
Rok XH. Nr. 132 (3270) 

SŁOWO 
WILNO, Wtorek 16 maja 1333 r. 

Redakcja i Administracja: Wiłno, Zamkowa 2. Utwarta od 06: % dn 4. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nz, 

80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

    

Telciony: Redakcj; — 17-84, Aómiustracji -. Ż2A. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych uła zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

KSIĄŻKA POLAKA 0 UKRAIŃCACH PO UKRAIŃSKU 
Książka Stanisława Łosia, 0 stosunku 

galieyjskich mkraińcówi do zagadnień po- 

litylki zagramicznej, zasługuje ma baczną 
uwagę z dwu powodów. IPrzedewszystkiem 
interesującym i poniekąd niezwykłym wy- 
daje się fakt, iż oto po maz pienwszy Po- 
lak, polski konserwatysta i karmazyn, wy- 
stąpił do Ukraińców po ukraińsku, symbo- 
licznie wyciągając w ten sposób rękę do 
maszych miedawnych przeciwników. .Po 
drugie książka hr. St. Łosia jest obok 
„Świata** Dmowskiego i „Kropek mad i“ 
Mackiewicza, trzecią z nzędu ciekawą pra- 
eą, poświęconą mw ostatnich latach. cało- 
kształtowi naszej polityki zagranicznej. 
Zamim przejdziemy: do omówienia miektó- 
rych tez naszego autora, pragnęlibyśmy 
pokmótce zapoznać czytelnika z dotychcza- 
sowiemi, zasadniczemi cechami: (twónezości 
hm, St. Łosia. 

Starsza generacja polityków, polskich 
daje się z łatwością, acz nie bez wyjątków, 
podzielić ma dwie zasadnicze szkoły. Z je- 
dnej strony mamy szkołę rosyjską, ode 
znaczającą się przedewszystkiem jaknaj- 
dalej idącym momoideizmem, temdencją 

do poświęcania względów: ubocznych j: rze- 
czy uważanych za drugorzędne wielkiemu 
celowi, przyświecającemu, w dalekiej czę- 
sto, przyszłości. Szkołę tę charakteryzuje 
rówmież zapał do ogólnych, logicznie skon- 

‚ simuowanych, šwiatopoglądėw, miechęć do 
jawności wi życiu politycznem, zamilowa- 
mie do konspiracji, Od zmacznie zapewne 
ciaśniejszej, szkoły! austrjackiej, odgradza 
ja najlepiej często spotykamy: fakt, iż po- 
Ltyk w b. zaborze rosyjskiim ma za sobą 
zazwyczaj* parę generacyj powstańców. i 
bojowników, a przeciętny polityk w: b. za- 
borze austrjackim, parę generacyj posłów 
na sejm kmajowy lub przynajmniej dzia- 
laczy samorządowych. Nie będziemy za- 
stanawiać się tu mad zaletami obu tych 
szkół, ami nad pytaniem, czy rzeczywiście, 
jak chcą niektórzy, zamach majowy był 
jednoznaczny z dojściem do władzy szkoły 
rosyjskiej, wobec austrjackiej, przeważa- 
jącej bądź co bądź, w dwtu pierwszych Sej- 
mach. "To co wydaje się bardziej zajmują- 
cem to fakt, iż iw młodszej generacji te 
dwa kierunki psychiczne, ulegając powol- 
nemu zatarciu i eoraz (to wyraźniej prze- 
chodzą ze szkoły; rosyjskiej ma szkołę fran 
cusiką, ze szkoły austrjackiej na szkołe an- 
gielską. 

„Oczywiście, przewaga frameuska, | 
waga logiki nad intuicją, dalekiej pnzysz- 
łości mad teraźniejszością, jest przytłacza- 
jąca. Czasem aż trudno nie powstrzymać 
żalu, iż publicyści nasi, tyle czasu poświę- 
cający historji mosyjskiej, tak mało wy- 
znają się wi angielskiej, Nie mamy zresztą 
pod tym względem wielkiego wyboru, zwa 
żywszy iż kapitalnemu, dotąd 6-womowemu 
dziełu Kucharzewskiego o Rosji XIXgo w. 
mie sposób przeciwstawić mie, nawet: z da- 
leka podobnego z dziejówi (Wielkiej Bry- 
tamji. Otóż zdaje się niie ulegać majmmiej- 
szej wątpliwości, iż właśnie St. Łoś jest 
jednym z tych nielicznych iw! Polsce, ale 
stupnocentowych, wyznawców, szkoły an- 
gielskiej. 

Nie przypuszczam znesztą, żeby ma fakt 
tem silnie wpłynąć miały te lata, które 
nasz autor spędził 4 Londynie, jako nadca 
polskiej ambasady. Jest to właściwie w 
dużej mierze sprawa temperamentu. Umy- 
słowość czysto konstruktywna, życiowa, z 
pewniem zamiłowaniem do syntezyma po- 
zór. przeciwległych poglądów, automatycz- 
mie zaprowadziła St. Łosia do wzorów 
wielkobrytyjskich. Przejawiało się to z du- 
żą siłą w, dawniejszych jego pracach, z 
których z największą przyjemnością od 
czytywałem kilka razy studjum 0 refor- 
mie konstytucji, opublikowane w „Pirze- 
glądzie Współczesnym”. Również do wiel- 
ce zajmujących ii oryginalnych zaliczała 
się recenzja. książki Dmowskiego, w: któ- 
rej ten ostatni pisamz w sugestywny sposób 
zbliżony został ido Wojeiecha' Dzieduszyc- 
kiego. Oprócz tego St. Łoś publikował 
jeszcze kilka artykułów: w. „Naszej Przy- 
szlošei“. Są pisma, które podnoszą auto- 
rów i autorzy, którzy podnoszą pisma. Są 
organy zachowawcze doskonałe, są śred- 
mie, ale są i kompromitujące, Artykuły hr. 
Łosia, podnosiły pismo „Nasza Przyszłość”; 
były jedną z nielicznych jego ozdób. Więk- 
'szość tych prac odnosiła się oczywiście do 
sprawy ukmaińskiej, która jest dziś quasi- 
zmonopolizowaną przez zachowawcze sfe- 
ry wschodnio - galicyjskie. Jasność, u- 
miar i objektywizm St. Łosia wnosiły do 
tej sprawy dużo światła. 

Twórczość polityczną można ujmować 
z dwu punktów widzenia i to musi być ka- 
mieniem węgielnym wszelkiej recenzji po- 
litycznej. Można więe twórczość taka trak- 
towač jako pewne pociągnięcie, jako akt 
polityczny, mający spowodować dodatnie 
w myśli autora skutki. Po drugie zaś mo- 
żma ujmować daną pracę z punktu widze- 
nia. mowości, przymoszonych myśli i wzbo- 
gacenia kultury politycznej, | 
pumkt widzenia: znamionuje raczej szkołę 
„amgielską”, drugi „francuską*. Sa to rze- 
czy często mozbieżne, w bardzo nielicznych 
wypadkach zmajdują się ze sobą w zgodzie. 
Otóż jeżelibym miał podkreślić najdodat- 
miejsze cechy twórczości St. Łosia, to 
zwwóciłbym ma mią uwagę pnzedewszyst- 
kiem jalko na szereg pociągnięć politycz- 
mych udanych i dla państwa polskiego po- 
żytecznych. Natomiast mniej miejsca po- 
święciłbym jej wartości teoretycznej. Pod 

ca między twórczością dwu kuzynów. 

Piotr hr. Dunin Borkowski, terytorjalnie 

i nodzinnie zbliżony do St. hr. Łosia, od- 
znacza: się twórczością pisarską niezwykle 
głęboką i w: nowy sposób maświetlającą 
szereg problemów, właśnie dlatego może 
dostępną tylko dla nielicznej grupki praw- 
dziwiych imtelekttualistów. 

Tak więc musimy uznać ostatnią książ- 
kę St. Łosia za pierwszorzędne pociągnie- 
cie polityczne, mogące mnóstwo dobrego 
mrobić w ustosunkowaniu się Ukraińców 
do państwowości polskiej. Nie mogę tu po- 
wstrzymać się od zacytowania końcowego 
passusu bnoszury, unaoczniającego wyraź- 
mie, jak autor masz potrafi mówić do U- 
kmaińców. „Mój czytelnik ukraiński — czy- 
tamy ma stronie 71 — mógłby spytać: ja- 
ką legitymację, jakie prawo ma ten Polak 
aby dyskutować o tem, co leży i eo mie le- 
ży w maszym marodowiym interesie ?* 

Tak. Legitymacji mie mamy żadnej, 
gdyż nie jest legitymacją próba, która nie 
zakończyła się powodzeniem. Nie udało mi 
się "m 1921 roku postawić Ukraińców w 
wzędzie współtwórców: środkowo: - rwschod- 
miej Europy. Nie doprowadziłem również 
mw 1924 roku do powstania ukr. uniwersy- 

tetu im. króla Daniela Haliekiego. 
Dlatego, jeżeli pozwalam sobie zabrać 

glos, to mobię to jako jeden z licznych, ja- 
ko sym tego kraju, waszej i naszej ciaś- 
miejszej ojczyzny, w której ziemi spoczy- 
wa 30 pokoleń moich przodków po mieczu 
i po kądzieli, której lud jest moim ludem, 
a żadna jego sprawa mie jest: mi obca. 

Oto moja legitymacja”. 
Doskonale. Właśnie tak: trzeba było na- 

pisać. Tak powinien: pisać Stanisław Łoś 
z Grodkowa wt ziemi rypińskiej. Polak z 
krwi i kości, ale zrośnięty z ludnością Ga- 
licji Wschodniej tak silnemi węzłami hi- 
storji, dž żadna płytko - macjonalistyczna 
agitacja nie potrafi ich ponwac. 

Książkę Łosia uważać więc musimy za 
udamy krok polityczny autora w: stosunku 
do mniejszości ukraińskiej, Teraz jeszcze 
jednak parę słówj krytycznych poświęćmy 
pytaniu, jakie nowie myśli wnosi praca au- 
tora i co Z mich wypływa. Ukraińców po- 
zostawimy już trochę na boku, a zajmiemy 
się ogólmiejszemi zagadnieniami między- 
mamodowemi, 

II. POUR LE ROL.. STALINE 

Najoryginalmiejszą, naszem zdaniem 
cechą (książki St. Łosia jest imteresujące 
połączenie, jakie robi on między tak zwa- 
mym narodowo - demokratycznym progra- 

mem i ujęciem polityki zagranicznej a ce- 
lowością polsko - ukraińskiego  współ- 
działania ma terenie międzymarodowy:n. 
Dotąd bowiem zwolennicy sojuszu polsko- 
ukraińskiego zaliczali się prawie, bez wy- 
jątku, do przeciwników molityki antynie- 
mieckiej i filorosyjskiej. Koncepcje współ- 
działania polsko - ukraińskiego łączyli o- 
mi zazwyczaj ściśle z antagonizem polsko- 
mosyjskim. Otóż St. Łoś wychodząc ze za- 
łożenia, iż antagonizm polsko - rosyjski 
jest rzeczą prawie że najzupełniej prze- 
brzmiałą, dochodzi do konkluzji, iż wspól- 
(działanie z Polską na terenie międzynaro- 
dowtym musi być wytyczną polityki ukra- 
iińskiej. Tm mniej bowiem dobrej woli ze 
strony luknaińców w stosunku do państwa 
polskiego, tem konflikt polsko - rosyjski 
staje się mniej prawdopodobny. Nie ne- 
gując słuszności tego twierdzenia, z trud- 
mością tylko pogodzić je możemy z poprze- 
dniemi wywodami autora o końeu antazo- 
mizmu polsko-rosyjskiezo. 

Teza St. Łosia nabrałaby prawdziwej 
siły logicznej dopiero w związku z tłera 
talk silnie i tak często występującem tu, 
ma łamach „Słowa”*. Mamy na myśli brak 
wiary w długotnwałe porozumienie między 
Polską a Sowietami, Niemniej mimo pe- 
wnych braków logicznych, uznać należy 
próbę połączenia idei współdziałania pelsko 
ukraińskiego z. „większościowemi*, t. zn. 
narodowi - demokratycznemi kor cwgcjami 
polityki zagranicznej, wydaje się być wy- 
silkiem niezwykle pożyteczaym. Jest to 
bowiem nowy krok w drodze do oderwa- 
nia stosunków na tym odeiuku naszega 
państwa, od tej czy innej sytuacji między- 
mamodowej. Kto zdaje sobie sprawę, ile 
szkody narobiły amty-nosyjskie i „petlu- 
rowskie* programy polityki zagranicznej, 
dawane jako surogat szkół i samorządów, 
ten oceni pożyteczność oderwania sprawy 
ukiraińskiej od tej czy imnej koncepcji 

międzynarodowej polityki poiskiej, 
Omawiana przez nas broszura rależy do 

najbardziej optymistycznych wydawnictw, 
jakie udało się mam, w stosunku do za- 
gadnień przyszłości polskiej, wogóle czy- 
tać. Według autora, Rzeczypospolitej na- 
szej nie grozi ami dziś ani w przyszłości, 
żadne poważne miebezpieczeństwo zagra- 
miczne. Konflikt z Niemcami uważa bo- 
wiem za nieprawdopodobny z powodnu pe- 
'wmej, jego zdaniem, interwencji franevs- 

kiej. daj tej sposobności St. Łoś prze- 
prowadza ciekawą interpretację paktów 
locarneńskich i jednocześnie energiczną a- 
pologję polityki śp. hr. A. Skrzyńskiego, 
którego uważa za pierwszorzędnego męża 
stamu. Ile jest w tej wierze w interwe 1cję 
francuską ilmzji, to już pozostawia: ny ©- 
eenie czytelników: ukraińskich, do których 
broszura jest skierowana, Ciekawym wy- 
dał mi się fakt, iż ami jedna z licznych re- 
cenzyj ukr., które udało mi się przeglądać, 
mie zwróciła krytycznej uwagi na ten wła- 
śnie punkt wywodów hr. Łosia. Dla nas 
jednak ciekawszym jest pogląd autora na 
przyszły rozwój stosunków polsko - гову;- 
skich. 

I pod tym względem autor aasz zbliża 

się bardzo silnie do wywodów R. Dmow- 
skiego. Amrgumentację tego ostatniego, 
rozwiniętą ma stronach 220—228 książki 
pt. „Świat powojenny i Polska”, częścio- 
wo uzupełnia a częściowo zupelnie odaa- 
wią. Tezą maczelną St. Łosia jest twier- 
dzenie, iż konflilkt niemiecko - polski jest 
do tego stopnia wiiinteresie państwa so- 
wieckiego, iż wobec tego nieprawdopodob 
mem jest, by pozwoliło ono na zupełną ii- 
kwidację państwa polskiego. Ztąd już au- 
tor wysnuwa wniosek, iż Polska nie po- 
trzebuje się obawiać niemiecko - rosyj- 
skiego współdziałamia. przeciw sobie. 

MW twiendzeniach hr. Łosia jest: zawsze 
duże ziarmło prawdy. Nie możemy; negować 
tezy, iż zaostnzenie konfliktu polsko - mie- 
mieckiego jest w interesie Rosji sowiiec- 
kiej i komunizmu światowego. Rosja jest 
bezwzględnie zainiteresowana wi podsyca- 
miu tego antagonizmu, w uspakajaniu „ty- 
łów” jego aktorów. Amtagonizm ten: daje 
dziś już Sowietom rolę arbitra wiEumopie 
wschodniej, jutro może dać wielką i jedyną 
szansę zrewolucjonizowania tejże części 
świata. Rosja to przysłowiowy _ „tertius 
gaudens* stosunków, polsko-niemieckich. 

Teraz jednak z niezwykłą siłą wysuwa 
się zasadnicze pytanie. Czy ogromnej wa- 
gi fakty, będące w tak oczywistym intiere- 
sie tej złowmogiej potęgi, mieszczącej się 
za naszą wschodnią gramicą, mogą być je- 
dnocześnie Korzystne dla państwowości 
polskiej? Czy komunizm nie jest siłą zbyt: 
miebezpieczną i zbyt kolosalną, żeby: iPol-- 
ska mogła pozwolić sobie na całe lata: po- 
lityki, będącej skrytem i upartem marze- 
niem cytadeli Światowego przewrotu? 
Zwycięstwo komunizmu w Europie to nie- 
tylko zagłada naszej eywiilizacji, ale też i 
zagłada ambitnej państwowości polskiej. 
Konflikt polsko - miemiecki to, zdaniem 
samych narodowych demokratów, mnzecz 
pożądana dla komunizmu, dla zwycięstwa 
komunizmu. 

Szaleni ludzie, Szaleni ci „młodzi* z an- 
kiety A. B. C., szalomy: Jędrzej Giertych. 
szaleni wszyscy deklamatorzy 0 Prusach 
Wschodnich i o Wnocławiu. (Pour le noi de 
Prusse, mówił o powstaniu 63 noku Dmow- 
slki, Może. Ale jedno jest pewnem. Pour 
le roi Staline, Panowie. Hóca antyniemiec- 
ka w: Polsce to praca pour le roi Staline. 

Ii. POLSKA PRZEDMURZEM BOL- 
SZEWIZMU 

Ziwolenmicy polskiej polityki amtynie- 
mieckiej stiwonzylii cały arsenał argumen- 
tów. stwierdzających iż polityka talka nie 
przedstawia żadnego ryzyka, gdyż Rosja 
pragnie odgrodzić się od państw zachod- 
nich Polską, od której nie potrzebuje spo- 

dziewać się żadnego  miebezpieczeństwa. 
Jak sprawa ta przedstawia sie ze strony 
rosyjskiej, przedstawił pięknie K. hr. Pru- 
szyński w swem studjum „Koneepcja Tu- 
recka ZSRR.* Do wiywodów tych pragnę- 
libyśmy dorzucić jeszcze parę uwag. Tak 
Dmowski (zresztą tylko w dwu zdaniach) 
jak i znacznie obszerniej St. Łoś dowodzą, 
iż sasiedztwo. Rzeszy miemiedkiej byłoby 
dla Rosji sowieckiej poważnem niebezpie- 
czeństwem, którego pragnęłaby oma za wiszel 
ką cene uniknąć. Sądzę, iż miiedawne rewe- 
lacje E. Herriot'a w „Marianne“ o amty- 
rosyjskich propozycjach Ikamelerza Pape- 
ma mogłyby tą argumentację znacznie 
wzmocnić, 

W tej chwili pomijamy sprawę ofen- 
zywinej czy defenzywnej polityki Sorvietów 
ma tereniie Europy. Co do mnie, to osobiś- 
cie przekonany jestem, iż polityka ta czy 
prędzej czy później nawróci do ofenzywy 
w: Furopie. Przyznaję zresztą lojalmie, iż 
St. Łoś pozbawił mnie swojemi wywodami 
jednego z lepszych argumentów. Zdawało- 
by się, iż usilna propaganda, prowadzona 
z ogromnym nakładem Środków, przez so- 
wiety na terenie Galicji wschodniej wsika- 
zuje ma liczenie się z powrotem ekspanzji 
rosyjskiej do Furopy. Otóż St. Łoś wysu- 
wa inteligentną hipotezę, iž propaganda: ta. 
poprzez wzrastający antagonizm prowadzić 
ma do wzrastającego zbliżenia polsko-s0- 
wieckiego. Niemnfiej program oparty ma i- 
luzji, iż linja polityki: rosyjskiej migdy już 
nie ulegnie zmianie, wydaje się niebezpiecz 
mem samookłamywaniem się. 

Sprawę tę jednak pozostawmy dziś nie- 
co ma uboczu. Gdybym miiał R. Dmowskie- 
mu i St. Łosiowi doradzać doboru argu- 
mentów, przypomniałbym im, iż to nie 

po raz pierwszy Rosja szuka wału ochnon- 
nego od Europy. Zwolennicy przedłużania 

w mieskończoność (konfliktu polsko-nie- 
mieckiego pocieszają się myślą, iż (w inte- 
resie Rosji jest posiadać wi Polsce wał 0- 
<hronny przed „dynamizmem niemieckim 
(po wiecach deklamują jeszcze „Polska 
przedmurzem chrześcijaństwa”, w: myśli 
już jednak przyznają, że ich program to 
„Polska przedmurzem bolszewizmu”). Czy 
Polska ma być „Przedmurzem chrześcijań- 
stwa” czy też „Przedmumzem bolszewizmu” 
to rzeczy o których nie będziemy dyskuto- 
wać. De gustibus mon est disputandum. 
To eo wydaje się interesującem, mieści się 
według mnie w tem, iż Rosja mie po raz 
pierwszy szuka ttakiego przedmurza. Nieg- 
dyś poszukiwał go carat, dziś poszukuje go 
czerwony: Kremlin (Proszę przeczytać, co 
mw roku 1838 pisał barom Brunnow, póź- 
miejszy ambasador w! Londynie i jeden z 
megocjatorów traktatu paryskiego, w me- 
morjale załączonym do kursu polityki za- 
gramicznej, wykładanego przyszłemu Alek 
sandrowi II. „Gdy tama którą tworzą An- 
strja i Prusy upadnie, walka opinji prze- 
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KURANSNACZE —. ul. Szeptycziego —- A. Loszuk. 

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KILECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Matėski. 
ŁUNINIEC -- Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa. „Ruca* 
MIQRY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ut. Ratuszowa — Księgarnia 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskieg: 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 
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PODBRODZIE 

DRUJA —- Kowkin. 

OQSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
—- ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK —- Ksłęgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SiOLPCE — Msiegarnia T-wa „Ruch“ 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpeliowy na stronie 2-ej i ł 3-2j gr. 40. Za tekstem 15 gr. r 
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do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmienułane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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zwrot Kitlerowców glańskii 
Poszanowanie traktatów i uwów 

GDANSK PAT. — Pismo hitierow- 
skie „Der Vorposten** wydało dziś nad- 
zwyczajny dodatek, w którym ogłasza 
miedzy innemi komunikat następującej 
treści: 

Podczas rozmowy wysokiego komisa 
rza Ligi Narodów p. Rostinga, która od- 
była się u niego w domu z przedstawi- 
cielami partji narodowo - socjalistycznej 
w Gdańsku dr. Rauschningiem i Foer- 
sterem, oświadczyli oni, że partja narodo 
wo - socjalistyczna w Gdańsku również i 
w wypadku objęcia rządów w wolnem 
mieście, jest przejęta życzeniem przyjaz- 
nego porozumienia z Polską i gotowa 
jest ze swej strony zrobić wszystko, aby 
bezpieczeństwo polskich obywateli i poi 
skiego mienia było chronione. Pozatem 
partja jest całkiem zdecydowana ściśle 
respektować istniejące umowy i oparte 
na nich prawa Polski. Wreszcie komuni- 
kat oświadcza, że partja utrzymywać bę- 

dzie lojalnie konstytucję, zagwarantowa- 
ną przez Ligę Narodów. 

Wysoki komisarz Ligi Narodów, jak 
głosi komunikat, przyjął to oświadczenie 
z zadowoleniem do wiadomości. 

* * * 

To, co p. F6rster, lokalny wódz  narodo- 

wych socjalistów, powiedział wysokiemu komi- 

sarzowi, jest prostem powtórzeniem znanego 

oświadczenia, złożonego w dniu 2 maja nasze 

mu posłowi w Berlinie przez Adolfa Hitlera. 

Jest to rozciągnięcie na Wolne Miasto tego 

stanu „zawieszenia broni”, jaki nastał w Niem- 

czech już dwa tygodnie temu. Jest jego roz- 

szerzeniem i konsekwencją. 

Nawiasem dodajmy, że jeśli chodzi- 

łoby o udowodnienie głoszonej przez nas 

wbrew reszcie prasy polskiej tezy, że pacyfi- 

kacja naszych stosunków z Gdańskiem nie mo- 

że nastąpić bez uprzedniego załagodzenia ich 

z Berlinem — to niepodobna znaleźć, na rzecz 

tej tezy, lepszego przykładu. 

Dyskusja gdańska w izbie Gmin 
LONDYN ŁAT. — W Izbie Gmin zgłoszo- 

no w poniedziałek interpelacje poselskie, odpo- 
wiadające panującemu w Anglji wzburzeniu u- 
mysłów wobec Niemiec. i 

Jedno zapytanie brzmiało: „Czy Wielka Bry 
tanja gotowa jest przyjąć mandat nad Gdań- 
skiem?“ John Simon uspokoił zdenerwowanych 
posłow i oświadczył, że konstytucja gdańska 
mandatu nie przewiduje. Druga interpelacja do 
tyczyła zwołania Najwyższej Rady Państw So- 
juszniczych, w sprawie obrony wspólnych inte- 
resów Ententy przed Niemcami, na co minister 
Simon odpowiedział, że w razie potrzeby bę- 
dzie to wzięte pod uwagę. Trzecia interpelacja 
dotyczyła oświadczenia lorda Hailshama w iz- 

bie Lordów. Interpełanci zapytali Simona, czy 
gabinet solidaryzuje się z tem oświadczeniem, 
i czy stanowi ono wyraz przekonania całego 
gabinetu brytyjskiego. Sir John Simon odpowie 
dział, że zasadniczo niema żadnych wątpliwoś- 
ci co do twierdzącej odpowiedzi na to pyta- 
nie, ale ze względu na jego ważkie znaczenie 
wolaby, aby interpelacja zgłoszona została w 
drodze bardziej formalnej, na piśmie i rządo- 
wi dany był przewidziany na tę odpowiedź ter- 
min. 

Przypuszczają, że Simon rezerwuje sobie 
zajęcie definiwnego stanowiska w tej sprawie 
na czwartek, po mowie Hitlera w Reichstagu, 
której tutaj czekają z największem napięciem. 

* 

WARSZAWA (tel. wlasny). — 7 Genewy 
donoszą, że na rozesłanym delegatom państw 
w Radzie Ligi Narodów porządku dziennym 
T2-ej sesji Rady, nie umieszczono 3-ch skarg 
obywateli Polaków w Niemczech. Natomiast u- 
mieszczone są drobne skargi obywateli pol- 

Skargi Polaków niemieckich w Genewie 
skich narodowości niemieckiej z Górnego Śla- 
ska, które już były rozpatrywane, a obecnie 
badane są przez komitet prawników. Sprawy 
tych obywateli polskich znajdują się na wo- 
kandzie sądów polskich, których kompetencji 

podiegają. 

Termin sprawy Centrolewu 
WARSZAWA (tel. własny). — Dziś 

został ustalony termin rozprawy w Sa- 

dzie Apelacyjnym przeciwko przywód - 

com Centroiewu. Termin ten wyznacza- 

no na dzień 10 lipca rb. Komplet sę- 

dziowski stanowią: wiceprezes Sądu A- 

pelacyjnego sędzia Zaborowski, — jake 
przewodniczący, oraz sędzia Jaworow- 
ski i Kamieniobrodzki jako referent. — 

Oskarżać będzie prokurator Grabowski. . 

Eksperci w sprawie Ruszczewskiego 
WARSZAWA (Telefon własny). — Dziś 

Sąd badał czterech ekspertów architektów, z 
inżynierem Szymańskim na czele, który z fa- 
chowego punktu widzenia ocenił działalność 
Ruszczewskiego. Eksperci wyjaśniali w ogól- 
nych zarysach, za co kierownik prowadzący 
roboty jest odpowiedzialny. Wyjaśnienie to jest 

+ważne ze względu na pytanie, czy inż. Rusz- 
czewski działał na szkodę skarbu państwa przy 
budowie gmachu Poczty w Gdyni-— Eksperci 
stwierdzili, że Ruszczewski nie powinien był 
przyjmować w tej formie pisma, angażującego 
go na kierownika robót, gdyż roboty nie moż 
na wcześniej rozpoczynać, zanim nie będą go- 
towe kosztorysy i plany. Ruszczewski wyko- 
nał plany gmachu Poczty w Gdyni w przecią- 
gu dwudziestu dni, podczas, gdy normalnie pra 

ca taka wymaga conajinnieį 4-ch miesięcy. — 
Jako koszta wstępne, obejmujące kubaturę 
gmachu, Ruszczewski obliczył na 1 miljon 600 
tysięcy złotych. W czasie jednak robót powięk 
szono kubaturę gmachu, a koszta podskoczyły 
do zawrotnej kwoty 4 miljonów, 150 tysięcy 
złotych. : 

W aktach nie znaleziono dyspozycji podnie 
sienia kosztów budowy. 

Pozatem eksperci stwierdzili, że Ruszczew- 
ski unieważnił przetarg na roboty żelazo - be- 
tonowe, oddając te roboty przedsiębiorcom z 
wolnej ręki (firmie Mikulski). Prócz tego Ru- 
szczewski hojną ręką wydawał zaliczki dostaw 
com i przedsiębiorcom, czego nie miał prawa 
czynić. Badanie ekspertów potrwa zapewne 4 
dni. 

Gorgonowa leży w szpitalu 
WARSZAWA (tel, własny). — Z Krakowa 

donoszą, że przybył tam adwokat Ettinger, — 
który wraz z drugim obrońcą Woźniakowskim 

badał akta sprawy w Sądzie. Przybyć ma rów- 

nież trzeci obrońca adw. Axer. Złożą oni skar 

gę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Obrońcy 
odwiedzili Gorgonową w szpitalu więziennym. 

W ostatnim bowiem czasie Gorgonowa zapad- 

ła nieco ną zdrowiu. Stan jej budzi wiele za- 
strzeżeń. Lekarz stwierdził wielkie wyczerpanie, 
co jest niewątpiiwie następstwem długiego pro 
cesu. Na zlecenie lekarza Gorgonowa nie opu- 

szcza łóżka. Musiała się też rozstać ze swą có- 

reczką Kropelką, która pozostała w celi na о- 
piece jednej z aresztantek. 

miesiona będzie ma naszą własną granicę. 
Stamiemy oko w: ako z duchem rewolucyj- 

nym. Istotne dobro Rosji wymaga, abyśmy 
trzymali go wt oddaleniu od nas przy ро- 
mocy krajów, oddzielających nas od о5- 
niska rewolucji. Podlinzymanie przegrody 
moralnej, złożonej z zaprzyjaźnionych z 
nami państw, wspartych mocno na zasa- 
dach pokrewnych naszym — oto istotmy 
i stały interes Rosji". 

Sprawa jest jasna. Baron - Brunnow 
miał rację. Jeżelibyśmy nawet przyjęli, co 
wydaje się mocno nieprawdopodobnem, iż 
Rosja pozostanie przez szereg dziesiątków 
lat 'w. defenzywie w; stosunku do Europy, 
to ®№ imteresie jej będzie utrzymywać ma 
swej zachodniej granicy „przegrodę moral- 
ną”, ale „wspartą mocno na zasadach po- 
kmewnych“. Za Brunnowa chodziło oczy- 
wiście o zasady absolutystyczne, za Libys- 
mowa chodzi o zasady kollektywistyczne. 
[Nawet jeśli Rosja pozostamie jpassywna w 
kierunku Furopy, w interesie jej najoczy. 
wistszym (będzie posiadanie „przegrody 
meoralnej, wspartej ma pokrewnych zasa- 
dach'. Stwiorzenie z Polski, drogą konflik- 
tu z Niemcami, państwa buforowego, о- 
pantego na pokrewnych zasadach kollek- 

tywistycznych, oto oczywisty i jedymy mo- 

żliwy eel defenzywnej polityki sowieckiej. 
Polska przedmurzem bolszewizmu. 

Rozumiem profesora Waiłka - Czarnec- 
kiego i członków mgmupowamia „Legjon 
Miiedych", Ci pragnąc kollektywizacji ży- 
cia polskiego, jednocześnie pragną walki z 
Niemcami o (Prusy Wschodnie i oparcia 
się o Rosję sowi. Nie rozumiem matomiast 
szczerych i zaciętych, na szczęście, wrogów 
kollektywizmu, marodowych demokratów, 
zwolenników: pracy pour le roi Stalime. 
Pod ich adresem skierować musimy naszą 
madę: bezwzględnie skończyć z obłędnym 
rykiem o Prusy Wschodnie i resztę Śląska. 

Szkoda iż zajmująca książka hr. Łosia 
zepsuta jest błędami korekty (Agadir sy- 
tucwany w: 1913 roku!) i niektóremi zwro- 
tami, które miie powinne się były tam zna- 

leźć. Mam tu na myśli propagandę słowia 
nofilską, wzmiamki o bitwie pod Psiem Po 
lem i twiemdzenie, że Niemcy zawsze mie- 
szały się do konfliktów polsko - rosyjskich 
a Rosja nigdy do polsko - niemieckich. 
Mimo tych drobnych usterek całość pracy 
jest niezwykle ciekawa, Musi się ona zna- 
leść w: rękach każdego interesującego się 
polityką ukraińca. Powinna zaś znaleźć 

się w rękach każdego interesującego się 
polityką Polaka. Adolf M. Bocheński, 

| SŁONIM -- Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
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SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjacio) Ošwiaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
POLSKIE BYDŁO DO SOWIETÓW 

WARSZAJWA (tel. wi.) Zgodnie z za- 
powiedzią,  wiee-przewodmiczący delegacji 
sowieckiej w  Połsce, Tamarin, wraz z 

przedstawicielem Torgpredstwa w War- 
szawie Ablem, zwiedzili dmia 14 bm. dwa 
majwieksze objekty gospodarstwi roinych. 
a mianowicie majątki Reguły, oraz Kiraś- 
niwiee. Delegatów sowiieckich liniteresowa- 

ły sposoby hodowli bydła zanodowego i 
trzody chlewnej. Jak wiadomo bowiem. 

w planie importowym z Polski do Sowie- 
tów przewidziany jest wywóz pairtji bydła 
zarodowego i świń. 

OCHRONA ŻYDÓW W GDAŃSKU 

WARSZAWA. (tel. wł.) Z Gdańska do- 
noszą, że Komisarz Generalny Rzeczyjpo- 
spolitej odbył dłuższą konferencję z Wy- 
sokim Komisarzem Ligi Namodów, na te- 
mat ochrony mniejszości żydowskiej. 

GEN. GORECKI W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT. — Ostatnie dwa 
dni pobytu w charakterze prezesa FIDAC'u 
gen. Górecki spędził rw) Wiilminigton oraz 
w New Haven. W! Wilmineton generał o- 
becny ibył na przeglądzie wojsk i Legjonu 
Amerykańskiego. Wieczorem na bamkiecie 
gen. Górecki mwiygłosił przemówienie, trans 
mitiorwame przez radjo, w którem omówił 
stosunki polsko - amerykańskie, zazna- 

czając, że Polska nigdy niie zgodzi się na 
rewizję traktatu wersalskiego. Następnega 
dnia gen. Górecki udał się do New Haven, 
gdzie podejmował go były prezes FIDAC'u 
p. White. Gen. Górecki zwiiedził umiwersy- 
tet w Yale, poczem obecny był na bankie- 
cie, którym podejmowała go miejscowa 
Pelonja, 

LOT... NA PLECACH 

RZYM. PAT. Lotnik włoski por. 
Boscola na aparacie Breda Nr. 19 dcko- 
nał lotu na plecach. który trwał przeszło 
godzinę (1 godz. 5 min. ii 51 sek.) Por. 
Boscola pobił więc wszystkie idotychcza- 
sawe rekordy. Lot był kcntrolowany przeż 
specjalnych komisarzy, Aeroklubu, Po za- 
kończeniu lotu poddano por. Boscolę oglę- 
dzinom lekarskim i stwierdzono, że crga- 
mizm. jego, pomimo nienormalnej pozycji, 
w jakiej znajdował się pilot przeszło go- 
dzinę, nie wykazywał żadnych specjalnych 
zaburzeń, poza mieco przyśpieszonem tęt- 
mem. 

„ZUPEŁNIE ZŁAMANY CZŁOWIEK” 
LONDYN. PAT. — Jak stwiendza pra- 

sa, Rosenberg odjechał wczoraj z Londy- 
ny jako zupełnie złamany człowiek. O iie 
przed tygodniem przybył on do Londynu 
pewny siebie, o tyle odjechał bez iluzyj co 
do mastnojów) społeczeństwa brytyjskiego 
wicbec Hitlera. Na dworcu miały miejsce 
demonstracje, zwrócone przeciw niemu i 
tlum przybierał chwiilami groźną postawę, 

Charakterystycznym przykładem mastro 
jów amgielskich i metod reagowania An- 
glików jest fakt, że gdy pociąg przejeżdżał 
przez stację Chelmsford, jeden z pasaże- 
rów, siedzący w: tym samym wagonie, co 
Rosenberg, dowiedziawszy się, że jedzie х 
tewarzystwiie Rosenberga, pociągnął za ha 
mulec Ё zatrzymał pociąg, opuszczając go 
ma znak protestu i płacąc przepisową karę 
za zatrzymanie pociągu. ‚ 

POLSCY TENISIŚCI ZAPROSZENI 
NA ŁOTWĘ 

Łotewski Związek Tenisowy nadesłał 
zaproszenie dla maszych tenisistów na 
mecz w Rydze w sierpniu br. Z zapnosze- 
nia skorzystają: Jerzy: Stolarow, Wittman 
i Volkimerėwma, 

RECZ SIS PES SAN LAST TAKSI SKY 

Kpt. Skarzyński otrzymał po- 
zwolenie na lot do Waszyngtonu 
POWRÓT DO POLSKI NA POKŁADZIE 

OKRĘTU 
Kapitan Skarżyński jest wojskowym i musi 

mieć pozwolenie swych władz na dokonywanie 
lotów. Qto dopiero niedawno otrzymał on ofi- 
cjalne pozwolenie na lot do Ameryki, północnej. 
Pozwolenie opiewa jedynie na przelot do Wa- 
szyngtonu, skąd miałby nastąpić powrót do 
kraju. Niewątpliwie jednak, ze względu na pro 
pagandowe znaczenie lotu, otrzyma on jeszcze 
dodatkowe pozwolenie na raid po Ameryce 
Północnej dla odwiedzenia wszystkich ważniej 
szych ośrodków życia Połaków. 

Widok rekordowej polskiej imaszyny, bę- 
dzie dła Polonji amerykańskiej zdarzeniem wy- 
jątkowej wagi, zacieśni znacznie więzy uczi:- 
ciowe łączące ją z krajem. 

Powrót do kraju nastąpi bezwarunkowo na 
pokładzie okrętu. Aeroklub R. P. ani władze 
wojskowe nie mogłyby się zgodzić ma jakiś ry- 
zykowny „skok* przez Atlantyk północny lub 
też przelot przez Alaskę, Kamczatkę i Sowie- 
ty do Połski. Maszyna po tak gigantycznym 
raidzie jest już mocno nadwyrężona, a motor 
zużyty. Lot przez Atlantyk na takim sprzęcie 
równałby się samobójstwu, pomimo, że teore- 
tyczriie. R.W.D.5 bis może przelecieć nawet 
Atlantyk północny, gdyż ma zasięg ponad 5.060 
klm. 

Natomiast nad Warszawą zwycięski lotnik 
ukaże się na awionetce, na której przebędzie 
ostatni, najkrótszy i najłatwiejszy odcinek lotu 
z Gdyni do stolicy. 

WYPOCZYNEK kpt. SKARŻYŃSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — Aeroklub Rze- 
czypospolitej komumikuje, że kpt. Skarżyń- | 
ski zatrzyma się około 2 tygodni w Rio de 
Janeiro, bądź w Kurytybie i dopiero po 
otrzymaniu dalszych imstrukcyj od pol- 
skiich władz lotniczych, za pośrednictwem 
poselstwa Rzeczypospolitej wi Brazylji, po- 
dejmie ewentualnie dalszy lot poprzez kra- 
je amerykańskie. 
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REFORMA SZKÓŁ ZAWODOWYCH. — 
PROPAGANDA KSIĄŻKI W STANISŁA- 

WÓWIE. — A JAK W WILNIE? 

Reforma szkolnictwa średniego, która 
ma tak ważne znaczenie dla przyszłości 
naszej lektury i oświaty, na jednym od- 
cinku zaznaczy się szczególnie iwyraziś- 
cie, — a mianowicie w dziedzinie szkoł- 
nictwa zawodowego. 

Szkoły zawodowe muszą odegrać bat 
dzo ważną rolę; to też na nie zwrócono 
szczególną uwagę. 

Kurjer Poranny (111) pisze: 
Przyszłe szkolnictwo zawodowe ma być о- 

parte na potrzebach życiowych, a nie na kon- 
cepcjach oderwanych od rzeczywistości. Ма 
kształcić fachowców potrzebnych w życiu gos 
podarczem kraju licząc się z tem, by jego wy 
chowankowie po ukończeniu nauki miefi szan- 
se znalezienia zatrudnienia i zastosowania 
zdobytych umiejętności. ; 4 

Pierwszym więc |etapem pracy komisji jest 
zbadanie potrzeb poszczególnych gałęzi pracy 
w zakresie przygotowania zawodowego. 

Na podstawie zebranego materjału komisja 
ustała podstawowe, tezy, dotyczące ustroju 
szkoły, ośrodka nauczania i podstawowego 
programu szkoły zawodowej w poszczególnych 
specjalnościach zawodowych. 

Tezy ustrojowe mają ustalić typ szkoły, a 
więc czy ma ona być niższego, gimnazjalne- 
go, czy licealnego typu, czy też ma mieć. cha- 
rakter przysposobienia zawodowego, szkoły io 
kształcającej lub kursów specjalnych, oraz ilo- 
ści fat czy miesięcy nauki, wreszcie wiek i 
cenziis przyjmowanej do danej szkoły młodzie- 
ży. 

Naležy przytem zaznaczyć, iż obecnie komi 
sja zajmuje się wyłącznie sprawą szkół typu 
zasadniczego, natomiast sprawę szkół dokszta!ł- 
cajacych i kursów wszelkiego rodzaju rozpa- 
trzy dopiero w przyszłym roku. 

Prace nad reformą szkolnictwa są bar 
dzo skomplikowane i wymagają wielkie- 
go przemyślenia; to też przeciągną się 
one nieco dłużej, niż prace nad ogólną 
reorganizacją szkolnictwa średniego. 

Prace komisji mają być ukończone z koń- 
cem roku szkolnego 1933—34. Tu należy zazna 
czyć, , iż komisja przygotowuje tylko materjał 
zasadniczy, teoretyczny, opracowuje koncepcję 
i programy przyszłego szkolnictwa |zawodo- 
wego. Realizowanie tych koncepcyj i organizo 
wanie szkół odbywać isię będzie stopniowo, w 
miarę możności, gdyż rozbudowa szkolnictwa 
zawodowego jest bardzo kosztowna oraz wy- 
maga dysponowania odpowiednim personelem 
nauczycielskim. Tak więc dzieło rozbudowy 
szkolnictwa zawodowego realizowane będzie 
przez szereg lat. 

Reforma rozpocznie się w roku szkolnym 
1934 — 35 od przebudowy już istniejących 
szkół zawodowych na nowych zasadach, dopie 
= R" nastąpi stopniowe tworzenie nowych 
SZKÓŁ. 

Polska Zbrojna (113) podaje cieka - 
we informacje o godnych naśladowania 
zwyczajach, stosowanych przez panie, 
kierujące bibljoteką Rodziny Wojskowej 
w Stanisławowie. 

Często panie nasze, obarczone tyloma za- 
jęciami domowemi i społecznemi, nie mają 
czasu na to, aby śledzić wydawnictwa, by wy 
szukiwać książki warte przeczytania i w chwili 

" wolnej czytają pierwszą - lepszą książkę, któ- 
ra im iwpadnie do ręki, często żałując potem 
nieprodukcyjnie zmarnowanego, a tak cennego 
przecież czasu. I ta jest zadanie naszej bibljo- 

teki: przyjść z pomocą tym paniom, .przygoto- 
wać im lekturę, która je zadowoli, która im 
da pożytek lub wartosciową rozrywkę. W tym 
celu bibljotekarka koła raz na miesiąc omawia 
w naszym klubie nowe wydawnictwa, zwraca- 
jac uwagę na wartość tej lub owej, świeżo wy 
danej książki. 

Słuchaczki Górazu mogą się zorjentować, —- 
czy treść książki odpowiada ich zainteresowa- 
niom, czy warto ją przeczytać — a gdy pragną 
się zapoznać bliżej z danem dziełem — nie po 
trzebują tracić czasu na szukanie go ipo rozmai 
tych žrodiach, bo znajduje się ono w bibljo- 
tece koła i łatwo jest dostępne. 

System ten — system omawiania książek 
i jednoczesnego udostępnienia ich czytelnicz 
kom — ma jeszcze jedną zaletę: mianowicie 
zaciekawia i zachęca do czytelnictwa te jedno 
stki, które wogóle czytać nie lubią i dla któ- 
rych książka nie jest nieodzowną rozrywką, po 
żądanym przyjacielem, wiernym doradcą. 

Omawianie książek w sposób powyż 
° $2у jest doskonałą propagandą książki. 

Stanisławów zorganizował taką pro- 
pagandę. Dlaczego nie zdobędzie się na į 
to Wilno? Przeciež chociażby na terenie | 
„śród literackich'* możnaby było zorgani- 
zować coś podobnego! Lector. 

  

0 przyjazd do Wilna prof. 
Herbaczewskiego 

Kowieūski „Rytas“ donosi: komisja emery- 

talna uchwaliła wypłacić prof. Herbaczewskie- 

mu tytułem rekompensaty za jego ośmioletnią 

pracę w uniwersytecie około 1,700 litów. Her- 

baczewski rekompensatę przyjął. Nie mogąc je 

dnak spłacić swych długów, wynoszących oko 

ło 3 tysięcy litów, do Wilna nie będzie mógi 

wyjechać. Jak wiadomo, Herbaczewski odmó- 

wił przyjęcia emerytury w wysokości 352 li- 

tów miesięcznie (Wilbi). 

Nieszczęśliwy wypadek „Dzie- 
jów grzechu“ 

WARSZAWA (Telefon własny). — Dziś 
w atelier fiimowem na vl. Nowy Świat 19, w 

czasie rakręcania filmu dźwiękowego pt. „Dzie 
je grzechu”, zdarzył się nieszczęśliwy wypa- 
dek. W chwili, gdy do Łukasza, którego rolz 
gra artysta bamięcki, napada Pochroń, kreow2 
ny przez Samtorskiego, ten ostatni zbliżył tek 
rewolwer, że wystrzał ślepym ładunkiem dotkli 
wie poranił Damięckiego, raniąc jednocześnie 
artystke Łubu uską. 

Sejm pruski 

BERLIN. (PAT. — Na czwartek, czyli 
mazajutrz po posiedzeniu plenamnem Reichs 

tagu zwiołane zostało posiedzenie sejmu 
pruskiego. 

WAL 
  

KI w AUSTRIJI 

SZŁOOSWED 

W 15-lecie bitwy pod Kaniowem 

  

  

  

  

    

Z okazji 15-lecia bitwy pod Kaniowem i powstania na Kubaniu 4-ej dywizji W. P. generała 
Żeligowskiego, rozpoczął się dziś w Warszawie zjazd kaniowczyków i 
nabożeństwie uczestnicy zjazdu złożyli wieniec 

żeligowczyków. — Po 
na grobie. Nieznanego Żołnierza. Na zdję 

ciu naszem widzimy pochód z wieńcem. 

  

TRWAJĄ 
Hitlerowcy atakują Heimwehrę 

WIEDEN PAT. — Manifestacja Heimwehry 
w Wiedniu miała przebieg naogół spokojny — 
Na prowincji wydarzyły się liczne ekscesy, ze 
strony hitlerowców, które przybrały miejscami 
nawet formę wałki podjazdowej. 

Pociąg Heimwehry wracający z Wiednia, w 
pobliżu Wiener Neustadt był ostrzeliwany przez 
przeciwników politycznych. Heimwehra odpo- 
wiedziała z pociągu strzałami. Wywiązała się 
w ten sposób zacięta strzełanina. Pociąg został 
zatrzymany. Żandarmerja i wojsko przeszuka 
ły okolice w pobliżu toru. Poszukiwania nie 
dały rezultatu. jeden z członków Heinmwehry 
został ranny odłamkami szyby. 

W St. Poelten napadli hitlerowcy na oddział 
Heimwehry i porwali na strzępy chorągiew. 
Z okien pobliskiej restauracji rzucano na człon 
ków Heimwehry szklanki i butelki. 4 człon- 
ków Heimwehry odniosło ciężkie rany. 8 naro- 
dowych socjalistów aresztowano. 

W pobliżu Leoben hitlerowcy obrzucili po- 
ciąg, wiozący Heimwehrę kamieniami. Policja 
opróżniła peron przy pomocy bagnetów. 

W Satterdori (Karyntja) w pociągu, wiozą- 
cym członków Heitmwehry, wybito 40 szyb. 

Pozatem na różnych stacjach kolejowych 
doszło do bójek. 

Jak donoszą dzienniki wiedeńskie — rząd 
zdecydowany jest energicznie występować prze 
čiwko tego rodzaju ekscesom. 

CZY ROZWIĄZANIE HITLEROWCÓW 
WIEDEŃ PAT. — Dzienniki chrześcijań- 

sko - społeczne donoszą, że rząd austrjacki 
planuje wydanie nowych surowych zarządzeń 

celem zabezpieczenia się przed ekscesami na- 
rodowych socjalistów. Wydany ma być. ogól- 
ny zakaz noszenia odznak partyjnych. Zamie- 
rzone jest rozwiązanie oddziałów szturmowych 
i bojówek narodowo - socjalistycznych. 
Wczoraj w Wiedniu aresztowano 530 osób, —- 
między któremii było 400 narodowych socjali- 
stów. 

Znaczny procent aresztowanych stanowili 
obywatele Rzeszy Niemieckiej. Dzienniki przy- 
puszczają, że ludzie ci zostali wysłani z Nie- 
mniec celem wywoływana zamieszek w Austrii. 

  

Wojna żydowske-niemiecka 
BOJKOT LINIJ 

NOWY YORK PAT.— Żydzi nowojorscy 
rozpoczęli energiczną propagandę przeciwko 

wszystkim niemieckim linjom okrętowym i 

przeciwko stosunkom handłowym z Niemcami. 

  

Jeżeli jeszcze nie kupiłeś losu do I-ej klasy 27-ej loterii 
  
  

PAMIĘTAJ! 
ROERIRANZA STRA 

że ciągnienie I-ej kl. 

rozpoczyna się już 
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do nabycia we wszystkich księgarniach 

  

ZA GŁOSEM MELPOMENY i TERPSYCHORY 
„ACHILLEIS* ST. WYSPIAŃSKIEGO w WYKONANIU ZESPOŁU TEATRU MIĘ- 

DZYSZKOLNEGO. — „KRÓLEWCZ FE NiKS* — BALET-PANTOMINA w 4-ch 

AKTACH W WYKONANIU UCZENIC I UCZNIÓW SZKOŁY BALETOWEJ P. N. 

MURASZOWEJ I P. C. JANUSZKOWSKIEGO. 

Jest w Wilnie Teatr Szkolny i jest 
Teatr Międzyszkolny. Teatr Szkolny — 
to teatr zawodowy, opracowujący przed- 
stawienia dla młodzieży szkolnej według 
planu, ustalonego w porozumieniu z Ku- 

_ ratorjum. Teatr Międzyszkolny — to 
przedstawienia amatorskie młodzieży 
szkół średnich. 

Całkiem inne zadania mają te teatry, 
innemi posługują się środkami, inne mo- 
gą mieć wyniki, bo co innego — patrzeć 
na sztukę, wykonywaną przez zawodo- 
wych artystów, a zgoła co innego — 
występować w roli artysty lub obserwo- 
wać grę swoich najbliższych kolegów. 
Inni są w tych teatrach artyści, — od- 
mienne nastawienie młodocianej publicz- 

_ ności. 
Przedstawienia teatru Międzyszkołne- 

go mają przedewszystkiem kolosalne zna 
czenie wychowawcze dla młodych arty- 
stów. Obcowanie koleżeńskie i wspólny 
wysiłek młodzieży różnych szkół, a jak 
w tym roku, — różnych wyznań i naro- 

_ dowości (gimnazja polskie im. ks. A. 
Czartoryskiego i |]. Słowackiego, biało- 
ruskie, żydowskie, Tow. Pedagogów, se- 
minarjum duchowne prawosławne), — 
wznoszenie się na rozkaz Melpomeny na 
wyżyny czystej sztuki, — to przecież jest 
rzeczą doskonałą i cudownie odświeża- 
jącą dusze. W obecnych czasach szcze- 
gólnie są potrzebne szerokie gesty i śmia 
że (wzlatywanie ponad poziom kłótliwego, 
złośliwego i zawsze nieuinego tłumu 
ludzkiego. 

Zespolenie młodzieży, wychowującejKisielewicz. 

się w odmiennych warunkach i do róż- 
nych należącej narodowości, ma niemałe 
znaczenie i dla reżysera, który może 
wydobywać mocniejsze indywidualności 
i stwarzać wyrazistsze typy. Tak w 
Achilleisie bardzo się przydała młodzież 
żydowska, która dała szereg barwnych 
typów, oraz alumni seminarjum  prawo- 
sławnego, którzy górowali nad kolegami 
większą dojrzałością. 

Nie wiem, czy Teatr Międzyszkolny 
inoże mieć zasadniczych przeciwników, 
którzyby całkowicie negowali jego war- 
tość; przypuszczać należy, iż — nie. Na- 
tomiast pewne zastrzeżenia i obawy na- 
suwają się odrazu i zawsze będą się na- 
suwały. Przedewszystkiem, czy praca, 
wkładana na młodych artystów, nie prze- 
kracza ich sił i mie przeszkadza im w 
nauce?.. Jest to pytanie najważniejsze, 
gdyż praca artystyczna może mieć war- 
tość tylko wówczas, jeżeli będzie się 
przyczyniała do wzmacniania jednostek; 
—.ósłabianie i wykolejanie (całkiem 
możliwe w pewnych warunkach) byłoby 
straszną klęską. : 

Mając bezwzględne zaufanie do kie- 
rownictwa, tej obawy jednak nie sposób 
się pozbyć, tembardziej, jeżeli się widzi 
wysiłek, który mógłby przestraszyć na- 
wet zawodowego artystę. 

Drugie pytanie, już zasadnicze, doty- 
czyć będzie repertuaru i  kierownictiwa. 
Poznaliśmy już dwie odmienne koncepcje 
Teatru Międzyszkolnego: inaczej pojmo- 
wał go p. W. Radulski, — inaczej p. A. 

  

P. Radulski, utalentowany reżyser, 
traktował młodzież szkolną, jako uczniów 
szkoły dramatycznej, — prowadził ćwi- 
czenia, które jej nie były potrzebne, wy- 
dobywał wielkie efekty, które jej wewnę- 
trznie nie wzbogacały. To była metoda 
niewłaściwa, bo przedewszystkiem po- 
zbawiona wartości pedagogicznych. 

Całkiem inaczej do zadań Teatru Mię 
dzyszkolnego podchodzi p. A. Kisiele- 
wicz, sam niegdyś pedagog, — szczery 
przyjaciel młodzieży, umiejący do niej 
się zbliżyć i zdobyć jej zautanie. P. Ki- 
sielewicz zbliża młodzież do sztuki w spo 
sób bardzo przemyślany i konsekwent- 
ny, nie szuka tanich efektów i stawia 
przed młodzieżą zadania wielkie, które 
wymagają wysiłku rzetelnego. Dlatego 
też operuje przedewszystkiem materjałem 
klasycznym. 

Zasada niezawodnie słuszna. Wyniki, 
jak naprzykład, w Fenicjankach, — bar- 
dzo dobre i ciekawe, ale i tutaj mogą 
nasunąć się pewne wątpliwości. 

Ograniczenie się tylko do repertuaru 
klasycznego jest niepodobieństwem, cho- 
ciażby tylko dlatego, że to wytworzyło- 
by nużącą monotonję, — trzeba myśleć 
o rozszerzeniu repertuaru, ale w jakim 
kierunku? Muszą to przecież być sztuki; 
stojące na wysokim poziomie artystycz- 
nym, zawierające barwne sceny zbioro- 
we, pozwalające na wprowadzenie więk- 
szej ilości osób, — no i mogące zacie- 
kawić młodych artystów. Typy bohate- 
rów muszą być bardzo wyraziste i nie 
zanadto skomplikowane, akcja powinna 
zawierać momenty mocne i odznaczać 
się wielką konsekwencją. Czy wiele sztuk 
odpowie tym wymaganiom?.. 

Jak jednak jest niebezpieczne odchy- 
lenie od tego wzoru, dowodzi Achilleis, 
wystawiony w teatrze ra Pohulance. Pan 
Kisielewicz nie uwzględnił tego, że nawet 
Ajschylos może być czasem bliższy 

  

OKRĘTOWYCH 

W tych dniach pojawiły się przed biurami 

Hamburg - America Line i North = German 
Lioyd plakaty, wzywające do bojkotu obu nie- 
mieckich linij. Bojkot zorganizowany został 

przez grupę oficerów armji amerykańskiej ży- 

dowskiego pochodzenia, na której czele stoi 
pik. rezerwy Levis Landes. Członkowie organi- 
zacji bojkotowej mają zamiar rozszerzyć ie 
antyhitlerowską organizację na cały świat i 

prowadzić agitację wśród kupców i przemys- 
łowców, których dotychczas odwiedzili i de- 

starczyli im informacyj, skąd mogą otrzymać 

towary, które dotychczas kupowali w Niem- 

czech. Organizatorzy ruchu spodziewają się, iż 

uda im się sparaliżjować zupełnie import nie- 
gniecki do Stanów Zjednoczonych. Bojkot obej 
muje nietylko linje okrętowe, ale także cały 
import niemiecki. Pozatem członkowie organi- 
zacji postanowili bojkotować podróże do Nie- 
miec i wszelkie przesyłanie towarów linjami 
niemieckiemi, 

Krótki dyskurs filozo- 
ficzny 

Pytanie: Co symbolizuje Loterja Pań 
stwowa? 

Odpowiedź: Loterja symbolizuje pra- 
wo każdego człowieka do szczęścia. 

Pytanie: Czy każdy powinien ubiegać 
się o szczęście? | 

Odpowiedź: Każdy. 

A więc ubiegajcie się! Ciągnienie I-ej 
klasy 27-ej Loterji już 18 maja. Główna 
wygrana 100.000 — złotych. Wiele in- 
nych wygranych wielkich i mniejszych, 
40 wygranych pocieszenia po 1000 zł. 
każda. Tak zwane stawki wygrywają re- 
alną stawkę. 

współczesnej młodzieży, niż Wyspiań= 
ski. Młodzież dobrze odczuła Ajschylosa 
w roku zeszłym, na Wyspiańskim jednak, 
który według określenia Sinki, przepro- 
wadził rewizję lljady, stanowczo się za- 
łamała. Achilleis jak najmniej nadawał 
się do wykonania w Teatrze Międzyszkol 
nym. Składający się z drobnych, słabo 
powiązanych scen, odznaczający się 
nadmiarem liryzmu Achilleis wymaga bar 
dzo subtelnego cieniawania w interpreta- 
cji poszczególnych postaci, co, rzecz ja- 
sna, przekracza siły młodych amatorów. 

Młodzież nie mogła wydobyć głównej 
idei utworu, nie potrafiła wżyć się w bar- 
dzo naogół skomplikowaną psychikę bo- 
haterów. Całość więc była dość mglista, 
natomiast poszczególne sceny i łatwiej- 
sze do ujęcia typy wypadły wcale do- 
brze. Szczególnie dobre były sceny zbio- 
rowe, a przedewszystkiem scena śmierci 
Leokoona. 

Poszczególni wykonawcy nieraz by- 
wali bardzo ciekawi, gdy czuli mocniej- 
szy grunt pod nogami i mogli. wyłado- 
wać swą energję i zapał. 

Inteligentnie została odtworzona rola 
Achillesa, dobry był Laokoon, któreg 
jednak zmęczył straszliwie długi mono- 
log, wcałe niezły Marsjas, — Ulisses był 
ciekawy, jako typ, natomiast dykcja moc 
no szwankowała. ; 

Bardzo dobre pod każdym względem 
były Noc, Pantezilea, Kassandra, Hele- 
nA... - 

Zresztą pod adresem każdej młodej 
artystki i każdego artysty możnaby by- 
ło powiedzieć słowo uznania. 

Rzetelność pracy iwielka. Nawet dro - 
biazgi są dobrze przemyślane i pieczo- 
łowicie wykonane. To ujmuje i daje gwa 
rancję powodzenia na przyszłość. Kto 
wykonał świetną tarczę Achillesa? 

Teatr Międzyszkolny niezawodnie 
ma wielką rację bytu. Że ma szlachetne 

Na Zjeździe Nauczycielstwa 
Jako przygodny i bezstronny obser- 

wator byłem na dorocznym walnym zjeź- 
dzie Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Okręgu Wileńskiego, który obradował w 
Wilnie w przeciągu 3 dni w dniach 12, 
13 1 14 maja b.m. 

Jedenasty to juž raz zbierają się nau- 
czyciele szkół powszechnych, aby rzucić 
okiem wstecz na prace dokonane, zakre- 
Ślić plan prący na rok przyszły i omówić 
bolączki. 

Każdy zna i wie, jak ciężką jest do- 
la nauczyciela szkoły powszechnej, szcze 
gólniej w naszym kraju, często w zabi- 
tych deskami osiedlach, gdzie trzeba 
przełamywać imur uprzedzeń i nieuino 
Ści z rozmaitych stron, gdzie także czę- 
sto i inteligencja rozmaitych odcieni też 
nie bardzo przychylnie się ustosunkowu- 
je ze względu partyjnego nastawienia. 
To też znając tę dolę, to nikłe uposaże- 
nie, ten brak często elementarnych wy- 
gód, ten brak zupełny kontaktu z inteli- 
gentymi ludźmi, brak kulturalnych roz- 
rywek po pracy — te szykany i cierpko- 
ści — należy skłonić czoło przed nauczy- 
cielem polskim, który nietylko trwa na 
swym ważnym posterunku państwowym, 
lecz pracuje we wszelkich dziedzinach 
pracy kulturalnej na wsi, a jak trudna 
jest tu praca w zacofanych wsiach na- 
szych wiem i ja coś niecoś jako wieś- 
niak, który przed wojną coś organizował 
na wsi. — Ponieważ chodziło o jednoli- 
ty kierunek tej działalności, zorganizo- 
wano związek nauczycielstwa, dziatal- 
ność którego odźwierciadlają dostatecznie 
sprawozdania, do których odsyłam cieka- 
wych. — Zaznaczyć muszę, że związek 
liczy na terenie okręgu * j. 'w wojewódz- 
twie wileńskiem, nowogródzkiem i 4 
powiatach białostockiego 4000 zgórą 
członków. 

Zjazd otwarto w dn. 12 b.m. pod prze 
wodnictwem prezesa Związku posła Do- 
bosza w sali Śniadeckich U.S.B. Na wstę 
pie, zaraz powitania przedstawicieli 
władz, USB i rozmaitych organizacyj, 

wśród tych przemówień wyróżniły się 
serdeczną nutą a zwięzłą formą przemó- 

wienia kapitana Strzelca Ptaszyńskie- 

go, wiceprezesa Zw. Legjonistów Ko- 
złowskiego i prezesa Federacji oraz 
związku oficerów rezerwy p. Góry. 

W powodzi przemówień zresztą zu- 

pełnie słusznych o kulcie dla państwa, 
miłem było usłyszeć także i słowo Oj- 
czyzna w przemówieniu przedstawiciela 
Strzelca. 

Po obradach komisji — rozpoczęto 

obrady na plenum nad sprawozdaniem i 

absolutorjum. 
Ogólna atmostera była solidarna w 

wyrażeniu nietylko absolutorjum zarzą- 
dowi, z posłem Doboszem na czele, lecz 
szczerego podziękowania za obronę in- 
teresów nauczycieli i interwencję, gdy 
zachodziła potrzeba całemu zarządowi, a 
w szczególności posłowi  Doboszowi. 

Lecz zupełna zgoda nie jest cechą na- 
szą, a kłó'liwość i prywatne animozje 
zawsze wyłażą, gdy tylko Polacy zbiorą 
się na obrady. Tak było i tutaj. — Zna- 
lazła się garstka członków, która wciąż 

nazywała siebie opozycją, (warto by to 

słowo wyrzucić ze słownika obrad spo- 
łecznych i zawodowych, bo nadaje się: 
ono tylko do stosunków politycznycn); 
— zabrała się ona do krytyki z niesły- 

chanym tupetem: nie słyszałem prawie 

rzeczowych argumentów, a jeśli i byty 

te natychmiast sur le champ, zostały wy- 

jaśnione i odparte wszechstronnie przez 
przewodniczącego posła Dobosza. Nato- 

iniast osobistych, niczem  nieusprawie- 

dliwionych, lub wręcz kłamliwych wy- 

ciecźek było sporo. I na tem tylko opie- 

rali się „opozycjoniści*. Spotkała ich 

za to zasłużona kara. jedni musieli od- 

wołać lekkomyślnie powtarzane, zasły- 

szane z trzecich ust plotki bezsensowne. 

Drugich zmiażdżył dosłownie przewodni- 

ambicje i zdolny jest do wykonania rze- 
czy śmiałych i trudnych, — jak dowiódł. 

Należy więc życzyć mu dalszego roz- 
woju, organizatorom zaś i kierownikom 
wyrazić szczere uznanie. 

x k ož 

Również w teatrze na Pohulance od- 

był się w niedzielę 14 b.m. popis szkoły 

baletowej p. N. Muraszowej i p: C. Ja- 

nuszkowskiego. 

Został wystawiony balet „Królewicz 
Feniks — zajmująca i barwna bajka, 
która uzyskała efektowną oprawę deko- 
racyjną, pomysłu p. Makojnika. 

Popis wypadł doskonale, szczególnie, 
jeżli uwzględnić to, że szkoła istnieje do- 
piero od roku. Młodzież starsza, natural- 
nie, miała już przedtem pewne przygoto- 

wanie, ale małe, przemiłe bąki zademon- 
strowały swoje talenty w sposób szcze- 
gólnie imponujący, bo wykazujący świet- 
ny rozwój. 

Jako całość — Królewicz Feniks jest 
pierwszorzędnem przedstawieniem dla 
dzieci, — treść nieskomplikowana i wyra 

zista, oraz nadzwyczajna rozmaitość mo- 

tywów tanecznych, — zawsze bardzo 

pomysłowych, efektownych i opromie- 

nionych humorem, — sprawia, że wido- 

wisko budzi zaciekawienie, bawi i 

Sza, szczególnie młodzież. —, 
Jako soliści w głównych rolach wy- 

stąpili p. T. Lisiecka (Królewna) i p. 
Januszkowski (Królewicz). 

Oboje niezmiernie efektowni. Talent 
p. T. Lisieckiej rozwija się w sposób im- 
ponujący!  Pogratulować, — no i ży- 
czyć szerszego terenu do 'wykazania 
swych nieprzeciętnych zdolności»... 

Wielka ilość kwiatów i pudełka cu- 
kierków, które na zakończenie ozdobiły 
scenę, jako wyraz wdzięczności widzów, 
dobrze odźwierciadliły nastroje publicz- 
ności. 

WZTU- 

  

czący w doskonałej, spokojnej i rzeczo- 
wej przemowie, wykazując ich złą wolę 
i intrygę, która juź przed zjazdem — 
operowała anonimową odezwą, do któ- 
rej autorstwa dziwna rzecz na źjeździe 
nikt nie śmiał się przyznać. Muszę do- 
Gać, że jeszcze przed przemówieniem po- 
sła Dobosza zabierało głos sporo człon- 
ków zgromadzenia, wyrażając w serdecz 
nych słowach uznanie dla działalności 
posła Dobosza i zarządu i energicznie 
odpierając zarzuty niefortunnych opozy- 
cjonistów. To też po mowie posła Do- 
bosza niemilknący grzmot oklasków był 
odpowiedzią niedwuznaczną. 

Na koniec zachowałem dwa komiczne 
argumenty opozycji i jeden to, że poseł 
Dobosz jest niechętnie widziany przez 
Kuratorjum; wprost uczom własnym nie 
"wierzyłem. Więc członkowie zarządu sta- 
wią zarzut prezesowi, że stając energicz- 
nie w obronie związkowców — (1300. 
skutecznych interwencyj) naraził się wła 
dzom szkolnym, lecz przecież powinni 
być właśnie za to najbardziej wdzięczni. 
Taka argumentacja « wykazuje rzeczywi- 
ście li tylko osobistą animozję, która 
mogła dyiktować podobne niedorzeczno- 
ści. — lnny, humorystyczny zarzut sta- 
'wiany prezesowi, to nieuprzejme  usto- 
sunkowanie się prezesa do pewnych pań 
z pewnego związku. Przy ogólnej ucie- 
sze, słuszną odprawę dał prezes Dobosz, 
że społeczna działalność to nie teren wo- 
skowanych parkietów salonowych; a ja 
pozwolę sobie dodać, że kobiety, pracu- 
jące społecznie, powinny zapomnieć o 
przywilejach markiz z XVIII w., a pamię- 
tać o dostatecznem chyba równoupraw- 
nieniu społecznem kobiet i mężczyza. 

Finał zjazdu — wybory zarządu wy- 
kazały, że cała „opozycja', to bańka my- 
dlana — to sztuczna impreza nie mają- 
ca ani krzty gruntu pod nogami. Lista 
Zarządu przeszła prawie jednomyślnie, a 
poseł Dobosz został wybrany na prezesa 
190 głosami na 203 głosujących. Wów- 
czas, gdy kandydat opozycji p. Dracz, 
otrzymał 10 gł. Widocznem było z całego 
przebiegu zjazdu, że nieliczne jednostki 
dały się użyć do roboty, której nici jed- 
nak prowadzą nazewnątrz. Wewnątrz 
związku nie widać żadnych tarć — co 
napawa otuchą, że są jednak organizacje 
w Polsce, gżdzie praca idzie zgodnie. 

Oby tak było i nadal i wszędzie u 

nas. Euzebjusz Łopaciński 

D-r. I. NEJMAN 
i D-r. F. NEJMANOWA 

choroby nerwowa 
przyjmują od 9—22 i 5—7 
Zawalra 10, tel. 16-38 

$prostowanie urzędowe 
NIEPRAWDĄ JEST, ŻE ŚLEDZTWO 

ZOSTAŁO WDROŻONE, — PRAWDA 

JEST, ŻE ŚLEDZTWO ZOSTAŁO 

ROZPOCZĘTE. 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe- 

cenia Publicznego nadsyła następujące sprosto 
wanie urzędowe: 

Na podstawie art. 21 dekretu w przedmio- 

cie tymczasowych przepisów prawnych z dnia 
7 lutego 1919 roku (Dz. Praw z dnia 8 lutego 
1919 r. nr. 14 poz. 186) — proszę o zamie- 
szczenie w najbliższym n-rze czasopisma „Sło- 
wo”, w miejscu, gdzie była podana notatka 
„Dyr. Stefan Rygiel oskarżony o nadużycia” 
(Nr. ill z 25 kwietnia 4933), następującego 
sprostowania: nieprawdą jest, że „na wniosek 
prokuratora zostało wdrożone śledztwo prze- 
ciw dyrektorowi bibljoteki uniwersytetu dr. Ry 
glowi”, jak i dałsze wiadomości podane w wy 
mienionej notatce nie są zgodne z prawdą, na- 
tomiast prawdą jest, że śledztwo w sprawie 
nadużyć zostało rozpoczęte i dotąd ukończone 
nie zostało. 

  

  

Naczelnik Wydziału 

(—) B. Kiełski. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
A ! (AS ADS STI IS UAI STATEK RRT На 

Krėlėwicza Feniksa warto powtórzyć 
— a nawet niejeden raz, aby wszystkie 
dzieci wileńskie (a i nietylko dzieci!) 
mogły zobaczyć nadzwyczajności, które 
się działy na dnie morza, w krainie bajki. 

W. Charkiewicz. 

P. S. W recenzji „Dziewiątej Fali" (Nr. 
126), jak się okazało, niesłusznie skrzywdziłem 
autora nowelki „Zwycięzca”, mówiąc, że rywa 
lizacja chłopców o względy niebieskookiej Nel 
miała charakter walki troglodytów. Nel przy- 
rzekła tańczyć ze zwycięzcą na zawodach nar- 
ciarskich. Irek, obawiając się Mietka, podciąi 
mu rzemienie u nart. Autor tak kończy swoją 
nowelkę: 

Wtem z Mietkiem stała się dziwna rzecz. 
Zachwiał się jakoś... Jedna narta wyszła wyso- 
ko w górę. Zdawało się, że odzyska równowa- 
gę. Lecz, nie. Rzuciło nim strasznie w zbity, 
twardy śnieg. 

W oczach Irka zamigotał radosny promyk.. 

Mietek podniósł się zwolna. Nie otrzepywał Si: 

W ręku trzymał zerwane wiązanie. Płakał. Ca- 

ły wysiłek na nic. Z rozpaczą i nieukrywaną 
zawiścią patrzył na mijających go zawodników 
Irek wyszedł ze swego ukrycia pod roztožy- 
stym Świerkiem. Szedł na jednej narcie. Serce 
waliło mu mocno w piersiach. Oczy jakoś dzi- 
wnie błyszczały. W szerokiej rękawicy tkwiły 
jego własne rzemienie. 

Tego samego dnia „na wieczorku gimna- 
zjalnym, niebieskooka Nel szałała z Irkiem. Mie- 
tek, bohater szkoły, siedział i sprzedawał bile- 
TV A 

Mlody autor w lišcie do mnie ttumacžy: „Prze | 
cież Mietek nie mógłby być „bohaterem szko- 
ly“, gdyby nie zwyciężył w zawodach. Zwy- 
cięstwo zaś swoje zawdzięcza temu, że jego 
rywal pod wpływem wyrzutów sumienia oddał 
mu w ostatniej chwili swe wiązanie wzamian 
za poprzednie, podcięte scyzorykiem'.. с 

Serdecznie się cieszę, że ta przygoda tak 
się szczęśliwie zakończyła i przepraszam tak 
autora, jak i Irka za wyrządzoną im krzywdę, 
choć — Bogiem a prawdą — nawet i teraz 
nie widzę w tekście tego, co znajduję w liście. 

Ale mniejsza z tem: wystarczą szlachetne 
intencje. 

Nie rozumiem tylko bohaterki nowelki: 

przecież najwyraźniej przyrzekła tańczyć ze 
zwycięzcą, tymczasem „szałała* z kim innym... 

No, i jak tu wierzyć kobietom?... W. Ch.



  

  

  

Z NASZEGO ŽYCIA 
Drohiczyn nad Bugiem. 

Niezbyt dawno, opowiadając o przyjeździe 
wizytatora szkół, zaznaczyłem, że z tego po- 
wodu mieliśmy małe trzęsienie ziemi. Był to 
zwrot niepokojący. Pani O. M., tutejsza nau- 
czyciełka, ma w Wilnie przyjaciółkę, która te 
słowa wzięła w znaczeniu dosłownem i пар!- 

sała do p. O. M. list trwożliwy, prosząc o biiż 
e szczegóły klęski, która nawiedziła Drohi- 

czyn nad Bugiem! 

     

    
Każdy nauczyciel, w czas i nieczas, s 

szy e potrzebie wychowania narodowego, 

łecznego i państwowego. To wychowanie ma 

polegać na przygotowaniu młodzieży do życia 
i na wprowadzeniu jej na $ ki powinności 
życiowych. Obowiązek wychowania zaczyna 
się od chwili „wiem* i kończy się na krańcu 
doczesności. Wszystkie pierwiastki wychowaw 

cze w rodzinie,szkole i w życiu wchodzą w 

zakres wychowania, ażeby człowiek poznał, ze 
człowiekiem jest. Lecz aby dojść do takiego 
zespołu, nauczyciel powinien przerastać miarę 
średnią i pracować ustawicznie nad wydosko- 

nałeniem w sobie człowieka: esto unus do te 
habentibus. Wówczas każda lekcja, o ile bę- 

  

        

  

   

dzie gruntownie w prawdzie ujęta i ргхерго- 
wadzena, Stanie się czynnikiem  bezwątpienia 

wysoce dodatnim i w rozrachunku  państwo- 
wym będzie nasieniem najpiękniejszych cnót 
obywatelskich. Kto się zaś w pracy nad sobą 
zaniedbuje, ten się zniża duchowo i stacza na 
płaszczyzny przyziemne; składa swoje zasady 
i połoty do kuferka życiowego, a dla pewno- 
ści siada na nim... Obłoki bezwodne. 

  

. * * ® 

Mieliśmy w tych dniach dwa dziwowiska 
przepłynął przed nami biały statek z bada- 

jącymi drogi wodne, i przetoczył się przez uli- 
ce riaszej mieściny samochód straży ogniowej. 
Wiemy, że to gdzieindziej nie stanowi przed-. 
miotu ani ciekawości, ani zbiegowiska, ale du- 
sze nasze nie są: wrażeniami stępione, więc sta- 
tek i samochód,są wdzięczną osnową  roz- 
mów. Mamy takich, którzy nietylko nie jeździli 
koleją, lecz nawet nie widzieli, jak wygląda 
parowóz, wagony i tor kolejowy. 

   

* > * 

U przystanku autobusėw, na šcianie  do- 
mu, wywieszono tablicę z rozkładem jazdy sa- 
mochodowej. Bardzo to dobrze, że mamy ja- 
kiś, choć niebardzo ustalony, plan jazdy. A jak- 
że byłoby pożytecznie mieć podobną tablicę 
przy nazwie ulic. Są ulice: Mickiewicza, Sło- 
wackiego, Kościuszki, 3-go Maja i t.p., ale 
kto rozumie, co znaczą te nazwiska i nazwy? 
Ludzie wykształceni — wiedzą; gromady lu- 
dzi — ani siędomyślają. Gdyby były tablice z 
najkrótszem wyjasnieniem, — mieliby ludzie i 
wskazówkę i naukę obywatelską. 

* 

W tutejszym urzędzie pocztowym mamy 
malutki pokoik dla publiczności. Między okiea- 
kami zawieszono dwie prośby, drukowane po 
polsku: o zdejmowanie cząpek i nie palenie 
tytoniu. Nie rozumiem, dlaczego p. kierownik 
urzędu pocztowego kazał wydrukować w ję- 
zyku niezrozumiałym, bo nikt się z temi nad- 
pisami nie liczy: wszyscy w czapkach i wszy- 
scy z papierosami w ustach!.. Radziłem kilka- 

* * 

krotnie napisać po francusku, może to będzie 
i zrozumiałe i skuteczne. 

* * * 

Spotykamy codziennie bezrobotnych z róż 
nych stron. Wszyscy poubierani porządnie, 
wsparcia wymagają stanowczo, niegrzecznie i 
bezwarunkowo. Widziałem takich, którzy, 
wchodząc do mieszkania, nie raczą zdjąć okry- 
cia głowy. -oś bardzo niezdrowego i niebez- 
piecznego roznoszą ci panowie po wsiach i 
miasteczkach polskich. 

Ks. Michał Rutkowski. 
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Z izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie 
— Ustalenie projektu norm średniej zysko- 

wności. — W dniu 11 maja rb. odbyło się w lo 
kalu łzby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie 
pod przewodnictwem wiceprezesa p. M. Żej- 
my posiedzenie izbowej komisji podatkowej dla 
ustalenia norm zyskowności w związku z wy- 
miarem podatku dochodowego na rok 1933. W 
wyniku dyskusji normy te zostały ustalone dla 
okręgu wszystkich 4 izb skarbowych, czynnych 
na terenie Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. 

— W sprawie korzystania z usług Banku 
Akceptacyjnego. — Komitet organizacyjny Ban 
ku Akceptacyjnego zwrócił się do Izb Przemy- 
słowo - Handlowych o podanie mu w najbliż- 
szych dniach wykazu największych przedsię- 
biarstw handlowych, które zdaniem Izb powin- 
ny korzystać z usług tego Banku. Chodzi tu o 
przedsiębiorstwa, które posiadają wierzytelno- 
ści rolnicze i -pragnęłyby nawiązać współpra- 
<ę z Bankiem Akceptacyjnym. Przedsiębiorstwa 
handlowe średnie i mniejsze będą zgłaszane 
później, listę zaś przedsiębiorstw  przemysło- 
wych ustali departament przemysłowy  Min.. 
Przemysłu i Handlu. 
z Przedsiębiorstwa zainteresowane mogą zgło 

sić się do Izby P.-H. w Wilnie (pokój nr 4) 
podając lączną: sumę wierzytelności rolniczych 
podług obecnego stanu. r 

Towary reglamentowane, — 7° эу 
Przemysłowo - Handlowej dowiadujemy się, iż 
podania o udzielenie zezwoleń na przywóz to- 
warów reglamentowanych, objętych ostatnie:ni 
listami zakazów (Dz. UPR. nr 18 z r. 1933) a 
w szczególności: nasion oleistych, przypraw ko 
rzennych, skór futrzanych itp., z kontyngentów 
na miesiąc czerwiec — lipiec rb. należy skła- 
dać do Izby w trybie normalnym za pośredni- 
ctwem lokalnych organizacyj i związków gos- 
podarczych najpóźniej do dnia 24 maja rb. 
włącznie. 

: Zapotrzebowania, zgłoszone po tym termi- 
nie. będą uwzgiędniane tylko w zależności od 
stanu rezerw, pozostałych po zasadniczym po 
dziale kontyngentów. я 

— Notowania cen bydła. — W dniu 11 bm. 
odbyło się w lokalu Izby Przemysłowo - Han- 
dłowej w Wilnie posiedzenie podkomisji orga- 
nizacyjnej komisji notowań cen bydła i mięsa. 
Na przewodniczącego podkomisji powołany zo 
stał p. inspektor Mroszczyk. 

Zebranie „powierzyło opracowanie projektu 
statutu komisji notowań cen bydła i mięsa 
p. p. Mroszczykowi i Oszmanowi przy współ 
udziale biura Izby P.-H. w Wilnie. 

żywą dyskusję wywołała kwestja rozpano- 
szonego na rynku wileńskim tajnego uboju, — 
stwarzającego niezdrową konkurencję dla ucz- 
ciwego handłu.. Przyjęto rezolucję, w myśl któ 
rej podkomisja deklaruje gotowość współpracy 
z władzami administracyjnemi i samorządem 
terytorjalnym w zakresie zwalczania tajnego u- 
boju i jednocześnie prosi magistrat o dostar- 
czesie materjałów dotyczących tej kwestji. 

Postanowiono również zwrócić się do magi 
stratu z prośbą 0 umożliwienie funkcjonowania 
członkom komisji notowań cen bydła na tere- 
nie rzeźni i udzielenie tamże niezbędnego lo- 
kału. у 
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Wschód słońca p, 3,17 

Zachód złońca g. 7,14 
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E WANDY KULWIEČ FRYDRYCHOWEJŲ 
i otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 

8 teka, pianiuc, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie. Doskonała kąpie), anto. 

I Dojazd z Baranowicz lub Nowogródka 

4 leżności od pokoju. — Poczta Walówka W 
4 koło Nowogródka, Andrzejkowo “ 
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RESDURUNWWENYZ 2. 
WTOREK 

Dzis 16 

Jatro 
Paschalisa B, 
L 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 15 MAJA 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura najwyższa: +16. 

Temperatura najniższa: 4-3. 

Opad: 

Tendencja: stan stały. 
Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-t 

Najpierw pochmurno i deszcze. — Potem 

zachmurzenie zmienne, — Chłodniej. — Umiar- 
kowane wiatry północno - zachodnie. — Sła- 

PENSJOKAT w AAORZEJKORE X 

słoneczne, wspólny salon i taras, bibijo- 

a 
autobusem. Ceny 350, 4,— i 4.50 w ze 

EMIEERENZEEZRE TA 

Bł. Andrzeja 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

Temperatura średnia: + 14. 

Wiatr: cisza. 

na dzień dzisiejszy: 

ba skłonność do burz. 

—Nabożeństwo prawosławne. —- JE. pra- 
wosławny arcybiskup wileński Teodozjusz, w 
asystencji proboszczów wszystkich wileńskich 
parafij prawosławnych oraz członków tutejsze- 
go konsystorza prawosławnego celebrował dn. 
15 bm. w cekrwi klasztoru św. Ducha solenne 
nabożeństwo na intencję Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej Ignacego Mościckiego z powodu 
ponownego objęcia przezeń najwyższego urzę- 
du w państwie. Na nabożeństwie obecny był 
imieniem p. wojewody wileńskiego radca U. 
W. Wiktor Piotrowicz. Po nabożeństwie JE. ks. 
arcybiskup złożył na ręce przedstawiciela wła- 
dzy państwowej najlepsze życzenia dla Rzeczy- 
pospolitej i jej Prezydenta. 

* URZĘDOWA 
— Pan wojewoda wileński przyjął w dniu 

15 bm. opuszczającego Wilno komendanta wo 
jewódzkiej policji państwowej podinspektora 
Eugenjusza Konopkę oraz nowomianowanego 
komendanta policji państwowej w Wilnie in- 
spektora Aleksandra Buczowskiego. 

— Starosta grodzki p. Wacław Kowalski 
wyjechał na kilka dni do Warszawy. Zastępuje 
p. starostę wicestarosta p. Czernichowski. 

MIEJSKA 

WYJAZD PREZYDENTA. Jutro we 
środę wyjeżdża do Warszawy prezydent 
miasta dr. MW, Maleszewski, w celu zaia- 
twienia szeregu spraw miejskich. 

— O ŚWIATŁO NA TRAKCIE BA- 
TOREGO. Mieszkańcy ulicy Trakt Bato- 
rego skierowali do magistratu petycję, w 
której wskazują na  amormalne stosunki 
tam panujące, Ulica ta nie posiada ani po- 
rządmej jezdni i chodmików, tonie w ciem- 
mościach, narażając przechodniów, na ró- 

żne niebezpieczeństwa. Zainteresowani pro 
szą magistrat '« pierwszym rzędzie o jak- 

najszybsze oświetlenie ulicy. 
— UBEZPIECZANIE BUDOWLI. — 

W magistracie omawiana jest obecnie 
sprawa sposobu ubezpieczania domów 
miejskich. : 

Dotychczas dwie trzecie stawki: ubez- 
pieczeniowej miszczano w P. Z. U., resztę 
zaś w jednem z prywatnych towarzystw. 

Obecnie aktualną jest kwestja, jakie 
towarzystwo ofrzyma wi roku bież. kontym 
gent ubezpieczeniowy. 

WO]SKOWA 

—PBWIDENCJA LUDNOŚCI. O każ- 
dej zmianie życiowej, szczególnie mężczy- 
źmi, winni powiadamiać władze PKU i biu 
ra meldunkowe. Obowiązek ten rozciąga 

się również w razie zawarcia związku mał- 
żeńskiego. Od chwili spisania aktu w ter- 
minie 4-dnilowym odmośne zmiany w ksią- 
żeczce wojskowej i paszporcie winne być 
już dokonane. 
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PRACA POSŁÓW W TERENIE 
W niedzielę 14 bm. w różnych ośrodkach 

Wileńszczyzny odbyły się z inicjatywy komó- 

rek organizacyjnych BBWR zgrofnadzenia lud” 

ności, na których to zgromadzeniach w charak 

terze prelegentów wystąpili członkowie Wileń- 

skiej Grupy Regjonainej Posłów i Senatorów 

a tu i ówdzie wybitni działacze lokalni Na ko 
nieczność zorganizowania owych masowych ze 

brań wpłynęła samorzutnie ludność Wileńszczy 

zny w celu zapoznania się ze szczegółami prze 

biegu ponownego wyboru na Stanowisko Gło- 

ERRA 

— Kąpanie poborowych. — Ci poborowi, 
którzy zgłaszają się przed komisją brudni, są 
przymusowo kierowani do kąpieli, a potem do- 
piero poddawani ogiędzinom lekarskim. 

Jak dotychczas, do kąpieli skierowano za- 
ledwie parę osób. 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akademików. — Na 

walnem zgromadzeniu z dnia 7 maja 1933 roku 
członków Sodalicjj Marjańskiej  Akademików 
USB w Wilnie, wybrany został zarząd w skła- 
dzie następujący! 

  

Prezes sodalicjj — sod. Wacław Orłowski; 
wiceprezes zewn. — sod. Ryszard Roder; v 
ceprezes wewn. — sod. Kazimierz Markowski; 
sekretarz — sod. Roman Komorowski; skarb- 
nik — sod. Jerzy Pereszczako;. przewodniczą- 
cy sekcji uświadomienia religijnego — sod. 
Henryk Polakowski; przewodniczący sekcji Ak- 
cji Katolickiej — sod. Józef Sarnacki; przewod 
niczący sekcji wyrobienia wewnętrznego 
sod. Delalicz-de-Laval. 

W skład komisji rewizyjnej weszli: przewo- 
dniczący — sod. Józef Rodziewicz; członkowie 
— sod. Stanisław Dąbrowski i sod. Sylwester 
Gołębiowski. 

— Próba Chóru Akadetmickiego odbędzie 
się we wtorek 16 maja w Ognisku Akademic- 
kiem o godz. 8 wiecz. punktualnie. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja gimnazjum im. Kr. Zygmunta 

Augusta w porozumieniu z Sekcją Pozaszkoiną 
Centrali Opiek Rodz. zawiadamia o mającym 
się odbyć dnia 16 maja o godz. 17-ej w sali 
gimnazjum odczycie p.t.: „Psychołogja wieku 
dojrzewania” Wygłosi p. M. Kap. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Jutržeįsza Środa Literacka, .sto dziewięć 

dziesiąta z rzędu będzie próbą krytycznego bi- 
lansu wszystkich wieczorów środowych, które 
odbywały się w Wilnie pod egidą Związku Li- 
teratów. Materjał do dyskusji na ten temat da- 
dzą z pewnością referaty Jerzego Wyszomit- 
skiego i Stanisława Węsławskiego, którzy po 
ruszą sprawę programów „śŚród literackich" о- 
raz stosunek publiczności do nich. | 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla wprowa 
dzonych gości 1 zł. Młodzież akademicka korzy 
sta ze zniżek. 

— 15 posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego 
wspólnie z Kołem Wileńskiego T-wa Interni- 
stów Polskich odbędzie się dnia 17 bm. o godz. 
8 wiecz. w sali przy ul. Zamkowej nr 24 z 
następującym porżądkiem dziennym:. 

1) Prof. dr Pelczar i dr. Nikołajewa: —- 
O plytkogramie u rakowatych; dr J. Klukow- 
ski: — Ciśnienie średnie; 3) dr. Achmatowicz 
i dr. Frydman: — W sprawie ostrych scho- 
rzeń trzustki; 4) dr. S. Januszkiewicz: — Zna- 
czenie badania radjolog. w rozpoznawaniu i 
leczeniu wrzodu okrągłego żołądka; 5) dr. Se 
gal : — Wartości kliniczne wykrywania deute 
roporfiryny w stolcu; prof. dr A. Januszkiewicz 
—_O normalnej krzywej  elektrokardiograficz- 
nej. 

— Nadzwyczajne walne zgromadzenie T-wa 
Szachowego. — W dn. 13 bm. odbyło się wal 
ne zgromadzenie członków T-wa Szachowego. 
Zatwierdzono i powierzono do zrealizowania 
szereg doniosłych dla istnienia Towarzystwa 
wniosków. Między innemi uchwałono obniżyć 
opłatę za grę do 20 gr. na godzinę, co niewąt 
pliwie przyczyni się do spopularyzowania sza- 
chów — tej pięknej, królewskiej gry. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR podaje 
do wiadomości swych członków, iż w dniu 19 
maja rb. o godzinie 19 w lokalu zarządu (ul. 
Wileńska 33), odbędzie się odczyt p.t. „Niem- 
cy hitlerowskie", który wygłosi kol. poseł Mac 
kiewicz Stanisław, po powrocie z Berlina. 

— ZJAZD DROBNYCH HANDLARZY 
W dniach 4 i 5 czerwca odbędzie się w 
Warszawie ogólnopolski zjazd. drobnych 
kupców żyd, Udającym się z (Wilna na 
zjazd władze kolejowe udzielą 50 proce, 
zniżek przejazdowy:ch. 

RÓŻNE 
— Przedstawiciele Izby P.-H. w Wilnie w 

urzędzie do spraw finansowo - rołnych. —Do 
urzędu rozjemczego do spraw finansowo - rol- 
nych na województwo wileńskie zostali powo- 
„ani jako przedstawiciele Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wilnie p. p. radcowie lzby Fie- 
Gorowicz i Łastowski, oraz kierownik działu 
finansowo - kredytowego biura lzby p. Jutkie- 
wicz. 

— Odznaczenie działaczy LOPP. — Z o- 
kazji jubileuszu 10-lecia LOPP za pracę w dzie- 
dzinie rozwoju LOPP oraz prace związane z 
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WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ i SKŁAD FABRYCZNY 

ACHY OCYNKOWANEJ 
Górnośląskich Zjednoczonych Hut 

KRÓLEWSKA I LAURA Sp. Akc. 
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Biurc: Jagiellońska 3, tel. 8-11 
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Okres wyładowań atmosferyczn. 
WILNO. — Onegdaj wieczorem nad powia- 

term dziśnieńskim przeszła burza połączona z 

piorunami, podczas której zanotowano szereg 

wypadków. 

We wsi Soroki, gminy jaźnieńskiej piorun 

uderzył w dom Filipa Gonczarenka, zabijając 
12-letnią dziewczynkę. Ponadto doznał poraże- 

nia 14-letni syn Gonczarenka Piotr. 

W tej samej wsi piorun wzniecił pożar, ni- 
szcząc kilka budynków gospodarczych. Straty 
wynoszą 3 tysiące złotych. 

2 8 

ч .!Чі::‘ч;укю a as nawiedziła rów- 
nież szereg jscowości w powiecie wil. 

- trockim. Uszkodzeniu uległy szlaki telefonicz 
ne w gminie szumskiej i innych. 

Tragiczna przejażdżka kajakiem 
WILNO. — Na terenie majątku Świętniki w 

gminie trockiej podczas przejażdżki po tamtej 
szem jeziorze wywrócił się kajak, którym je- 

chał 19-letni Stanisław Zniszczyński. 

Chłopak utonął i zwłoki wydobył dopiero 

po pewnym czasie jego ojciec. 

Wilki zjadły dziecko 
BARANOWICZE. — Mieszkanka maj. Hasz- sie w bagnach czaszkę zaginionej i część no: 

czyn gminy Niedźwiedzice zameldowała post. gi. 
p. p. w Niedźwiedzicach, o zaginięciu w dniu 
6 maja 6-letniej córeczki Marji w lesie maj. 
Zielonka w czasie paszenia krów — W dniu 
11 maja podczas poszukiwań odnaleziono w le 

Przy szczątkach zwłok widziano jakoby wil- 
ka, z czego należy wnioskować, że dziewczyn- 
ka została rozszarpana przez dzikie zwierzęta. 
Szczątki zabezpieczono. 

     

wy Państwa Prezydenta Ignacego Mościckiego. 

Według dotychczasowych relacyj z terenu 

wszystkie niedzielne zebrania miały charakter 

spontanicznych manifestacyj ku czci reprezen- 

tanta majestatu Rzeczypospolitej, i  wiełkiego 

syna tej ziemi Marszałka Piłsudskiego, tak bar 

dzo tu w najszerszych warstwach popularnych 

i uwielbianych. 

Najliczniejsze bodaj zebranie odbyło się w 
Trokach. Zgromadzona ludność miasteczka i 

okolicznych wsi w ilości około 600 osób, wy- 
słuchała z zaciekawieniem doskonałego refera- 

tu posła dra Stefana Brokowskiego, który zo- 

brazowawszy przebieg wyborów Zgromadzenia 

Narodowego w Warszawie w dniu 8 maja rb. 
— napiętnował 

nych. Wysłuchawszy tego przemówienia zebra 

ni uchwalili wniosek, potępiający tych posłów 

z opozycji, którzy wbrew swemu obowiązkowi 

i woli swych wyborców nie wzięli udziału w 

Zgromadzeniu Narodowem. 

Wśród niemilknących oklasków i  okrzy- 

ków na cześć Pana Prezydenta Mościckiego 
zgromadzeni uchwalili treść następującej depe- 

szy: 

„Mieszkańcy miasta Trok i okolic obecni 

na zebraniu sprawozdawczem o przebiegu Zgro 

madzenia Narodowego wyrażają głęboka ra - 

dość z powodu ponownego wyboru Ciebie, 

czcigodny Panie, na stanowisko Prezydenta 

Rzeczypospolitej. Przesyłamy Ci, Panie Prezy- 

dencie, wyrazy hołdu, czci i wdzięczności za 

Twój trud dotychczasowy. Wfrażamy głęboką 

wiarę, że Rzeczpospolita tak dostojnie i mą- 

drze dotąd przez Ciebie reprezentowana kro- 

czyć będzie stale po drodze pomyślnego rozwo 

ju“. 

Nie mogąc ze względów technicznych dać 
szczegółowszego sprawozdania z innych zebrań 
— ograniczamy się do wzmiankowania o zebra 

niach w Podbrodziu, gdzie przemawiał poseł 

red. Stanisław Mackiewicz, w N. Święcianach, 

dokąd wyjechał specjalnie przez ludność zapro- 

szony prezes Rady Wojewódzkiej BBWR sena 
tor Witołd Abramowicz, oraz o zebraniu we 

wsi Waśkańce gminy niemenczyńskiej, które 

przeprowadził sekretarz Rady Powiatowej Wi- 
leńsko - Trockiej, p. Bolesław Polkowski. 

Wymieniając zebranie w Waśkańcach, pod- 

kreślić się godzi, że wśród tamtejszych miesz- 
kańców i całej zresztą okolicy pozostałych je- 

szcze paru zauszników nieistniejącego zreszta 

już Stronnictwa Chłopskiego, rozpuszczało ten- 
dencyjnie kłamliwe informacje na temat ponow 

nego wyboru Pana Prezydenta, głosząc šla- 
dem głupiej anonimowej odezwy w swoim 

czasie kolportowanej, jakoby urzędowanie Pa- 

na Prezydenta Mościckiego miało być przedłu- 

żone z pominięciem konstytucyjnie do tego po 

wołanego Zgromadzenia Narodowego. 

Przedstawiciele ludności gminy niemenczyń- 
skiej, zgromadzeni w Waśkańcach, przekonaw- 

szy się, jak niecnemi metodami zmierzała opo 

zycja do obniżenia powagi wyboru Głowy Pań 

stwa, z oburzeniem protestowała przeciwko te- 

go rodzaju metodom i manifestowała żywioło- 

wo swe szczere przywiązanie do osoby dostoj 

nego Prezydenta Mościckiego. Zebranie to ró- 
wnież uchwaliło wysłanie telegramu hołdowni- 

czego do Pana Prezydenta: 

Relacje z innych zebrań, odbytych w tym 

dniu na terenie Wileńszczyzny, zamieszczać bę 

dziemy w miarę napływania szczegółów z ich 

przebiegu. 

KTS Ka iais ULO TIKRAS JĄ 

organizacją obrony przeciwgazowej odznaczeni 
zostali Kryżami Zasługi: 

P. proi. Jan Muszyński — złotym krzyżem 
zasługi oraz p. p. kpt. Tadeusz Wyganowski 
z 3 PAC., instruktor Wiktor Nowina - Przy- 
bylski, Michalina Osobina — sekretarka Komi- 
tetu Leśnego LOPP oraz Antoni Balcewicz — 
wójt gminy niemenczyńskiej — srebrnemi krzy 
żami zasługi. 

Dekoracja odznaczonych odbyła się w dn. 
14 maja w Warszawie na Zamku Królewskim 
w obecności Pana Prezydenta R. P. 
— Otwarcie wystawy pamiątkowej art. mal. 

Michała Szterna. — Dziś odbędzie się w sali 
Stałej Wystawy Sztuki (Wielka 32) uroczyste 
otwarcie wystawy pamiątkowej obrazów art. 
mal. Michała ozterna. 

"Prace tego przedwcześnie zmarłego artysty 
— ucznia prof. Śleńdzińskiego — cieszyły się 
ogromnem powodzeniem na wystawach: w 
Warszawskiej Zachęcie i w Poznaniu. 
— Korespondencja z Litwą, — Związek Ро- 

laków Ziemi Kowieńskiej w Wilnie, pragnąc 
ułatwić wszystkim przesyłanie zwykłej kores- 
pondencji na Lirwę, zorganizował stałe i syste 
matyczne pośrednictwo pocztowe, z Litwą. -— 
Listy o normałnych wymiarach i wadze, ad- 
resowane do wszystkich miejscowości Litwy i 
Kraju Kłajpedzkiego, należy składać w sekre- 
tarjacie Związku, mieszczącym się w murach 
powystawowych w ogrodzie Bernardyńskim, w 
godzinach 18 — 20 we wtorki i czwartki, za- 
łączając jednocześnie w gotówce lub znacz- 
kach pocztowych 1 zł. 10 gr. na koszta pocz- 
towe. 

TEATR I MUZYKA 
—Teatr Wielki na Pohulance -gra dziś 16 

maja o godz. 8-ej wiecz. reportaż detektywi- 
styczny „Pokój na trzeciem piętrze nr 17*, któ 
ry jest wspaniale grany i wystawiony na na- 
szej scenie, a który wkrótce będzie musiał u- 
stąpić miejsca premierze potężnej sztuki Ibsena 
„Wróg ludu". 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie gra dziś 16 maja przepiękną 
komedję „Żegnaj młodości" z występem Smo- 
sarskiej i Daczyńskiego w Grodnie. Jutro „że 
gnaj młodości* żegna prowincję, ponieważ Jad 
wiga Smosarska wyjeżdża na występy do Po- 
znania. 

Ostatnie przedstawienie „Żegnaj młodości” 
odbędzie się we środę 17 maja w Białymsto- 
ku. 

— Premjera Ibsena na Pohulance. Teatr 
na Pohulance pracuje obecnie nad przygotowa 
niem wspaniałej sztuki Ibsena „Wróg ludu — 
której temat i zagadnienie zawsze aktualne i 
żywe, zasługuje na najżywsze zainteresowanie 
całego ogółu społeczeństwa, a przedewszyst- 
kiem młodzieży. 

Reżyseruje dyr. Szpakiewicz — w rolach 
głównych Alfred Szymański, (rola tytułowa), 
Szczęsna Wiesławska, Irena Ładosiówna, Biele- 
cki, Grolicki, Łodziński, Szpakiewicz i in. — 
Nowe dekoracje Makojnika. Premjera w sobo- 
tę 20 maja. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś w dal- 
szym ciągu po cenach zniżonych ciesząca się 
olbrzymiem powodzeniem wesoła operetka Gil- 
berta „Cnotlrwa Zuzanna”, która odniosła wiel 
ki sukces artystyczny, dzięki doskonałej grze 
całego zespołu z Grabowską, Gabrielli, Dem- 
bowskim, Szczawińskim, Tatrzańskim i Wyr- 
wicz - Wichrowskim na czele. Nowa efektow- 
na wystawa, według projektów |. Hawryłkie- 
wicza. Zniżki ważne. 

Operetką tą zespół muzycznego teatru Lut- 
nia zakończy sezon zimowy. 
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KSIENIEWICZ 
Podpułkownik w stanie spoczynku. Członek Związku Oficerów 

w stanie spoczynku ‚ 
po długich cierpieniach zmarł dnia 15 maja 1933 r. w wiekn lat 74 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Zamkowa 14) wprost do kaplicy 

na cmentarz po Bernardyński odbędzie się dnia 16 maja r. b. o godz. 1880. 
Nabożeństwo zalobne odbędzie się 17 maja w tejże kaplicy o godzinie 

9,30 rano. 
O powyższem zawiadamia 

Wzruszeni śmiercią 

sk Stefana 

Cześć Jego pamięci! 

wyraża 

Szanownej Dyrekcji Bankn Cukrownictwa w Warszawie oraz rodzinie Ruszkie- 
wiczów najszczersze współczucie z powodn nagłego zgonu Ich Dyrektora, Męża 

+ Ojca 

|: STEFANA RUSZKIEWICZA 

_ ZARZĄD 

   

   

  

ogólnie poważanego 

Ruszkiewicza 
wyrażamy najgłębsze współczucie i ubolewanie stroskanej rodzinie 

Grodzieński, Woron, Mostkow, Goskind 

  

      

       
Skład cukru 

R. JOSPE w Wilnie       

Prośba do Marsz. Piłsudskiego 
o protektorat nad Targami 

WILNO. Komitet organizacyjny „ Trze- 

cich Targów, Północnych w Wiilnie postano- 
wil zwirócić się do Marszałka (Piłsudskiego 
z pnośbą o objęcie protektoratu nad Tar- 
gami wzileńskiemi w roku bieżącym. 

Prace organizacyjne do Trzecich Tar- 
gów Półnoenych są już m toku, W bieżą- 

Udział zagranicy 
Targami [Pólnocnemii zainteresowały, 

się firmy holenderskie. W związku z tem 
należy się liczyć z udziałem Holandji w te- 
gorocznych Targach. Organizatorzy Tar- 
gów! liczą również na udział Łotwy. i Esto- 

cym tygodniu rozpocznie się remont pa- 
wilonów: w ogrodzie Bernandyńskim. Rów 
nież komipletowiame jest biumo Tangow, 
które niezwłocznie przystąpi do opracowy- 
wamia prospektów, nozesłania ich fimmom 
krajowym jak i zagraniicznym. 

——090——— 

w Targach Półn. 
mji. Bardzo możbiwe, że rówmież Sowiety 
zechcą wziąć w mich udział, 

Firmy wileńskie czynią już obecnie przy 
gotowania do wystawienia eksponatów. 

—=0-005—- 

W przygotowaniu operetki „Królowa nocy* 
i „Kobieta, która wie, czego chce*. 

— Wielki koncert. — Dnia 20 bm. (sobota) 
o godz. 8 wiecz. w sali Konserwatorjum Muzy 
cznego (Wielka 47) odbędzie się koncert chó- 
ru i orkiestry z udziałem proi. Mieczysława 
Dziwiłła (skrzypka). W programie utwory: — 
Tartiniego, Szopskiego, Lachmana, Koniora, 
Wallek-Walewskiego, Moniuszki, Veita, Brahm 
sa, i Galla. Bilety do nabycia zawczasu w 
Księgarni Gebethnera i Wolffa (ul. Mickiewi 
cza 1), a w dzień koncertu w kasie Konserwa 
torjum Muzycznego. (Ceny miejsc od 49 gr. 
do 5 zł. 
— Chór „Wołga”. — W najbliższych dniach 

zjeżdża do Wilna słynny chór „Wolga“ pod. 
dyr. Witalja Lewickiego. Chór ten, znany w 
całej Polsce ze swych produkcyj — о wysokim 
poziomie artystycznym, wykona szereg pieśni 
a capella w językach wszystkich narodów sło 
wiańskich, specjalnie zaś pieśni ludowe rosyj- 
skie, romanse cygańskie oraz piosenki z gen- 
re'u Wiertińskiego, w wykonaniu wybitnych 
solistów na tle cnoru. 

Szczegóły w afiszach. Bilety są do nabycia 
w kasie Konserwatorjum (Końska 1). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Piekło Paryża. 
CASINO — Królowa podziemi 

Helios — Maski. 
PAN — Nagana 
HOLLYWOOD — Wyrok morza. 

LUX — Debroczyńca ludzkości. 

ŚWIATOWID — Ułani, ułani, chłopcy ma- 
lowani. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradziony w hotelu. — W hotelu Han- 

dlowym przy ul. Zawalnej 57 okradziono za- 
mieszkałego tam p. Szymona Rysa z Nowo - 
Święcian. Wykradziono mu mianowicie z kie- 

NY marynarki gotówkę w kwocie 340 zło- 
tych. 

— Złodziej w sklepie. — Kilka sztuk bieliz- 
ny, świeżo kupionej, skradziono w sklepie braci 
Jabłkowskich Wacławowi Jankowskiemu.Spraw 
cę kradzieży wraz ze skradzioną bielizną za- 
trzymano. 

— Fasłzywe pieniądze. — Fałszywą monetę 
1-złotową wydano w sklepie Etli Segal przy ul. 
Kawaleryjskiej 62-a. 
— WYWRÓCIŁA SIĘ DOROŻKA. — Na uli 

cy Popowskiej spłoszył się koń |dorożkarski 
Walia Pupko z ul. Piłsudskiego 53. Pasażero- 
wie, jadący w dorożce, Rywa Mirkin z ul. Ru 
dnickiej, Chaja Goług z ul. Zawalnej i Wuti 
Mackiewicz z :Zawalnej wypadli z dorožki i 
doznali ogólnych potłuczeń. Przeniesiono ich 
do krewnych, mieszkających przy rynku na Za 
rzeczu i wezwano pogotowie ratunkowe — 
które ich opatrzyło. Mirkin Rywę odwieziono | 
karetką pogotowia do szpitala Żydowskiego. 
Życiu jej nie grozi narazie niebezpieczeństwo. 
Goług i Mackiewicz o własnych siłach poszli 
do domu. 

BIENIAKONIE 

— UTONĄŁ W RZECE. — W rzece Żyż- 
mie koło wsi Bieluńce gminy bieniakońskiej 
podczas łowienia ryb wędką utonął 7-letni Wik 
tor Jasiukajć. 

450 H. P. 

siły wodnej 
do wykorzystania 

mai. LADÓWATÓW 

  

  

     
    

si „Tydzień Dziecka 
Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem 

(Warszawa — Jasna 11, tel, 249-55) onga- 
nizuje wzorem lat ubiegłych — w okre- 
sie od 22 do 28 maja b. r. włącznie — 
„Dzień Dziecka* poświęcony pnopagan- 
dzie wśród  Szerokich mas zdnowych za- 
sad opieki i wychowania. 

MW związku z tem Kuratorjum Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego zaleca ażeby 
nauczycielstwo w; porozumieniu © komite- 
tami miejscowemi „Tygodnia Dziecdka* — 
zajęło się mw powyższym okresie szerze- 
niem zasad racjomałnej opieki: nad dziec 
kiem, w Szczególmości nad młodzieżą — 
szkół powszechnych, szkól ćwiczeń przy 
seminarjach nauczycielskich oraz dwóch 
najniższych klas szkół średnich i ogólno- 
kształcących, — bądź w formie pogadanek 

dla szerszej publiczności bądź też, co "= 
Kuratorjum uważa: za szczególnie pożą- 
dane — przez uwzględnienie danego za- 
gadmienia przy onganizowamiu imprez 

rozrywikiowo - wychowawiezych w: okresie 
ietnim. 4 

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„PIEKŁO PARYŻA* — „Rewja* 

To „pieklo“ może być i jest w każdem 
większem mieście. Paryż oczywiście ma wszel- 

kie cechy wielkomiejskie wyolbrzymione. 

Dwie siostry Gentilnome borykają się z 
twardym losem. Starsza, mając słabszą wolę, 

prędzej się stacza. Gubi ją kokaina. Młodsza 

bliska jest zguby, łecz ratuje ją szłachetny mło 

dzian, wywożąc na prowincję. Tu po licznych 

przykrościach, spowodowanych małomiasteczko 

wą plotką, — wreszcie znajdują oboje ciszę « 

szczęście w spokojnem życiu. 

Tendencja filmu jest. przejrzysta.. Trujący 
'oddech wielkomiejskich zaułków zabija słabsze 

istoty, łamie mocniejsze. Zdrowy wiew pól i 

lasów krzepi siły i uzdrawia. 
W treści są mocne i zdecydowane akceniy 

uczuciowe, aczkolwiek brak w konstrukcji cało- 

ści silnego trzonu. (reż. R. Bernard). 

Jako filmowy fragment nizin życia miejskie 

go zasługuje „Piekło Paryża” na uwagę ze 

względu na trafne wytworzenie nastroju. Pew- 

na literackość tematu pochodzi stąd, że scena- 

rjusz oparto na noweli H. Duvernois. 

W dodatkach oglądamy dwa przeglądy Fo- 
xa i groteskę rysunkową z Betty. Program 
istotnie bogaty. Tad. C. 

okazyjnie niezbyt używaną maszynę do pisa 

nia „Underwood“ lub „Remington“ z długim 

wałkiem, najmniej 65 cm. Zgłoszenia do Pluto 

nu żand. „WILNO*, 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 15 MAJA 
Ceny tranzakcyjne: żyto zbierane 669 

g-1 — 19.50 — 19.75; tend. mocniejsza; jęcz- 
mień na kaszę zbierany — 16 — 16.25; mąka 
pszenna 0000 A luks. 56.25 — 57,50; tend. moc 
niejsza; mąka żytnia do 55 proc. 32; do 65 pra 
cent — 27; razowa 22—22.50; sitkowa — 22; 
otręby żytnie 10, otr. pszenne 11; siemię Inia 
ne 90 proc— 38.75. 

Ceny orjentacyjne: owies zbierany 14; ma- 
ka żytnia szatrowana 23.50 —- 24.50. Kasza 
gryczana 1-1 palona — 40; kasza gryczana 1-2 
pałona 38; kasza gryczana 1-1 biała 38 — 40; 
kasza perłowa (pęcak) nr 2—27,50, kasza pert. 
nr 3—33.50; kasza owsiana 54; otręby jęcz - 
mienne 10. 2 

Len bez zmian. 

  

 



  

  

Chcesz wygrać — kup los 
Kryjcie dachy tylko ‘==== 

BLACHĄ OCYNKOWANĄ _ 

  

rzadniejsze|j naj p 
SP. AKC. 

IL CHELEM 

— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO. Dnia 

16 bm. odbędzie się następna rozprawa U- 
rzędu Rozjemczego do Spraw  Kredyto- 
mych małej własności rolnej. : 

— ZEBRANIE T-WA MILOSNIKOW     

    

PRZYRODY. — W dniu 6 
6 pp. w: sali posi ń 
Grodna, odlbę ę 
warzystwa Miłośników Przyrody z nastę- 

pującym porządkiem dziennym : й 
1) Zagajenie, 2) wybór przewodniezą- 

cego zebrania, 3) odczytanie protokułu 
dcroczmego 'walnego zebrania z 1932 r., 4) 

sprawozdanie z działalności T-wa za rok 
1932-33, 5) sprawiozdanie kom rewizyj- 
nej, 6) wybór nowego zarządu i 7) wolne 
wnioski. Jednocześnie zarząd Twa zwraca 

się do ogółu o wspólpracę, zapisywanie się 

na członków: i przybycie na walne zebranie 
—U ROCZYSTE OTWARCIE PRZY- 

STANI W. K. W. — W ubiegłą niedzieię 
cdbyło się uroczyste otwarcie przystani 

Wojskowego Klubu |Wioślarskiego ma 
Niemnie. Ро przemówieniu prezesa. odby- 
ło się spuszczenie łodzi i defilada, a ma- 

stępniie przejażdżka po Niemmie statkiem 

„Šmigiy“. Umoczystość zaszczycili swą 0- 
becnością dowódca OK III gen. Litwino- 
wicz, ©raz pmzedstawiciele wiładz wojsko- 

wych i cywiilnych. Uroczystości, która wy- 
padła okazale, przyglądały Się szerokie 

rzesze publiczności, 
— PRZYMUSOWE LĄDOWANIE SA 

MOLOTU. Dnia 1 4bm. ma łąkach iobok 

wsi Goroszki gm. Skidel, wskutek defektu 

motenu wylądował samolot wiojskowy 5-g0 

pułku lotniczego. Lądowanie odbyło się 

szczęśliwie. Samolot zabezpieczono do przy 
bycia władz wojskowych. 

— SAMOWOLNIĘ PRZYSTĄPIENIE 
DO PRACY BEZROBOTNYCH. — Przed 

dwoma tygodniami magistrat m. Gwodna z 
braku kredytów. wymówił pracę robotni- 
kom, zatrudnionym przy robotach umoco- 
wywamia brzegów! Niemna na Kołoży. -— 
Pracowmicy ci zatrudnieni byli 4 dni w 
tygodniu z płacą po 2 zł. 50 gr. dziennie. 

iast. tych robót, magistrat uruchomił 
inne, przy których miał zatrudnić 84 о- 
soby, z płacą po 2 zł. 50 gr. dziennie i 6-ciu 
dniami pracy w tygodniu. 

Zmiana ta nie podobała się jednak bex- 

robotnym i wbrew zakazowi przystąpili o- 
nii do pracy w dmiu wczorajszym w iłości 
180 osób do robót ma Kołoży, zrywiająe sa- 

mowiclmie plomby. z wagometek. 
— DOBRY WIERZYCIEL! Łukaszewi- 

czówina Elżbieta zam. przy ul. Horodri- 
czańskiej 8, zameldowała o porwaniu przez 
Kujawińską Józefę zam. przy ul. Domi- 

nikańskiej 24, weksla ma 700 zł. którego 
wystaweą była Kujawiińska. 

— KRADZIEŻ. Wołczanowski Judel, 
zam. przy ul. Lipowej 3, zameldował o kra 

dzieży przez mieznanych: sprawiców amtyiku- 
łów spożywczych ma sumę 286 zł. 

— SAMOWOLA WIŁASOICIELA DO- 
MU. — Aron Jezierskii zam. przy ul. Hoo- 
vera 2, zameldował o samowolnem wynzu- 

iu jego rzeczy z mieszkania przez wła- 
ela domu Chylkowskiego ii jego żonę. 
— POBICIE NIELETNIEJ. — Bochen- 

kowa Aleksandra zam. przy ul. Przedmiej- 

skiej 34, zameldowała o pobiciu jej córki 
Stanisławy lat 12, oraz wybiciu jej pra- 
wego oka przez Todrykową Józefę, zam. 
przy ul. Przedmiejskiej 45. Poszikodowamą 
umiieszezono w szpitalu sejmikowym. 

— USIŁOWANIE ZABÓJSTWA. — 
W. dniu 14 bm. w godzinach wieczorowych 
mieszkamiec wisi Zaniemeńsk Harasiewicz 
Jam, strzelił do mieszkańca tejże wsi Bojko 
Ostapa, ramiąc go w prawą nogę. Powo- 
dem, jak się często zdarza, były sprawy: '0- 
sobiste. Harasiiewicz został zatrzymany 
przez władze policyjne. 

— STRAJK ROBOTNIKÓW! FABRY- 
KI DYKTY W GRODNIE. W dniu 15 bm. 
zarząd fabryki dykty w Grodnie wymówił 
pracę sześciu robotnikom. Solidaryzując 

“ Się ze zwolnionymi, pozostali robotnicy w 
liczbie 108 osób mie przystąpili do pracy 
w dniu wiezorajszym, ogłaszając strajk. — 
Robotnicy pozostają w fabryce przy swych 
warsztatach. 

— DZIKIE (WYBRYKI [POBORO- 
WYCH. — Wczoraj po północy wyjechało 
ze stacji Mosty, udając się do. Skidla na 
komisję poborową 32 poborowych, którzy 
w czasie podróży zdemolowali unządzenie 
wiagomu, wybijając szyby. w. oknach. 

— KOSZTOWNA OMYŁKA. Kasjer 
Banku (Polskiego omyłkowo wypłacił Ка-- 
rolowi Hołowni mieszkańcowi wsi Ko- 
robycze zamiast 72 zł. 04 gr. 720,42 zł. 

Hołownia jednak pieniędzy madpłaco- 
niych mu mie zwrócił i mie zawiadamiając 
lo tem mikogo udał się do domu. (Powia- 
domione o tem władze policyjne madpła- 
cone pieniądze od meieszonegio lekkim za- 
mobkiem  Hołowhni odebrały prowadząc 
dalsze dochodzeniie, ; 

  

  

  

    

    

        

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

Koncertowa gra najsiawniejszych aktorów dra- 
matycznych: JOHNA BARRYMORE i LIONE- 

LA BARRYMORE 
w filmie p.t. 

Arsenjusz Lupin 
(Dżentelmen - włamywacz). Nad program: — 

tygodnik Fox'a — najnowsze aktualności. 
Wstęp 50 gr. 
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, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

ŚLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY 
Skład fabryczny i reprezentacja 

WILNO, KOŃSKA 16, Tel. 291 

  

  

      
SLĄSKI 

PRZEMYSŁ CLRKOWY 
sP AKC. 

PRIMA QYALIT 
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— URZĘDOWA. W dniu 15 bm. pam 

wojewoda Świderski przyjął: Pp. Oskier- 

czynę ze Słonima, Wiśniewskiego z Niowio- 

gródka '» sprawach oscbistych. oraz p. Ba 

rańskiego i dra Millera, dyr. szpitała pow. 

" w Nowlogródku. 
" — PRZENIESIENIE NACZ DRA MA- 

CIULEWICZA. — (P. dr. Maciulewicez, ma- 

czelnik wydziału pracy, opieki i zdrowia 

Urzędu Wojewódzkiego, został przeniesio- 

my ma takież stanowisko do Urzędu Wioje- 

wódzkiego w Brześciu Litewskim. 

Podkreślić należy, że p. nacz. Maciu- 

lewicz, czynny w życiu społecznem & о- 

święcający się z zamiłowaniem swej. pra- 

ey zawodowej, cieszył się na terenie No- 

wiogródczyzny wielką populamnością, był 

znamy i cenicny przez miejscowe społe- 

czeństwo i pozostawił najmiłsze wspomnie 

mia wśród swych współpracowników i ko- 

legów. — Z prawdziwym żalem żegnamy 

Go, życząc mu па nowem miejscu dalszej 

owocnej pracy. 

— „POTOP* W KINIE MIEJSKIEM. 

Kto chce ujrzeć obraz fatalnej gospodarki 

miejskiej, mie na dkranie, lecz w smutnej 

rzeczywistości, niechaj zagłądnie do gnza- 

chu teatru miejskiego w czasie deszczu. 

Z chwilą mastamiia (wiosny, majmniejsza 

kropla wody z obłoków przecieka sufiiem 
na Salę ikinoteatru. Już w roku ubiegłym 

woda w ten sposób wyrwiała panumetrową 

dziurę w suficie: wyleciały zgmiłe deski i 

odpadło kilka metrów, kwadratowych :5 
ku. Załatano tę dziurę, csiągając szezyt 

cszczędności, paru wybrakowanemi deska- 

mi, które zalepiomo... papierem. 
Z lewej strony gmachu porozkradano 

rynny ściekowie. Gidy deszcz pada, woda z 
rynien, pędzona przez , oblewa Śśca- 

my, które już w paru miejscach pozielenia- 
dy. Niezawodnie grzyb już na dobre żre 
ściany budymiku. Prawie całą jesień roku 

ubiegłego trwał talki stan bez przenwy. O- 
becnie z nastamiem wiiosny również jest io 
samo, a mie nie zwiastuje jakiegokolwiek 
zainteresowiamia się stanem * budynku 

władz magistrackich. 

Poniewiaż tego rodzaju niedbalstwo ma 
gistratu przymosi mieobliczalne szkody, а- 
pelujemy do władz nadzorczych o zadnte- 
resowanie się sprawą remontu dachu gma- 
chu teatru w imię imteresu publicznego. 

Przy tym stanie rzeczy Niowłogródek, już 

w czasie najbliższym zostanie pozbawiony 
jedymego (pomieszczenia dla. większych im- 
prez kulturalnych, pozbawiiony zostanie je 

dynej sali na większe zebrania, które z ra- 
cji siedziby w Nowogródku władz wioje- 
wódzkich są tu dość częste, że wreszcie No- 
wiogródek pozbawiony zostanie jedynej roz 
rywiki w postaci kina, mieszczącego się jak 
dotychczas w sali odpowiadającej jalko- 

tako wymogom kulturalnym. 

          

   

    

      
   

  

— TYDZIEŃ LOTNICZY rozpoczął się 
13 maja capstrzylkiem orkiesta. 

W dniu 14 maja od samego rana padał 
deszcz, tto też msza polowa została odwioła- 
na, odwołane zostały 'talkże loty, pasażer- 
skie, które miały się odbyć w: tymże dniu. 
O godzinie 9 zostalo odprawione nabożeń- 
stwo wte wszystkich świątyniach, a główne 
nabożeństwo w kościele garnizonowym, 
iktóre odprawił (ks. kapelam Aleksandrowicz 
Na nabożeństwie obecni byli: wojewoda 
Świderski, gen, Krok-Paszkowski, starosta 
Neugebauer, gen. Grzmot-Skotnicki oraz 
maczelnicy . urzędów. Kazanie wygłosił ks. 
Alleksandrowiicz. 

Następnie miała miejsce defilada 'woj- 
ska, PW i onganizacyj OPG. 

Po defiladzie o godzinie 11-tej w! obec- 
mošci pana wojewody: odbyłło się poświę- 
ceniie [boiska KIPIW! przy Ogmisku Kolejo- 
wem. Poświęcenia dokonał ks, kanonik: Żo 
łądkowskii. 

Wobec miępogody  umoczystości, jalkie 
miały się odbyć iw godzinach popołudhniilo- 
wiych, a mianowicie loty propagamdowe i 

zabawa ludowa, zostały odwolame į prze- 

niesione ma 21 maja. 
— WALNY ZJAZD ZWIĄZKU RE- 

ZERWISTÓW. — W dniu 14 maja w sali 
ikonferencyjnej Starostwa w obecności p. 

  

wojewody Świderskiego, gen. Kmrok-Pasz- * 
kowskiego i przedstawiciela zanządu głów- 
mego b. ministra Downarowicza odbył się 
walny zjazd Związku Rezerwistów, wojew. 
niowogródzikiego. Zjazd zagaił p. starosta 
Neugebauer, jako dotychczasowy, komi- 
samz, poczem powiitali zjazd p. wojewoda 
Świderski, p. gen, Kimok-Paszkowski, w i- 
mieniu Strzelca prezes Jarmulski, iw. imie- 
miu KPW. p. Finto, w imieniu PW poczto- 
wego p. Sak i w imieniu BBWR p. Głąbik. 

Ną przewodniczącego zjazdu powiolano 
p. posła Gonzkowiskiego, poczem p. stano- 
sta Neugebauer pnzedłożył szczegółowe 
sprawozdanie z dotychczasowej działallno- 
ści, które zostało jednogłośnie przyjęte. — 
[Po referacie przedstawiciela zarządu gl. p. 
fDowmarowicza stamosta Neugebauer zre- 
ferował sprawy finansowe, росхет przy- 
stąpiono do wyboru mowego. zarządu w 
składzie: |starosta. Neugebauer, dr. Flinto, 
mlacz, Sak, Bieledki, dr. Szat, kom. Ho- 
łówiko, insp. Stawowiy, macz. Bylina, dr. 
Nowak, nacz. Wiolan, kom. Jaskónzyński, 
Myszkowski. i (Wiojtum, 

Komisję wewizyjną tworzą: p. zastęp- 
ca starosty Kiuroczycki, Zaibiełło, Celiński, 
Jasinowski i Bienian-Krzywiea. 
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NIEMIECKA 35, 

iągnienie już pojutrze | 

  

telefon 13-17, 

TAN BIERNY 

  

Złote NAZWA RACHUNKÓW Złote Złote & 

Kasa i sumy do dyspozycų na r-kach biežących w Bankach 1.423 824,8€ Kapitaly wlasne: 

Waluty zagraniczne 319.414,37) a) kapitał zakładowy 6 300.000, — 
Papiery wartościowe własne: b) kapitał zapasowy i rezerwowy 8,778.268,09 

a) w dyspozycji Banku 2.259.639,23 c) fundusz amortyzacyjny 261.747,20 15.340.015 

b) na rachunek kapitału zapasowego Banku 642 446 74 Listy zastawne: 

c) na rachunek zabezpieczenia otwartego kredytu w a) 416, proc. złotowe, przeznaczone do obiegu 8 063.740,— 

Banku Polskim 3 000.000,— 5,902 085,97! b) 416, proc. dolarowe, przeznaczone do obiegu 42.887 106,53 

Papiery wartościowe na rachunek funduszu im. Józefa Montwiłła 6.169.08 c) 4%, proc. złotowe w obiegu 45.379,420,— 

Pożyczki uniarzane ratami złotowe 41, proc. list. zast. 53.221.833 72 d) 5 proc. złotowe w obiegu 1.046.930,— 

Termin. i przędtermin. zwrot pożyczek umarz. ratami złot. e) 8 proc. dolarowe w obiegu 21.890,72 

41, proc list. zast. gotówką 221.326,28 53.443,16 f) 8 proc. dolarowe wylosowane 37.973,75 97.437,061, — 
Poż. umarz. rat. złot. 5 proc. list. zast. 

Termin. i przedtermin. zwrot poż. umarz. r: 

list. zast. gotówka 

Pożyczki umarzane ratami dolarowe 41%, proc. list. zast. 

Przedterm. zwrot poż. umarz. rat. dol. 8 proc. list. zast. got. 

Pożyczki spłacane jednorazowo złotowe w 

Raty od pożyczek: 
a) złotowych 

b) dolarowych 

Zaległości, zaliczone na rachunek dłużników przy przerachowa- 

    

Nieruchomości i ruchomości Banku 

Dłużnicy różni i zaliczki 

Wydatki Banku na rachunek 1933 r. 

1.037 701,73 
at. złot. w 5 proc. 

9.228,27 1.046.930,— 
42.887,106,53. 

21.890,72i 
gotowce 454.361,10 

9.251.434,94 
12.116 195.96 21 367.580,90} 

i 
i inne naležnošci 2.781,877,48| 

172.298,05 
3.694.198,44 

244.951,76 
77.235, — 

/   
  

SUMA BILANSOWA 

niu pożyczek i rozterminowane raty 

Wydatki, za one na rachunek dłużników 

133.843.134,26|   

  

           
  

10 proc. obligacje Wil. Banku Ziemskiego 1 serji z 1932 r. 3.000.000, 

Kupony od listów zastawnych do opłacenia : 8.101.183,54 

Dywidenda od akcyj do opłacenia 1357.172, — 

Fundusz gwarancyjny od 8 proc. pożyczek dolarowych 2 027 015,28) 

а па oplacenie kuponów 2.194,997,12) 

4 amortyzacyjny od pożyczek umarzanych ratami 252.445,27] 

2 im. Józefa Montwiłła 6.169, 

» na wystawienie domów dla zniedołężniałych urzęd- 

ników 14 677. 

Rezerwa na opłacenie należności przedwojennych i zaciągnię- 

tych w czasie wojny 124.073,7 
Wpływy na raty przed terminem ich płatności 3 548,8. 

Sumy przechodnie 1.459.009,46 

Korespondenci różni 238 434,1 
Otwarty kredyt w Banku Polskim 950.105, — 

Dochody, przypadające na rok 1933-ci 808 792,47] 

Czysty zysk za rok 1932-gi 518.428,16 

SUMA BILANSOWA 133.843.134,26 
  U 
    

  

  

    

    

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

   
     

  

    
  

  

„AT CE WERE WIE UAM ABEC ABK SS I TI I TIT O TIK I III TS UD TT OKT ET TTT T O WZORCOWE EE YO OOOO A ALT ITS 

STRAP Złote gr Złote gr ZYSKI Złote gr Złote gr 

Wydatki administracyjne 1 332 587,70 Pozostałość zysku z roku 1931-go 1.551,59 
5 operacyjne 1 646 395 47 Fundusz. administracyjny 1.557,262, 
w na utrzymanie domów, należących do Banku 58 284,03 „ na opłacenie wydatków z tytułu oszacowań i druku : 
4 z tytułu oszacowań 49,826,18 listów zastawnych 5 E i J 556,50 
= z tytułu nieruchomości, pozostałych na własność Ban- 3 Procenty od pożyczek spłacanych jednorazowo 44.550,71 

ku z powodu niedojścia do skutku licytacyj 921.037,64 ' od papierów wartościowych własnych 136.053.89 

Ruchomošci Banku 14.948,88 Należności za zwłokę 1.001 879,67 
Fundusz amortyzacyjny 27 315,52 Opłaty kancelaryjne ' y a yjne 18.410,57 

^ na „wystawienie domów dla zniedołężniałych urzęd- Wpłaty z tytułu oszacowan 16.979,80 A 
* ników i rodzin, pozostałych po urzędnikach Banku 3.367,05 3053.742,47 Dochody z domów, należących do Banku 96 593,85 | 
zysty zysk za 1932 rok SPP 518 428,16 я z nieruchomości, pozostałych na własność Banku z 

powodu niedojścia do skutku litacyj 44 366,13 1 
Wpłaty na koszty administracyjne, i inne należności z tytułu, 

znajdującego się w Polsce mienia b. rosyjskich banków 

* ziemskich 26.493,69 
Różnice kursowe 486 960,47 
Procenty i dochody różne 140.511,26 3.572 170,6. 

: A 3 572 170.63, 3 572.170,68] 
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11.40 Przegląd prasy, komunikat meteorolo- W roli P tek 25 54 
giczny; czas; 12.05 Audycja dla poborowych— 9» głównej GABY MORLAY Eh т Ёоаъ Poe g gr. l I obotę i niedzielę o g, 2ej 
muzyka; 13.20 Komunikat meteorologiczny; — 
14.40 Program dzienny; 14.45 Muzyka popular FILM GROZY IC! Mi TT 3 т na (płyty); 15.15 Giekia rolnicza; 1525 Komu GROZY I TAJEMNIC! Mistrz maski, niesamowity genjusz tortur 

nikat Wileńskiego Aeroklubu; 15.35 Wśród ksią 9% в © KR i $ dE Šš R B. 65 Ę r (bohater [il Fi jn 3 ząć 
żek; 15.50 Koncert dla młodzieży (płyty); -— ` AE A. = Be ma. „Erankastelt'. в „Maja 
Dzieci dla dzieci. Objaśnia Zofja Ławęska; — SPE zaroża "kreacji 
16.25 „Program nowej szkoły powszechnej'* — każ 
odczyt dla nauczycieli wygłosi inż. Tadeusz gg Ę BR. FU-AĄi GEIR 
Lazarowški; --..40 Jak dziecko zdobywa trud- 4 & я 
ną sztukę liczenia i rachowania“ — odczyt PARA W AE) 
wygłosi prof. W. Wilkosz; 17.00 Koncert sym- Nad program: „Mama kocha pepę“, komedija, 
ioniczny; 17.55 Program ra środę; 18.00 Muzy " 
ka taneczna (plyty); 18.40 „Zadania organiza- e B ь 
cyj do spraw mniejszości narodowych“ — od- 66 Dziś! Fascynująca gwiazda amerykańskich ekranów A || AWFORi 
czyt litewski; 18.55 Rozmaitości; 19.00 Codzien w swoim najnowszym filmie 
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Prasowy dziennik radjowy; 20.00 I Wielki Kon I - 
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znasz pierwszych sportowców  Świata?* 20.30 66 Komedla 
Koncert; 20.55 Wiadomości sportowe; Dodatek “ " A 6 A N A p "SLIM K anos d a: 

do prasowego dziennika radjowego; 21.05 — EŃ COW 
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Lekarze <a nacale” - owa” SABA Letnisko | LETNISKO NTELCENTNA 
aa na S ze wszelkiemi wygoda- A, 9 8 lub dwa, z dużą weran przyjmie stosowną pra- 
Dr Ginsberg ое „mi (lazienka, elektrycz- koje A boże dą, obok lasu, do wy- cę. Uczciwość nieskazi- 

* LOKAL — 1986 telefon) z mebla- weranda, Obok rzeka į T2I6Ci2 tanio. Zakret — telna, osoby zname mia- 
choroby skórne wane- Radlowy”do wnajecjy Mi lub“ bezomebii 22) L ® Mi ul. Letnia 6 m. 1. Do- sta Wilna na żądanie 
ryczne i moczopłciowa NANčIoWY do wynajecia 55 аН as sosnowy. Miejsco- wiedzieć się od godz. złoż rei Wiieńżka 3 03 owa Sawicz 2, róg Wielkiej. można z utrzymaniem. wość malownicza. Ko- wiedzieć się : 8 p żą swe _popaccie. | 

rožėwka“ PASSO Tel. 567. — Informacje u dozorcy Ul. Tomasza Żana 7 — manikacja antobnsowa 12 do 5 po poł. a jest: zarząd | 

(ane e domu. m. ©, = (co godzinę) lub katja B ukusa nad as S 
amer, й ECKA , E Da ia au a sAAAAMA AAA KAA AAA Może być Jodzien- R » AC, kasy) 00 sadzenia, smiausunaadaaamiei MIESZKANIE Letniska e ymm OSZUKUJĄ ni pozbowionemi mat | 

b. smaczve, dobre do przechowania Kupno \ DO WYNAJĘCIA e nis a Oferty skladać do Ad- PRACY czynej opieki. Adres:— . 

posiada na składzie 6 pokoi gruntownie od- NYVYTSYYYYYYYYYWEWY"  ministracji „Słówa*, vvvvvvyvvvvvevei | Zarzecze, Żwirowa Gó- 

Wileński Spółdz. „L„ŽRRZEDA2  nowione i piętro. — see TS LL NaUczycjaiąa BS 
Syndykat Rolniczy | "oss zaB | LETNISKO —— — — — — — sa ae giai 

я leca do siewu sklep —- — — — — 90 wynojęcia z 3 pokoi „Danys SA POSZUKUJĘ w Wilnie, Zawalna 9. Koliniczy S. Wilpiszew K I L K A POKOI Z kuchnią. Dowiedzieć  POPIERAJĘJ: kuje zajęcia w charak pOSADY 
ski Wielka 15 (Szwar- umeblowanych do wy- SIę © szczegółsch ul. ь фн terze wychowawczyni - z dobrem gotowaniem i 

Do akt Nr. 240-33. 101-VI. cowy 1). i Rajec E Kalas "I Mostowa d N5 m. 5 L Q p p „ub bony. Zgłoszenia” dobremi  rekomenda - 

НЕО POmaRzacZAA CY 1 2 MIEdZY godz 10-19: mówad m* do Redakcji „Slowa“— cjami. Mogę prowadzić 
OBWIESZCZENIE BBA Alla, Is LE ia — LLS Kresowianka samodzielnie kuchnie — BO”: NABYCIA” 2 L M Ес chnię, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi cytra, leżak,, inhalator POKÓJ о g0spodarstwo. — Za! 

ru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Połoc- nowy, mogą być sprze- ze wszystkiemi wygo- в w Am. 18 
kiej nr 4 m. 12, zgodnie z art. 602 Kod. Post. dane. na zamianę pro- dami (lazienka) do wy ® POSZU KÓJĘ Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w duktów spożywczych. _najęcia. Plac Metropoli- = asad UKUJĘ A Eo Pt na eo Ass Akys El m KYRA ulicy Dominikańskiej ędzie się Sprze- / m. 3 я я у е ° 5 . e wi d — Ad 

waż majątku acid JR Wer Zakład Zdrejowo-Kąpielowy „Żegiestów Zdrój” pod kie- Redakcji. A 
meszyjy, „Hebłarki” w statiżie it db wzyt i е runkiem „Nowego Zarządi““ polecai doskonale urządzone kapie- | — == —— — — 
tku firmy” Е ‘Вег mann* w Berlinie, oszaco- le mineralne i borowinowe (pełne i częściowe) z leżalnią i Młody, uczciwy 

wanego na sumę zł 050 Br а, zabiegami, według wskazań lekarskich. chłopiec 
® . eo Znakomite te wody mineralne t. zw. szczawy, wapn. (skończone 5 oddz. szk. 

Komornik (=) A. RUBOM. 5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- magnowo-żelaziste o niezmiernie dużej ilości bezwodnika, kwa- powsz.) prosi o (skę- 
RE CA LD GD LD OD GD SB CDD GD TB GA EP GB Ba dello dol wońaieci su węglowego, który z powodu tych właściwości, należą do | kojwiek pracę. — Adres 

2 SA MOZ: przodujących, tego rodzaju wód mineralnych w Europie, są Wiłkomierska Ne 117. 
OGŁOSZEKIE Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd używane tak do picia, jak i kąpieli wedle ścisłych wskazań | — — CD 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- Inter. Hr. ]. Tyszkiewicza, godz. 9—3. lekarskich. „Nowy Zarząd Zakładu  Zdrojowo-Kąpielowego 

wiru 6, zamieszkały w Wilnie, ul. Wiwulskiego [WPP Żegistów — Zdrój” urządził dla uprzyjemnienia pobytu P. T. Z b 

6 — 19 na zasadzie art. 1930 U.P.C. ogłasza Kuracjuszy, codzienne dancingi w Domu Zdrojowym, zaś nad gu y 

že w dniu 23 maja 1933 r. od godz. 10 rano i BA CiE Popradem kąpiele rzeczne z różnemi atrakcjami i przemilą a = a 

w Wilnie, przy ul. Dominikańskiej 12 odbędzie dość rozległą plażą, oraz z kąpielami słonecznemi i powie- 7 GUBION BIONĄ 
ie ; i R trznemi. ау 8 

<a Sień BL Rewa 30 ARKA 5% ai p Pobyt w pokojach w wykwitnie urządzonym Domu Zdro- 25 Koa I 
i składających się z fortepianu i bilardu, o- POR Bo jowym, oraz w odświeżonych pokojach w willi, należących do | ks, PKO. SE 
szacowanych na sumę zł. 631,75. 3 P mę "PAK Zarządu Zakładu a: poleca z na Panda Aa 

Wilno, dnia 10 maja 1933 r. row A nadchodzące sezony letnie po cenach przystępnych, dostosowa= URISWAŻ0 5 >. 
1 a a u 
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