościowe prelekcje, wreszcie, 
radjo, prasa i kino dopełniają całości. Pow- 
stałe temu trzy lata polskie T-wo  Szpitalnic- 
twa już w roku przeszłym przyłączyło się do 
międzynarodowego obchodu, zamykając się o- 
czywiście w znacznie mniejszych ramach pro- 
gramu. 

Pozatem u wielu cywilizowanych narodów 
akcja filantropijna na rzecz szpitali trwa zasad 
niczo bez przerwy, przynosząc sprawie zabez 
pieczenia chorego ogromny pożytek. — Znana 
jest chociażby irlandzka loterja, której popular- 
ność sięga nawet daleko poza granice swego 
państwa, — doroczne dochody zaspakajają w 
zupełności Świetnie już dziś rozbudowane szpi 
talnictwo. Słynne są dalej potężne amerykań- 
skie fundacje, szpitalne, jak nockfellera, Ho- 
warda, Lady Willington i innych, dzieki któ- 
rym nietylko budowa szpitali w. Stanach Zjed- 
noczonych wyprzedziła wszystkie państwa eu- 
ropejskie, ale też przykład ten wpłynął tak na 
szerokie masy, że dziś główna podtrzymanie 
szpitali płynie z najdrobniejszych datków. 
W Anglji zmarły niedawno wicehrabia Knuts 

ford, zwany „lordem - żebrakiem* potrafił w 
ciągu swego życia zebrać od społeczeństwa na 
budowę i utrzymanie szpitali kwotę około — 
8.000,000 funtów szterl., czyli około ćwierć mi 
ljarda złotych. 

Momentem zwrotnym w głębszym i wszech 
stronniejszem zainteresowaniu się dziedziną 
szpitalnictwa było założenie trzydzieści kilka 

  

lat temu Amerykańskego T-wa Szpitalnictwa, 
Przyjęto słuszną zasadę, że w ramach jednej 

    
chata zmieścić wszystkich dzieci nie mo- 
że? Cóż z tego, że trzydzieści sześć go- 
dzin tygodniowo to minimum? Pan in- 
spektor, w myśl instrukcyj  kuratorjum, 
jest człowiekiem silnej ręki. Wie dobrze, 
że kuratorjum oceni jego zasługi według 
ilości dyscyplinarek,  wytoczonych. nau- 
czycielom. Prócz tego ma prawo nakła- 
dania grzywny: 25 złotych miesięcznie —- 
no, niech będzie na przeciąg trzech mie- 
sięcy. A pensja 170 zł. Składki rozmaite 
— 15 zł. Jest jakaś zaliczka na pobory. 

  

Wydział Wykonawczy Okręgu 
Siedzą od lewej: kol. kol. Radziwanowski Leon, Łyszczarczyk Leon, prezes, 

Dobosz Stanistaw, Jaworski Zygmunt, Chmielewski Aleksander. 
Stoją: kol. kol. Tracz Ferdynand, Aluchna Edward, Hodiw Grzegorz, Stubie- 

do Edward, Antoszczuk Stanisław, Muraszko Stanisław. — 

minu wracali do swoich  Kotpienic, po- 
cieszając się: może na przyszły rok zło- 
żę. I musieli być w dobrej formie, bo pan 
inspektor lada dzień zjedzie na wizyta- 
cję. Cóż z tego, że trzeba pracować w 
chłopskiej chacie na dwie zmiany, gdyż 

Z. N. P. w Wilnie — (rok 1932). 

Zostanie 100 złotych. Do tego żona i 

dzieci. Kiedy zaś widzimy, że nauczyciel 
szkoły powszechnej jest zaniedbany, wy- 
tarty, w ciężkich butach, musimy się obu 
rzyć i żądać od niego, by nawet wyglą- 
dem swoim świecił dzieciom przykładem. 

instytucji, muszą tu wspólnie pracować lekarz 
i architekt, pielęgniarz i administrator, higje 
nista i prawni», społecznik i przemysłowiec. 
Zbyt wiele jest zazębiających się kwestyj, przy 
budowie, leczeniu i przyszłem zarządzeniu ca- 
łością szpitalną, ażeby dziś przy stanie współ- 
czesnym medycyny, nowoczesnych urządze- 
niach technicznych, wreszcie przy wprowadza- 
niu opieki społecznej nad chorym w szpitalu ta 
cała doniosła sprawa pozostawała w rękach je 
dnego tylko lekarza. Jodatnie wyniki, jak wie 
my, nie kazały na siebie długo czekać, i za 
tym przykładem prawie w każdem państwie 
cywilizowanem zaczęły powstawać analogiczne 
towarzystwa. Wreszcie z inicjatywy Ameryki 
zwołany został do Atlantic City w r. 1929 I 
Międzynarodowy Kongres  Szpitalnictwa, który 
stał się podwalina ogólno - ludzkiego wysiłku 
w tej dziedzinie. Najważniejszem jednak wyda 
rzeniem jest założenie na Il Kongresie w Wied 
niu w 1931 roku „Międzynarodowego Towarzy 
stwa Szpitalnictwa'. Realna, rzeczowa praca 
tej stale funkcjonującej już organizacji, rozwi- 
ja się przedewszystkiem w 10 fachowych komi 
sjach, na których czele stanęli wybitni znawcy 
z obu kontynentów. 

Każde państwa, należące do Międzynarodo- 
wego T-wa Szpitalnictwa, przedstawia do każ 
dej konusji swego przedstawiciela i w ten spo 
sób tworzy się niejako areopag ludzi, danej spe 
cjaloości. Narodowi zaś delegaci tworzą miej- 
scowe podkomisje przy swoich towarzystwach 
szpitalnictwa. 

Założone kilka lat temu Polskie Towarzystwo 
Szpitalnictwa zapisało się jedno z pierwszych 
w poczet członków Międzynarodowego T-wa 
Szpitalnictwa i w pracach jego żywy bierze 
udział. Polskie wnioski rozważane będą na te- 
gorocznym kongresie w Knocke-sur-Mer. 

Wysiłki Polskiego T-wa Szpitalnictwa osią 
gną tem lepsze wyniki, jeśli towarzyszyć im 
będzie czynne i żywe poparcie całego społe- 
czeństwa. Wtedy dokona się owa konieczna e- 
wolucja podžwigniecia szpitalnictwa do możii- 
wej doskonałości, dla dobra chorego, państwa 
i ludzkości. — Pielęgnowanie chorych, jest 
sztuką — pisała Nightingale — i wymaga ró- 
wanie wielkiego oddania i równie gruntownego 

towania, jak twórczość małarza lub rzeź 
„a cóż znaczy praca nad martwem płót- 

nem lub zimnym marmurem w porównaniu z 
pracą nad żywem ciałem — świątynia Ducha 
bożego. 

    

  

W WIRZE STO 
KONKURS TAŃCA 

W swoim czasie pewien zredukowany u- 

rzędnik włazł na drzewo i siedział na niem 

przez miesiąc — siedziałby i pół roku, ale nikt 

nie chodził patrzeć, więc zszedł. Głodomory nie 

miały powodzenia, tyłe zarobiły, co zaoszczę- 

dziły na jedzeniu; zaangażowano paru bezro- 

botnych do zoołoga udawać małpy — byli 

mniej zabawni od prawdziwych  goryłów, zli- 

kwidowano ich. I tak żadne widowiskowe po- 

mysły nie udawały się bezrobotnym — zawsze 

plajta. Aż obecnie nareszcie chwyciło: konkurz 

tańca na wytrzymałość pasjonuje wiełu fryzje- 

rów, co drugą kuchtę i wszystkie studentki 

filozofji. 
Cyrk jest otwarty 24 godziny bez przer- 

wy, męczennicy kręcą się po drewnianym ringu 

już 140 godzin — tydzień cały!! 

Początkowo było 33 pary, obecnie — 7-go 

dnia zostało tylko 13. Ustąpiła 120 kilowa pani 

Rapoport, która w Adrji zamęczyła jednej no- 
cy męża i ośmiu znajomych, ustąpiły i smu- 

klejsze, choć równie brzydkie panny. Tancerze 

na pozór nie są wytrzymalsi co jest zrozumiałe 

gdy się widzi, jak partnerki nachalnie złożyw- 
szy głowy na ich ramieniu walą się całym cię- 

zarem im w ręce. Tańczyć za dwóch i podtrzy 

mywać ukochanego tłomoka, wyczerpuje jed- 

nak bardzo. 

Jest kilka zagranicznych par, amerykańska, 

francuska (żydowska siedzi w kasie), były pe- 

wne zwycięstwa, tymczasem okazało się, że 

pary z Powiśla niczem nie ustępują im w upo- 

rze i chęci zdobycia pierwszej nagrody. Orga- 

nizatorzy są uradowani, bo dochód przechodzi 

wszelkie nadzieje — tłumy chodzą do cyrku, 

długowieczność tańczących przeciąga turniej 

nadspodziewanie. Karol. 
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W XV-tą ROCZNICĘ BITWY POD KANIOWEM 
ZJAZD KANIOWCZYKÓW I ŻELIGOWCZYKÓW 

W roku bieżącym wypada XV-lecie bojo- 
wych działań ll-go Korpusu W. P., rozpoczę- 
tych wiosną, a zakończonych dnia 11 maja 
1918 roku bitwą z Niemcami pod Kaniowem, 
oraz powstaniem na Kubaniu jesienią tegoż ro- 
ku i wyruszenia na front koalicyjny pod Ode- 
są IV-tej Dywizji Strzelców gen. L. Żeligow- 
skiego. 

Z kozaji tej Związek Kaniowczyków i Że- 
ligowczyków urządza w Warszawie w dniach 
13 i 14 maja bir. Zjazd b. wojskowych Pola- 
ków frontu rumuńskiego. 

Zjazd rozpocznie się w dniu 13 maja r.b. 
Mszą żałobną za poległych Kaniowszyków i 
żeligowczyków w kościele przy ul. Długiej, po- 
czem obecni na Mszy św. udadzą się do grobu 
Nieznanego Żołnierza na placu Marsz. Piłsud- 
skiego, gdzie zostaną złożone wieńce. 

W. pochodzie weźmie udział oddział Przy- 
sposobienia Wojskowego Związku Kaniowczy- 
ków i Żeligowczyków w swych tradycyjnych 
mundurach, oraz delegacje Związków Wojsko- 
wych zrzeszonych w Federacji P.Z.O.0. 

Tegoż dnia o godz. 12-ej uczestnicy Zjaz- 
du, b. wojskowi II Korpusu W.P., IV Dywizji 
Strzelców W.P. i członkowie Związku Woj- 
skowych Polaków Frontu Rumuńskiego, zbiorą 
się w gmachu Reprezentacyjnego Kasyna Ofi- 
cerskiego (Al. Szucha 29) na wspólny obiad 
żołnierski. 

O godz. 17,30 odbędzie się walne zgroma- 
dzenie członków Związku Kaniowczyków i Że- 
ligowczyków. 

W dniu następnym, w niedzielę odbędzie 
się w gmachu Reprezentacyjnym Kasyna Oficer 
skiego (Al. Szucha 29) Akademja o godz. 11 
min. 30, na której będą wygłoszone przemówie- 
nia powitałne i okolicznościowe     
A prócz tego żądamy, by umiał 
się do dzieci; zdobył ich zaufanie i roz- 
wiązał tę skomplikowaną zagadkę, jaką 
stanowi dziecko; tłumaczył im obowiązki 
względem siebie, rodziców, rodziny, nau- 
czycieli, towarzyszów, współobywateli i 
państwa; rozwijał ich twórcze siły du- 
chowe i pielęgnował zdrowie fizyczne 
jako też moralne; wdrażał tych przysz- 
łych obywateli do wydajnej pracy społe- 
cznej, kształtował charaktery... Bóg wie, 
co jeszcze. A inspektor przyjedzie na wi- 
zytację i wali naganę po naganie, zdo- 
bywając w ten sposób zaufanie nauczy- 
cieli, rozwijając ich twórcze siły i pobu- 
dzając do wydajnej pracy obywatelskiej. 
A inspektora pochwali pan kurator: 

— Energiczny i dzielny człowiek — 
powie — takich nam trzeba! 

zbliżyć 

Doznałbym wysokiej satystakcji jako 
autor feljetonu, gdyby czytelnik zechciał 
w tym momencie wziąć do ręki ostatni nu 
mer „Spraw Nauczycielskich“. "Numer 
piąty, maj 1933 roku, cena 60 groszy, do 

nabycia we wszystkich księgarniach. Nu- 

mer zawiera 80 stron, kilkanaście ilu- 

stracyj. Jest "numerem sprawozdawczym 
z działalności Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, okrąg wileński, rok 1932, rok 
pracy Związku dziesiąty. Numer wydany 
został na dzień dzisiejszy, który jest 
dniem otwarcia jedenastego dorocznego 
zebrania nauczycielstwa okręgu wileń- 
skiego. Zebranie rozpocznie się o godz. 
12 w Sali Śniadeckich. 

Numer, piąty „Spraw Nauczycielskich* 
zawiera ogromny materjał, obejmujący te 
dziedziny życia nauczyciela szkół pow- 
szechnych, któremi opiekuje się i któ- 
rych broni Związek. 

— Praca nasza — wyjaśnia on — 
zdąża w pięciu zasadniczych kierunkach: 

  

„WIERSZYKI i Z 
CENA 1 ZŁ. 

książeczka dla dzieci STANISŁAWY STUDNICKIEJ 
z rysunksmi KRYSTYNY WRÓBLEWSKIEJ 

do nabycia we wszystkich księgarniach 

Zarząd Związku Kaniowczyków i Żeligow 
czyków poczynił już wszelkie niezbędne stara- 

nia u odpowiednich władz państwowych w ce- 

lu otrzymania zezwolenia na udzielenie urlo- 

pów na zjazd dla kolegów wojskowych, urzęd- 

ników państwowych i kontraktowych, pracują - 
cych w urzędach i instytucjach państwowych, 
zwrócił się także do Ministerstwa Kolei Pa:!- 
stwowych o udzielenie zniżek kolejowych dla 
uczestników zjazdu; zniżki zostały przyznane 

Dla uczestników zjazdu, zgłaszających za- 
wczasu zapotrzebowanie do Komisji Zjazdowej 
będą zarezerwowane noclegi w cenie 50 gr. od 
osoby. 

Wszelkich informacyj, dotyczących Zjazdu 
udziela pisemnie i na miejscu od godz. 16 do 
18 Komisja Zjazdowa w lokalu Związku Ka- 
niowczyków i Żeligowczyków w Warszawie, 
ul. Zorawia 9 — 28, tel. 9,76—76. 

* о* * 

Zarząd Główny Związku Kaniowczyków i 
żeligowczyków organizuje w Warszawie w dn. 
13i 14 maja 1933 r. jako w piętnastą rocznicę 
bitwy pod Kaniowem, doroczny walny Zjazd 
b. uczestników walk II Korpusu Wojsk Polskich 
na Wschodzie. IV Dywizji Strzelców Polskich 
gen. L. Żeligowskiego i II Żełaznej Karpackiej 
brygady. 

W związku z powyższem powiadamia się, 
że pan Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
zezwolił na udzielenie urzędnikom i nauczycie 
iom wszystkich szkół w Okręgu, którzy nale- 
żą do Związku Kaniowczyków i_ Żeligowczy- 
ków i prayna wziąć udział w Zjeździe, urlo- 
pów na czas trwania Zjazdu, a gdyby odle- 
głość od Warszawy, miejsca ich zamieszkania 
tego wymagała — również na dni 12 i 15 ma- 
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1) pomoc udzielana kolegom w uzupeł- 
nianiu wiedzy przez urządzanie kursów i 
informacje w pracy samokształceniowej; 
2) zaznajamianie kolegów z nowemi kie- 
runkami w pracy społeczno-oświatowej i 
zastosowanie ich do naszych terenów; 3) 
obrona praw zawodowych i służbowych 
nauczyciela; 4) pomoc materjalna w po- 
staci pośrednictwa przy zakupach towa- 
rów, niesienia pomocy zredukowanym, 
udzielania zapomóg i pożyczek; 5) u- 
sprawnienie i rozwój naszej organizacji. 

Jak wypełnia organizacja swe obo- 
wiązki, jak rozwija się, ogarniając wielką 
połać kraju od Augustowa i Grodna po 
Stołpce, Głębokie, i Brasław, jak roz- 
budowuje biljoteki, wydaje pismo, zakła- 
da kolonje wypoczynkowe — poinformu- 
je dokładnie numer piąty „Spraw Nau- 
czycielskich'. Będziemy zdumieni, że 
nauczyciele przy 100 złotych miesięcznie 
mogą tyle zdziałać, osiągnąć i stworzyć. 
Będziemy zdumieni, że są tak zwarci, ze- 
spoleni i jednomyślni, że istotnie mają 
siły niepożyte. Gdyby nie to, że piękne 
słowo „cześć* zdeprecjonowało się i 
zwulgaryzowało, zamknęlibyśmy w niem 
chętnie uznanie, jakie mieć należy dla 
Związku, dla jego pracowitego zarządu, 
dla przewodniczącego, którym jest Stani- 

sław Dobosz. 

Ale niema potrzeby rozwodzić się 
nad tem. Kupmy raczej za 60 groszy 
„Sprawy Nauczycielskie". | wogóle czy- 
tajmy od czasu do czasu to pismo. 
Szczególnie rodzice, których dzieci cho- 
dzą do szkół powszechnych, którzy wciąż 
mają doczynienia z nauczycielstwem, 
pracującem za 100 złotych miesięcznie. 
O tem nauczycielstwie rodzice właśnie 
wydają pochopne sądy. Wysz. 

OWE (yo



  

  

NOTATKI MUŻYCZNE 
W miarę zbliżania się końca sezonu zi- 

mowezo, zmniejszyła się ilość koncertów, 
a mie zawisze liczny mdział publiczności 
wcale niekorzystnie świadczy o mnuzykal- 
mości naszego społeczeństwa. 

Prawdziwe zainteresowanie wzbudził 
koncert symfoniczny 2 udziałem niewido- 
mego piamisty węgierskiego Imre Umgara, 
zdobywającego zasłużone powiodzenie i e0- 
ram większą sławę w różnych krajach Eu- 
nopy od! czas, kiedy otrzymanie nagrody, 
ma ostatnim międzynarodowym konkursie 
Szaopenowiskim wi Wanszawie, zwróciło u- 
wagę Świata muzycznego na zjawiskowy 

talent młodego artysty. 

Naprawidę godne podziwu bylo wiyko- 
manie koncertów na fortepian z towarzy- 
szeniem orkiestry, Bacha (d-moll) i Bee- 
thovena (g-dur). Już samo, opanowanie te 

tóbniczne i pamięciowe obu arcydzieł, a 
zwłaszcza polifonji Bacha, musiało wzbu- 
dzić szacunek dla wybitnego artyzmu ikon- 
certanta. A eóż dopiero mówić o inter- 
podetacji, w której każdy szqzegół wykazuje 
szczere i głębokie wewnętrzne odczuwanie 
piękna muzycznego odtwarzanych utwo- 

mów. Pełna temperamentu rozmaitość dy- 
namiki, prześlicznie wycieniowana i śpie- 
wnie ujęta: kamtylena złożyły się ma całość 
wyrazistą i miezwiylkle pociągającą. Wy- 
jatkowo piękne i poetyczne „Andante con 
moto“ z koncentu (Beethovena wykonane 
było taki uroczo, jak się rzadko slyszy, 
Przeżyliśmy chwile naprawidę natchnione. 

Wywydzięczające się aa owacje, wykonal 
artysta КИКа arcydzie! Szopeną, z tkitórych 
miepospolicie pieknie jak mato isto — od 
czasów miezrownamego „Amtoniego Rubin- 
steina — tak nastrojowo umie zagrać cu- 
dną „kotysankę“, nadając jej właściwy u- 
rok samego rozmarzenia, 

Z prawdziwem zadowoleniem trzeba za- 

znaczyć, że omkiestra uezmiowiska ikonser- 
watorjum, pod wiodzą swego stałego kie- 
mownika, dyr. A. Wyleżyńskiego, stanęła 
już na wysokości, umożliwiającej bardzo 
dobre wykonanie tnudnych akompanjamen- 
tów: do kionieer'ttów, zmłacznie jeszcze utrud- 
nionych przez indywidualne warunki in 
ternpretacji Ungara. Zarówno dyrektorowi, 
jak i młodemu zespołowi można powinszo- 
wać takiego zwycięstwia. 

* о* * 

Ze szczerem uznamiem maležy powitać 
myśl Wileńskiego Zespolu Operowego, pod 

kierownictwem artystycznem prof. Ada- 
ma Ludwiga i dyr. Wł. Szczepańskiego, u- 
rządzenia Poranku-koncertu  kompozytor- 
skiego Stanisława Lipskiego z okazji 25- 
lecia jego działalmiości, dla zaznajomienia 
z mią maszych melomanów. Chociaż mało 
jeszcze znany szerszemu ogółowi — zwiła- 
szcza w naszej dzielnicy kraju — ikkompozy 
tor, mający niemały dorobek swej pracy 
artystycznej, mie należyj do muzyków: e- 
pokowych i nie jest poszukiwaczem i pio- 
mierem dróg nowych, wszakże talent mie- 
zawodny i poważne wykształcenie facho- 
we wykazują wszystkie znane nam utwo- 
ty jego, stylowo może najbardziej zbliżone 
do twórczości Władysława Żeleńskiego, a- 
ie już zlekika ulegające wpływom nowocze- 
snego kształtowania faktury, Ładna inwen 
cja melodyjna, mieraz bardzo charkterys- 
tyczna i wolna od szukania w dziwactwach 
mowatowskich  mzekocmej  orygimalności, 
zdrowa w swej istocie, opiera! się na moc- 
nem podłożu harmomiicznem, interesujące- 
mi wielu szezegółami kolorystycznemi. 

Całą wiązankę pieśni solowych, bardz 
rozmaitych w nastroju, a zawsze trafni 
ujmujących treść poezyj, czy tęsknych, 

<czy wesołych, wykonali: wyśmienitą ar- 
tystka 'Wanida Hendrich i jej uzdolnione 
uczenice N. Pekarówna, Br. Jagminówna 
oraz prof, A, Ludwig i Eug. Olszewski, 
wszyscy magrodzeni zaslužonemi ciklasika- 
mi. Wybitnie utalentowana pianistka Olga 
Wizunówna złożyła dowody coraz większej 
dojrzałości amtystycznej pięknem ujęciem 
muzycznem į niezawodną (techniką, wyiko- 
mująe bardzo różne w charakterze utwory, 
fortepianowe, które się cgólnie bardzo po- 
dobały, 

w wykonaniu pieśni zespołowych przy- 
łączyli się do wyżej wspomnianych jeszcze 
panie Z. Weyger, E, Daniszewska i L. Wei- 
sówna, (raz panowie M. Amtiemienko i 'W. 
Mołodecki, 

Cztery pieśni. tatrzańskie ii ludowe od- 
śpiewał nieduży męski chór pocztowców, 
pod kierunkiem dyr. Wł. Szczepańskiego, 
precyzyjnie w intonacji i rytmice, jak też 
w. muzykailnem urczmaiceniu dynamiki i 
frazowania, wykazując sumienne i staran- 
ne przygotowanie programu, a także ogól- 
ny postęp w udoskonaleniu zespołu. 

Koncert żydowskiego chóru mieszane- 
go, „Willbig*, pod batutą A. Stepa, odbył 
się w po brzegi wypełnionej sali konser- 
watorjum ze zwylkłem powodzeniem entu- 
zjastycznem. 

Do tego, co już nieraz o tym dzielnym 
zespole pisałem, nie nowego dodać nie mo- 
@9. Zawsze taka sama pieczołowitość w 
przygotowaniu dużego, całkowicie przez 

      

  

wszystkich z pamięci w ykoliywanego, [rox gramu, wymownie świadcząca o łoskona- łej dyscyplinie j wielkiej pracy, wytrwałej 

  

i cienpliwej mczestników chóru i wybor go kierownika, Dokładność rytmiczna i pra 
wie nieskazitelna czystość brzmienia oraz 
pięknie ustopniowama dymamiku, stałe te 
warzysząca. produkejom tego zespolu, tym 
razem też nie zawiodła. 

, Ze wrzględów łatwo zrozumiałych, musi 
chór dbać o urozmaicenie programu. który 
powimieu zadowolić różne upodobania, 
Tem się tlumaczy, że obok arcydzieł znaj- 

  

dują się utwory mniejszej wartości, ale” 
przystępniejsze większości słuchaczów i te 
mają największe powodzenie. 

Poza licznemi ikompozycjam: żydow- 
skiemi, z których na szczególną uwagę та 
stužyly utwory Ancewa i Barnsztejna. 
program zawierał jeszcze pieśń białoruską 
„Krakowiaka” Kazury (trochę za wolno), 
„Młynarza” Niewiadomskiego. Prawdziwą ozdobą wieczoru były: „Dies Irae“ : „La- 
crimosa“ Z niezrėwnanego „Reduiem“ Mo- 
zarta oraz na zakończenie odśpiewany wy 
jątek z oratocjum ,Makabeusze* Haendla, 
w którym trudności kompozycji kontra- 
pumktyczno - wielogłosowej, z godną pel- 
mego uznania dokładnością opanowane, 
wielkie zadowolenie manifestacyjne wy- 
avolaty. 

* * * 

Po raz pierwszy miałem sposobność: u- 
słyszenia Koncertu Ohóru Męskiego Wi- 
leńskiego Towarzystwa Rosyjskiego. pod 
batutą prot. o. Feodora Wiładimirskiegc, 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 11 MAJA 

Ciśnienie średnie: 753. 
Temperatura średnia: + 18. 

Temperatura najwyższa: +21. 

Temperatura najniższa: +11. 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: chmurno, przelotny deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-z 
na dzień dzisiejszy: 

Naogół pochmurno. Miejscami zanika- 
jący deszcz. Nocą chłodniej, Słabe wiatry 

z kierunków zmiennych. Skłonność do burz 

MIEJSKA 
— Kiedy miasto przekaże wymiar podat- 

ków. — Należy oczekiwać zarządzenia władz 
centralnych w sprawie terminu przyjęcia wy- 
miaru podatków miejskich przez władze skar- 
bowe w Wilnie. Mimo, że zasadniczo przeję- 
cie wymiaru obowiązuje od 1 lipca — Wilno 
najprawdopodobniej uzyska odroczenie do póź 
nej jesieni. 

— 25-LECIE PRACY W SAMORZĄ- 
DZIE MEC. DZIEWICKIEGO. Dziś z о- 
kazji, 25-lecia pracy w samorządach sekre- 
tarza Rady Miejskiej p. Dziewickiego, pra 
cownicy miejscy uczczą jubileusz, wręcza- 
jąc p. Dziewiekiemu artystycznie wykona- 
my adres, poczem odbędzie się przyjęcie 
koleżeńskie na jego cześć. Należy zazna- 
czyć, że p. Dziewicki pełni funkcje sekre- 
tarza Rady Miejskiej od noku 1908. z 
przerwą w: okresie wojny światowej. 

— TOWARZYSTWO MIEJSKICH I 
MIĘDZYMIASTOWYCH IKOMUNIKA- 
CYJ AUTOBUSOWYCH komunikuje, że 
od dnia 13 maja br. począwszy, autobusy 
finji 3-ciej będą kursowały do Pośpieszki, 
W dniu 14 maja, w związku z okrężnemi 
lotami samolotów na IPorubanku, będzie od 
ahodził specjalny aubobus z pod ratusza do 
Porubanka, poczynając od godziny 10-tej. 

—- OFICERSKI KURS STRAŻACKI. 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej mia- 
stą Wilna organizuje 80-godzinny kurs 

pożarniczy dla kandydatów ną oficerów o0- 
chatniczej straży pożarnej miasta Wilna. 
'Kurs rozpocznie się dnia 1 czerwca br. w 
Wilnie, Wykłady i ćwiezenia odbywać się 
"będą w' godzinach wieczorowych. 

Warunki przyjęcia kandydatów na wy- 
mieniony kurs są następujące: 1) okończe- 
nie conajmniej 6 klas szkoły średniej; 2) 
odbyta służba wojskowa; 3) dobry stam 
zdrowia; 4) nieskazitelna przeszłość; 5) 
nieprzekraczalny, wiek 35 lat; 6) zobowią- 
zanie do dwuletniej pracy w Ochotniczej 
Stmaży IPożarmej. 

iPodamia wraz z życiorysem należy skła 
dać do dnia 19 maja br. w: Strostwie Grodz 
kiem, okienko nr. 2. 

Z dniem 15 hm, rozpoczyna się kurs 
dla podoficerów Ochotniczej Straży Pożar- 
nej. Kandydaci ma ten kurs mszą posia- 
dać dobrą znajcmość nauki pisania i czy- 
tania, 

— DODATEK KOMUNALNY. Wladze 
centralne, dążąc do ikompresji wydatków 
miejskich, zmuszone będą utnzymać w: mo- 
cy zarządzenie o cofnięciu z dniem 1 lipea 

Wschód słońca g, 3,23 

Zachód słońca g. 7,07 

   

    

Godatku komunalnego, , który: pracownicy 

miejscy otrzyraują obecnie w wysokości 
10 procent swoich poborów. Jak: wiadomo 

magistrat udzielił już pracownikom wymó 
wien, by w razie konieczności dodatek ten. 
w terminie przewidzianym można było zre- 

dukować. Rada Miejska 'wywowiedziała się 
przeciwko zanulowaniu tego dodatku. 

KOLEJOWA 
— POCIĄGI DO WARSZAWY W O- 

KRESTE LETNIM. Godziny odjazdu ро- 
ciągów z Wilma do (Warszawy uległy w no 
wym  wozkładzie jazdy pewnym odchyje- 
niom, w porównaniu z okresem zimowym. 
I tak dzienny osobowiy, który opuszczał 
Wilno o godz. 9 rano, oddhodzić będzie o 
45 minut wcześniej, tj. g. 8,15 rano, aże- 
by przybyć do (Warszawy mie jak idotych- 
czas o godz. 17,25, ale już o g. 16,35, i na 
dworzec (Główny, w nie na Warszawę-Wi- 
leńską jak dotychczas. Noeny pociąg 0so- 
bowy odchodzić będzie z (Wilna do War- 
szawy tak samo jak dotychczas o g. 20,45 
i przyjchodzić po staremu na (Warszawę - 
Wilenską o godz. 6 ramo. 

Pociąg pośpieszny opuszczać będzie 
Wilno o 5 minut później, tj. o godz. 28,30 
(dotychczas odjeżdżalliiśmy 0 godz. 23,25). 

O ile chodzi. o drogę powrotną z War- 
szawy do Wilma, wyjeżdżać będziemy po- 
śpiesznym jak dotytdhczas 0 godz, 0,20 i 
wracać do Wilna o g. 7,50 rano, natomiast 
noenym pociągiem osobowym. odjeżdżać 
będziemy z Warszawy! z dworca (Wileńskie 
go nie o godz. 22,05, ale idopieno o godz, 
22,35. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocje doktorskie. W piątek dnia i2 

maja r.b. w Auli Kolumnowej Uniwersytetu o 
godzinie 13 odbędą się promocje na doktorów 

  

prawa następujących osób: Mg-ra Stanisława ' 
Paczyńskiego i Mg-ra Stanisława  Kodzia. 
Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— P. wojewoda Władysław jaszczołt preze 

sem Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego Po 
mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej. — W 
dniu 10 maja rb. w Małej Sali Konferencyjnej 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego o godz. 
18-ej odbylo się posiedzenie Wydziału Wyko- 
nawczego Komitetu Wojewódzkiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej w Wilnie. — 
Na posiedzeniu tem uchwalono  dokooptowač 
w ś...u członków Wydziału _ Wykonawczego 
Komitetu p. wojewodę Władysława Jaszczolta 
który dał się poznać na polu niesienia pomocy 
młodzieży akademickiej, jako długoletni prezes 
Komitetu Pomocy Młodzieży Akademickiej w 
Łodzi. 

Równocześnie z dokonaniem kooptacji zo- 
stał p. wojewoda Wł. Jaszczołt powołany na 
wakujące stanowisko prezesa Komitetu. Powia- 
domiony o dokonanym wyborze przybywa p. 
wojewoda na posiedzenie, którego w imieniu 
Wyaziału Wykonawczego wita wiceprezes Ko- 
mitetu p. nacz. Konrad Jocz i któremu jedno- 
cześnie przekazuje przewodnictwo w Komitecie 

P. wojewoda Jaszczołt wyraża podziękowa 
nie za dokonany wybór i po zasięgnięciu in- 
formacyj o ważniejszych pracach Komitetu 
przewodniczy w dalszym ciągu obradom, w któ 
rych trakcie: przyjęto do wiadomości sprawo- 
zdanie prezydjum z czynności za czas od ostat 
niego posiedzenia Wydziału Wykonawczego, u- 
zupełniono skład Wydziału Wykonawczego 
przez wybór do niego z pośród członków - za- 
stępców p. dyr. Aleksandra Wysockiego. 

Zatwierdzono złożone przez skarbnika p. 
Wł. Szmidta sprawozdanie kagowe Komitetu za 
r. 1932—33 oraz uchwałono preliminarz budże 
towy na rok 1933—34 zamykający się cyfrą 
18.000 zł., w którym najpoważniejszą pozycję 
stanowi zapomoga dla Bratniej Pomocy. 

SPORTOWA 
— Strzelania na państwową odznakę spor- 

tową. Komenda Garnizonu Zw. Strzeleckiego w 
Wilnie organizuje dnia 14 maja r. b. od godz. 
9 do 14 na strzelnicy 3-go Baonu Saperów, 
strzelanie treningowe na Państwową Odznakę 
Sportową i Odznakę Strzelecką. 

Broń i amunicja na miejscu. 
T II GIS WODZE ZZOZ 

270 klg. bezužyteczneį amunicji 
ZATRZYMANO NA UL. SUBOCZ 

WILNO. — Wczoraj w dzień na uli- 
cy Subocz przy wjeździe do Śródmieścia 
funkcjonarjusze policji zatrzymali furę 
wiejską, powożoną przez Mateusza Ry- 
dza z Opsy, który na zapytanie, co wie- 
zie — odpowiedział, że cielaki. — 

Jednak podczas rewizji pod cielaka- 
mi znaleziono większą ilość łusek karabi 
nowych, od pocisków artyleryjskich, za- 

palniki od granatów, 
270 kg. 

Rydz sprowadzony do policji zeznał, 
że amunicję otrzymał do sprzedaży komi 
sowej i w tym celu przyjechał do Wil- 
na, licząc, że znajdzie tu nabywcę. 

W celu ustalenia, z jakiego źródła od 
padki te pochodzą, policja wszczęła śle- 
dztwo. 

itd, ogólnej wagi 

  

JUŻ 18-go MAJA r. b. i 
rozpoczyna się ciągnienie 1 klasy. 

KUP LOS w majwiększe j 1 najszczęśliwszej 

w “i LL= kolekturze „+KECHITAOQ$* 

EAR LLKS 
Wielka 44, tel. 425. 

  

który się odbył w dobrza „apełnionej Ma- 
łej Sali Miejskiej, niegdyś — w ciągu kii- 
kudziesięciu lat — Klubu Szlacheckiego, 
jedynej sali koncertowej w owych czasach, 
które mi się żywo przypomniajy, Tam u- 
rządzano wieczory publiczne Wzleńskiego 
Towarzystwa Muzycznego, cieszące się 
wielką frekwencją, w których brałem czyn- 
ny udział — jpnzed sześćdzie-ięciu iaty — 
w: charakterze skrzypka solisty i ezłonika 
orkiestry amatorskiej. Pianisią zostalem 

już jalko dowosły. 
Może, w związku z wczesnem cbyciem 

się ze śpiewem cerkiewnym, chóry rosyj- 
skie — zwłaszcza mięskie — oddawna już 
zdobyły sobie zaszczytną opinię w Świe- 
cie muzycznym, dlatego też oczekiwania 

nasze były dość wysokie i odrazu trzeba 
stwierdzić, żeśmy zaw dłu nie doznali. 

Zespół dwudziestu kilku osób przedsta 
wia bardzo dobry materjat głosowy, szcze 
gólnie organowo: brzmiące basy, jak zWy- 
kle w chórach rosyjskich, wyrożniają się 
dźwięcznością, niemniej jak i ładnej bar- 
wy głosy tenorowe. Już samo zestawienie 
programu, bardzo urozmaiconego i zawie- 
rającego utwory majwybiiniejszych kkom- 
pozytorów nosyjskich, wskazywało na po- 
ważnie ujmowane cele artystyczne. Naj- 
bardziej nas interesujące byty jednak u- 
twory dotąd nieznane; w p.erwszej linji 
bardzo charakterystyczne pieśni: „U pri- 

  

  

| ) 
Mickiewicza 10, tel. 18-58, 8 

CDRW AB 
kaznych 'worot* sł. Tołstoja i „„Mnóz — 
wojewoda sł. Nieknasowa, samego dyry= 
genta oraz jego harmon:zacje kilku pie- 
śni ludowych, wylkazujących piękuą inwen 
cję i zupelne opanowanie techniki kompo- 
zytorskiej. Niemnu'sj ciekaw +: okazał» się 
opracowanie Gofibauera pięknej melodji: 
„W niz po matuszkie, po Wsłgie* w stylu 
kontrapunktycznym, z pomysłowemi modu 
lacjami do innych tonacyj i ładnie przepro 

wadzonym fugatem; był to jeden z naj- 
piękniejszych utworów odśpiewanych. 

Mówiono, że zesrót ten jeszcze n:eda- 
wno został zorganizcwany, Jeżeli tak jest, 
tem bardziej zasługuje na Szczere pcchwa- 
ły. Intonacja prawie bez zarzutu nawet w 
najtrudniejszych przejściach harmonicz- 
nych, rytmiezmość i frazowarie wraz z bar 
dzo wyraźną dykcją oraz dokładne uzgo- 
dnienie zespołu, osiągnęły już wysoki po- 
ziom. Widoczńie, dyrygent lubuje się w de 
likatnej dynaraice, i w tym kierunku do- 
prowadził chór do bardze zuacznego wy- 
subtelnienia; możeby mależało jeszcze, dla 
„większego urozmaicenia i rozpiętości skali 
dynamicznej, zdobyć potężniejsze forte. 

Chórowi, który zdobył powodzenie za- 
służone, można powinszować takiego kie- 
rownika, jak prof. o, F. Władimirski, wy- 
trawnego dyrygenta i poważnie wyksztal- 

conego, utalentowanego muzyłka. 
Michał Józefowicz. 

ОМО 

SZKOLNA 
— Egzaminy wstępne do wszystkich klas 

gimnazjum i szkoły powszechnej Zgromadze- 
nia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Wilnie, 
ul. Piaskowa 3, rozpoczną się w terminie wio- 
sennym dnia 29 maja r.b. o godz. 8 rano i 
trwać będą do 3 czerwca r.b. : : 

Zapisy przyjmuje i informacyj w sprawie 
przyjęć na rok szkolny 1933 — 34 w związku 
ze zmianą ustroju szkolnego udziela kancelarja 
szkoły codziennie w godzinach urzędowych od 
9 rano do 13 po poł. 

— ZAMKNIĘTE SZKOŁY. Orzecze- 
niem p. Kuratora Okręgu Szkolnego Wilen 
skiego zostały, zamiknięte na terenie Okr. 
Szkolnego Wileńskiego z końcem roku 
szkolnego 1932-33 następujące prywatne 
szkoły: powszechne: w Zabormikach i Kiej- 
žach, pow. brastawskiego, w Poddębiu i 
Bielunicach pow. lidžikiego, mw Dziedziu- 
lach pow. oszmiańskiego, wi IWojeiulisz- 
(kach, Zegarach i Połłuńcach pow. suwa ]- 
skiego, w Pelegryńdzie pow. wileńskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt gazowy w Kliubie Prawników. — 
Rada Gospodarzy Klubu Towarzysko - Sporto- 
wego Prawników w Wilnie uprzejmie prosi 
członków i sympatyków Klubu o przybycie w 
piątek dnia 12 bm. na odczyt p. prof. Jana Mu 
szyńskiego o obronie gazowej, który się odbę 
dzie w lokalu Klubu w Wilnie przy ul. Dąbrow 
skiego 10 m. 5-a o godz. 20. Wstęp wolny, — 
goście wprowadzeni będą mile widziani. 
ków. — Należy oczekiwać zarządzenia władz 

— OGÓLNE. ZGROMADZENIE KO- 
MITETU WIOJEWÓDZKIEGO LOPP. ez 
(W: dniu 20 maja o godz. IL w. lokalu Biu- 
ra Komitetu LOPP przy ulicy Wielkiej 
51 odbędzie się doroczne sprawozdawcze 
Ogólne Zgromadzenie Komitetu Wojew. 
LOIPP, składające się z delegatów komi- 
tetów. powiałłowytch. (Porządek dzienny о- 
gólnego zgromadzenia obejmuje: Zagaje- 
nie, wybór prezydjum, sprawozdania zarzą 
du i komisji rewizyjnej, uzupełniające „WI 
bory zarządu, wybory, komisji. rewizyjnej 
i delegatów na ogólme zgromadzenie LOPP 
w Warszawie i wolne wnioski. 

— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 12 
bm. w lokału przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 122 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek 
o godz. 19 m. 30. Na porządku dziennym refe- 
rat dyr. Aleksandra Hertza p.t. „Doświadczenie 
niemieckie“. Wstęp dla członków Klubu bez- 
płatny, dla gości 50 gr., dla gości - akademi- 
ków 20 gr., 

Informacyj w sprawie zaproszeń udziela p. 
St. Hermanowicz codziennie między godz. 18 
—20 w lokalu przy ul. Biskupiej 4 m. 7. (tel. 
99). Wstęp tylko za zaproszenia imiennemi o- 
kazywanemi przy wejściu. 

— Związek Cechów. 8-go maja odbyło się 
miesięczne sprawozdawcze zebranie delegatów 
Zw. Cechów. Reprezentowanych było 10 ce- 
chów. Po załatwieniu formalności i przemó- 
wieniu p. prezesa  Slusarskiego, rozpatrzono 
szereg spraw między któremi: obrano delega- 
tów do urzędów skarbowych w celu opinjowa- 
nia podań o umorzenie i rozterminowanie po- 
datków w osobach p. p. A. Slusarskiego i do 
poszczeg. urzędów do | — Jana Maciejewskie- 
go, do II — Wiktora Jankowskiego, do III Mi- 
chała Oszurko, do IV Józefa Uziałło. Zebranie 
poleciło delegatom, jaknajgorliwiej bronić inte- 
resów rzemiosła i baczyć, by Skarb Państwa 
nie był narażony na straty przez złą wole !u- 
dzi nieuczciwych. 

Następnie delegaci cechów złożyli spra-- 
wozdania z działalności poszczególnych — се- 
chów — obrazując wysiłki zarządów i ogólne 
przygnębienie z powodu trudnych warunków 
egzystencji w rzemiośle wileńskiem. 

Biorąc pod uwagę potrzebę łączności z 
organizacjami rzemieślniczemi całej Polski u- 
chwalono wysłać w czerwcu delegację na zjazd 
rzemiosła do Warszawy, a w tym celu poleco- 
no zarządom przygotować materjały dla dele- 
gatów. 

Sprawę Resursy Rzemieślniczej i Przymu- 
sowych Cechów — uchwalono rozpatrzeć na 
specjalnem zebraniu delegatów, które odbę- 
dzie się 15 maja, a na które uchwalono zapro- 
sić Patronów organizacyj młodzieży, mieszczą- 
cych się w Resursie. Także szeroko omawiana 
była  kwestja miesięcznego nabożeństwa rze- 
mieślniczego. Większością głosów uchwalono u- 
szanować tę piękną tradycję i zobowiązać 
wszystkie zarządy cechów moralnie do propa- 
gowania tych zbiorowych nabożeństw pomię- 
dzy zrzeszonem j niezrzeszonem rzemiosłem. 

RÓŻNE 

— PREZES IZBY KONTROLI PAŃ- 
STWA W WILNIE P, JAN PIETRA- 
SZEWSKI wyjechal w dniu 11 maja br. na 
kdika dni do (Warszawy: w: sprawach służ- 

bowyich. 
— SAMOLOTY PASAŻERSKIE W 

NIEDZIELE I ŚWIĘTA. Od d! bm. zapro- 
wadzono na linjach ikfaj, ruch aenoplanów: 
pasażenskidh „Lotu nietylko we wszyst- 
kie dni powszednie i święta, ale również i 
'wi niedziele, 

Będzie to miało ognomne zmaczenie na- 
dając naszej komunikacji powietnznej cha 
ralkter nieprzerwanej ciągłości. 

Zyska: na. tem wielce ruch turystyczny, 
gdyż turyści nasi będą mogli odbywać da- 
lekie podróże w ciągu miedzieli, Wireszcie 
uwiękiszą się korzyści z poczty: lotniczej, 
gdyż wogóle ciągłość komumikacji stanowi 
jedną z najważniejszych podstaw spraw 
nego funkcjonowania poczty. 

— LOTY PASAŻERSKIE NAD MIA- 
" STEM, Polskie linje lotnicze „Lot* w Wil- 

mie, aby zapoznać szenszy ogół z komuni- 
Ikacją powietrzną, urządzać będą, ipocząw- 
szy od dnia 14 bm. eo niedzielę loty okrę- 
żne nad miastem dla. publiczności. 

Loty te odbywać się będą na trójsil- 
nikowych 10-ci0 osobowych Fokkerach, 

po cenach propagandowych zł. 7, zaś dla 
czionków LOPP zł. 6 od osoby. Dojazd do 
lotniska autobusami miejskiemi z pod ra- 

e o godz, 10-tej. Początek lotów o g. 
10,30. 

— ANTYNIEMIECKI WIEC. (W sali 

teatru na ul, Ludwisarskiej odbył się wiec 
żydowski, na którym omawiano sprawę 
bojkotu i zarządzonemu spaleniu książek ży 
dcwskich w: Berlinie. Uchwalono odczyta- 
ną przez dr. Wygodzkiego rezolucję prote- 
stacyjną, 

Gmina Żydowska skierowała do Ligi 
Narodów wszystkie uchwały protestacyjne 
wyniesione ostatnio przez tut. żydów w 
zwiazku z wypadkami w Niemczech, 

Wileńskie firmy importowo - ekspor- 
towe całkowicie kierują towary do Gdymi, 
z pominięciem Gdańska. 

— ZATARG W OEGIELNIACH. — 
W! związku z powziętą przez cegielnie u- 
chwałą obniżenia: zarobków. robotnikom, ci 
ostatni postanowili nie podejmować pra- 
cy (sezon: w: cegielniach (dopiero się rozpo- 
czyna). (W związku 3 tem wszystkie ce- 
gielnie ma terenie Wilna są obecnie unie- 
ruchomione. 

ofiary 
Naczelny kantor Głównej Synagogi m. Wil 

na Dawid Mojrzesz Sztejnberg na szkołę pow- 
szechną Nr. 42 zł. 100. 

Bezimiennie dla rodziny „Tel* zł. 1. 
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Wszystkim tym, którzy w ciężkich dla nas chwilach pośpieszyli nam z wyraza- 
mi współczucia oraz tym, którzy oddali ostatnią posługę 

ЧЕ  (onerałowi D-0w| LEONOWI KLOTTOWI, 
Opieki Społecznej, jego Magnificencji Panu a w szczególności Panu Ministrowi 

Rektorowi U.S.B., Panu Wice-Wojewodzie Wileńskiemu, P. P. Profesorom U.S.B. 
D-twu Garnizonu,. wszystkim lekarzom kolegom Zmarłego, lekarzom  dentystom 
Kasy Chorych, współpracownikom ze Związku Kas Chorych, Stowarzyszeniu 
Emerytów Wojskowych, 7 Drużynie Harcerskiej i 
tucjom składają serdeczne „Bóg zapłać” 

innym organizacjom i insty- 

WDOWA, SYNOWIE I RODZINA. 

Uroczyste nabożeństwo pontyfikalne 
Z OKAZJI IMIENIN JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA ŚW. PIUSA XI 

Dnia 12 maja br. (w piątek) przypa- 
dają Imieniny: Jego Świątobliwości Ojca 
Św. Piusa XI. Na całym świecie odbędą się 
z tej okazji uroczyste obchody. W' Wilnie 
odbędzie w niedzielę, dnia 14 maja br. u- 
noczyste nabożeństwo pontyfikalne w ko- 
Ściele św. Jana o godz. 10,30, Nabożeństwo 
IPontyfikalme eelebrować będzie Jego Eksce 
lencja Ksiądz Arcybiskup Romuald Jai- 
brzyłkowski, Metnopolita Wileński. 'Wszyst 
„kie organizacje społeczne proszone są o 
przybycie na nabożeństwo z pocztami sztan 

darowemi. Poczty sztandarowe ustawią się 

w. głównej nawie kościoła św. Jana. Gdy 
cały, świat katolicki obchodzi uroczyście 
Imieniny Namiestnika Chrystusowego na 
ziemi, gdy rządy państw, z któremi zawar- 
te są ikonkondaty, święcą ten dzień i skła- 
dają życzenia, nie powiano zabraknąć u nas 
mw Wilnie ma nabożeństwie przedstawicieli 
żadnej organizacji społecznej: młodzieży 
alkademckiej i pozaszkolnej, organizacyj 
sjpołeczno- wojskowych, kobiecych, kole- 
jowych, pocztowych. cechów, związków za- 
wodawydh sportowych i innych. 

———o00———— 

DZiESIĘCIOLECIE L. O. P. P. 
W roku bieżącym pnzypada uroczystość 

jubileuszu X-ciolecia istnienia i pracy Li- 
gi Obrony (Powietrznej i (Przeciwgazowej, 
popularnie zwanej LOPP. 

| Organizacją uroczystości  jubileuszo- 
wych LOPP w: Wilnie, które się odbędą w 
dniach 20 i 21 maja, zajął się specjalnie w 
tym celu wyłoniony Komitet, składający 
się z przedstawicieli Komitetu Wojewódz- 

Aerokłubu Wileńskiego oraz Kół Pań L. 
O.P.P., działających przy obu komitetach. 
Przewodnictwo łaskawie objął pan prezes 
Komitetu Wojewódzkiego LOPP, wieewo- 
jemoda wilęński Marjan Janikowski. Pro- 
gram uroczystości opracowany pod kątem 
wybitnie propagandowym, przewiduje sze- 
neg atrakicyjnych widowisk i zabaw. Szeze- 
góły programu podamy m dniach najbliż- 

kiego (Wileńskiego LOPP, Komitetu Woje- szych. 
wódzkiego (Wileńskiego Kolejowego LOPP, ——o00———— 

BALE I ZABAWY 
— Dancing Towarzyski odbędzie się w 

dniu 13 maja r.b. w cukierni „Zielonego Sztrai- 
la". Początek o godz. 23. Całkowity dochód 
przeznacza się na wpisy szkolne i dożywianie 
niezamożnych uczniów Państw. Szkoły Rzemie- 
ślniczo-Przemysłowej w Wilnie. Bilet 2 zł. aka- 
demicki I zł. 

Komitet organizacyjny: p.p. inż. Aaolpho- 
wie Władysławostwo, płk. Błoccy Stefanostwo, 
dyr. Biernaccy Marjanostwo, prez. Doboszowie 
Stanisławowstwo. Kons. Donasowie Feliksowie, 
inż. Dąbrowska Antonina, dyr. Glatmanowie 
Juljuszostwo, starost. Kowalscy Wacławostwo, 
płk. Kiaksztowie Antoniostwo, naczeln. Merso- 
nowie Grzegorzostwo, inż. Piątkowscy Włady- 
sławostwo, Rajecka Halina, kurat. Szelągowscy 
Kazimierzostwo, dyr. Skawińscy Janostwo, So- 
chaczewscy  Juljanostwo, dr. Szałewiczowie 
Władysławostwo, dyr. Węgrzynowie Janostwo, 

Sen
ų 
Tų
 
zy
 t
ą 

Bi
 l

ą 

Prez. Zuchowiczowie Karolostwo. 

— Opieka Rodziciełska  4-letniej męskiej 

szkoły handlowej Stow. Kupców i Przemysło- 

wców Chrześcijan w Wilnie urządza „Dancing- 
wiosenny* który odbędzie się w sobotę dnia 

13 maja rb. o godz. 23-ej w lokalu „Czerwo- 

nego Sztralla* róg Tatarskiej. 

Wstęp zł. 2, akad. zł. 1,50. Czysty dochód 

przeznaczony na opłaty czesnego za uczni nie 

zamożnych. Р 

DN Я б н аЯ р | 

nad L 

WANDY KULWIEĆ - FRYDRYCHOWEJ p 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, współny salon i taras, bibljo- 

Ž teka, pianiuo, kuchnia wiejska, posilek Ųų 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto. 
Dojazd z Baranowicz lab Nowogródka W) 

| autobusem. Ceny 3.50, 4.— i 4.50- w ze- a 
łeźności od pokoju. — Poczta Walówka 

a koło Nowogródka, Andrzejkowo u 

У ча а " ц аы у Эоа E iR mz Й 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. „Pokój na 
trzeciem piętrze Nr. 17* (sensacyjna sztuka w 
pięciu obrazach) wzbudza coraz większe zain- 
teresowanie, stale wypełnionej widowni. Dete- 
ktywistyczny podkład sztuki, tajemnica pokoju 
„Nr. 1f* — świetny, mocny djalog, ubrany 
miejscami w zabawne epizody (w wykonaniu 
p.p. Detkowskiej-Jasińskiej, Zielińskiej i To- 
maszewskiego) oraz kapitalna gra wszystkich 
artystów z wykonawcami rol głównych  p.p.: 
Szpakiewiczową,  Rychlowską,  Trapszówną, 
Grolickim, Łodzińskim i Szpakiewiczem — па 
czele, wróżą „pokojowi na trzeciem piętrze 
Nr. 17* trwałe powodzenie. 

„Pokój na trzeciem piętrze Nr. 17* grany 
będzie dziś w piątek 12-V i dni następnych o 
goaz. 8 wiecz. 

— W niedzielę o godz. 4 po poł. „Króle- 
wicz Feniks". Klasyczny balet-pantomina м 5 
obrazach p.t. „Królewicz Feniks* ukaże się na 
scenie teatru Pohulanka w niedzielę 14 bm. o 
godz. 4-ej po poł. — Będzie to popis baletowy 
klasy art. baletu p.p. N. Muraszowej i C. Ja- 
nuszkowskiego (odtwórcy roli Królewicza Fe- 
niksa). 

Nowe wspaniałe dekoracje! Nowe efektow- 
ne kostjumy! 

— „Żegnaj młodości* — żegna prowincję. 
Prześliczna komedja „Żegnaj miodošci“ — sta- 
ły Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich ZASP 
w Wilnie — występy Smosarskiej i Daczyń- 
skiego, zakańcza już swoją artystyczną wę- 
drówkę. 

_. Ostatnie przedstawienia tej słonecznej, peł 
nej humoru sztuki odbędą się: dziś, w piątek 
12 maja — w Nieświeżu, jutro 13 — w Łuniń- 
cu 14 — w Pińsku, 15 — w Kobryniu, 16 — 
w Grodnie, 17 — w Białymstoku. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dzisiejsza 
premjera. Dziś ukaże się po raz pierwszy do- 
skonała operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzanna”, 
obtitująca w piękne melodje i zabawne sy- 
tuacje, tryskające humorem i werwą. W roli 
tytułowej wystąpi świetna Śpiewaczka  Meia 
Grabowska, w otoczeniu najwybitniejszych sił 
zespołu: z Gabrielli Dembowskim  Szczawiń- 
skim, Tatrzańskim i Wyrwicz- Wichrowskim 
na czele. Reżyserja M. Tatrzańskiego. Nowe de 
koracje według projektów _J. Hawryłkiewicza. 
Ceny zniżone. Zniżki nowego typu — ważne. 

— „Marica“ na przedstawieniu popołudnio 
wem w „Lutni*, W niedzielę nadchodzącą uj- 
rzymy na przedstawieniu popołudniowem po 
cenach propagandowych wyborną operetkę Kal 
mana „Marica* z udziałem M. Grabowskiej w 
roli tytułowej. Ceny miejsc propagandowe. Po- 
czątek o godz. 4 po poł. 3 

— Mikołaj Orłow, światowej sławy piani- 
sta budzący zachwyt swą kryształową, wirtuo 
zowską techniką, wystąpi z jedynym  recita- 
lem w sali Konserwatorium (Wielka 47) w nie 
dzielę nadchodzącą 14 bm. 

Bilety są już w sprzedaży. Szczegóły 
afiszach. 

(Ciąg dalszy kroniki wil na str. 4-ej) 

w 

„ACHILLES" 
NA SCENIE TEATRU NA W. POHULANCE. 

Odzyskanie naszej niepodległości nie- 
tylko zawdzięczamy wysiłkom  orężnym, 
ale w znacznej mierze i Wielkim krze- 
wicielom ducha w narodzie jak Wyspiań- 
ski, którego w zeszłym roku obchodziliś- 
my 25-letnią rocznicę śmierci. Ten naj- 
większy polski dramaturg na przełomie 
w. XIX i XX przez swe o głębokiej tre- 
ści dzieła, pełne przeżyć duchowych i 
wstrząsów psychicznych jak „Wesele*, 
„Warszawianka”, „Noc Listopadowa”, 
„Wyzwolenie* wzywał naród, by „chciał 
chcieć* niepodległości, by wyzwolił się 
z bierności i braku zauiania we własne 
siły, by hartował swą wolę i gotował 
się „rwać pęta”. 

Oprócz utworów o czysto-rodzimem 
podłożu, z pod jego pióra jako wielkiego 
miłośnika Świata antycznego wyszedł 
„Achilleis* co do formy i treści zaczer- 
pnięty z wiekopomnej Iljady Homera. 

A więc w związku z uczczeniem wiel- 
kiego poety, zespół szkół średnich za- 
chęcony i ośmielony zeszłorocznem po- 
wodzeniem wystawienia sztuki klasycz- 
nej Ajschylosa p.t. „Fenicjanki”*, która 
znalazła sympatyczny odgłos w prasie : 
wśród Wilnian, w tym roku pokusił się o 
sprawę o wiele trudniejszą, bo dnia 13-V 
o godzinie 16 w teatrze na Pohulance 
odegra sztukę Wyspiańskiego p.t. „Achil- 
leis“. 

Z góry uprzedzić należy, że znajdą 
się sceptycy, którzy nie wierzą w zdoi- 
ności artystyczne naszej młodzieży i po- 
wiedzą, że porywanie się przez: ucżniów 
do odegrania tak trudnej i skomplikowa 
nej pod względem źreści i formy sztu- 
ki jak „Achilleis*, jest to marnowanie 
czasu. 

Nie zważając na możliwe zarzuty, ze- 
spół uczniów i uczenic po naležytem 
przygotowaniu się i prźemyśleniu każ- 
dego szczegółu « pod kierownictwem 
swych profesorów i fachowego reżysera, 
ufny we własne młode i niespożyte siły, 
chce publicznie pokazać swoje wysiłki 
artystyczne. 

Mamy nadzieję, że Wilno, które zaw- 
sze z wielkiem upodobaniem i pietyz- 
mem ustosunkowywało się do dzieł kla- 
sycznych i tym razem będzie zachwyco- 
ne pięknością sztuki i jej umiejętnem 
wykonaniem. 

Nie będziemy tu rozwodzić się nad 
szlachetnemi poczynaniami naszej mło- 
dzieży, aby dać widzom prawdziwą stra- 
wę artystyczną. 

Starsi gromadnie 13-V o godz. 16 po- 
špieszą do teatru, aby z dumą stwierdzić 
o wielkich uzdolnieniach artystycznych 
ich córek i synów. M. Ž. 

I-TE DOROCLE ZGRONODIENIE 
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU NAUCZY- 
CIELSTWA POLSKIEGO W WILNIE 

W dniach 12, 13 i 14 maja r.b. od- 
będzie się w Wilnie w gmachu Uniwer- 
sytetu (sala Śniadeckich) X1-te Doroczne 
Zgromadzenie Okręgowe Związku Nau- 
czycielstwa Polskiego Okręgu Wileńskie- 
go. 

Na zjeżdzie poza sprawami natury 
organizacyjnej i zawodowej w związku 
z aktualnemi zagadnieniami nowego u- 
stroju szkolnego i pracy  społeczno-o- 
światowej będą wygłoszone przez dele- 
gatów Zarządu Głównego Związku Nau- 
czycielstwa Polskiego referaty p.t. „No- 
we programy szkolne* i „Nowe drogi 
pracy społeczno-oświatowej Zw. N. P.*. 

Pozatem w pierwszym dniu Zjazdu 
wieczorem przewidziany jest wspólny 
teatr, a w drugim dniu wieczorem — za- 
bawa 

PE0WIACY! 
Wszyscy, którzy brali czynny udział w 

pracy P.OQ.W. celem uzyskania odznaki Niepo- 
dległości, zechną nadesłać do dnia 20 maja r.b. 
swój życiorys t.j. datę i miejsce » urodzenia, 
udział w pracy P.O.W. i walki na froncie, jak 
długo i szczegółowy opis wyczynów w P. 
W.i_ na froncie, powołując się na dwóch świad 
ków. 

Podania należy kierować: Wilno, ul. Do- 
minikańska 2, sekretarjat Okr. P. O. W. 

»



  

Posiedzenie Wilenskiej Rady Miejskiej 
BUDŻET M. WILNA UCHWALONY. 

Już po wpół ido dziesiątej otworzył p. 

prezydent Maleszewiski wezorajsze |budże- 

towe, a nie wymagające kwalifikowanego 

Suorum posiedzenie Rady Miejskiej, p0- 

święcając słów kilka pamięci śp. Broni- 

sława Umiastowskiego, b. długoletniego 
radaego. - * 

Zebrani mezeili zmarłego 
stanie. 

JUBILAT. 

Z kolei, przed porządkiem dziennym, 

zabrał głos radny Stążowski, aby zwrócić 

uwagę na: upływające w dniu 12 maja 25- 

lecie pracy w samorządzie wileńskim, sza- 

nowanego i powszechną sympatją cieszą- 
cego się sekretarza Rady p. Marjama Dzie- 
wickiego. Mówca w imieniu swego klubu 

zaprcponował wyrażenie jubilatowi zbio- 
rowo p:zez Radę życzeń dalszej owocnej 
pracy. 

Burza oklasków dała znać, że Rada so- 
didacyzuje się z propozycją. 

Mizmuszony okazanemi wyrazami uzna- 
mia i sympatji odpowiedział ze swego u- 
rzędcwego miejsca mecenas Dziewicki. 

Mówił serdecznie, prosto i ładnie. Gdy 
skcńczył, nowie oklaski odpowiedziały, mu 
echem. | & 

UZUPEŁNIENIE (PORZĄDKU 
DZIENNEGO. 

Przystępując ido właściwych obrad, p. 
prezydent zakomunikował Radzie, że uzu- 
pełnia poprzednio  mwozesłany porządek 
dzienny, szeregiem Spraw: naogół drobnych 
wymagających jednak szybkiej uchwały. 
Sprawy te postanowiono załatwić przed 
'budżetem. 

I tak przyjęty został wniosek o zacią- 

gnięcie w (Polskim Banku K'omun. pożycz- 

ki rw kwocie 125 (tysięcy zł. ma spłacenie 
skarbowi kwot,  wyłożonych za miasto z 
tytułu kuponów za pożyczkę angielską, 
Zatwierdzono sprawozdanie Kom. Kasy 
Oszez. za mok 1932, dokonano uzupełniają- 

MAT TESINIO ENTERTA 

KRONIKA WILEŃSKA (Ciąg dalszy) 

— „KOŚCIUSZKO POD RACŁAWI- 
CAMI*. Batalistyczne widowisko na rwol- 
nem powietrzu w czterech obrazach An- 
czyca pt. „„Kościuszko pod Raclawicami“. 
wkaże się w całej wspaniałej okazałości 
już w niedzielę dnia 14 bm. o godz. 16-tej 

na boisku 6 pp. Leg. 
Barwne kostjumy, melodyjne chóry, 

malownicze tło, a nadewszystko wspaniała 
gra zespołu artystów liwowsikich, budzi zro 

zumiałe zainteresowanie. Bilety już naby- 

wiać można w cukierni WP. Sztralła, ul. 

Miekiewicza, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Postrach Arizony 

HOLLYWOOD — Światła 
miasta 

CASINO — Królowa podziemi. 
HELIOS — Gdybym miał miljon 

PAN — Nagana 

ŚWIATOWID — 10 proc. dla mnie, 
LUX — Sierżant X. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Skradzione gołębie. — Gołębie, wartości 

30 zł. skradziono z niezamkniętego składu Józe 
fa Karpowicza przy ul. Stalowej 11. 

— Podrzutki. — W korytarzu domu пг 21 
przy ul. W. Pohulanka znaleziono w dniu 10 
bm. Podrzutka. jest to chłopak, liczący około 
2 miesięcy. Do powijaków przyczepiona była 
kartka z napisem w języku żydowskim o nie- 
zwykłej treści: „Dziecko jest żydowskie, ochrz 
czone, na imię Szloma* Chłopaczka umieszczo 
no w przytułku TOZ. 

Tego samego dnia do przytułku Dzieciątka 
Jezus „powędrował podrzutek, chłopiec, liczący 
około 1 miesiąca wieku. Przy tym znowu była 
kartka z następującym napisem: .„Dziecko nie 
ochrzczone, proszę ochęzcić'.— Ten podrzutek 
znaleziony został w klatce schodowej domu 
przy ul. Stefańskiej 23. 

Przechodzień pod taksówką. — Na uli- 
cy Ostrobramskiej w dniu 10 bm. taksówka nr 
14199 prowadzona przez Józefa Podlipskiego z 
ul. Szpitalnej nr 7 najechała na przechodzącą 
przez jezdnię Annę Macieszkównę, mieszkankę 
wsi Kropiwnica. 

Macieszkówna doznała ogólnych potłuczeń i 
przewieziona została przez pogotowie ratunko 
we do mieszkania. Życiu jej nie grozi niebez- 
pieczeństwo. 

— Wyeksmitowani. — Na ulicy Mickiewi- 
cza w pobliżu gmachu Sądów ulokowała się 
wczoraj bezdomna rodzina Szymańskich poprze 
dnio zam. przy ul. Wiłkomierskiej 125. 

„Ulokowano ją w schronisku przy ul. Dziel- 
rej. 

OLKIENIKI 

— ŻYWA POCHODNIA. — We wsi Miele- 
gjany pod Olkienikami w czasie rozpalania og 
nia zapaliło się ubranie na 11-ietniej Francisz- 
ce Łaniewiczównie. 

Usiłował ją ratować brat, który zlał palące 
sie dziecko wodą, co jeszcze bardziej podsyci- 
ło Ggień. › 

Dziewczyna wybiegła na podwórko, gdzie 
Poe jej z pomocą. 

skutek dotkliwych poparzeń _ nieszczeęśli- 
wa wkrótce zmarła, Е 

į " BRASŁAW 
РО — UTONĄŁ W STRUMYKU. We wsi 
Prudziszki, gm. bohińskiej 4-letni chłopak 
mazwiskiem Jan (Sidorowicz, przechodząc 
miedaleko wsi po kładce nad strumykiem, 
stracił równowagę, wpadł do mody i utonął 

Jeszcze 0 garnkach 
W numerze 126 maszego ;pisma ukazała 

się notatka o kradzieży garnków Albina 
Żemajtisa, dokonanej przez trzech jego 
sublokatorów: pp: Reta, Daukszę į Ma- 
cziulisa, Wzmianka podana została na pod 
stawie komunikatu |policyjnego. 

Okazuje się, że notatka, oparta na ko- 
munikacie, nie była Ścisła. Tak twierdzą 
pp: Ret, Dauksza i Macziulis. żemajtis bo 
wiem był również współlokatorem, nie go- 
spodarzem mieszkania, garniki zaś stano- 
wiły 'wspólną własność czterech panów. 
Wobec tego mieli prawo zabrać ie, tem 
bardziej, że p. Żemajtis zadłużył się u 
swych towarzyszy na 50 zł. Dlatego też, 
oburzeni na fałszywego oskarżyciela „za 
zniewagę honoru*', postanowili trzej sub- 
lokatonewie pociągnąć go do odpowiedzia]- 
mości sądowej. 

Nie wchodząc w zawiłe stosunki pny- 
watne czterech lokatorów, życzymy im po- 
lubownego zlikwidowania zatargu. Garmki 
zaś przydadzą się, by w nich sporządzić 
ucztę, którą zagryzie się zgodę. 

przez pow- 

z 

wielkiego 

+ 5 wtem TENISAS S KE BOOWOEN 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

de p. wojewody Świderskiego 

cych wyborów do Rady tej imstytucji oraz 
jej komisji rewizyjnej, powołując do tych 
ciał radnych, których mandaty wygasły. 

POMNIK. śP. MIECZ. DORDZIKA. 

Wreszcie Rada. Miejska  postangfrila 

zezwiolić komitetowi uczczenia śp. Miecz. 

Dordzika na wzniesienie pomnika na pla- 

eu miejskim u wylotu ul. Sofjaniki ma ul. 

Miłosiermej, tj. w! pobliżu miejsca, w któ- 

rem ten bohaterski chłopiec oddał życie, 
ratując małego Chackiela: Charmaca. 

Pomnik projektuje prof. Bałzukiewicz: 

BUDŻET. 

Przed przystąpieniem do omówienia 

budżetu Rada zatwierdziła statut stano- 

wisk służbowych rac. miejsk. ma rok 
1933-34, wprowadzając do projektu ma- 
gistratu jedną zmianę tylko, mianowicie 
skreślenie etatu Nacz. Lek. Szkół powsz. 

Projekt preliminarza m. (Wilna na r. 
1933-34 stamowi wynik prae Magistratu, 
dokonanych 'w! ciągu ubiegłego roku bud- 
żetowego, a. mających ma: celu przeprowa- 

dzenie daleko idących 'oszczędności przy 
wykonywaniu budżetu ma r. 1933-34, Mia- 
tą dokonanych loszczędności jest m. in- 
memi zmniejszenie personelu, zatimrudnione- 

go wi biurach magistratu i instytucyj miej 
sikch. (W! roku budżetowym 1932-33 (1.IV) 
personel składał się z 987 stamowisk eta- 
towych i 357 stanowisk kontraktowych, — 
ogółem 1.344 stanowisk. W. roku 1933-34 
(ma 1. TV) eirsonel liczy: 892 stanowisk е- 

tatowych i 263 kontraktowych, razem 
1.155 stanowisk. Zmniejszenie wyraziło się 
«cyfrą 189 stanowisk. Cyfry: przedłożonego 
projektu  preliminarza wykazują duże 

zminiejszenie. 
Projekt preliminarza mą r. 1933-34 za- 

wiera w: wydatkach zwycz. 21. 1.232.506— 

podczas gdy uchwalony przez Rade Miej- 

ską pre!iminarz na r. 1932-33 zawierał w 
wydatkach zwyczajnych zł. 8.260.932.— 
Zmniejszenie w "r. 1933-34 wynosi zł. 
1.028.426.— czyli 12,4 procent, 

Wydatki madzwyczajne na r, 1933-34 

mają 'wymosić 2.446.850— zł, wobec zł. 
2.952.113—, uchwalonych ma wok 1332-33; 
oszczędność wynosi zł. 505.263—. ezyli 17 
procent. 

  

Ogółem wy X 
1933-34 wymosić mają zł. 2,6 

bec zł. 11,213.045—, uch nych na rck 
1932-33. Ogółem zmniejszenie wydatków 
wymosi więc zł. 1,533,689--, co stanowi 
13,7 procent. 

Pizewidziene na r. 1983-34 aochody 

zwiyczajne mają wymosić 3.031.617— zł, 

wobec 9,828.389— zł, ucawalonyck na r, 
1932-33 i wobec zł, 7,487,573,5% (cyfry nie- 
«stateczne), csiągniętych w ciągu 11 mie- 

sięcy roku 1932-33, W ten sposób dochody 
zwyczajne, przewidziane na r. 1933-34 by- 

lyby o 18,3 proc. mniejsze, od dochodów 
uchwalonych ma r. 1932-33, zaś niecv 

ojektowane na r. 

0.256 —, w0-   

   

    

    

mniejsze od dochodów rzeczywistych z r.j 

  

dzka 
— PRZYJĘCIA U iP. WOJEWODY.— 

W dniu 10 bm. p. wojewoda Świderski przy 
jął: dyrektora Zw. Gmin wiejskich p. Tka- 
czyka, oraz delegację wsi! Dracyłowo, pow. 
mowogródzkiego, w! sprawie ikomasacji, 

№ dniu 11 bm. prezesa Zw. Gmin Wiej- 
skich, p. wicemarszałka Sejmu dra K. 'Po- 

lakiewicza, p. senatora O. Jeleńskiego, p. 

posła R. Toltpycho, prezesa wojew. zarzą- 

du Zw. Mł. Ludowej p. prof. Majchrzyc- 
kiego, oraz kierownika zanządu głównego 
Zw. Młodzieży Ludowej p. K. Szado. 

— ZJAZD WOJEWÓDZKI DELEGA- 
TÓW ZW. GMIN (WIEJSKICH. W dniu 
11 bm. odbył się w Nowogródku, w sali te- 
atru miejskiego zjazd! wojewódzki delega- 
tów Związku Gmim (Wiejskich, przy udzia- 

i prezesa 

Związku, p. wicemarszałka dra Kanola Po- 
lakiewicza. 

Na zjeździe pę wicemarszałek Polakie- 
iwiez wygłosił referat o ustawie samorzą- 
dowej, 

'W' zjeździe wzięła również udział gru- 
a posłówi i senatorów: Ziemi Nowogródz- 
kiej: sen. O. Jeleński, posłowie: J. Maly- 
młicz, (Gonzkowski, Tołpycho, a następnie 
majcz. wydz, samorządowego C. Gałasie- 
iwiez, dyr. związku Tkaczyk, starostowie 
powiatów: nowogródzkiego Winczewski i 
lidzkiego Bogatkowski, tudzież szereg przed 
stawicieli orgamizacyj społecznych i liczni 

«delegaci gmim wiejskich z terenu wojew. 
nowogródzkiego. 

W czasie obrad wywiązała: się obszer- 
na dyskusja, dotycząca zagadnień samo- 

wządowych, 
— NOWOGRÓDEK OTRZYMUJIE 75 

TYSIĘCY ZŁ. NA ROZBUDOWĘ. Od- 
dział Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Wilnie, odmówił miastu Nowogródek u- 
dzielenia w b. w. kredytów! na rozbudowę. 
Wobec tego miasto rozpoczęło starania w 
centrali bamku iw Warszawie. 

Obecnie, jak się (dowiadujemy, dzięki 
interwencji p. wojewody Świderskiego w 
centrali BGK, przyznany zostal dla No- 
'wiognódka kredyt w wysokości 75,000 zł. 
na rozbudowę miasta (budowa tanich do- 
młów), eo umożliwi dokończenie szeregu 
mozpoczętych w roku ubiegłym domów. -- 
Udzielenie tych kredytów ma dla Nowo- 
gródka tem większe znaczenie, że spodzie- 
wame jest (przeniesienie do Nowogródka 
Okr. Urzędu Ziemskiego, dotychczas rezy- 
dującego mw Grodnie, ku wielkiej niedogo- 
dnošci zainteresowamej ludności, która w 
wielu sprawach musi udawać się do Grodną 

— EKSPORT OBUWIA DO ZSRR.— 
W dniu wezorajszym w Izbie Rzemieślni- 
czej w Nowogródku odbyła się ikonferen- 

cja zaimteresowanych rzemieślników, krtó- 
mzy postanowili wysłać za [pośrednictwem 
właściwych czynników: do ZSRR. okazowe 
pary obuwia, wobec zainteresowamia się 
tego rodzaju branżą przez przedstawiciel- 
stwo handlowe ZSRR. 

Jak dochodzą wiadomości, nównież O- 
Ibuwnicy z powiatu baranowiekiego, lidz- 
kiego i słonimskiego mają wziąć udział w 
ew. dostawie obuwia do ZSRR. 

Pertnaktacje z przedstawicielstwem 
ZSRR prowadzi Rada Izb Rzem. w War- 
szawie. 

  

1932-33, obliczonych w: skali 12-miesięcz- 
nej. W wymieniony sposób obliczone do- 
chody mzeczywiste z r. 1932-83 mymiosily- 
by około 8,160.000 zł. 

Dochody  madzwyczajne, przewidziane 
ma r. 1933-34 mają wynosić zł. 1,647.739— 
wobee zł. 1,384.656—, uchwalonych ma. rok 

1932-33. 
Zwiększenie dochodów! nadzwyczajnych 

0 263.083— zł, zostało spowodowane jedy- 
nie względami rachunkowemi. Mianowicie 
do dochodów nadzwyczajnych zostały zaili- 
czony wpływy: z dopłat do energji elektry- 
cznej i wody, figurujące dotąd "w budże- 
tateh dochodowych zwyczajnych. 

Ogółem dochody: preliminowane na mok 
1933-34 wynieść mają 9,679.356— zł,, wo- 
(bec zł. 11,213.045—, uchwalonych ma rok 

1932-33, czyli zmniejszenie ma wynosić 
13,7 procent. 

,. DYSKUSJA. 

Dyskusja mad preliminanzem, w: której 
wzięło mdział trzech radnych, miamowicie 

pp. Komarnicki, Stążowski i Rafes, wyka- 
zala, jak dalece Rada odbiegła od zaimite- 
resowania, tak fundamentalinemi zagadnie 

niami w życiu samorządu, jak budżet. 
Mówcy bylli nieprzygotowani, nie opa- 

mowywali. całokształtu materjału, mówili 
chaotycznie, jak widać nie orjentując się 
w temacie, 

iProf. Komarnicki starał się swą miezna 
jomość przedmiotu podłatać długością 
przemówienia, 

W. ciągu bez mała godziny Rada wysłu 
chiwała tych mużących wywodów, mówio- 

nych staecato, lecz (bez przekonania. 

Dowiedzieliśmy się, że budżet jest we- 
getacyjny, i że ta jego cecha jest zresztą 

enotą, dytktowaną (przez ogólne warunki e- 

konomiczne. 

P. Stążowski zaatakował obcięcie bud- 
żetu specjalnie w dwóch działach, miano- 
wiicie szpitalnietwa i oświaty. 

Trzeba trafu, że akurat pierwszy z tych 
działów został zmniejszony, ale minimal- 

nie (0,9 proc.), zaś dwugi minimalnie, ale 
powiększony (0,2 proc.) 

Szkoda, że p. radny swego zapewnienia 
„o cyfrach mówił nie będę" nie przestrze- 

gal, mówiąc o atakowanych  agendach 
miejskich. 

Ostatecznie i endecyj i socjaliści obie- 

cali, że za. (biudżetem z poprawkami komisji 

finansowej głosować będą... 

Tyliko p. Rafes zapowiedział głosowa- 

mie jego frakcji przeciw. 
Dlaczego? 

Samorząd jest fikcją. Ustawy i te e0 0- 
bowiązują, i te co obowiązywać mają, są 

kagańcowe, a słkoro tak jest, niech sobie 

kochanyj rząd radzi sam — bez Rady. 

I Bund głosował przeciw! budżetowi, 
który przecież został uchwa- 
lony z niemacznemi edchylleniami ad pmo- 
jektu magistraba. CZA 

grodźięnyka 
— TYDZIEŃ LOPP. — Od dnia 14 do 

21 bm. rozpoczyna się tydzień LOPP, zwią 

zany w tym: roku z 10-letnią rocznicą ist- 
nienia Ligi. ы 

— CZARNA! KAWIA — DANCING — 
BRIDGE. — W sobotę dnia 13 bm, w ka- 
synie garnizonowem Komitet LOPIP urzą- 
dza Czarną Kawę - dancing - bridge, z 
czego dochód: przeznaczony! na rzecz LOIPP 

— ZAGADNIENIE KULTURY POL- 
SKIEJ. — Międzystowarzyszeniowe Koło 
Uświadomienia Obywatelskiego organiza- 
cji kobiet urządza wi dniu 12 bm. o godz. 
7,80 w: lokalu Rodziny Wojskowej odczyt 

na temat: „Zagadnienie kultury polskiej”, 
który, wygłosi p. Z. Jamiszewski. Wistęp 
dla gości i ezłonków bezpłatny. 

— BEZROBOTNI NIE CHCĄ PORZU- 
CIĆ PRACY. Jak już podawaliśmy, 
magistrat wypowiedział pracę wszystkim 

bezrobotnym, zatrudnionym pnzy robotach 
publicznych w liczbie 283 osób. 

W tych dniach odbyło się ogólne zebra- 
mie bezrobotnych, zatrudnionych przy ro- 
botach publicznych w Radzie Związków 

IKlasowyich, ma którem zebrani uchwalili 
nie opuszczać pracy, mimo wypowiedzenia 
magistratu. O powyższej uchwale zebrani 
postanowili zawiadomić magistrat, staros- 
two, i podać do wiadomości publicznej. 

— W SPRAWIE SZPITALA ŻYDOW- 
SKIEGO (W. DRUSKIENIKACH. Podczas 
wiojmy światowej spalił się szpital żydow- 
ski dla chorych, przyjeżdżających ido Drus 
kienik w celu przyjmowania kąpieli solan- 

kowych. W zeszłym roku powstał komitet, 
kitóry: obrał sobie za eel! odbudowanie Tego 
Szpitala. Jak się dowiadujemy, zarząd Iko- 
mitetu postanowił zwrócić się do BGK z 
prośbą o udzielenie pożyczki iw wysokości 
100.000 zt,, co umożliwiłoby komitetowi od- 
budowę. 

— EGZAMINY MATURALNE. Jak się 
dowiadujemy, egzaminy maturalne w. tut. 

szkołach średnich rozpoczną się w dwóch 
terminach, a mianowicie: w! dniu 22 maja 

w gimnazjach państwowych i w dniu 6g0 
czerwca 'w: gimnazjąch prywatnych PMS 
i I-szem społecznem gimnazjum Ikoeduka- 
cyjnem. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś w 
teatrze miejskim premjera najnowszej 

sztuki polskiego: repertuaru pt. „Kgipska 
pszenica” w reż. dyr. Krokowskiego. 

W sztłuce tej po raz pierwszy wystąpi 

nowozaangażowana Klara. Sarnecka, 

— ZE SPORTU. Przyszła niedziela pod 
względem sportowym obfituje w! wiele po- 
ważnych i interesujący(ch imprez. 

Na pierwszy plam zainteresowania wy- 
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DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWE, 

POD. TWOJA. OBRONĘ 
W rol. gł. Bogda, Brodzisz, Walter, 
ski, Lindorf i Trapszo. Pocz. seans. o godz. 

6, 8, i 10,15. 

Wsięp od 50 gr. 
YYTYYYYYYYVYYYYTYYYYYYY 

  

  

   

  

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO* 

  

Dziś iš premjera! 
TEMPO, ŻYCIE I WIECZNE 
IGRANIE ZE ŚMIERCIĄ 

TO TEMAT NAJNOWSZEGO 
FILMU „FOX'A* DZIKIEGO ZACHODU p. t: Postal ILO) na wszystkie seanse! 

W rol. gł. George O'Brie i Cecylja Parker. Reż. Dawid Howard. 

Joann Grawiord 
w swcim najnowszym filmie 

Roa PODZIEŃI 
Miłość! Sensacja! Proces! Afera! Oto treść tego wielkiego filmu! Nad program: dodatki.— Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 

Balkon 25 gr. 

Parter od 54 gr. „Reta 
  

Dziš premĮerai 
Fascynująca gwiazda 

66 amerykańskich ekranów 

  

To produkt wieloletniego wysiłku mistrza - 

reżysera przy współdziałaniu zespołu artystów 

z uroczą Polką TALI BIRELL na czełe wkróć- 

ce na naszym ekranie. 

  

  

  

Każdy musi wiedzieć, co robi 
prostytutka, złoczyńca, żołaierz pechowy, morderca i bezdomna matka 

66| kiedy otrzymają nagle MILION DOLARÓW 
Ujrzycie w rewelacyjnym filmie reż E. LUBICZA 

„PAN“ 

GDYBY M 222: MILJON 99 | 

GARY C00PER i 15 nałwybitniejszych gwiazd. — Na 1-szy seans ceny Zniżone. 

kry Kartofle Wrzegne 
„różówka" 

we» do sadzenia, kany) 
b. smaczne, dobre do przechowania 

Seanse 4. 6,8 i 10.15 
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POLECAMY 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
DO KRYCIA DACHÓW 

znanej marki 
    

  

      
    

   

  

  

: && Ti i 
k = к С. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" » posiada na składzie 

Polskich Zakład. Przem. Cynk. Sp. Akec. w Będzinie Z wileński Sšpėtdz. 

EEA EE Z NE) |-Gpsem Syndykat Rolniczy 
Prosimy zwrócić baczną uwagę na znak BĘDZIN w Wiinie, Zawalna 9. 

fabryczny „C.K.H. KRÓLEWSKA HUTA" POL 2A3% PRZEM 
Ę iwystrzegać się naśladewnictw | PRIMA QUALIT 

NASIONA 
Koniczyu, tymotki, stradelli i różnych iu= 

nych roślia pastewnych oraz łubinów 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-а. 

Mieszhanie 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 

Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd 

Inter. Hr. J. Tyszkiewicza, godz. 9—3. 

Reprezentacja i składy fabryczm 

r-wo meraruRe. BR. CZERNIAK i $-ka 
WILNO, BAZYLIAŃSKA 6, Tel. 273, 

Sprzedaż hurtowa: blachy CYNKOWEJ, czarnej, gwoździ, 

CEMENTU, PAPY i wszelkich artykułów badowianych. 

ч 

ЁЁ MA LAAAKALAAAAAAAAAAAAA LAD AA AAAAAAAAAAAAAAAKAAAAASAAAA AA AAAAAMAAAABA 

suwa sie bieg mai przelaj o puhar m. Grod- Raćje Ueńskie 
na, na który: wi latach ubiegłych zjeżdżali 
się zawodnicy z Warszawy, Wilma, Białe- PIĄTEK, DNIA 12 MAJA 1933 R. 

gostoku oraz brali gremjalmy udział zawo- 11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 

dnicy miejscowi. 12.05: Ko dla WNE Ws 

Dina poważną i bedzie 'wio- 13,20: Komun. meteor. 14.40: Program dzienny. + 

TCA A B K S BA: 14.45: Muzyka popularna (płyty) 15.15: Giel- 
senny uliczny bieg Ikolamski, organizowany 4 3 ia OZ 

С У SA a roln. 15.25: Komunikaty. 15.35: Nowsza li- 

AC KS „Oresovię „ który w ub. roku esz teratura muzyczna (płyty) 16.20: „Mała skrzy 
szył się wielką frekwencją kolarzy miej- neczka” — listy dzieci omówi Ciocia Hala. 
scowyjch, 16.40: Odczyt z zakresu higieny 17.00: III Kon 

Trzecią zaś imprezą będzie pierwszy cert laureatów 17.55: Program na sobotę 18.00: 
mecz o mistrzostwo kl. A BOPN między „O a Się kasa, e 

uży: wo jsik: „a Krafi в maja“ — odczyt. 18.10: Muzyka taneczna (piv 

i OPONY 18 BD s A ty) 18.40: Ze spraw litewskich. 18.55: Rozm4- „—  —— = 
itości. 19.00: Codz. odcinek pow. 19.10: Kom. [DQ WYNAJĘCIA 
L.O.P.P'u 19.15: Przegląd prasy roln. i zagr. 3 4, — 5 - pokojowe 
19.30: „Kobieta szuka prawdy* — feljeton. M IESZKANIA 
19.45: Prasowy dz. radj. 20.00: Pogad. muzycz zę wszelkiemi wygoda- 
na. 20.15: Koncert symfoniczny z Filharmonji i, Wiłkomierska 5-a. 
Warsz. „Ruch literacki w Wilnie — feljeton, — — — — — 
d.c. koncertu symfonicznego. 22.40: Wiad. spor__ 
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"Lokale 
FETYFYPYTYTYYEFYTYTY 

Letnisko 
w majątku, 6 kim, od 
Wilna. I, 2 Inb 3 po- 
koje, z kuchuią. Duz» 
weranda, Obok rzekz i 
las sosnowy. Mieiscn- 
wość mslownicza. Ko 
maunikacja aatobusowe 
(co godzinę) inb koleją 
Może być z człodziea- 

W sobotę 13 Ibm. dalsze rozgrywki w 
piłee siatkowej o mistnzostiwo miasta. Za- 

wody odbywają się na boisku Makabi, ul. 
Brygidzka. 

  

  

  

  

    

      
  

  

  

towe., doda. do pras. dz. radj., komunikat me- POPIENAŚCIE Olerty skladać de A 

teor. 23.00: Muzyka taneczna. L 0 p p uministracji _ „Stowa“, 
я m > pod A. K. 

— SPRAWA WYDZIELENIA MIA- | Sprzedaję DRUT KÓLCZASTY ada a — — — — — — 
STA. — [WI ciągu trzech dni bawił 'w Ba- na ogrodzenia чч E AAA AAA AAA AGS 
ranowiczach przedstawiciel Gžėwnego U- Wilno, Zawalna 19 MAAAAAAAAAAMAAMAAAMA 
rzędu Statystycznego Ludwik Ounke, któ. |Z. KESSIer " "u. isc Letniska POSZUKUJĄ 
my badał biuro ewidencji ifudności, w celu Wysyłam także na zamówienia PRACY 

mstalenia ilości mieszkańców. | — — — — — — — УРА 

W dniu wczorajszym p. Cunke przed - *-| wa " W MAJ. DZIEGIENIE- -- — — — + 

odjazdem w rozmowie z naszym DIZedSta- mos NEI Kupno O poon WA da danas и 
оее 2 6; pogląd, iż iasto nut pieszo od przyst. z 5 - letnią  praktyl 

kinowe Pr rada A mód i Lekarze i SPRZEDAŻ _ kol. Kamionka na szla- nauczycielską  poszu - 

E | do wydziele- NEEENEKEZRENA "RWYTYWWVSYWYYTYY*—" ki, Wilno — Mołodecz- kuje zajęcia w charak- 
SC rwskutek tego mai prawo do wy TTT TOS др оу no oddaje się letnisko terze wychowawczyni - 
mia. O biumze ewideneji ludności przedsta- DOKTOR D O M kilkupokojowe. — Las ub bony. Zgłoszenia* 
wieiel GUZ wyrazi! się b. pochlebnie. © Janina DO SPRZEDANIA  oorowy i kąpiel. Pro- do Redakcji „Słowa— 

— POŻAR LASU. — W dnu 8 maja w Zwierzyńcu ul. Wi- dukta na miejscu. Infor „Kresowianka”. 

spaliło się 10 ha lasu, mależącego do Ro- PIOTROWICZ - toldowa nr 45. Dowie- macje szczegółowe № -- ša 

zalji IKuneckiej. IPožar został spowodowa- JURCZENKOWA dzieć Sie ul. Sosnowa maj. Dziegieniewo lub — — — — — — — 
ny: przez mieszkańca wsi Załuże gm. Nie- ordynator Szpit. Sawicz " 19 — |- Wilno W. PohulankaP O SZUKUJĘ 

  

dźwiedzice Stefana: Bantnika, który w są- choroby skórne, wene- WAŻ E 4 Aka as на 
siedztwie wypalai krzalki w uroczysku Lu- ryczne i moczopłciowe , TABOR Po S, wyjazd — Adres w 
biszcze. W akcji ratowniczej brała udział przeprowadziła się Z p R LETNISKO  Redskcji, 

cała ludność wsi Załuże. Strat narazie nie Wileńska 34 E is i a af. lub dwa; zada Wera" = — EA 
ustalono, Ii piętro iurządzenia stajennego dą, obok lasu, do wy- Młody, uczciwy 

— PRZEJECHANIE DZTFCKA. — przyjmaje do sprzedania od zaraz. najęcia tanio. Zakret — chłopiec 
Dowiedzieć się u p. ul. Letnia: 6 m. I. Do- 

-- Chmielewskiego, ulica wiedzieć się od godz. 

-- Stefańska 29. 12 do 5 po poł. 

DEBT CZW GD TD GO ED WD W GB CD TD A GRÓAACD GE Si RO 
& Fąbryka Chemiczno-Farmaceutyczna 

Bp. KOWALSKI" 
WARSZAWA 

pobeca NOWOŚĆ! 

SUDOR-—PŁYN 
zastrz. w M. P. i H. za Nr. 20425 

zapobiegający p 0 c e n i u się 

i usuwający niemiłą 

wofńń DOTU z rax, pach i nóg. 

SUDOR 
jest środkiem znpełnie nieszkodliwym i przyjem- 

SU20R 
nym w stosowaniu 

SUDOR 

jest niezbędny dia racjonalnego pielęgnowaria 0 

Wystrzegać się licznych bezwartościowych 

ciała 

Żądać we wszystkieh aptekach, składach apt. 

(W! dniu 10 maja o godz. 8 na ulicy Berka od 5 — 7 wiecz, 
Joselowicza, jadący fummanką mieszkaniec 
wsi Pogorzelce Jalkżyk Wincenty przeje- 
chał 7-letniego Leona Szulejko. Po udzie- 
leniu ma miejscu pierwszej pomocy, dziec- 
ko odwieziono do szpitala międzykomu- 
nalnego. 

— BURZA, — W dniu 8 maja częścio- 
wo nad terenem powiatu przeszła burza 
gradowa, która wyrządziła mieznaczne szko 
dy w zasiewach we wsiach Żerebkowicze, 
Koniuchy, Burakowice i Nacz - Bryn- 
dzowska, 

Dr. A. Wężyk 
owrócił:; 

ul Sadowa 9 w Bwanowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe, 

Przyjmeje w g. 7—8 r.'1—3 pp. i 7—9 w. 

| ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekacii 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

(skończone 5 oddz. szk. 
powsz.) prosi o jaką- 
kolwiek pracę, — Adres 
Wilkomierska Ne 117. 

  

    

KUCHARKA 
szuka pracy, chętnie na 
wyjazd. Świadectwa są 
Adr.— Wilno, Tatarska 
nr 16 — 1. 

  

  

DNIA 8 MAJA R. B. 
około godziny 7 wiecze 
rem podczas oddawa - 
nia listu poleconego na 
Poczcie Głównej wyrzu 

ciłam z kieszeni wore- 
czek z 70 zł. (3 bank- 
noty po 20 zł i 2 ma 
nety po 5 zł.). Te pie- 
niądze stanowią mój 
jedyny skarb, bo jes- 
tem bez żadnych środ- 
ków do życia, nie mam 
żadnej rodziny, mam 
80 lat, 

  

nie plami, nie niszczy bielizny orar sukien 

i jest ostatnim wyrazem kosmetyki i higjeny. 
nsśladownictw. 

i perfamerjach.        
    
    

  

   

Prow. A. PAKA. wileńskie Koncesjonowane dabrych uda, nesi 
EE póki lat ta waj fat 

(i T AAA AI K V % h d w Aa s 

GORĄCO POLECA SIĘ rzeczywiście zasługu- urs amoc 0 8 e ania straty obłoż- 
nie zachorowałam. Ze 
izami proszę  znalazcę 
moich pieniędzy — © 
zwrot pod adresem: — 
Wilno — ul. Sołtaniska 
nr 22. Zofja Dawydowa 

jącą na pomoc rodzinę z 8 osób: mąż od roku 

bez pracy, matka b. dobra praczka, również 

bez pracy, 6-ro dzieci w wieku od 12—2 lat. 

Obecnie naprawdę im wszystkim, a zwłaszcza 

dzieciom, grozi śmierć głodowa.  Najdrobniej- 

sze datki uprasza się składać w redakcji „Sło- 

wa“ dla „Tel.“. Rodzice cnętnie podejmą się 

wszelkiej pracy. 

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20     
      

Redaktor w/z Witold Tatarzyński 

 


