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GESZER 
(Copyright by „Słowo*.) 

Tel Josef, secesja z przed lat z Ain Charorhu, swe 

dwa białe bloki nowoczesnego „,dziecmica* rwznoszą- 

ca nawprost tamtego kibucu, Beth Alfa skulona swemi 

niskiemi domami pod same skały Gilboa, były już za 

nami w następnych dniach. Koleją dosięgliśmy samego 

dna rozpadliny, którą Jordan spływa do morza Mart- 

wego. Wpadliśmy w nią parnego, dusznego wieczo- 

ru, gdy zdaleka huczały turbiny palestyńskiego Dnie- 

prostroju, centrali elektrycznej Rutenberga. Noc spę- 

dziliśmy w kwucy Geszer. Istnieje stosunkowo daw- 

no, ale jej domy, to baraki, gdzie nocą prócz moski- 

tów dokuczają i inne insekta, gdzie bieda w tych 

„tłustych latach* biblijnego kraju nie ograniczyła tyl- 

ko jednej rzeczy: pożywienia. Ludzie tu tylko tyle, 

że nie głodują. 

Geszer ma 1000 dunamów gruntu, położonych tuż 

przy samej kwucy: ale Geszer leży poza Emekiem, 

jego grunta wspinają się po zboczach wzgórz nadjor- 

dańskich, jednych z najbardziej pustynnych chyba 

wzgórz na świecie. Z tych 1000 dunamów pod upra- 

wą — i to po jakich trudach — jest dziś zaledwie 

250. Inwentarza jest bardzo, bardzo mało. Niema tak 

rozbudowanego gospodarstwa mlecznego jak w kibu- 

cach Emeku: 

lzraela, a dalej brak większych rynków zbytu. O krok 

stąd rozpoczyna się pustynna Transjordanja. 

Chwycono się więc jeszcze jednej gałęzi palestyń- 

skiego rolnictwa: bananów. Żeby się odratować, zasa- 

dzono ich odrazu aż 50 dunamów. Ale klątwa nieuro- 

dzaju, jaka od trzech lat prześladuje Geszer i okoli- 

cę, nie ominęła bananów: zwarzyły je zimna i spaliło 

słońce. To spalone połe wyschłych, nędznych badyli, 

_ mijają robotnicy Geszer, jak się mija cmentarz: leży 

tu zaprzepaszczonych 2.500 funtów. 

Banany dobiły kwucę. jej zadłużenie sięga 5000 
"funtów. Zalegają oddawna, zalegają w sposób nie- 

pokojący, spałty pięcioletnie za maszyny rolnicze. Ko- 

mornicy angielscy nie są nastawiani na celowe ni- 

szczenie rolnika, politykę ochraniania rolnictwa nie 

uważa się tu za nadzwyczajną, ad hoc i 0 trzy lata 

zapóźno uchwaloną łaskę, — ale przecież i to wisi 

nad kwucą. 

Klęska. Kryzys. Krach. 

Ale ludzie, żeby przejść do Geszer nad Jordanem, 

porzucili Siedmiogród + Ukrainę, przebyli tysiąc tru- 

dów i przewartowali tysiąc i niejedną noc w oba- 

wie, czy na ich baraki i namioty nie zwali się napad 

beduiński. Z 12 założycieli kwuca rozrosła się ponad 

normalne rozmiary kwucy: liczy 140 dorosłych i 32 

dzieci. Ludzie ci radzili i radzili. Dostali od rotszyl- 

dowskiej PICA obszar gruntu 3000. Położony dalej 

od kwucy był jednak, jak się zdawało, dobrym tere- 

nem pracy. I to zawiodło; rozpoczęły się o warunki 

dzierżawy, o kwestje polityczne i gospodarcze cią- 

Obchód święta konstytucji we Włoszech 

  

W tych dniach Włochy obchodziły uroczyście święto konstytucji. Ilustracja nasza 
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Krwawy dramat w mieszkaniu ofiary 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj. rozegrała ka, podczas której Kozłowicz schwycił żełazny 

przedewszystkiem warunki dla chowu : 

bydła są tu słabsze, niż na podgórskich halach Doliny © 

  

głe zatargi z PICĄ. Co gorsza, nieurodzaj nie oszczę- 

dzł i rotszyldowskich gruntów. Popróbowano upra- 

wę pomarańcz i winogron. 110 dunamów  pardesu, 

stanowi pewną pozycję dodatnią w opłakanym bud- 

żecie Geszeru. Ale pozycję bardzo, bardzo małą. 

Jeżeli Geszer się utrzymał, jeżeli Geszer utrzy- 

muje się nadal, to stało się to dzięki systemowi pracy, 

tóry podratował i wyprowadził „na swoje* niejeden 

nędzarski kibuc: tylko półkilometra i most na Jorda- 

nie dzieli Geszer od miejsca, gdzie stanęła „stacja Ru- 

tenberga* z siły spiętrzonych wód Jordanu i jego do- 

pływu, wydobywająca elektryczną energję. Przy budo- 

wie tej stacji, przy jej powiększaniu i przy pracy 

w niej, już pod dachem, trzeba było dużo robotników. 

Kapitalistyczny sąsiad podratował  kolektywistów. 

Przez 5 lat budowy stacji, pracowało tam 40 — 50 

ludzi. Dziś jeszcze pracuje tam 15. Niekwalifikowany 

nawet robotnik, tylko po pewnej początkowej prakty- 

ce w stacji, zarabiał i zarabia dziś jeszcze 15 złotych 

dziennie. Kibucnicy z Geszeru, podobnie jak to czy- 

ni wielu ich towarzyszy z pod Hajfy, posyłali część 

ludzi na roboty do Rutenberga. Druga część przez 

ten czas budowała Geszer i gospodarzyła. Zarobek 

robotniczej części Geszeru szedł na potrzeby wspólne 

i potrzeby kwucy. Jak obliczają, w ciągu tych 25 

lat pracy, wpłynęło z tego źródła ze 20.000 funtów. 

Geszer, to byli niegdyś ludzie skrajnej, podobno, 

lewicy. PICA — (te informacje mam zresztą od nich 

samych, mogą więc nie być objektywne) — dawszy 

im ziemie, wojuje z nimi na tle ich formy kolektyw- 

nej. „Bądźcie moszawem, jakoś się ułożymy*. — Ale 

kwuca z Geszer jest zżytą, zgraną kompanją. Wspól- 

nie odpierali napady arabskie z Transjordanji, zbyt 

długo na tych kresach Palestyny żydowskiej żyli, tak 

jak się zżyło na stanicach polskich kresowych, czasu 

Tatarów. 1 zbyt długo biedziłi się wspólnie nad opła- 

kanym stanem finansów -kwacyt'Nie- chcą być moszać 
wem, nie chcą na drobne rozprószyć swe wielkie, 

wspólne istnienie. 

W kolektywnym wysiłku Geszer pokazuje też 

rotszyldowskiej PICE zęby. Próżno jej tłumaczą, że 

z temi pieniędzmi, które miała, z temi 27 około tysięca- 

mi funtów, każda inna niekolektywna osada zrobiłaby 

bądź, co bądź więcej, lepiej, i — oszczędniej. Może 

to być prawdą, jest niewątpliwie prawdą, — ale oni 

wolą tak. Dało to im więcej moralnej satysiakcji. Da- 

ło im to takie wspomnienie, jakie daje czasem front, 

pułk, pozycja. Dało, czego nie da moszaw. 

Jednocześnie, gdy w oczach ludzi z Geszer PICA 

wyrastała — słusznie, czy nie — na niemal wroga, 

na wielkie bloki fabryczne, jakie rosły im pod bokiem 
nieomal kibucnicy patrzyli nie jak na kapitalistyczne- 

go zbója, ale jak na największego przyjaciela. Stacja 

Rutenberga, największy kapitalistyczny, przemysłowy, 
kolos Palestyny — i biedny, lewicowy kolektyw. 

Ksawery Pruszyński. 

TELEGRAMY 
BRAMINI PRZECIWKO GANDHIEMU. 

POONA. Wielki zjazd braminów, or- 
todoksyjnych wystąpił przeciwiko Gamd- 
hiemu zamzucając mu, że ulega: wpływom 
chrześcijaństwa i za! często czyta biblję 
Rówmocześnie bramini żądali od Gamd- 
hiego, ażeby nie zezwolił ma małżeństwo 
syna swego Dawiidasał z miłodą dziewezyni 
pochodzącą z niskiej kasty . 

NAPAD NA OBÓZ KONCENTRACYJNY 
POD ZGORZELICAMI. 

BERLIN, PAT. Na obozy ikoncentnacyj- 
ne pad Zgorzelicami dokonano ubiegłej 
nocy majpadu. (Pomiiędzy mapastnilkami a 
posterumikami oddziałów sztunmowych wy- 
wiązała się ostna strzełanina, podczas kito- 
rej padło kilikadziesiąt strzałów. — 
Sprawiców miapadu nie wyśledzono. 

KTO BĘDZIE PREZYDENTEM SEJMU 
W GDAŃSKU? 

GDAŃSK. PAIT. Niowym prezydentem 
Sejmu wybrany ma być von Wnuck, — 
któny już wi zeszłym moku piastował to 
stamowiisko.  Piemwszym wiceprezydentem 

ma zostać dotychczasowy prezydent: — 
eentrowiec Potrikus, drugim hitlerowiec 
Batzer. 

Jak słychać mowy senat mia! zamiar 
wpnowadzić w Gdańsku ma wzór Rzeszy 
obowiązkową służbę pracy. Szkola przy- 
wódeów hitlerowskich założona m być 
w Sopotach. 

COFNIĘTY ZAKAZ. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. >uwałska 13 — S$. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

DRUJA — Kowkia. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz i 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 3 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. К 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — Księgarnia }. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGGNIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte Ы 

WOŁOŻYN -- Liberman, Kiosk gazetowy 

się w Warszawie krwawa tragedja. W domu 
Nr. 52 przy ul. Narbutta zamieszkuje porucznik 
MŚW, Olszewski. W chwili, gdy porucznika nie 
było w domu, do ordynansa iego, Kisielewicza, 
przyszedł w odwiedziny strzelec Kozłowicz, ró: 
wnież Ordynans oficera, zamieszkałego w tym 
samym gmachu. W trakcie rozmowy Kisiele- 
wicz pochwalił się przed kolegą, że posiada 50 
złotych. Wówczas Kozłowicz prosił go o po- 
życzkę. Gdy ten odmówił, Kozłowicz usiłował 

zabrać pieniądze przemocą. Wywiązała się wał- 

drąg i zadał nim cios w głowę przeciwnika. — 

Kisielewicz padł ogłuszony. Wtedy Kozłowicz 

zdjął pasek i począł dusić kolegę. Na odgłos 
bójki i krzyki wpadł do mieszkania jeden z lo- 
katorów domu, co widząc Kozłowicz porzucił 

otiarę. Zawiadomiono o wypadku żandarmerję. 

Gdy do mieszkania Olszewskiego przybyli 

żandarmi, zastali już stygnące zwłoki ...Kozło- 

wicza. Ten bowiem, w obawie przed odpowie- 
dzialnością, powiesił się w ubikacji na tym sa- 

mym pasku, którym chciał udusić kolegę. =» 

RYGA. PAT, Poseł miemiledki w. Ry- 
dze zawiadomił rząd łotewski o eafnięcin 
zakazu wywiozu miasła łotewskiego do 
Niemiec. 

BURZA W JAPONII. 

TOKIO. PAT. Nad prowinejami Hiyo- 
goszyga i Gumma  pnzeszła miesłychamie 
gwałtowna burza. 9 osób poniosło śmierć 
Wiele jest mannych. Przeszło 100 domów 
runęło w _ gruzy, przeszło 1000 uległo po- 
ważnym uszkodzeniom. 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

BOA KRWAWA WRZ DEKODERA KSI KIEKIS k L KORÓŃ KL BRERA ЛАЛИ ОЕЗАЕ ТЧВР 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
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Koniergncja londyńska w świetle ostatnich iepesz 
PARYŻ. PAT. — Na piątkowem po- 

siedzeniu rady ministrów premjer Dala- 
dier przedstawił przebieg dotychczaso- 
wej dyskusji na konierencji ekonomicznej 
Minister Paul-Boncour omówił kilka bę- 
dących w toku spraw z dziedziny polityki 
zagranicznej. 

Komunikat agencji Havasa zaznacza, 
że w związku z konierencją ekonomiczną 
niemożliwą jest oczywiście rzeczą prze- 
widzieć dziś, jaki ona przyjmie kierunek, 
lecz stwierdzić nałeży, że wbrew kraążą- 
cym pogłoskom w chwili obecnej niema 

mowy o zmianie stanowiska Francji w 

kwestji długów. Komunikat dodaje, że 
również pozbawiony jest podstaw pro- 

jekt bezpośredniego i oficjalnego spotka - 

nia w najbliższym czasie premjera Dala- 
dier z Mussolinim i Hitlerem. 

Na temże posiedzeniu rada ministrów 
postanowiła domagać się od parlamentu 

przeprowadzenia dyskusji nad projekta- 

mi kilku ustaw, a m. in. nad projektem 

ustawy zbożowej, © reorganizacji kolei 

żelaznej i w sprawie powszechnego towa 

rzystwa transatlantyckiego. 

Komisje już obradują 
LONDYN. PAT. — Obie komisje kon 

ierencji gospodarczej — monetarna i e- 
konomiczna — odbyły wczoraj przed po- 
iudniem swe posiedzenia. Komisja monc- 
tarna pod przewodnictwem Amerykanina 
Coxa powołała do życia specjalną pod- 
komisję, która ma opracować porządek 
obrad i ustalić podział komisji na stałe 

podkomisje. Wzmiankowana specjalna 

podkomisja ma w ciągu 2 dni złożyć spra 

wozdanie pełnej komisji monetarnej na 
poniedziałkowem posiedzeniu. — Komi- 
sja ekonomiczna obradowała pod prze- 
wodnictwem premjera holenderskiego 
Collina nad uproszczeniem procedury. 

w dążeniu do stabilizacji dolara 
LONDYN. PAT. — Konierencja ekonomi- 

czna w rzeczywistości uległa przerwie na trzy 
dni — formalnie dla dania czasu ułożenia po- 
rządków dziennych, programów i procedury 0- 

bu komisyj, ale są to tylko powody pozorne, 
za któremi kryje się powód rzeczywisty, a mia- 
nowicie wyczekiwanie na rezultaty narad przed 
stawicieli skarbów i banków centralnych, usi- 
łujących uregulować wzajemny stosunek trzech 
wielkich walut świata, 

Wczoraj wieczorem utrzymywała się po- 
głoska, że porozumienie zostało już osiągnięte i 
stabilizacja po kursie 4,05 dolara za 1 funt ja- 
koby jest dokonana. Dziś rano natomiast kon- 
ferencja była pod wrażeniem amerykańskiego 
sekretarza skarbu Woodina, które w pierwszej 
Chwili zrozumiano jako  kategoryczne zaprze- 
czenie. Tymczasem prawda leży pośrodku. — 

Porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, ale 
ošwiadczenie Woodina bynajmniej nie zaprze- 
cza, jakoby porozumienie nie było aktualne. 

di zach % ems jaką należ) . do ienia co & y za- 
stosować, aby zatrzymać zbyt silne wahania 
wielkich walut świata i uregulować ich wza- 
jemny stosunek w granicach przeciętnie, jeśli 
nie precyzyjnie ustalonych. To porozumienie 
musi być obecnie sekama Ta ro kė 

. Z braku uz, zgody rządów - 
linas, Wielkiej Brytanji i Fran- 

cji, porozumienie nie jest jeszcze faktem doko- 

nanym. Pertraktacje rządów są jeszcze w toku. 
Spodziewane jest, że w ciągu 'week-endu rzą- 
dy ustałą swe stanowisko względem uzgodnio- 
nego porozumienia. 

a T T TIA, NS EWA ZP EROS I O IS 

Ratyfikacia polsko-niemieckiejumowy kolejowej 
WARSZAWA. PAT. — Dnia 16 bm. od- 

była się w Warszawie wymiana dokumentów 
ratytikacyjnych umowy polsko - niemieckiej © 
ułatwieniach komunikacyjnych kolejowych mię- 
dzy Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwa- 
mi w tranzycie przez Polskę, obszar w. m. 

Gdańska i resztę Niemiec, oraz komunikacji ko- 
lejowej między resztą Niemiec a trzeciemi pań- 
stwami w tranzycie przez Polskę, obszar w. m. 

Gdańska i Prusy Wschodnie. 
Umowa ta podpisana była w Berlinie 21 

listopada 1930 r. Wymiany dokumentów raty- 
fikacyjnych dokonał ze strony bk Po 

. minister spraw zagranicznyc 024 5 
A z ramienia Niemiec Hans Adoli von Moltke, 
poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Rze- 
szy Niemieckiej. 

NA PODBÓJ PRZESTWORZY 
Na hydropianie 

MOSKWA. PAT. — Lotnik sowiecki Le- 
wandowskij podjął na hydroplanie lot dookoła 
ZSRR. Trasa wynosi 17.400 km. Lotnikowi to- 

dookoła ZSSR. 
warzyszy znany z lotów polarnych pilot Strau- 
be, obserwator i 2 mechaników. — Wczoraj 
lotnik wylądował w Irkutsku, 

Włosi przed wielką wyprawą lotniczą 
ORBETELLO. PAT. — Minister lotnictwa 

Balbo, obejmując komendę nad afiantycką es- 
kadrą lotniczą, która szykuje się do wielkiego 
przelotu nad Oceanem, oświadczył dziennika- 

rzoń, że opóźnienie lotu przypisać należy ocze- 
kiwaniu na właściwe warunki atmosieryczne о- 
raz na zawiadomienie o założeniu bazy dla hy- 
droplanów, którą zakłada na trasie lotu jacht 
włoski „Alise*. 

Przy okazji rozmów z dziennikarzami miai- 

ster Balbo rozmawiał również z koresponden- 
tem Polskiej Agencji Telegraficznej, wyrażając 

DEPESZE SPORTOWE 

MECZ TENISOWY POLSKA—WŁOCHY 

WARSZAWA. PAT. W piątek, w: dmu- 
giem spotkamiu ttenisowem Polska — Tta- 

lja mozegramo grę podwójną panów, za- 

kończoną łatwem zwycięstwem. pary mwilio- 
skiej Palimieni — Sertoria nad polskimi 

doublistami J. Stolarow: —. Tłoczyński w.. 
stiosuniku 6:3, 6:3, 6:1. Po 2 dniach — 
Włosi! prowadzą 3:0 i mają mecz wygnany. 

Poza konkursem odbyła się gra po- 
kazowa Wittman — Serveniti, wygmana — 

przez Wiittmana w 3 setach 4:6, 6:2, 6:4. 
Wreszcie poza: programem jednego seta 
rozegroł słynmy (komik czeski Vlasta Bur- 
ian z Hebdą, przegrywając 0:6 

NOWY REKORD W RZUCIE 
OSZCZEPEM. 

HBLSINGFORS. PAT. Słynny lekkoa- 
tleta fiński Miatti Jaervinen zaatakował 

w: czwartek rw Helsingfonsie ustanowiony 

pnzez siebie miedawno rekord światowy w 

rzucie oszczepem . Próba zakończyła się 
pelnem powodzeniiem. Jaervinen osiągnął 

fantastyczny wymik 76,10. . Dotychczasowy 

rekond światowy  Jaervinena wynosił 

74 mir. 61 cm. 

SKUTKI ZAJŚCIA NA BOISKU. 

KRAKÓW. PAT. Z powodu zajść, jalkie 
mialty miejsce nia boisku Oracovii rw cza- 

sie ostatniego meczu ligowego Cracovia 

— Wisła krakowskie władze wojskowe 

zabroniły oficerom służby czynnej | kor- 

pusu krakowskiego” uczestniczyć mv me- 
czech piłki nożnej w drużynach miewoj- 

skowych. = 

żywe uznanie dla rozwoju lotnictwa polskiego 
oraz dla wspaniałego przelotu kpt. Skarżyń- 
skiego przez Ocean. 

KAMIECETEARTYCKWIAZA PDK DTS 

Kotatki polemiczne 
Oślnieszanie przeciwnika przez przemilcza- 

nie jego argumentów, a podsuwanie mu cze- 

goś, czego nigdy nie pisał — jest oczywiście 
metodą najłatwiejszą, a dochodzę do przekona- 

nia, że w Polsce bodaj że najskuteczniejszą. 

Pan Stroński znowuż pisze, że mam „uiność* 

do Niemców i t.d. Nie mam większej ufności 

do Niemców, niż inni polscy dziennikarze, a 
tylko inaczej patrzę na niemiecką pozycję po- 

lityczną i jak dotąd,. trafniej przepowiada- 

łem to, co się stanie. 

Ale w tymże artykule prof. Stroński wy-* 

stępuje z takiem zdaniem: 

A przecież w rzeczywistości, nikt w Połsce 

nie jest wobec Niemiec usposobiony, ani nie- 
nawistnie, ani zaczepnie, ani wyzywająco. 

Czyż. można z tem polemizować?  Nara- 

zie też chciałem poprostu zdanie to zacytować 

i ironicznie powinszować prof.  Stronskiemu 

wyjątkowego objektywizmu i bezparcjalnošci. 

Ale cóż? on reprezentuje legjon, jego poglądy 

są poglądami całej prasy polskiej, my jesteś- 

my sami, wyodrębniani, zagłuszani, ośmiesza- 

ni. Nie możemy sobie pozwolić na wzruszenie 

ramion chociażby wobec enuncjacyj najmniej 

wspólnego z prawdą mających. 

Brnijmy więc dałej w  perswazję. Panie 

Profesorze! — oto w piśmie pańskiem, w tym 

samym dniu, co pański artykuł czytam taką 

notatkę: 

Związek sprzedawców gazet i czasopism 

na Poznań postanowił zwrócić się do miarodaj 
nych czynników w sprawie zmiany nazwy tu- 

tejszego dziennika niemieckiego „Posner Tage- 

blatt* na „Poznański Tageblatt', ponieważ pi- 

smo to wychodzi nie w Posen tylko w Pozna- 

niu. 3 
Wyobražmy sobie, že hitlerowcy nakazali- 

by „Dziennikowi Berlińskiemu*  przezwač się 
na „Berliner-Dziennik*, czy nie byłoby o to 

u nas hałasu? Czy nie byłoby tak, że najlago- 

dniejszy nagłówek, któryby umieścił nad taką 
wiadomością „l.K.C.* łub „Polska Zachodnia“ 

głosiłby „Wstrętna szykana pruska, lub „No- 

we bestjalstwo hitlerowców*, czy coś podob- 

nego? Cat. 3 

Strojenie instrumentów 
Pierwsze dni konierencji, która miała na 

celu zrzucenie ze świata ciążącej nań zmory kry 
zysu, nie obfitowały w wypadki. Ostatnie de- 

pesze są jeszcze zawalone wiadomościami „dru 
giego rzędu”. Więc spór o miejsca, spór o funk 

cje. Powstał gdy jeszcze nie dokonano oiicjal- 

nego wydzielenia z łona Konierencji specjal- 
nych, osobnych komitetów. Dziennikarze ame- 
rykańscy mogli kablować za ocean Swój suk- 
ces: prezesem kornisji monetarno - finansowej, 
tyle znaczącej dła kraju, który zastanawia się 
nad nowemi drogami zachwianego dolara, z0- 
stał merykanin Cox, gdy wicepreześami Włoch 
Jung i Austrjak Kinebeck. (Chodziło, żeby w 0- 
czach samej Austrji... podnieść międzynarodo- 
wy prestige Austrji). Inne stanowiska rozdzie- 
lono inaczej. W tejże samej komisji reterentem 
został Francuz (Bonnet), gdy ekonomicznej 
przewodniczy Holender (Collin), a sekundują 

mu jako wiceprezesi Niemiec i Argentyńczyk. 
Zamiast konserwatywnego Hugenberga z Nie- 

miec, wszedł na stanowisko wiceprezesa Komi- 

sji ekonomicznej Krogman, burmistrz Hambur- 
ga, o którym wystarczy raczej wiedzieć, że jest 
hitlerowcem. Polska... jak stoi Polska? Nasi 
korespondenci mogli tylko donieść — poza stre 

szczeniem mowy ministra Koca — że urzędują- 
cym prezesem komitetu studjów  ekonomicz- 
nych bloku państw rołnych środkowo-wschod- 

niej Europy (Mała Ententa, Polska), został dyc. 

Adam Rose. 
Szturm na stanowiska w nowokreowanych 

komisjach wypełnił większą część wczorajszych 
i dzisiejszych depesz. Ponad nie jednak wielką 
mową Chamberlaina wybijał się fakt, który tak 
znakomicie podkreśliła prasa irancuska: Wielka 
Brytanja chce przyszłej skoordynowanej poli- 

tyce świata nadać ton odpowiadający własnym 

jej interesom. A więc: liberalizm. A więc: po- 

wrót do waluty złota. (Jakże niedawno, któż 
ja pierwszy porzucił?) A więc wałka z obniżka 
cen i z polityką zmierzającą w tym kierunku. 

Racje tej walki? Są jasne. Wiełka Brytanja 

przy rozbudowie standartu życiowego swego 

robotnika, nie jest w stanie obniżenia go dziś, 

rezultatów tej obniżki się boi, przemysł jej jest 

dystansowany przez przemysły produkujące ta- 

niej, mając tańszego robotnika. W kuluarach 

muzeum, zamienionego na siedzibę konierencji, 

rej wodzą Anglicy. Reierentem generalnym ko- 

misji ekonomicznej będzie minister angielski, 
Runciman. Blok państw brytyjskich nie chce by 

się cośkołwiek na konierencji dziać mogło ta- 

kiego, coby jemu w czemkolwiek wadzić. mo- 

gło. 

"Torpeda sowiecka. W stosunkach dypłoma 
tycznych nazywa się „torpedą* tak niewinny 

wniosek, z głupia irant, ogólny i bez celu, kto- 

ry milczkiem zmierza w najsłabiej bronioną 
stronę największego z kolosów. Dzieje konie- 

rencji berlińskiej z przed lat 60, gdy to Bis- 

marck nie dopuścił Rosji do przeprowadzenia 

jej celów na Bałkanach, znają takie torpedy 
antagonizmu angielsko - rosyjskiego. Teraz S9- 

wiety wystąpiły z wnioskiem o potępienie za- 
sządzeń celnych o charakterze bojkotu skiero- 
wanego przeciwko pewnym państwom. Że So- 
wiety myślały tu „Anglja*, to wiedzą oczywiś- 

cie wszyscy. Jak bardzo Sowietom na handlu z 

Anglją zależy, to raz jeszcze okazało się tutaj. 
„Iorpeda* nie była zresztą żadną „sensacją. 
Za taką miał ją chyba jeden „Pat”, 

Banki konferują 
Jest to dużo ważniejsza rzecz, niż wszyst- 

kie „torpedy i „sensacje”. Banki Francji, Sta- 
nów Zj. i Anglji konierują w sprawie ustabili- 
zowania stosunku funta i franka do dolara, kto- 
ry dotąd jeszcze waha się. Odbywa się to wła- 
ściwie poza ramami konierencji. Odbywa się 

na jej „czas trwania". Nadaje sobie, ma, cha- 
rakter prowizorjum. — Takie prowizorja i takie 

„aparte* mają na konierencjach międzynarodo- 
wych większe znaczenie, niż wydarzenia z fa- 
sady. 

Konierencja przygotowuje się do długich 
obrad. Nikt nigdy nie sądził, by miało być ina- 

czej .Konierencja rozbuduje się na małą gospo- 
darczą Ligę Narodów. Będzie radzić nad kry- 
zysem, jak tamta nad pokojem. Wszelkie żale 

do Ligi o to, że stojąc ponad państwami, nie 

urniała nic zrobić na kryzys, readresowane bę- 

dą odtąd na Londyn. Konierencja gospodarcza 
nie ma jeszcze swej ledwo utworzonej hipoteki, 
zapisanej żadnemi nadziejami, które zawiodły. | 

K. P. 

AL MELIA Pe EKSA TBA 

GOŚCIE W GDYNI. 

GDYNIA. (PAT. W) piątek w Gdyni 
bawili eksperci Ligi Narodów dr. Neder- 
bnagil onaz Hiausernmann. Zwiedzilii oni port 
gdyński, urządzenia przeładunkowe oraz 
chłodnice i magazyny: bawełny. 

GDYNIA. PAT. Dziś wi nocy przyje- 
chała: do Gdyni: wycieczka zjazdu Stowa- 
rzyszenia Elektryków (Polskich i Czesko- 
słowiadkich iw. liezbie 430 osób. Wycieczka 
udała się statkiem „Gdańsk na Hel. 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAJWA. PAT. Bank: Polski pła- 
ci za dolamy 7,40. za czeki 7,44, za przekazy 
745. Na rynku prywałnym — dołary po 
12 w płaceniu, dolary złote 9,14, ruble 
4,87.
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NASZA MŁODZIEŻ A TEATR. CZEMU 
NIE JEST TAK, JAK BYŁO NIEGDYŚ. 

Jeszcze tak niedawne są czasy, gdy 
teatr nietylko bawił i kształcił, ale i 
wywierał ogromny wpływ na kształtowa- 
nie się nowych wartości kulturalnych. 
Scena była trybuną, autor — prorokiem, 
aktor nadczłowiekiem... 

Kurjer Poranny (162) mówi: 
Któż nie pamięta wpływu Ibsena, jeżeli 

chodzi o zagadnienia społeczne — Wyspiańskie 
go, jeżeli chodzi o rewizję stosunku do prze- 
szłości, któż nie pamięta owego niezwykle emo- 
cjonalnego podejścia teatru, wyrażającego 
się w niezliczonych dySkusjach, a głównie w 
tej właśnie namiętności do kompleksu teatru. 
Ale przedewszystkiem kto nie pamięta dziwne- 
go fluidu, idącego ze sceny, Owej nici niewi- 
dzialnej, łączącej aktora z widzem, wyrażają- 
cej się w tym niewysłowionym stanie psychicz- 
nym, zwanym niedoskonale zresztą „dreszczem 
zachwytu”. 

To też owi „pamiętający* zgóry i zuko- 
sasa na dzisiejszą spoglądają młodzież, że.. 
nie garnie się do teatru. Że szuka emocji na sta 
djonie, w kinie czy w cyrku. Nietylko, że się 
nie garnie, ale unika teatru. 

Narzekamy na młodzież i nie chce- 
my wiedzieć, że nie młodzież, lecz wła- 
śnie my jesteśmy odpowiedzialni za teń 
stan rzeczy: 

Spytajmy otwarcie, co się robi w kierunku 
wzbudzenia, czy kultywowania owych zainte- 
resowań teatralnych, czy artystycznych wogó- 
le? Powiedzmy otwarcie — prawie nic. O In- 
stytucie wychowania iizycznego wiemy, o ol- 
brzymich wysiłkach, śBych na celu osiąg- 
nięcie maximum tężyzny cielesnej wiemy, © 
rosnącem nasileniu zainteresowań sportowych 
również. Dzieło „Od palanta do olimpjady* 
stało się vade-mecum dla niejednego przedsta- 
wicieła przyszłości narodu. Pisma sportowe — 
to naprawdę ulubiona i częstokroć jedyna le- 
ktura. Asy sportowe — to dzisiejsi bohatero- 
wie i wzory do naśladowania dła wielu z tej 
młodzieży, która w olbrzymiej liczbie, w pierw- 
szem dopiero pokoleniu kształci komórki móz- ' 
gowe u źródeł wiedzy. 

Uderzmy się w piersi: byliśmy „lep 
si“ bo w innych wychowywaliśmy się 
warunkach. Nie dość stwierdzić różnicę 
pomiędzy młodzieżą tamtą a tą, — trze- 
ba zrozumieć przyczyny odmiennego sto- 
sunku młodzieży do teatru: 

Tamta młodzież chodziła do teatru, bo, 
po pierwsze, zainteresowanie teatrem było i 
wśród dorosłych ogólne, po drugie, dlatego, że 
w teatrze tym, tak szeroko uwzględniającym 
repertuar klasyczny, znajdowano również od- 
powiedź na tyle problemów, niepokojących mło 
de umysły, probiemów czy to obyczajowych, 
czy społecznych, czy patrjotycznych. Sztuki 
Ibsena, Bjórnstjerne-Bjórnsona,  Brieux, Ki- 
sielnickiego, Zapolskiej, Wyspiańskiego i t.d. 
i td., czyż to nie były częstokroć nasze semi- 
пага nauki o życiu? Pragnienie mądrze poję- 
tej aktualności w teatrze, co wcale nie dzisiej- 
szy pomys. Po trzecie wreszcie, chodziło się 
do teatru, bo właśnie nię było kina, ani stadjo- 
nu. Teatr był, jako źródło wrażeń bez konku- 
rencji. Dzisiaj? Dzisiaj niema teatru, który in- 
teresuje młodzież. Są sporadyczne przedsta- 
wienia, na które w szkole sprzedają bilety, po 
cenach znacznie zniżonych. C'est tout. Notabe- 
ne przedstawienia sztuk, wyciągniętych bardzo 
często z lamusa starożytności, a raczej starzy- 
zny, na które publiczność dorosła nie chodzi, 
bo są śmiertelnie nudne, niepotrzebne, cuchną- 
ce naitaliną i molami, A przed tem właśnie 
przemówienie — „pouczające. 

Stąd — logiczny wniosek, iż trzeba 
dążyć do stworzenia teatru dla młodzie- 
ży, aby w ten sposób wyszkolić przysz- 
łych widzów, dla których teatr będzie 
wielką potrzebą. 

Ale niestety, tego teatru nie mamy. Teatr 
wciąż jeszcze, jeżeh chodzi o młodzież, jest 
czemś przypadkowem, sporadycznem.  Uczę- 
szczanie do teatru nie podlega żadnemu syste- 
mowi, nie ma żadnego planowego charakteru, 
tak jak np. we Francji, gdzie w La Comedie 
Francaise w Paryżu, w całym szeregu miast na 
prowincji odbywają się stale przedstawienia z 
wielkiego repertuaru. 

Smętnie wygląda ta sprawa u nas, z wy- 
jatkiem jedynego Krakowa, częściowo Wilna, 
gdzie akcja organizowania przedstawień dla 
młodzieży rozwija się ostatnio. 

Jak jest w Wilnie, — nie mówmy: 
nie wszystko tu jest w porządku. Ale ra- 
cja: my tu szukamy dróg. Trzeba szukać 
wszędzie. Trzeba nowe drogi znaleźć wre 

szcie. Lector. 

POTRZEBNY ZARĄZ LEKARZ | 
Chrześcijanin, z praktyką do miasteczka 
Miory w powiecie Brasławskim, — Warunki 
dogodne na miejscu stacja kolejowa. Infor- 
macji udzieli Apteka Ą. Wiśniewskiego. — 

Miory pow. Brasławski, 
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W związku z dwoma naszymi arty- 
kułami o istotnym nadmiarze przeróż- 
nych świąt”, których wynajdywaniem 

i ustanawianiem ad hoc, zajmują się 
skąd inąd i gdzie indziej pożyteczne 
organizacje „społeczne, pośpieszyliśmy 
zasięgnąć wrażeń Pana Prezydenta 
Miasta, który z racji swego urzędu na- 
leży do osób, najciężej „„podatkiem ob- 
chodowym* obłożonym. 

Prezydent Maleszewski przyjmuje 
mnie w swym gabinecie prezydenta mia- 
sta. Zaraz widzi się, że trzeba przystąpić 
do rzeczy, bez omówień, bez niepotrzeb- 
nego zabierania czasu. Więc pytam: 

— Pan Prezydent zapewne czytał na- 
sze „ataki“ na to, co nazywamy „manją 
świętowania”, istnym „podatkiem obcho- 
dowym*, który w postaci codziennych 
już niemal ,świąt*, dziwnegó i nieznane- 
go nabożeństwa spada na nas najdotkli- 
wiej, i jak przynajmniej my twierdzimy, 
najniepotrzebniej w świecie. Ale jak się 
na to zapatruje już nie „publiczność, ale 
„władza*, którą przecież widujemy na 
tych wszystkich świętach, która na nich 
z reguły celebrować musi? Czy Pan Pre- 
zydent nie jest również zdania, że tego 
wszystkiego jest... no powiedzmy... tro- 
chę ża dużo? Czy wyolbrzymione nie od- 
wodzi prac i zajęcia ludzi postawionych 
na wysokich stanowiskach od ich zajęć, 
zmuszając do udziału?... 

Ale widzę, że Prezydent Maleszewski 
mimo uśmiechu, jest jakby nieco zakło-, 
potany. Bo też i mówi: 
„Widzi pan... kiedy, prawdę powiedziaw- 
szy, jest mł dosyć trudno na ten temat się 
wypowiadać. Chyba wszyscy i tak zrozu- 
mieją. Z racji stanowiska jestem bar- 
dzo silnie wciągany w tego rodzaju „ak- 
cje': przeszłość utarła już, że prezydent 
miasta musi reprezentować, reprezento- 
wać na świętach, uroczystościach. Bodaj 
— choćby nie z tak dawnej przeszłości 
sądząc — wie się już z kolei, że nie mam 
w tym kierunku zbyt wiele upodobania, i 
że w mem pojmowaniu obowiązków Rząd 
cy Miasta obowiązki reprezentacyjne sto- 
ją na bardzo dalekiem miejscu w porów- 
naniu Zz innemi. 

W chwili obecnej jest ich niezmiernie 
wiele Wskutek szeregu nowych ustaw czy 
zarządzeń, musimy przebudowywać nasz 
ustrój samorządowy i administracyjny. 
Musimy te ustawy wprowadzić w życie. 
To wielka praca. Kryzys i bieda każą mi 
bardzo bezpośrednio ingerować w spra- 
wy z tem związane, — dziś, przyzna to 
pan, sprawy niesłychanej wagi... Wiele 
bardzo rzeczy — z wielu bardzo racyj — 
bywało w dawniejszych latach zaniedba- 
nych. Czy w każdym razie domaga się 
naprawy. To wszystko razem wzięte skła 
da się na to, że mamy tu teraz wiele bar- 
dzo pracy. Piłnej pracy”. 

Prezydent Maleszewski znowu uśmie= 
cha się. Nie wiem co myśli. Mam takie 
wrażenie, że dobiera słów, by przecież 
coś powiedzieć, coś ważnego, — ale tak 

  

— NAOKOŁO ŚWIATA (110) Czerwcowy 
zeszyt tego pisma, napewno nie zawiedzie sze- 
rokich rzeszy czytelników, którzy za stosunko- 
wo niską cenę zł. 1,50 znajdą miłą i nader 
przyjemną rozrywkę. 

— ROLNICTWO — MAJ. W zeszycie tym 
zamieszczone są artykuły p.p. inż. Karola Ka- 
sińskiego, wice-ministra rolnictwa i reform rol 
nych p.t. „Ustawodawstwo Agrarne Ostatniej 
Doby*, Tadeusza Brudzińskiego p.t. „Zagadnie 
nie handlu terminowego zbożem”, inż. Aleksan 
dra jezierskiego p.t. „W sprawie pochodzenia 
nasion drzew leśnych. 

Dział „Konjunktury rolniczej” zawiera na- 
stępujące artykuły: „Wahania sezonowe cen 
żyta”, „Ruch cen pasz treściwych w latach 
1928 — 1932*, „Wskaźnik rentowności hodo- 
wli trzody chlewnej”, oraz przegląd rynków 
rolnych «+ sytuacji finansowej i kredytowej. 

FEDOR ZAPLETNIJ Z GUBERNJI PODOLSKIEJ 
„Przekroczył piechotą cały Paryż — 

rosły, zdrowy, ogorzały mężczyzna; wy- 
ciągnął jak struna, po wojskowemu 
i zaraportował: Sierżant Legjonu Cu- 
dzoziemskiego Fedor Zapletnij, Podol- 
skiej gubernji, Mohilewskiego powiatu, 
ze wsi * Karpowka. — Mówił łamanem 
narzeczem, nawpół po rosyjsku, polsku 
i ukraińsku, wstawiając też słowa fran- 
cuskie“.. 

Tak rozpoczął Andrzej Siedych w 
paryskich „Poślednich Nowostiach' swą 
opowieść o przedziwnych przygodach 
mieszkańca wsi Karpowka. Istotnie nie- 
samowite dzieje człowieka, ręką wojny 
z własnej chałupy wygonionego. Ten 
człowiek tak się do przygód wdrożył, iż 
teraz ze spokojem mówi poprostu: 

— Osiem dni byłem w Rosji Sowiec- 
kiej: Musiałem wyzwolić swą rodzinę, 
której 12 lat nie widziałem. Teraz po- 
wróciłem. — Jakby chodziło o spacer w 
lasku Bulońskim! Zwyczajny, prosty 
chłop, ledwo umiejący czytać. Oto jego 
ustna spowiedź: 

Służyłem jako ochotnik, w 2-gim Ża- 
bińskim pułku u Denikina. W r. 1920 
zmuszeni byliśmy przekroczyć granicę 
Polski. Odebrano mi karabin i konia, po- 
sadzono za druty kolczaste razem z rze- 
szą internowanych. Siedziałem w Polsce 
5 lat. Poznałem język i obyczaje. Gdy 
wypuszczono z obozu, pracowałem w ma 
gazynie. Zaoszczędziłem co nieco pienię- 
dzy i pojechałem do Warszawy. Było to 
mw r. 1925. Tam zgłosiłem się w konsula- 
cie francuskim, gdzie mnie przyjęto do 
Legjonu Cudzoziemskiego. Z całą partją, 
gnali nas do Havru, później Marsylji, o- 

stątecznie znalazłem się w Sidi-bel-Abbes 
w Afryce. Po sześciu miesięcach — na- 
szywka. Zostałem kapralem. Udało mi 
się wkręcić do orkiestry wojskowej. , 

18 sierpnia, tegoż roku, wysłano nas 
z fortu Huvama po wodę. W forcie jej 
zabrakło, należało więc ze 2 kilometry 
drogi nakładać. Nachyliłem się właśnie z 
wiadrem nad studzienką, nagle paf, paf, 
pat! Strzelają! To Arabowie zalegli w 
pustyni, za kamieniami i «walą do nas. 
Zabolało mię lewe ramię. Myślę — tra- 
tiony. Istotnie zostałem ciężko ranny. Z 
fortu, na odgłos strzałów, wylecieli ka- 
walerzyści i porąbali Arabów szablami. 
ja zaś przeleżałem dwa lata w szpitalu 
i dostałem krzyż wojenny z jedną palmą. 

W Legjonie prowadziłem się wzoro- 
wo. Nie piłem. Pieniądze sobie zaoszczę- 
dzałem. Gdy mię w r. 1931 zwolniono, 
posiadałem 18 tysięcy franków. Z tej su- 
my, 4 tysiące posłałem rodzinie do wsi 
Karpowka. Tam u mnie była moja matka, 
żona i siostra. Pisali, że są teraz w wiel 
kiej biedzie. — Porzuciłem więc Legjon 
i zacząłemi pracować na fermie. Je- 
szczem sobie odłożył 3.500 franków. — 
Teraz myślę tak: matka pisała — przy- 
jeżdżaj synku, bo nam się źle dzieje. Po- 
jadę! 

Paszportu nie miałem, ale jakoś ra- 
dę dawać trzeba było. Zmieniłem pienią- 
dze na 585 dolarów, kupiłem w Paryżu 
bilet do Krakowa i pojechałem sobie 
pomaleńku. 

W tym czasie zaprzestałem się golić. 
Broda mi wyrosła długa i włosy jak u 
popa. Nie zagrzewałem miejsca w Kra- 
kowie, poco mi było?! Dalej, do Wscho- 

by ktoś tego broń Boże nie zrozumiał źle, 
broń Boże nie wziął za złe. 

„No i właśnie teraz — tak wiele tak 
ważnych świąt. Proszą tu, proszą tam. 
Przychodzi zawsze dwóch ludzi — czyż 
wypada zapraszać przez jednego, albo 
jeszcze przez teleton? Choć mówiłem ty- 
le razy: tylko chińszczyzna, strata cza- 
su... Nie. Tyle nowych „Świąt, same wa- 
żne Święta. Ważne obchody, rocznice, 
ważne żywotne sprawy. Trzeba. Taki to 
— prezydent dalej się uśmiecha — kło- 
pot, że tak ważne sprawy, tak wielkie, 
mowe święta — a tu my biedni mamy ty- 
le małych, szarych, niewielkich, ale ko- 
niecznych spraw. Koniecznych. Rozumie 
pan? K—0—n—i——c—z— 
n=y—c—h?* 

„Ale — ciągnie Prezydent — nikt      mówi, by swięta były niepotrzebne. Świę** 
ta bywają potrzebne, są niemi. Zapewne, 
zapewne... Reprezentowanie — pewne — 
jest potrzebne. Wie pan, czasem mnie na- 
wet dziwiło: ludzie mówią: musi pan pójść 
na „święto* tej lub innej instytucji. Alboż 
pan nie jest prezydentem miasta? — Cze- 
muż pan rautu nie wydaje? Alboż pan 
nie ma na to funduszu dyspozycyjnego? 
Czemuż... Ale przepraszam... 

I prezydent kończy: 

„Nikt nigdy nie negował wielkich 
świąt naszych. Mamy koscielne, tak zwią 
zane już nawet z naszą tradycją. Mamy 
państwowe, mamy nasze wileńskie. Żad- 
ne może święto wielkie nie wypadnie u 
nas tak „Świątecznie, jak rocznica zdo- 
bycia Wilna na bołszewikach. Wtedy je- 
steśmy wszyscy. Wtedy nie brak nikogo** 

  

Wycieczka rolników do Litwy 
WILNO. Władze wojewódzkie otrzymały 

od grupy rolników podania o udzielenie zezwo- 
lenia na wyjazd do Litwy. Wycieczka rolników 

z Wileńszczyzny w liczbie kilkadziesiąt osół, 

ma zamiar zapoznać się z tamtejszemi stosttu- 

kami i zabawiłaby w Kowieńszczyźnie około 2 

tygodni. 
Władze litewskie mają ponoć nie stawiać 

przeszkód przy wjeździe. 

SZWEDZKIE STATKI PŁYNĄ DO GDYNI 
STOKHOLM. (PAJT. Szwedzkie stet- 

kli wojenne „Gustaw V* i „Drootning Vic- 
tomie, pod dowództwem adm, Tamma, — 

b 
В об 

gdz    
yną z Katrskrony 27 b. m. do Gdyni, 

ie pozostaną do 2 lipca . 

———PODO—— 

    

na Venizelosa Po zamachu 

Na zdjęci: naszem widzimy szefa stronnictwa 

  

liberałów greckich Venizelosa, który szczęśli- 
wym zbiegiem okoliczności uniknął śmierci podzząs dukonanego na niego zamachu, gdy na- 
zajutrz po zamachu opuszcza szpital 
małżonki. Venizelosa prowadzi pod rękę gen 

w Atenach, w którym spędził noc przy łożu rannej 
. Othoneos. 

  

agadka ponarskiego lasu 
ŚLADEM DOMNIEMANEGO MORDER- 

CY. 

W związku z onegdajszem doniesieniem z 
Łodzi o zaginięciu zbiegłej mężatki, policja w 

pierwszym rzędzie przystąpiła do ustalenia obe 

cnego miejsca zamieszkania kuzyna Berskiego. 

Tam, gdzie poprzednio mieszkał, na uł. Ży- 

dowskiej, nie wiedzą dokąd wyjechał, jak ró- 
wnież : powodu nagłego opuszczenia Wilna. 

Stwierdzają jednak, że towarzyszyła mi 

Berska, z którą był w dobrej komitywie. 
Dalsze poszukiwania prowadzone są nadał 

energicznie, 

Niezależnie od powyższego władze śledcze 

uchwyciły inny trop, na który skierowała lud- 

ność, zamieszkała w okołicy Ponar. 

ZAGINIONA MĘŻATKA. 

W pobliżu Ponar, w kofonji R., zdala od 

osiedli, mieszka właściciel dość dobrze zago- 
spodarowanego folwarku p. Z. z żoną. . 

Gdy „morderstwo w Ponarach stało „się 
głośne, sąsiedzi zwrócili uwagę na nieobecność 
żony p. Z. į 

Plotki krążyły że małżeństwo nie było zbyt 

zgodne, skąd też źródło wzięły dalsze pogłoski. 

i podejrzenia. 
Do policji doszły one dość późno. 
Dokąd i poco wyjechała żona? 

Na to pytanie, nagabywany nie lubił odpo- 

wiadać... 

W podobny sposób zbywał ciekawych i pa 
robek, zatrudniony w folwarku. 

Służący ten miał być bardzo oddany swe- 

mu chlebodawcy i cieszył się, jego zauianiem. 

PODEJRZENIA. 

Tak p. Ż. jak i jego parobka wzięto na 
spytki у 

Każdy z nich badany zosobna zeznał, ż 

2. wyjechała do Brześcia w sprawach mająt- 
kowych. 

Mianowicie mając tam działkę ziemi, posta 
nowiła ją sprzedać. W zeznaniach ich nie było 

sprzeczności, również i na terenie folwarku nie 

znaleziono nic podejrzanego. 

Niemniej jednak po skomunikowaniu się z 
Brześciem, gdzie Ż. nie odnaleziono, powzięto 
podejrzenia co do słów jej męża i parobka. 

Jednocześnie doszły do policji wersje, że 

kolwiek inni twierdzili, że Ślub był udzielony w 

Cerkwi. 
Rodzina Ż. niechętnem okiem 

na žonę-„moskiewkę“. 

Krążyły dałsze wersje, że i mąż, zamyślał 

rzekomo zerwać krępujący go związek. 

Wszystkie te okoliczności dawały dużo do 

myślenia, tembardziej, że o zaginionej nie było 

żadnej wieści. 

ŻONA SIĘ ODNALAZŁA. 
Tymczasem p. Ż. nie przeczuwając co się 

dzieje w jej domu i jak straszne oskarżenie sta- 
wia jej męża u wrót więzienia, po załatwieniu 
spraw majątkowych, bez pośpiechu udała się 

w drogę do Wilna. 
Dopiero gdy wróciła cała i zdrowa, podej. 

rzenie całkowicie rozwiało się, zadając przytem 
kłam różnym plotkom co do niezgodnego współ 
życia Ż. z mężem. 

Z serji fałszywych śladów w sprawie zbro- 
dni Ponarskiej, odpadł jeszcze jeden, lecz jak 

spogłądała 

widać... nie ostatni, 

SZEWC, KTÓRY PRZESTAWIAŁ 
GUZIKI. 

W związku z pogłoskami o odnalezieniu 

szewca, który przestawiał guziki w pantoflach, 

znalezionych w Ponarach, należy wyjaśnić, że 

wiadomości te są conajmniej przedwczesne. 
Mimo poszukiwań, nie odnaleziono go 

jeszcze. 

ŚLADY PO HACELACH NA MIEJSCU 
ZBRODNI. 

Na drugi dzień po znalezieniu zwłok, w 
pobliżu jak i tuż przy szczątkach widoczne by- 
ły ślady kół od wozu chłopskiego. 

„Koleiny były świeże, о czem świadczyć 

mogły połamane gałązki wrzosu. Po pewnym 
czasie (kilka dni), zniszczony wrzos usycha.— 

W tym wypadku stan rośliny wykazywał, że 

połamana została najwyżej dwa dni przedtem. 
Najbardziej jednak  zastanawiającem było 

ustalenie okołiczności, że koń, który wraz z wo 
zem tamtędy przejeżdżał, był kuty na ostro. 

Hacele były wyraźnie widoczne, co rów- 
nież stwierdził i p. Niekrasow, zarządzający 
dobrami Białą Waka, podczas ogłądania miej. 
sca zbrodni na drugi dzień po ujawnieniu 

zbrodni. 

To samo zauważył również komendant po 

licji z Landwarowa. 

Wszystkie te szczegóły i obserwacje są 
wzięte przez władze śledcze pod uwagę, tem- 
bardziej, że skierować one mogą śledztwo na 
nieoczekiwane tory. 

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

WYSTĘPY ARTYSTÓW WARSZAWSKICH 
STANISŁAWA NOWICKA znakomita pieśniarka, 
NINKA WILIŃSKA urocza „diseuse“, 
ADA OWIDZKA utalentowana śpiewaczka, 

я 

  

MIECZYSŁAW DOWMUNT ulubieniec publiczności wileńskiej, 
TADEUSZ CHAVEAU - ZAKRZEWSKI najmodniejszy pieśniarz, 

HARRY CORT najpiękniejszy amant filmowy, 
STEFAN LASKOWSKI znakomity artysta teatru „Qui pro quo", 
THEO — YLL duet taneczny. 
WITOLD ZDZITOWIECKI artysta i režyser 

Režyserja: Witold Zdzitowiecki. 

teatru „8.30“ w Marszawie. 
Kierow. muzyczne: Aleksander Wilinski. 

  

Utonęły dwie dziewczynki 
WILNO. Łamczow Jan, mieszkaniec wsi 

Mitrofanówka gminy podbrzeskiej, zameldował, 
że w dniu 14 bm. w stawie położonym w odle- 

głości około 400 metrów od jego domu, utopity 

lat 9. Ubrania obu dziewczynek znaleziono w 
odległości około 60 metrów od stawu, z czego 
wynika, że nieszczęśliwy wypadek nastąpił w 
czasie kąpieli. Łamczow zabrał zwłoki swych 

zaginiona nie była jego legalną żoną. — jak- się dwie jego córki: Rytyna lat 12 i Weronika córek do domu. 

dniej Galicji i. tam stanąłem w małem 
miasteczku o 3 kilometry od granicy. — 
Ręką podać. — Nu, myślę sobie, Fedor, 
teraz uważaj! Zaszedłem w zaciszny ką- 
cik, co miałem lepsze ubranie zmieniłem 
na stare, porwane, zachodzę następnie w 
pierwszą z brzegu chatę i mówię: 

— Chciałbym, ojciec ubranie u was 
przechować. 

— Zostaw, nie zginie, nie sprzedam. 
Przesłedziałem 15 dni nad granicą, 

całemi godzinami włócząc się koło rzeki. 
Zbrucz dzieli dwie granice. Jest most, 
ale po każdej stronie zastawa i kulomio- 
ty, a bolszewicy jeszcze dwie taczanki 
trzymają w pogotowiu. — Co robić? 

Czekam, płanuję, rozmyślam, — mo- 
że zamarznie rzeka, wtedy po lodzie łat- 
wiej pójdzie. Ale szesnastego dnia już 
mi bezczynność obrzydła. Co będzie — 
to będzie! albo zastrzelą, albo przejdę. 
Los mój w ręku Boga! 

Dałem dwa dolary staremu, co mię 
karmił i w domu chował, resztę pienię- 
dzy zaszyłem w podszewkę, wymazałem 
sobie twarz troszeczkę ziemią, włosy 
rozczochrane, pałkę do ręki i.. poooszedł.. 

Na moście zatrzymują mię Polacy: 
„Ee! panie, dokąd to?!“ 

Udaję niemego. Robię znaki: palce 
nad głową, niby rogi, z tyłu ręką ma- 
cham, jak ogonem, myczę jak krowa. Mia 
ło znaczyć, że krowa mi na drugą stronę 
uciekła. Śmieli się ze mnie żołnierze, ale 
puścili. — Podchodzę do czerwonego po- 
sterunku. 

— Stoj, towariszcz. Kuda idiosz? 
Znowu udaję krowę, robię ogon, rogi, ip 

myczę, jak bydlę, ale swołacz, nie rozu- 
mieją. Ze skóry wyłażę: „myymyyy, 
muuu! Rozpacz ogarnia i strach zbie- 
ra. W step palcem tykam, łzy mi do 

oczu napływają: Wreszcie jeden z żołnie- 
rzy zrozumiał. Zawezwał dowódcę. 

— Polakowi — powiada — krowa u- 
ciekła na naszą stronę. On niemy. Puścić 
0? 

S Bolszewik spojrzał z podełba i rzekł: 
„katiś!. Ё 

Tyle mię więcej widzieli. Uszłem 5 
kilometrów, a później w bok od drogi, 
prosto do Kamieńca. Na stacji kupiłem 
bilet, daję kasjerowi dolara. Ten go obej 
rzał: 

— Skąd u ciebie „boroda* jedna, wa- 

luta to, a? i 
Powiadam, że brat przysłał z Amery- 

ki. W taki to sposób dojechałem do Mo- 
hilewa. Widzę miasto podupadło strasz- 
nie. Domy bogate deskami zabite. W 
sklepach sprzedają tylko kapustę i śle- 
dzie. Głodny byłem, ale nie zwlekając 
prosto do Karpowki poszedłem, ze 3 iwior 
sty będzie. Tęsknota parła mię naprzód. 

— Przychodzę — nie poznaję. Wieś 
brudna, zapuszczona. Dom się wali. Sto- 
doły naszej niema, ni chlewu, ani stajni. 
A kiedyś bywało 8 mieliśmy koni i ze 
20 sztuk bydła. Cóż, nie poradzi! Stukain 
w okno. Wychyla się matka. Czy to aby 
ona? Stara; uboga. Nie mówię kim je 
-siem, a ta mnie też nie poznaje. Wyje- 
chałem w r. 1919. Teraz mam długą bro- 
dę.. Wchodzę niby obcy, proszę o mi- 
skę barszczu. Dali i kawałek chleba u- 
cięli. Jem, rozglądam się i rozpytuję: 

— A syn wasz, gdzie teraz? 
— Pojechał z Denikincami. Teraz w 

uyce z dzikiemi ludźmi wojuje. 
Wchodzi żóna, siostra. Żonę pozna- 

łem, ale siostry nie. Mała była, dziś tę- 
ga dziewucha. Zjadłeru, siedzę, gwarzę, 
a oni mię nie poznają. Smiech! jej Bohu! 
-- Wreszcie nie wytrzymałem: 

    

  

  

— Cóż to wy matko, syna swego nie 
poznajecie? 

Oburzyła się stara. — Jaki syn! — 
wyjęła z kufra fotogratję. 

— Oto mój syn, a nie ty! On był wy- 
soki, gruby, a ty chudy. — Tymczasem 
wchodzi kuma. — Co to — powiada — 
za starzec u was? -- No właśnie — od- 
p'iwada starucha - - pamiętasz mego 
syna Fiediu, co z Denikincami pojechał, 
czyż podobny do rego tu?! 

—. Nie, to nie cen — mówi kuma. 

—- To on!!! — wrzaśnie nagle żona!! 
Czy serce jej przeczuło, czy też spostrze- 
gia na lewem mojem ręku znaną jej opa- 
leniznę... 

Rozpytywaniom i opowiadaniom koń- 
ca nie było. Postaaowieno mię schować 
i milczeć, Po 8 dniach przychodzi „sot- 
skij“. 
z Gdzie — pyta — ten starzec, co 

do was przychodził? 
— Kto jego wie. Przychodził, daliś- 

my jeść, poszedł. 
Po godzinie przyj:chało ośmiu kra- 

snoarmiejcew. Wyskoczyłem oknem do 
og «du i ukryłem się w znanej mi dziu- 
rze. Szukali i z niczem wrócili żołnierze. 
— Matka płacze: Rozstrzelają ciebie syn 
ku mój! ; 

Powiadam tedy: wracam. Ale wam 
radzę iść razem. Sprzedajcie ostatniego 
konia i krowę, zabierzcie co lepsze u- 
branie i jazda. Pojedziemy do Francji. 
Ja tam sobie radę dam. — A co z cha- 
tą będzie? — Pyta matka. — Niech ją 
djabli, sam spalę! —Alem tego nie uczy- 
ni. W ostatniej chwili żal się -zrobiło. 
Wyszedłem z domu ostatni i miałem się 
spotkać z kobietami w Kamieńcu. Każdy 
inną drogą. — Ruszyłem na Uczence, O- 
zaleńcy, na Skaziny. — Do Kamieńca 

  

  

TOMASZ PISKORSKI. Książka o wycho- 
waniu młodzieży polskiej zagranicą. „Komitet 
Wychowania Narodowego Młodzieży Polskiej 
z Zagranicy przy Radzie Organizacyjnej Poła- 
ków z Zagranicy*. Wydawnictwo Rady Orga- 
nizacyjnej Polaków z Zagranicy. Warszawa, 
1933, str. 81. Sprawa zapewnienia młodzieży 
naszej zagranicą nauki w języku ojczystym, 
oraz wychowania jej w duchu narodowym, sta 
1е się przedmiotem coraz większego zaintere- 
wania społeczeństwa, które zdaje sobie dobrze 
sprawę z tego, że od tego, jaka będzie ta na- 
sza młodzież, zależy w dużym stopniu przysz- 
łość wielkiej ośmiomiljonowej rzeszy Polaków 
z zagranicy. Zagadnienie to staje się coraz bar- 
dziej palące, gdyż proces wynaradawiania w 
wielu ośrodkach naszych na obczyźnie postę- 
puje szybko naprzód i straty, na tem polu po- 
niesione, nie będą mogły być już potem odro-- 
bione. Czyż należy przypominać, że np. w 
Niemczech na 100 dzieci polskich 95 podlega 
wynarodowieniu w szkole niemieckiej, że na 
twie na zgórą 20 tysięcy dzieci naszych w 
ku szkolnym zaledwie 600 czyli 3 proc. 
szcza do prywatnych szkół polskich, po 
kowych, że we Francji, gdzie wychodźtwo 
ga 700.000 ludzi, załedwie 21.000 dzieci uczy 
się po polsku i t.d. i t.d.? 

Ostatnio ukazała się książka pod tym wła- 
śnie tytułem „Komitet Wychowania Narodowe- 
go Młodzieży Polskiej z Zagranicy przy Radzie 
Organizacyjnej Polaków z Zagranicy”. Auto- 
rem jej jest zastępca dyrektora biura Rady Or- 
ganizacyjnej p. Tomasz Piskorski, główny ini- 
cjator tegoż Komitetu, a następnie jego sekre- 
tarz, który od początku brał wydatny udział w 
organizowaniu planowej akcji wychowania mło 
dego pokolenia połskiego, żyjącego poza gra- 
nicami Rzeczypospolitej. 

Książka zawiera niemal wszystko to, co 
związane jest z planową akcją wychowania 
młodzieży polskiej z zagranicy i dlatego sta- 
nowi nieodzowne wydawnictwo dla każdego, 
kto interesuje się lub pracuje na polu wychowa 
nia młodych Polaków z zagranicy. 

VOSS J. C. Łodzią Żaglową przez oceany. 
Warszawa, 1933, str. 3454. Cena zł. 8. 

Kapitan Voss pochodził z Vancouver w 
Kolumbji brytyjskiej. Już od wczesnej młodo- 
ści tęsknił do przestworzy morskich i zapo- 
znał się z ich powabem i  niebezpieczeństwa- 
mi, żeglując jako chłopiec okrętowy, marynarz, 
mat i szyper na różnych statkach, zwłaszcza 
na poławiaczach fok. W roku 1898, a więc w 
okresie ukończenia podróży z kpt. Słocuma, 
wybrał się z dwoma towarzyszami na 10-cio 
tonnowej szalupie w podróży z Vancouver do 
wyspy Kokosowej w poszukiwaniu ukrytych 
skarbów. Podróż ta, która skończyła się. niepo- 
wodzeniem, przekonała Vossa, że mały statek 
jest nie mniej bezpieczny na morzu, niż wielki. 
Następną jego wyprawa, w której wyzyskał to 
doświadczenie, był potężny wyczyn, mianowi- 
cie opłynięcie kuli ziemskiej. 

Wybrał się w podróż 21 maja 1901 r. z 
portu Wiktorja w Vancouver, a ukończył ją po 
trzech latach zgórą, 2 września 1904 r. piynąc 
przez wyspy polinezyjskie, koło Australji, przez 
ocean Indyjski, koło południowej Afryki, po- 
czem przez Atlantyk około wyspy św. Heleny, 
Pernambuko i Azory do Londynu. W drodze 
podróżnik przeżył wiele przygód: utonął drugi 
z kolei jego towarzysz podróży, zmyty przez 
potężne fale, przebył szereg sztormów i  hu- 
raganów. Jednak we wszystkich tych opresjach 
szczęście mu sprzyjało i wychodził cało. Póź- 
niej odbył Voss jeszcze jedną podróż na jach- 
cie „Królowa mórz*%, gdzie również przebył 
wiele, zwłaszcza, że jacht dostał się u wybrze- 
ży Japonji w sam środek tajfunu. Swe przygo- 
dy i przeżycia Voss opisał w ciekawym pa- 
miętniku p.t. „Łodzią żaglową przez oceany*. 

Książka ta bezpretensjonałna i pełna pro- 
stoty, utrzymana w tonie sprawozdawczym, po- 
siada barwną i ciekawą fabułę, okraszoną zna 
komitym humorem, to też zjednywa ona sobie 
prędko i łatwo serca czytelników. Jest ona 
wprost ozdobą literatury żeglarskiej. Lecz to 
nie wyczerpuje jej walorów. Na końcu pracy 
tej — zdobionej efektownemi ilustracjami, 
znajdujemy załącznik, w którym autor sumuje 
swe doświadczenia i spostrzeżenia całego ży- 
cia, spędzonego na żaglowcach, dzieląc się nie- 
mi z żeglarzami. jest to niesłychanie cenny 
przyczynek, już czysto sportowy, dla naszych 
jechtsmenów, którzy w' czasie swych krótkich 
wycieczek, nigdy nie zdobędą w takim stopniu 
wiedzy żeglarskiej. 

      

   

  

   

  

  

'Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

przybyłem pociągiem. Była 3 rano. Po- 
chodziłem sobie po mieście, ot i sklepy 
się otwarły. W jednym wychyliłem dwie 
szklanki herbaty, patrzę czas już na umó- 
wione do spotkania miejsce. Przychodzę 
są wszystkie. Więc niby spacerkiem, ko- 
łując zlekka, do Zbrucza podchodzimy. 

Serce mi wali jak młotem, nadchodzi 
decydująca chwila. A nuż zobaczą! W 
ostatniej chwili, gotowi postrzelać jak 
psów! — Ale wokół cicho, spokojnie. 
Woda w tem miejscu płytka. Rozebrališ- 
my się i wbród. Na polskiej stronie — 
chooodu! Jużeśmy byli bezpieczni. 

Furmanką dojechaliśmy do tego sta- 
rego, com u niego ubranie schował i 
mieszkał dwa tygodnie. Ucieszył się bar- 
dzo. Zarżnął ze dwie kury, ugotował 
placków z serem, butelkę wódki przy- 
niósł. Baby to, moje dziwom takim się 
dziwują, od lat już tyle nie jadły. 

Stamtąd do Gdańska. Parowiec fran- 
cuski stał. Ja do kapitana, „ruki“ po 
szwam'*, po wojskowemu zameldowałem, 
książkę legjonisty okazałem. Wzruszył 
się kapitan i za 850 franków, wszyst- 
kich nas do Havru dostarczył. — W Pa- 
ryżu znów się zameldowałem w biurze 
werbunkowem. Dali z ciepłej ręki 500 
franków zapomogi, a kobietom obiecali 
wystawić dokumenty. Matka wciąż się 
dziwuje: 

— Ty u mnie Fedia „duraczkom* by- 
łeś, a teraz jak w tej Afryce pobywałeś... 

Teraz czekamy na dokumenty i znów 
na 'wieś, do znajomego fermera mon- 
słeur Reboisson. Tam sobie będziemy 
pracować na roli. A bolszewików ja się 
nie boję... 

Na tem zakończył swą dziwną opo- 
wieść Fedor Zapletnij z Podolskiej gu- 
bernji, ze wsi Karpowka. aż.
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Fuszyzm uchodzi u swych przeciwników. 
za „bolszewizm odwrócony” w zamiarach 

lem posługujący się podobnemi metodami, 

Ohociażby na pewnych odcinkach, pe- 

wme metody obydwóch systemów były 

podobne, to właśnie ceł do Ikitonego zdąża- 

ją stanowi ich zasadnicze różnice. Z pewmio 

ścią tak Lenim jzk M; ini najbezwzgilęd- 

niej ukrócają krytiyikę, czy tow słowię, czy 

w dnuku. Jest do tego wszakże amuszo- 

ny każdy, kto musi ująć chaos w kształ- 

tujące ręce. Być może, że i faszyzm po- 

dobnie jak bolszewizm posługuje Się wszy- 

stkiemi nowioczesnemi! środkami sugestji, 

powiedzmy. nawet meklamy, można też 

upatrzyć podobieństiwo w tem, że obydwa 

systemy zwracają się przedewiszystkiem 

do młodzieży, którą pragmą oderwać od 

dotychczasowych odziedziczonych  mastla-. 

wień psychologicznych upatrujących w 

nich najważniejszą rękojmię przyszłości. 

Niez: przeczalnie także, talk faszyzm jak 

; jego przywódca Mussolini przechodziły 

cały szereg faz ewolucyjnych i ustosun- 

kowanie ich do monamchji, Kościoła a 

nawet do państwa mie odrazu przybrało 

dzisiejszą formę, 

    

    

Zasadniczo wszakże  Młussolini  prze- 

eiwstewia się bolszewizmowi już w sa- 

mych metodach. Mussolini! nie pozwalał 

na żadną czymniość miszezycielsiką, przeci- 

mnie każdą. istniejącą  wiamtość chronił 

jakio część bogactwa narodowego. Niety|- 

ko wartości malerjalne, «lew równej mie- 

rze wartości! moralne. Nijgdzie nie miaistą- 

piło odrywanie się gwałtowne od! prze- 

szłości i! łamanie żyjących a żywotnych 

Sił, przeciwnie zasadą było ujmiowenie 

ich w orteamiczmą całość (continuita). 

Zasadniiczą ideową różnicą 10 przyzna- 

mie się Mussoliniego do nierówności  lu- 

dzi, „nieuchronnej a błogosławionej", «a 

m: pięłnowamnie fnazesu 0 panowaniu masy, 

jako świadome kłamstiwo, a w swej reali- 

zacji jako upadek wszelkiej kultury umy- 
slowej. Autorytet, poreądek i sprawie- 

sdłiwość mają zastąpić hasła rewolucji 

francuskiej „rówmość, wiollność, brster- 

stwo”, które wykazały się frazesem bez 

treści, Za ią podstawiową tezą idzie wia- 

ru w wyższe zadania ludzkości, jak ma- 
terjafistyczne _ pojęcie szezęście: „dobro- 

$yt', cel, który ludzkość „zamienia w zwie- 
rzęńa mające tyllko jedno zainteresowa- 

mie t. j. życie .,FiaFzyzm ajpelluje do wyż- 

szych pobudek, 'wiemzy w świętych i iboha- 
*arow“. A. pirzedewszylstikiem przypomina 

žudom italskim wielkie 'traldycje ich knwi, 

żako potomków dawnej Romy. 

Faszyzm. zawdzięcza: swe  zwycięstiwo 

žemu, że w dhwili: kiedy, demokratyczne 
rządy Geliitiego wykazywały coraz  wi- 
dloczniejszą niemoc wobec fali antarchi- 

cznej wziął wi swoje męce ochronę za- 

srożonego ponządkiu społecznego. 
Jeżelii w pierwszej dhiwilli: chodziło tylko 

» zatrzymanie procesu nozkładu, wobec 
którego demokracja byla bezsilną, to od 
tego czasu t, j. po 10-ciu laltadh faszyzm 

ujął rwszejlkie przejawy życia w  Kilme 

organiczne usilosunkiowanie, iktórego ideą 
pnzewodnią jest nadrzędniość państiwie, 
jako łączhikw wszystkich, *” mietyitkko ponad 

dmteres poszczególnych ludzi, lecz tak 
samło ponad initeres (klas. (Walkę Klas 
ma zastąpić solidznyzm społeczeństwa 
pracującego. 'Wistęp dlo podsitaiviowego 

prawa. gospodarczego „Camta del lavoro" 

jest charakteryBtyczny, blo odnezu  stia- 
wia mocne i zasadnicze zanysy kiomce- 
pcji: 

„Italski naród jest iorjeanizmem, kitóry 

„ma większe miożlijwości! dzi: tamia, iwyz- 

„sze cele i dłuższe życie od jednostiki. Jest 

moralną, polityczni i! gospodarczą jed- 
„nością urzeczywisłinioną w [Państwie Fa- 

„szystowskim *. 
Sam system jest! na: pierwszy, rzut o- 

ka. bardzo skomplilkkowany. Nie będę mó- 
wił o organizacji poliłycznej Pęństwa 
Faszystowiskiego i (poprzestanię ma jego 
ongamizacji gospodkariczej, której podstu- 
wę tworzy wemianikkowana już „Certa 
sel lavono“ z roku 1927%. Jest to ustawa w 
najszerszem tego słowa znałczeniiu „ramo- 
wać i upoważniła rząd! do dekretów mrea- 
lizujących zasady podstawowe. Komórką 
wyjściową organizacji jest  „syndłykat* 
przejęty w. terminologji Socjalistycznej, 

ale obejmujący: nietylko mobotnilków ale i 
precodaweówi, podlegający zatwierdzeniu 

rządowemu, lecz mający w tym  mazie 
prawo do świadczeń swych członków i do 
zleconych czynności publicznego prawa. 

Srndjytkalty! mogą łączyć się iw związki 
„Confederacje* — obejmujące chociażby 
i eajle (Państwo, a ewolucja może też iść 
od góry  pnzez rozezłonkowanie związkówi 
eenitiralniych iw megjonalline į Jokailine. 

Syndykalizm jest zasadniczo podzielo- 
My ma! sześć kałtegorji:: | molinictwo — 
przemysł — handel — komunikacja mor- 

i powietrzna — lądowa i wzeczna — 
balnikowość. Wiobec zasadniczego udziału w 

każdym synidjykacie pracodawców jak i 
graeobioneów otrzymujemy dwanaście 
„Qonfederacjii, do których dodaje się 
jalko trzynasty „Związek Wolnych Za- 
rodos“. 

Conifederacjė te ustanawiają, itamyfy 
šak dla: pracobiorców, jak dla. pracodaw- 
eów przytem. stnajk czy loeeut są wyklu- 
czonymi! środkami wymuszania. Normy 

dla taryf są opracowane przez Rząd i: u- 
wzgllędniają gospodzncze położenie danych 

działów wytiwónczości, stan waluty i jej 
ść pokupną, 

      

wartość 

A Najważniejszem prawem  ©onfedera- 
«ji jest wyłączny, przywilej  prezento- 
wania kandyjdatów na posłów. 

Równoległą ido „pionowych organiza- 
cji ©onfederacji istnieją „horyzontalne 
arzeszenia it, zw; „Corporacje* mające o- 
sone ministerstwo na czele i tworzące 
madzów zerówno nad Jonfederacjami jak, 
i nad Corporacjami, 

Najwyższym organem polityki gospo- 
danczej jest „Rada Narodowa Conpore- 
ji? (zatem mie minister), według słów 
Mussoliniego  „Szt:b Generalny Gospo- 
dłarczy. Rada ta w. znaczeniu faktycznie 
równa się z „Gremd conseglio", najwyższą 
instamcją polityczną i jest jednym z maj- 
potężniejszych czynników, regime'u, — 
Składu. się zi prezesów Confederacji i to w 
równej liczbie pracodawców jak i praco- 
bionców. Prezesem jej naczelnym jest. sam 
„Duce. 

Opinja: (pemrere) Corporacji może al- 
%0 musi dWyć zasiągana we wszystkich 

spiriawach mających na celu  ustawodaw- 
stwio komporacyjne i uznanie iub nieuz- 
mławie poszczególnych  corporzcji. 

Dalsze części „Canta del lavoro" mó- 
wią o materjalnej części organizacji, i 
tak druga część o taryfie robotniczej i 
ubezpieczeniach społecznych, trzeci» o 

pośnecnictwie pracy, czwamta o wycho- 
iwamiu, wykształceniu i opiece nad dziec- 
kiem. 

Cała ita organizacja mie ma być osta- 
teczną. Jeszcze wi jesieni noku 1928 na- 
stąpiła: bandzo zasadnicza naprawa błędu, 

jikk się wykazało imstytucji — „гопТедега- 
cji generalnej"  (Sbloecamento), która 

zaczęła mozsadzać organizację. 
Namiętne krytyki zarówno liberałów, 

jak socjalistów pozwtilają przypuszczać, 
że sam pomysł organizacji gospodarczej 
idzie po właściwej pośredniej drodze. -— 

Stamowi on. w każdym razie jedyną ро- 
wojenną próbę organizowania gospodar- 
stwa ma mowycdh (podstawach mie łamiąc 

niiczego, a wiyikazującą na wielu odcinkach 
niezapnzeczalne sukcesy. 

Niepożądama dla polskiego producenta 
ta „Bataglia del gramo“ deła podaie- 
sieniie produkcji zboża: o 5 miljonów 4. 
Osuszenie 120 ha; bagien! pomiędzy inny- 
mi sławmtych pontyńskich, do których da 
reminie zabierali się wszyscy wiedcy pa- 
mowie Rzymu przez kilka tysięcy lat — 

8.000 kilometmów bitych dróg, w tem au- 
tostrady najlepsze wiecie, wszystko to 
byy: inwestycje mało zdłumiewające, gdyż 
zalleżme przedewszyśilkiem od sum, które 
me; nie pirzezniaczyć można. Zdłumiewają- 
ce stają się dopiero, wi związku z równo- 

czesną stabilizacją liry, jedną z siedmiu 

dlotychczas ma świecie jeszcze miewzru- 
szemych walut. Duma, która wyraża każ- 

ide słoiwio. Miussollimiego staje się w ten 

    

   

      

  

sposób u idniioną. ‚ 
Czy w ie (te criganizacyjne i ma- 

terjallne wysi przeciwstawiają się kajy- 
zysowi Šwialiowemu mwydatniającemu się 
w jednym miljonie beznobocia, mie wi:dło- 
mio. W każdym razie czuje się we Wło- 

szech na każdym kroku chęć do walki, — 
pomysłowość koncepcji, sprężystość wy- 
komania, a eo najważniejsze zdrowy ©р- 
tymizm przetnwania, Wszystkie te walory 
psychiczne wyr.żają się  przedewszyst- 
kiem m młodzieży przejętej prawdziwie 
zaichodhnią wiarą w skuteczność wysiłku. 

Dla mas należy wyciągnąć mauki z 
tego со się na ickoło nas dzieje. Widzimy 

jakie są nestępstwa wierności dziś u za- 
chodniego sąsiada, tak samo kiedyś u 
wschodniego. 

Mówię tu o w: środowisku pracy; przy- 
ikłady, kltóre pamom przytoczyłem mryka- 
zują, że nawet pnaca, ta miejbardziej czei- 

godna funkcja człowieka, musi mieć inne 
pobudki jak. tyliko dobnobyt, że jej żywo- 

iność musi być wypływem ideż, która do- 
piero (daje jej nieodzowne warunki zwy- 
cięstwa, to jest wiarę i wolę. 

Zdaje mi się, że wogóle najważniejszą 
maukaą, kitėrą należy wyciągnąć z do- 
świadczeń cudzych jesć ta, že nie system 
jalko taki stemowii o losach. ludzkości, tyl- 

  

    

kio człowiek i jego walory. Ludzkość w 
ciągu histenji  przepróbowała wszystkie 
systemiy, ma: które famtazja przeróżnych 

  

mzekomyich zbawców zdobyć się mogła i 
zaiwsze się olkazalłło, że ten Ss: m system — 
raz okazał się Zbawezym, kitóry załamał się 

od chwili, kiedy ma jego czele zabrakło lu- 
idzi kierowniczych. 

Drugą natuką 'wszekże, musi być do- 

        

świadczenie, że imdywidualistyczna for- 
ma gospodarki! ustępuje zorganizowanej, 
gdyż okazuje się, że iylko połączone siły 

dużych zrzeszeń miogą sprostać dzisiej- 
szej walice o byt. 

Celem końcowym  solid:ryzmu gospo- 
zego musi być stiwomzenie organiza- 

cji obejmującej całe życie gospodarcze 
©0 'wszalkże mniastąpić dopiero może, kiedy 
wszystkie odciniki życia gospodarczego t. 
j. molnieitwo — przemysł — handel — rze- 

miosio — praca — banikowość it. d. będą 
we właściwy sposób zorgemizowane t. j. 

icla 

    

  

SŁOWO 

Faszyzm, jako koncepcja gospodarcza 
posiadały komórki pracy opimjotwórcze, 
a mne wylkonawicze. 

Namazie mniam daleiko; ido tego celu. 
I tak rolnietwio idopiero teraz w two- 

rzących się Izbach Rolniczych uzyska or- 
gan odpowiadający powyżej  wyszeże- 
gólnionym. wymogom, 

Zrobiłem kiedyś rolnictwu zarzut, że 

nie umie przedstawić innego programu, 
jak „pokrycie swoich defieytów”, a jako 
metodę stosuje tylko „jbiadanie'. Od! tego 
czasu dużo się zmieniło na odeinku rolni- 
czym. Pomimo, że nie osiągnęło jeszcze 

opłacalności swych warsztatów. to jednak 
na csłym szeregu pociągnięć rządowych 

znać jednolity i programawy charakter, 

Bilans, który na co dopiero odbytym Kion- 
gresie Gospadarczym wiyciągnięto z e- 
poki rządów premjera Prystora był wy- 
soce elktywiny. 

Jeżeli przemyśł, albo przyiwiajmniej 

które jego odcinki nie wiidzą poprawy to 

kto wie czy nie po części! z własnej winy. 
Bardziej ode mnie mianodajna osobistość 

          

orzekła, że nie widzi przemyśłu tylko 
przemystowcėw“. Zamiast programu — 
zabiegi: raz o kredyty samacyjne, too och- 
ronę ieelną, to o konieesję lub zamówienia 
mządowe, natomiast bralk. zasadniczego u- 

stosunkowania się do całokształtu zagad- 
mienie. 

Rząd jako czyzmik 'wylkonawezy daje 
życiu gospodarczemu pewne „zapoczątko- 
ware przez przewrót majowy nieodzow- 
ne warunki ewolucji, pokój wewnętrzny i 
miezaležmošė rządłu od fallowania partyj- 
mych kcmbinceji. Przy każdej nadanza- 

jącej się spesobności rząd masz zaznacza 

że wealle mie ma  zamienu kształtować 

„Blanowo“ życia gospodzrezego, że nie 

tyklo się zgadza na samorząd gospoder- 

czy. ale upatruje w mim mieodzowny 

współczynnik: pracy państwowej. 

Wszelkiej koncepcji organizacji gospo 

darczej będą groziły zawsze pewne nie- 

bezpieczeństwa: 

zbiurokratyzowanie przez brak współ 
pracy czynnika: obywatelskiego i wyręcze- 
czemie się czynnikiem urzędniczym ; 

rozpolitykowanie przez winoszenie w 
organizacje gospodarcze  przeciwieństiw: 

partyjnych i szukanie w nich  odskoczni 
dla kanjer politycznych; 

etatyzacja, t. j. używanie mominallne- 

go samorządu gospodarczego przez pań- 
stwo, jako parawanu dla czynności mzą- 

dowych. 
U mais przyłącza się jeszcze jedno i to 

najgroźniejsze miebezpieczeństwo, t. j. 
indolencja interesowamych gospodarczych 
kół. Gospodarstwo organizując się do ne- 
gatywinych jedynie : reakcji zmusza rząd 
do ujęcia w: swe męce inicjatywy t. j. de- 
cydującego pierwiastka wszelkiej ewolu- 
cji 

  
  

  

Może być, że trudności zagadnień wy- 
rosły ponad intelektualine możliwości 
zainteresowanych kół, w eo sam osobiście 
swioją drogą nie wierzę, (pomimo, że nie 
da się zaprzeczyć, iż jw! czasach deikionijunik- 
tury brelk ludzi bardziej się zaznacza jąk 
wi czasach normalnych. Mioże też być, że 
ma rządy jalko organ wykonawczy: w cza- 
sach  dekonjunktury wymagających na- 
tychmiastowych i ciągłych decyzji bywa- 
ją często zmuszone do bremiia na siebie od- 
powiedziallności za decyzje, wcale niepożą- 
dane. Ogromna powiolność w: neagowamnii 
społeczeńsiwa  giogpodarczego jest. może 
główną pnzyjczynią niedorastamia czynnika 
obywatelskiego do wymogów a przede- 
wszystkiem do tempa życia współczesue- 
go. 

  

Jeżeli 'przewalczy, się komcepcja So- 
lidaryzmiu gospodarczego to jest współ- 
żależności i wzejemnego mzupelniania się 
wszystkiech ezynników gospodarczych, je- 
żeli ta koncepcja się oblecze w formę 

dającą rękojmię sprawności, iw talkim ra- 
zie ujdziemy: ekisitremowym  fonmmom go- 
spodarki, iw które przerzuca się ludzkość 
ile rezy istniejąca fonma! wyłkaznije brak 
siły, 

ESRT: 

Echa morderstoja na Łukiszkach 
WILNO. Aresztowany zabójca przo- 

downika Borejszy, strażnik Kaczanowski 
nadal przebywa w osobnej celi więzie- 
nia Stefańskiego. 

Prowadzone jest dochodzenie w kie- 
runku ustalenia stosunku Borejszy do za- 
bójcy, bowiem Kaczanowski twierdzi, że 
tragicznie zmarły specjalnie go szykano- 
wał, na każdym kroku utrudniał mu po- 
zostanie na służbie. Naturalnie są to tyi- 
ko okoliczności sugerowane przez zabój- 
cę, narazie nie znajdujące potwierdzenia. 

Z drugiej strony, mimo że sprawie 
nadano tryb doraźny, nie jest wykluczo- 
ne, że czyn Kaczanowskiego zakwalifiko- 
wany będzie do postępowania zwykłego. 
Decyzja w tej sprawie zostanie w najbliż 

szym czasie powzięta, po zebraniu 
wszystkich okoliczności, dotyczących za- 
bójstwa. 

Wczoraj o godzinie 7 wieczorem od- 
był się pogrzeb zabitego przod. Borejszy. 

Po odprawieniu modłów przy katafal 
ku, ustawionym w kościele św. Jakóba, 
kondukt pogrzebowy ruszył przez ul. Mic 
kiewicza w kierunku cmentarza Bernar- 
dyńskiego. Prowadził go ks. szambelan 
Wiskont. 

W pogrzebie wzięły udział kompanie 
honorowe straży więziennej i dowborczy 
ków z orkiestrami. Niesiono kilka wień- 
ców. Za trumną postępował ojciec tra- 
gicznie zmarłego, żona i bliższa rodzina, 
oraz przedstawiciele władz i przełożeni. 

Wybuch pocisku w Hrybiszkach 
WILNO. Grupa dzieci, bawiąc się w ubie- 

gły czwartek na wzgórzach koło Hrybiszek, zna 
lazła pociski artyleryjskie w piasku. 

Nie zdając sobie sprawy z konsekwencyj, 
dzieci rozpaliły ogień, rzucając do niego jeden 

z pocisków. 

Na szczęście wybuch nastąpił w chwili, 

gdy w pobliżu nikogo już nie było. 
Drugi pocisk, odnaleziony w pobliżu przez 

połicję, skierowano z zachowaniem  niezbęd- 
nych ostrożności do zbrojowni wojskowej. 

Śmiertelne postrzelenie złodzieja recydywisty 
W nocy na 16 bm. pełniący służbę poste- 

runkowy PP. Antoni Wróblewski z komisarja- 
tu PP w Nowogródku, zauważył manipulujące- 

go przy oknie domu Nr. 1 przy ul. Piłsudskiego 
od strony podwórza, jakiegoś osobnika. Zasko- 

czony niespodzianie osobnik podał, iż nazywa 

się Jan Rodziewicz, rzekomo stały mieszkaniec 
m. Nowogródka. Posterunkowy Wróblewski 

znał jednak ludność Nowogródka i Rodziewicza 
sobie nie przypominał. Postanowił więc odpro- 
wadzić Rodziewicza do komisarjatu, celem zba- 

dania tożsamości, W <hwili, kiedy post. Wrób- 

lewski niczego się nie spodziewał, zatrzymany 

zadał mu cios kijem w twarz, rozcinając górną 
wargę i naruszając zęby, poczem korzystając 

z oszołomienia posterunkowego zbiegł, — Po 

chwili post. Wróblewski podjął pogoń za ucie- 

kającym. Gdy doganiał uciekającego, ten od- 

wrócił się do post. Wróblewskiego i uzbrojony 

w nóż, usiłował zadać nowy cios prześladują- 
cemu go iunkcjonarjuszowi bezpieczeństwa. — 
Wezwania, oczywišcie, by podniost rece do g0- 
ry, Rodziewicz nie ustuchat. Nie mając innego 
wyboru, posterunkowy użył broni palnej rewol- 
weru, przyczem tak celnie, że Rodziewicz z 
przeszytą piersią, padł trupem na miejscu. Jak: 

się okazało, Rodziewicz wyszedł niedawno 2 

więzienia w Baranowiczach, gdzie odsiadywał 

karę 3 lat i 5 miesięcy więzienia za liczne kra- 

dzeże. Był stałym mieszkańcem m. Lidy.   

Pogrzeb odbędzie się 

Цч 

MIROSŁAW OBIEZIERSKI 
ADWOKAT, OBYWATEL MIASTA MCHYLOWA I ZIEMI WITEBSKIEJ 3 

Zmarł dnia 15 czerwca r. b. w Warszawie przeżywszy 57 lat. 

w Warszawie dnia 17 czerwca 1933 r. 

Nabożeństwo żałobne w Wilnie odbędzie się dnia 20 czerwca w kościele Ś-tego Ignacego 

o godzinie trzy kwadranse na 9- 

o czem zawiadamiają 
tą, 
krewnych i przyjaciół 

BRACIA 

Za duszę 

  

z PIETRASZKIEWICZÓW 
MARJI MACKIEWICZOWEJ 

zmarłej 22 sierpnia 1932 r. 
odbędzie się Msza św. w kościele po-Bernardyūskim w s0- 

botę 17 czerwca o godz. 9 rano 
o czem zawiadamia RODZINA 

Uroczysta proce 
WILNO. Czwartkowe usoczystości Bo 

żego Ciała stały się imponującą manites- 
tacją katolickiego Wilna. 

W procesji, przejście której trwało 
bez mała dwie godziny, wzięło udział 
przeszło 25 tysięcy wiernych, nie licząc 
pielgrzymek, przybyłych specjalnie na 
ten dzień z Katowic, Poznania i Warsza- 
wy. 

Już o godzinie 9 rano na trasie od 
kościoła św. Kazimierza do placu Kate- 
dralnego poczęły się ustawiać szkoły, or- 
ganizacje, procesje parafjalne itd. 

O godzinie 10 r. J. E. ks. Metropolita 
Jałbrzykowski przystąpił do celebrowa- 
nia uroczystego nabożeństwa w otocze- 
niu licznego duchowieństwa. 

Procesja rozpoczęła się o godzinie 11. 
Tuż za kompanją wojskową postępo- 

wały szkoły, związki, cechy, akademicy, 

  

sja Bożego Ciał 
stowarzyszenia religijne, bractwa, sodali- 
cje oraz chór. Osobną grupę stanowiły 
kilkuset-osobowe pielgrzymki z Polski. 

Przed baldachimem postępowało du- 
chowieństwo zakonne i świeckie. 

Metropolitę Jałbrzykowskiego niosą- 
cego Przenajświętszy Sakrament prowa- 
dzili kolejno przedstawiciele władz z wo- 
jewodą ]aszczołtem na czele. 

Pierwszą ewangelję, odśpłewano przed 
ołtarzem urządzonym przy kościele św. 
Kazimierza, drugą przy kościele św. Ja- 
na, trzecią przy Bazylice, czwartą przy 
kościele św. Jerzego. 

Po „Te Deum“ ks. Arcybiskup udzie- 
lił błogosławieństwa tysiącom zebranych 
na placu wiernych. 

Uroczystości zakończono 
niem pieśni religijnych. 

odśpiewa- 

sida 
SOBOTA 

Dzie 1 7 

Inocentego 
Jatro 

Marcelina 
| ARORERIKDA OS RZN 

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

Z dnia 17 czerwca 1933. 
Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura średnia: -- 18. 

Temperatura najwyższa: +22. 

Temperatura najniższa: + 12. 

Opad w m.: 23. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: bez zmian. 
Uwagi: pógodnie. 
PROGNOZA POGODY P.I.M.-« 

na dzień dzisiejszy: 
Pogoda słoneczna z niew ielkiem zachmu- 

rzeniem. Dniem bardzo ciepło. Slebe 
wiatry. miejscowe. 

Wschcd ałońca g, 2,43 

Zachód słońca g. 7,55 

URZĘDOWA 

— Urząd Rozjemczy do spraw rolnych. — 

W myśl ustawy z dnia 28 III 1933 r. został 

zorganizowany przy Urzędzie Wojewódzkim w 

Wilnie Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw 
majątkowych posiadaczy większych  gospo- 

darstw wiejskich. Urząd ten ma za zadanie nie- 

sienie pomocy zadłużonemu rolnictwu w for- 
mie ułatwienia spłaty zadłużeń przez zmniejsze- 

nie odsetek i rozkładanie spłat na raty. Do kom 

petencji Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego 
należą sprawy posiadaczy gospodarstw wiej- 

skich ponad 100 ha. Na czele Urzędu stoją w 

charakterze przewodniczącego p. sędzia Wac- 

ław Węckowicz, zastępcy przewodniczącego p. 
sędzia Józef Folejewski. Jako ławnicy: z pośród 

rolników: pp. Zawadzki Feliks, Puciata Jan, 
Sołtan Aleksander, Borowski Kazimierz, Szypiłło 
Jan, Brochocki Aleksander, z pośród przedsta- 

wicieli zorganizowanego przemysłu i handlu: 

pp. Wysocki Aleksander, Miskiewicz Tadeusz, 

Kokociński Antoni, inż. Łastowski Józef, inż. 
Fiedorowicz Józef, Jutkiewicz Eljasz. 

Sekretarjat Urzędu i gabinet przewodniczą- 

cego mieszczą się w Urzędzie Wojewódzkim, 
ul. Magdaleny 2, chwilowo w pokoju Nr. 60. 

Przewodniczący przyjmuje w godz. 13—14 

z wyjątkiem sobót. Sekretarjat udziela informa- 

cyj i przyjmuje zainteresowanych od godz. 10 

do 14-tej, w soboty od 10—12. 

MIEJSKA. 
— NARADY BUDŻETOWIE. Wiezoraj 

przybyli: do Wilna dwaj delegaci minister- 

stwa: skarb. którzy mieliew godzinach 
wammych konferencję z prezydentem mia- 

  

  

sta. zaś o godz, 1-ej iw, Urzędzie .Woje- 
wódzkina odbyła się merada pnzedstawicieli 
Województwa Magistratu i: przybyłych, — 
Omawianio. nowy! preliminarz . budżetowy 
miast. iomaz sposoby: zrówinoważenia go. 

Jak. wilaldomio wiładdze nadzorcze skła- 
niają się ku redukeji miowego prelimina- 
mza o dallsze 10 proc. 

Podczas narad! poruszono  caloksztait 
spraw miejskich i sytuację finansową tut. 

samorządu. { 
— O 16 TYS. ZŁ. NALEŻNYCH OD 

KOŁA POLEK. Niedawno Rada! Miejska 
zwróciłał uwagę na, zaległość wynoszącą 
przeszło 16.000 złotych należnych od „iKio- 
ła Polek'' za! dzierżawę restauracji: w: og- 
wodzie Bermardyńskim. Sumę tę cheiano 
umorzyć, lecz R. M, poleciła radzieckiej 

rewizyjnej ustalić kito ponosi ad- 
powiedzielność za dopuszczenie do wy- 
pworzemia: się tak — йу zaległości w 
dodatku nieściągalinych, Jak wiadomo ikie- 
mowiniezka w! restauracji! była! żoną ex-ław- 
nike: Łokucjewskiego podczas gdy, decy- 
zja eo do dzierżawy lokafu należała do 
kompetencji jej mężaławnika  Łokucjew- 
skiego. 

W ceelu omówienia: całej itej sprawy — 
zwołano nia dzień 20 b. m. posiedzenie ra- 
dzieckiej (Komisji Rewizyjnej. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. Dziś dnia 17 bm. w Au- 

li Kolumnowej Uniwersytetu c godz. 13-tej od- 
będzie się promocja p. Jadwigi Goworeckiej na 
doktora filozofji w zakresie chemii na Wydzia- 
łe Matematyczno-Przyrodniczym. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA. 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strzel. 

Komendant Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 
leckiego stud. USB. podaje do wiadomości 
członków i kandydatów Oddziału, iż w sobotę 
dnia 17 bm. o godz. 20-tej odbędzie się zebra- 
nie w związku z pobytem w Wilnie wycieczki 
żeńskiego Oddziału Z. S. z Grodziska. Po ze- 
braniu zabawa taneczna. Obecność konieczna. 

SOBÓTKA (W! OGNISKU AKADFE- 
MICKIEM, Dziś o godz. 21-ej iw Sallo- 
nach 'Ogniska Akademidkiego (ul. Wiel- 
ka 24) odbędzie się jejdna z ostatnich — 

Sobótek pnzediwakzieytjnitych. Goście mogą 
otrzymać jednorazowe karty, wstępu w 
Selkiretamjacie Braltrtiej (Pomocy w godzi- 
nach urzędowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Koła Turkologów. W niedzielę dnia 

18 bm. o godz. 19,30 odbędzie się referat pre- 
zesa Koła p. R. Podziunasa na temat: „Rola 
Arabów i Turków w Islamie* z przeźroczani 
w lokalu Szkoły Nauk Politycznych, ul. Arse- 
nalska 8. 

Goście mile widziani. 

   

OSOBISTA. 
— Wyjazd prokuratora. Prokurator Sądu 

Okręgowego w Wilnie p. Bronisław Szaniawski 
rozpoczął z dniem 16 czerwca urlop wypoczyn- 
kowy. Zastępstwo na ten czas objął wicepro- 
kurator p. Wincenty Giedroyć. 

Ofiary 
N.N. na rzecz Koła Przyjaciół 7 drużyny 

Harcerskiej zł. 25. 

SKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOLNY 
Szybko minęły ostatnie dni nauki. Waka- 

cje łetnie będą zasłużonym wypoczynkiem za 

całoroczny trud. 

W szkole „Promień* (Wiwulskiego 4), rok 

szkolny zamknięto podsumowaniem prac ucz- 

niowskich, zebranych w efektownej wystawie. 

Taką samą wystawę zaprezentowało przed 

szkole „Promień*. Przedziwne ulepianki z gli- 

ny i plasteliny, wycinanki, rysunki fantazyj- 

ne i barwny Świat zabawek, przykuwał oczy 

zwiedzających dzieci, a zainteresował  doro- 

słych. 

We środę 14 b.m. rano po mszy Św. roz- 

dano dzieciom świadectwa. Po południu, w pię- 

knie przyozdobionej kwiatami i zielenią sali 

szkolnej, odbyło się przedstawienie. Aktorami 

były same dzieci. 
Odegrano malowniczą baśń o zaczarowa- 

nym zamku, królewnie zaklętej w różę i przy- 

godach dwojga dzieci. 
Największy entuzjazm wśród młodocianej 

publiczności wywołało „prawdziwe“, bo skta- 

dające się z rzodkiewek, jedzenie na uczcie w 

zączarowanym zamku. Balet żabek i bociana, 

oraz długobrodych krasnoludków, wywołał bu- 

rzę oklasków. 

Bardzo sympatyczne wrażenie sprawiło 

przemówienie jednego z pośród rodziców p. 

sędziego Bułajewskiego, który w imieniu ro— 

dziców dziękował gronu nauczycielskiemu za 

pracę i opiekę nad dziećmi. Głos rodziców jest 

najlepszem świadectwem wartości szkoły. To 
też życzyć należy dalszego powodzenia i roz- 

woju tak pożytecznej placówce, jaką jest szko- 
ła „Promien“. J. A. 

Loterja na bezrobotnych 
Juliro, w: miedzielę, dnia 18 b. m. wi lo- 

kalach rozrywkowych i na ulicach Wilna 

odbędzie się sprzedaż losów "Wielkiej Lo- 

terji Fantowej ma bezrobotnych. Cena 

łosu wynosił zaledwię 50 groszy a wy- 

grać można maszynę do szycia, trzy ro- 

wery, aparat y radjowe, zegamki nowe, — 

dywany, książeczki P. K. O. z wkładem 

po 20 zł., książeczki Komumalnej Kasy 

Oszczędnościowej z wkładem po 5 zł, i 

wiele innych wartościowych famtów; о- 

cenionych ogółem ma 4000 zł, 

Kupujcie masowo losy. 

000— 
RÓŻNE 

— Jedziemy do Druskienik. Do pięknych 
Druskienik malowniczo położonych na wyso- 
kim brzegu Niemna, organizuje wycieczkę spe- 
cjalnym pociągiem Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Wilnie. 

Wyjazd w niedzielę 18 b.m. o godzinie 5 
m. 30. Powrót do Wilna o godzinie 23-ciej. 

Koszt przejazdu w obie strony, łącznie z 
przejazdem autobusem ze stacji Druskieniki do 

uzdrowiska, 8 zł. 50 gr. 
Zapisy przyjmuje „Orbis*, Jagiellońska 1, 

tel. 8 — 83. 
— Zjazd Sybiraków. W dniach 18 i 19 

czerwca r.b. odbędzie się w Warszawie ob- 
chóg 15-tej rocznicy powstania oddziałów Woj 
ska Polskiego na Syberji, połączony ze zjaz- 
dem b. członków b. V Dywizji Syberyjskiej. 

W związku z tem Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego zezwoliło na udzielenie 
tym funkcjonarjuszom państwowym, którzy we- 
zmą udział w zjeździe jako b. członkowie b. 
V Dywizji Syberyjskiej, urlopów na czas trwa- 
nia zjazdu. 

— WIYCIECZKA KLUBU (WŁÓCZĘ- 
GÓW. W niedzielę 18 b. m. odbędzie się. 
wycieczka wiłóczęgowska wzeką Wiliją wdół 
do majątku Zawiasy (naprzeciwko Legaci- 
szek). Zbiórka jadących kajakami o godz. 
8 rano (w zawiadomieniach  indływidiuał- 
nych mylnie pod:mo godz. 9.30) na. Wil- 
ji przy folwarku uniwersyteckim Zalkret 
Dla jadących ikoleją odjazd o godz. 8.15 
rano lub o godz. 18.50 z dworca: osobowe- 
go do stacji kolejowej Zawiagy. Powiróż 
w: miedzielę wieczorem koleją, We Włó- 
czędze wezmą udział «członkowie i kan- 
dydaci klubu oraz stali goście klubu. 

— Drużynowy mecz szachowy. Wobec u- 
stalenia ekstra-klasy i A-klasy szachistów, w 
sobotę dnia 17 czerwca br. o g. 19 w lokalu 
Wil. Twa Szachowego (Mickiewicza 11), odbę- 
dzie się mecz szachowy drużynowy między po- 
wyższemi kategorjami. 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

  

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim — ostat 
nie y Jadwigi Zaklickiej. Dziś, w sobotę 
17 bm. o godz. 8,15 w. jeden z ostatnich wy- 
stępów Jadwigi Zaklickiej w doskonałej kome- 
dji „Roxy*. 

Niedzielna idniówka w Teatrze Let- 
nim, ostatni występ Jadwigi Zaklickiej. Jutro, 
niedziela 18 bm. o godz. 4 dana będzie po raz 
ostatni nieodwołalnie na popołudniówkę egzo- 
tyczna komedja „Džimbi“. Ceny miejsc propa- 
gandowe od 20 gr. Wieczorem o godz. 8,15 
„Roxy“. 

Teatr muzyczny „Lutnia“. Wystepy Teatru 
humoru i piešni. We wtorek nadchodzący roz- 
poczyna w Wilnie gościnne występy świetny 
zespół teatrów stołecznych pod kierownictwem 
art. wybitnego reżysera Witolda Zdzitowieckie- 
go. Wśród nowego zespołu widzimy nazwiska 
znakomitych sił: Stanisława Nowicka, Ninka 
Wilińska, Ada Owidzka, Mieczysław Dowmunt 
Tadeusz Chaveau-Zawadzki, Harry Cort, Stefan 
Laskowski, Theo—lll, Witold Zdzitowiecki, Po- 
czątek widowisk o godz. 8,30. Bilety po, ce- 
nach dostępnych dla każdego widza, są już do 
nabycia w kasie Teatru Lutnia. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej)



  

(Dałszy ciąg kroniki wiłeńskiej) 

CO GRAJĄ w KINACH? 

CASINO — Chanidu. 

HELIOS — Naucz mnie kochać. 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Eskadra straceńców, 
ŚWIATOWID — Tajemnica starego 

rodiu. 
ADRJA — Kabiirja 
LUX — „Uwiiedziona*. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Oskarża o oszustwo. Korkus Wiktor 
(Beliny 16), doniósł policji, jakoby Frydberg 
Eljasz (Kijowska 24-32) pod pretekstem przy- 
jęcia go w charakterze dozorcy domu, wyłudził 
400 zł. W sprawie tej policja wszczęła docho- 
dzenia. 

Sza ZNACZNA KRADZIEŻ. Komockiemu 
Michałowi (ui. Dzielna 23) skradziono z mie- 

ania garderobę męską, damską oraz inne 
drobne przedmioty, łącznej wartości 1.000 zł.-— 
W toku dochodzenia policyjnego skradzioną 
garderobę znałeziono w ogródkach przy ul. Le- 
iewela. 

— URATOWAŁ TONĄCEGO CHŁO 
PAKA. Wczoraj w dzień w pobliżu mo- 
stu Zielonego wpadł do wody jakiś chło 
pak. Zauważył to znajdujący się w pobli- 
żu p. P. Wilczyński (Żolnierski 2), któ- 
ry pośpieszył tonącemu z pomecą i urato 
wał go. Chłopiec po wydobyciu z wody 
z niewiadomych powodów wyrwał się z 
rąk swego wybawcy i uciekł. 

— PRZECHODZIEŃ POD SAMOCHODEM 
Samochód, prowadzony przez Kobylińską Hali- 

nę (Moniuszki 5) na ulicy Zamkowej na- 
jechał na Gintowiczową Marję (Kalwaryjska 

85). Na szczęście Gintowiczowa doznała tylko 

lekkich obrażeń ciała. 

— SKRADZIONY MOTOCYKL. Z podwó- 
rza domu Nr. 15 przy ul. Rossa skradziono mo- 
tocyki, wartości 2.500 zł. Rudakowi Edwardo- 
wi. Sprawców kradzieży Milewskiego Piotra, 
Borysa Władysława (Starogrodzieńska 1-32) i 
Hryhorowicza Bolesława (Brodkowa 9) zatrzy- 
mano ze skradzionym motocyklem. 

— SAMOBÓJSTWO STUDENTA. 26-letni 
student 3 kursu prawa USB Szpikowski Jan 
(Zarzecze 16) wystrzałem z rewołweru w gło- 

wę pozbawił się życia. Pogotowie odwiozło de- 

sperata w stanie ciężkim do szpitala żydow- 

skiego, gdzie zmarł. Przyczyna zamachu Samo- 

bójczego — niezdane egzaminy. 

— UTONĄŁ W SADZAWCE. W sadzaw- 
ce, znajdującej się w pobliżu domu, utonął 3- 
letni Hajło Aleksander, syn Hajło Pawła, miesz- 
kańca fołw. Pogrebiszcze gminy skiej. 

  

WILNO—TROKI 

— WPADŁ POD POCIĄG. Onegdaj o g. 
18,30 na stącji kolejowej Bezdany, w czasie, 
gdy pociąg towarowy już ruszył, Dubowicz 
Chaim, mieszkaniec Wilna usiłować wskoczyć 
na brek tak nieszczęśliwie, że wpadł pod po- 
ciąg. Koła pociągu zmiażdżyły mu lewą nogę 
powyżej kolana. Dubowicza tym samym pocią- 
giem skierowano do szpitala kolejowego w 
Wilnie. 

BRASŁAW. 
— W ATAKU EPILEPSJI. W jeziorze Dryś 

wiaty, na głębokości 1,5 metra w odległości 150 
metrów od brzegu, w pobliżu miejscowości Misz 
towce gminy smołweńskiej, znaleziono zwłoki 
rybaka Timofieja Szerszeniowa, mieszkańca ko- 
lonji Paszewicze gminy dryświackiej. Prawdo- 
podobnie Szerszeniow, łowiąc ryby w dniu 12 
bm. wieczorem, dostał ataku epilepsji i utonął. 

  

Wyścigi Konne na Pośpieszce 
Drugi dzień wyścigów i konkursy hippiczne 

Drugi dzień wyścigów i pienwszy kon- 

kursów hippiezaych zakończył się triumfem 

nedziny Bohdanowiczów. 
P. Kirystyna Bohndanowiczówni. wy- 

grala kionkurs Rodziny IWiojskowej a por. 
M. Bohdanowicz (4 p. uł.) zajął pienwsze 
miejsce w! tmidnejj kionkurenicji. „„Szampio- 
mat: konia” oraz wygrał tnzy, biegi ma pnze- 

łaj dosiadając własnego Kazika, oraz Wi- 
zję i Równego — ten ostatni wl. rtm. Cho- 
roszewskiego. 

Zwycięstwo ma (Wizji jest tem cen- 
miejsze, że łopnzednio klacz ita! biegała 
tecz, prowadzona mniej wprawną ręką przy- 
szła bez miejsca. 

Obfity program dnia przeprowadzono 
b. sprawinie eo przy: Słonecznej pogodzie 
dalo w sumie zadowolenie mpubliezno- 

ści, kitóma: mróciła ido miasta w doskona- 
tych humonach. 

Zaczmiemy nasze sprawozdanie od 
konikursu hippicznego pań będącego clou 

programu. 
Startują pp. Halina Monwid - Olech- 

mowiczawa, Marja! Maciejowska i Krysty- 
ma. Bohd'niowiczówinia każda! ma dwóch Ikio- 
miach oraz p. J. Reisowa ma jednym. 
Szanse trzech pierwszych pań są równe. 
Wszystkie jeżdżą świetnie, wiemy to mie od 

dziś, wszystkie |dosiadają dobrze naska- 
kane i dobre konie. 

Pancour przechodzą bez błędu: Rycerz 
p. Maciejowskiej, Obytta. p. Moniwidi - Ole- 
chnowiiczowej i (Wisła p. Bohdanowiczów- 
ma. Wisła ma majlepszy czas, co daje p. 
Bohdanowiczównie zwycięstwo O drugą ma 
sgmodę komisja sędziowiska zarządz:. noz- 

grywikę. "Wiygmywa ją p. Mienwid - Ole- 
chniowiczowia. 

Zawaz po ukończeniu konkursu p. geme- 
nałowa  Przewiłtocdka wręcza paniom  ma- 
gnody. Jednocześnie p. gen. Pnzewilocki — 
wręcza agnody zwycięzcom z Szampionańtiu 
klomia. Pierwsze miejsce ma por. Bohda- 
niowiez drugie — por. Romanowski (23 
p. uł.), itinzecie — mitm. Pnosiński (13 p. uł) 

Konikuns hippiezny otwarcia. 

Stamtuje 24 panów. Zwycięża: ppor. — 
Sztarik (23 p. mł.) ma Tmbadurze 
przed rtm. Druhowimo (23 p. uł.) na Łu- 
cie ';ppor. Cieplalkiem (13 p. uk.) na Man- 

damynce i por. Romanowskim (23 p. uł.) ma 
Sokole, 

Biegów na przełaj było cztery. 

W pienwszym (wedlug programu) na 
dyist. 3200 mitr. zwyciężyi ppor. Payrtum 
ma Gerazie kpt. Bełdyckiego przed pot. 
Domańskim na Zbirze i por. Smolskim na 
Zona. 

Geraz zaany jest publiczności wileń- 

skiej gdyż gallopował nieraz w gonitwach 
płaskich i był spnzedzny: ipo (gonitwie 1o- 
teryjnejj, wi której zwyciężył, Wygrał go 
wówczas p. Totwen. W tak (trudnym bie- 

Konferencja grupy regjonalnej BBWR. 
na Wołyniu 

ŁUCK. PAT. — Dnia 14 czerwca bawił w 
Łucku prezes BBWR płk. Walery Sławek w to- 
warzystwie sekretarza generalnego BBWR po- 
sła Brzęk-Osińskiego. 

W sali sekretarjatu wojewódzkiego BBWR 
odbyła się konierencja z udziałem prezesa W. 
Sławka, wojewody |ózewskiego, wszystkich po 
słów i senatorów wołyńskiej grupy regjonalnej, 
jak również prezesów rad powiatowych BBWR 
na Wołyniu. 

Na konierencji prezes Wołyńskiej Grupy 
Regjonalnej poseł Puławski wygłosił referat o 
działalności BB na Wołyniu, kładąc specjalny 
nacisk na prace, prowadzone nad realizacją za- 
gadnienia polsko-ukraińskiego. Mówca dał wy- 
raz ewolucji zbliżenia i porozumienia polsko - 
ukraińskiego, które, przezwyciężając wiele tru- 
dności zewnętrznych i wewnętrznych natury 
psychologicznej, postępuje coraz żywiej па- 
przód, pozostając w ścisłej łączności z polityka 
rządu. я 

Następnie pos. Pewny przedstawił sytuację 
narodowościową i wyznaniową Wołynia, pod- 
kreślając, że idea współpracy i ścisłego zwia- 
zania interesów narodu ukraińskiego z państwo 
wością polską przenika coraz to szersze warst- 
wy społeczeństwa ukraińskiego na Wołyniu — 
Poseł Pewny zakończył swe przemówienie de- 
klaracją dalszej twórczej pracy społeczeństwa 
ukraińskiego na Wołyniu, w pełnej harmonji z 
czynnikami rządowemi i społeczeństwem ро!- 

Sen. Tadeusz Dworakowski imieniem pol- 
skiej autochtonicznej ludności Wołynia zadekla- 
rował najzupełniejsze poparcie i zrozumienie 
tych zamierzeń w dziedzinie współpracy polsko- 
ukraińskiej, którym dał wyraz w swym reifera- 
cie pos. Pewny. Mówca z pełnym optymizmem 
patrzy na dalsze etapy prac w dziedzinie zbli- 
żenia polsko-ukraińskiege Oraz oświadcza, że 
całe społeczeństwo polskie na Wołyniu będzie 
dążyło do zacieśnienia węzłów, łączących oba 
społeczeństwa. Po referatach i po dyskusji za- 
brał głos płk. Walery Sławek. 

Po ogólnem scharakteryzowaniu układu 
rzeczy, jaki powstał na świecie po wielkiej woj 
nie światowej, płk. Sławek omówił zadania B, 
Bloku, dążącego do harmonijnego współdziała- 
nia ludzi, pomimo różnic narodowościowych 
czy wyznaniowych. Przeniówienie swe pos. Sła 
wek zakończył w sposób następujący: 

„Tutaj na Wołyniu, gdzie bieg historji 
ć dużo pozostawił sporów narodowościo- 

wych, społecznych i wyznaniowych, gdzie 
wszyscy zdaje się podzielili się na obozy, gdzie 
namiętności są wciąż podsycane, — zacz 
się teraz nowa era życia. Nie chcemy nikogo 
skłaniać, by zmieniał wiarę, czy język — pra- 
gniemy, by każdy czuł się równouprawnionym 
obywatelem państwa, pragniemy, by zaspaka- 
janie potrzeb, by budowa treści waszego życia 
wspólnemi realizowana była wysiłkami. Im wię- 
cej wzajemnego zaufania, im więcej dobrej wo- 
li, im więcej wysiłków włożycie w tworzenie 
waszego tu dorobku, tem szybciej otrząśniecie 
się z nastrojów, pozostawionych przez przesz- 
łość i tem pogodniejszą wytyczycie sobie przy- 
Szłość. Wiem, że takie są intencje wasze, wiem, 
że wtym kierunku zmierzają usiłowania rządu 
1 jego przedstawiciela na Wołyniu, waszego wo 
jewody. Tu i ówdzie powstać mogą różne 
zgrzyty, różne przejawy postępowania ludzi, 
zorówno ze społeczeństwa, jak i administracji, 
którzy tej linji jeszcze nie rozumieją. Nie nale- 
ży jednak z tej sio s rz słuszności obra- 

nej przez nas drogi. O pogłębienie wzajemnego 
zaufania do siebie, o Ocenianie ludzi go 

„, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

yna wygłosił znakomity mefenati o ulgach 

    

wartości pracy, jaką oni wnoszą, o tę harmo- 
nję stasunków wzajemnych do panów się 
zwracam ', 

Po przemówieniu prezesa Sławka posiedze- 
nie zamknięto. 

Prezes Sławek był następnie obecny na a- 
kademji ku czci bohaterów Polskiej Góry. — 
© godzinie 17,30 z okazji przyjazdu płk. Sław- 
ka odbyło się przyjęcie u wojewody Józew- 
si у 

Zkolei prezes Sławek odwiedził ukraiński 
klub „Ridna Chata", podczas wieczornicy, troz- 
maiconej produkcjami chóru teatru ukraińskiego 

nowogfódzka 
— KONFERENCJA WIELKIEJ WA- 

GIL We wtorek dnia 13 B. m. odbyło się 

wi fdkallu Sekr. Woj. BBWR wi Nowogród- 
Iku komferencja czynników poselskich, z 
czynnikami admsinistiracyjnemi z udzialem 
p. wajewody Świderskiego, "wicewojewody: 
Godlewskiego i delegata. Sekr. Gen. BBW 
R 'w Warszawie, p. posła Wienzbickiego. 
IWi konferenej której pnzewodniczył  wi- 
cepr. (Gumupy Regjonalnej poseł Stani- 
sław Poźniak, wzięli udział wszyscy po- 
słowie i senatorowie ziemi mowogródz- 
kiej oraz wszysey stanostowie i ich za- 
stępay, 'omaz naczelnicy: Baku: i Gallasie- 
wicz, 

Konferencja miała za zadanie ustalić 
wytyczne ścisłej mealnej i opartej na 
szczerości iwspólpracy  Bezparty.jnego Blo 
ku z Władzami Administmaeyjnemi, oraz 
termin i program gospodarczego zjazdu 
wojewódzkiego i zjazdów: powiatowych — 
Zadanie to zostało wypelnione w całej pel- 
mi. Kioniferenej a wyłkazał:, że ze Strony 

władz aldministracyjnych jest najlepsza 
wola i zrozumienie dla tej współpracy, 
a osoba p. wojewody łztómy w. talk mily 
i rzeczowy sposób mustosunikowuje się do 
zadań Biloku, jest tego (dobrą rękojmią. 
Dodać jeszcze należy, że ma konferencji 

Ww 

molnietimie į Sprawie Inianskiej p. dyr. Ma- 
eulewicz, który specjalnie w tym celu — 
przybył z (Wilna zaproszony przez p. wo- 
jewodę. 

Do sprawy. tej pawirócimy jeszcze w 

obszetmiejszem sprawozdaniu. 

— PRZED WYBORAMI NOWYCH ŁA- 
WNIKÓW. Z powiodu przejścia obydwu 
dotychiczasowych ławnikówi pp. Pilichow- 

skiego i Salomoma na stanowiska unzęd- 
ników: magistracdkich, w majbliższym cza- 
sie mada miejdka m. Noawogródka ma 
powołać mowydch ławników. Jak dotych- 
czas majwięcej szans wiybonu ma ławników 
mają: ze strony nadnych chnześcijan — p 
Wiładysław Michalski, ze strony radnych 
żydów — p. Lejba Pińczuk. 

Część radnych żydów ma jednak za- 

(WRA 

  

gu widzieliśmy go po raz pierwszy. — 

Wygrał pewnie. 
Bieg na dyst. 3500 mttr. 
Konkurencja trudna. Wygnywa por. 

Bohdanowicz mi: Kaziku przed por. Che- 

lewińskim na Lelku i por. Domańskim na 
Zibimze, 

Zwijycięstwia pewmie. 

w cugilach. 
Bieg na. (dyst. 3600 min. Wygmywa por. 

Bohdanowicz ma: Wizji, Na fiimiszu zawią- 
majłasię ostra walka między Wizją a 
iRaptusem pod por. Amtonem. 

Trzecie miejsce ma ppor. Czerniewski 
ma. Zdzięcioiie. 

Bieg ma idyst. 3.600 mi. Pieswiszy por. 

Bohdanowicz na Rósnym, drugi p. Da- 
nielezyk ma: Ramogu, tnzeci plk. Kozierow- 
ski ma. Wielmożnej. 

Kazik przychodzi 

To tositłaitiniia ро brawuwowem zwycię- 
stwie (w ub. niedzielę obecnie nie dat: 
sobie wadły. 

Następny dzień wyścigów — najbliższa 
niedziela. (Prócz (biegów ma pmzełaj (pięć) 
dwa konkursy hippiczne. 

MECZ LEKKOĄTLETYCZNY 
WOJSKOWI — CYWILNI 

DRUGI DZIEŃ 

Bieg 110 mtr. płotki: Wieczonek (W) 
16.4, Sadowski (W) 20.7, Kelm (©) 

Rzut oszczepem: (Wieczonek (W) 50,78, 
Zieniewiez (W) 50.30, Smorngoński (C) 
49.60. 

Bieg 5000 mtr, Hemmnam (C) 17,8 Hor- 
natikiewicz (W), Žylewiez (W) A 

Skok wzwyż: (Amelezeniko (©) 165 em. 
Szczerbicki (C) 160, 'Wieczonek i Zienie- 
iwicz (W) 155. 

Sztafeta olimpijska 800 X 400200 X100 
1) Cywilni: Dr. Sidorowiez, Słonim- 

iezyk, Żyliński, Szezenbicki. 
2) Wojskowi: Rudek, Wieczorek, Zie- 

niewicz, Kliks. 
Ostateczny, wymik 

Wojskowi! — 63 :60. 

RREEOENYAWTKKEJYRRECPWIETOACTCA ERA 

miar wysunąć inną kandydaturę, milej 
widzianą jprzez (p. burmistnza (A. Ostaszyń- 
skiego. TI m tym celu dla maradzenia się, 
miała się odbyć iw tych idmiach ikomferen- 
cja radnych koła: żydowskiego u radne- 
go p. Zyskimda. : 

W każdym wrazie te nowe wybory wy- 
wołują duże zainteresowanie. 

grodźięhyka 
— STRAJK. W śsodę wybuchł stnajk 

wobońtników  ganbanskich m Krynkadh we 
wszystkich gambarniach, Robotniey żądają 
12 proc, podwyżki plac, mormalnej wypła- 
ty, tygodniowej w każdą śnodę, oraz by do 
pracy byli przyjmowani! tylko robotnicy 
ze zwiądku gambarskiego, strajkuje około 
150 osób. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEI. W 
iw dn. 15 zatrzymani zostali przez tut. Wy- 
(dział Śledczy Grzęda Jan, i Firszt Józef, 
którzy w Suwałkach dokonali kradzieży 
aparatu fotogmaficzmego na szkodę Da- 
nielczykówny  Lizy i gamituru ma szkodę 
Szezęsnego Macieja Ujętych przekazano 
do Sądu Grodzkiego celem zastosowania 
śnodka. zapobiegawczego. 

— SAMOBÓJSTWO: W mocy na 16 b. 

meczu Cywilni —- 

m. popełniła samobėjstiwo pnzez powie- 
szenie się umysłowo chora Chana Fi- 
szer zam. przy ul. Ułańskiej 8, 

— TARGNIĘCIE SIĘ NA ŻYCIE. — 
W d' niu wczorajszym usiłowała popełnić 
samobójstwo przez wypicie esencji oc- 
towej Marja Udzielakowa, zam. przy ul. 
Juryzdyce 85. Denatkę w stanie ciężkim 
przewieziono do szpitala miejskiego w 
Grodnie. Pnayczyma samobójstwa mamazie 
nieznana. 
— SKUTKI ROZKŁADANIA OGNISKA 
(W LESTE. Wskutek nieostnożnego — об- 
chodzenia: się z ogniem przy mozkładaniu 
ogmiska (wi lesie przy wsi Gnzybowce 
gm. Hołynika spłonęło około 2 ha lasu 
nialleżącego ido gospodanzy tej wsi. 

. — TEATR MIEJSKI. W sobotę 17 b. m. 
0 godz. 8.15 — 3 alktiowa ikomedja: Rudolfa, 
Bernanena i Rudolfa Ocstenrejchena „Pie- 
miądze leżą na ulicy", 

W: miedzielę „Hamdłarze sławy” o g. 
4 pp. i „Pieniądze leżą na ulicy” wieczorem 
o godz. 20.15. 

Ceny miejsce ad 20 — do 99 gr. 
TEVYSPYTYPYPYYYYYVYYYYVYYYYYTYVYCYYTYTYYTYVY 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

Śpieszcie zobaczyć szampańską, arcywesołą 
komedję pt. 

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

CJAN GARAS. 
NADPROGRAM: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 
AAAGDAKPAGKAAAAAAK AAAA, 

baranišnicka 
—DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI. W dn. 

11 czeńwca 0 godz: 15-+tej iz pomadju obchio- 
du „Dulia Spółdzielczości” mw sali kina 
Longinus odbyła się akademja. Akademję 
mozpoczęto odegraniem hymnu spółdziel- 

czegio, połczem kpt. 9 DAIKu Czapliński — 
wygłosi! refenzk 0 znaczeniu spółdzielczo- 
ści, poczem wygłoszomo са deklamacyj. 

Wstęp na akademję bezpłatny. Obec- 
myich około 200 osób, 

— STRACH MA WIELKTE OCZY. W 
dnńu 13 ezemwica sołtys wsi Kioehle gm. Da- 
irewio Józef Tam:kap! zameldował post. p. p. 
w Swryojattyczach, że w tym (dniu mano spo- 
stnzegł około wsi 2 mieznianych iosobników 
a ikiedy chciał ich zatrzymiać, jedem z nich 
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Drukarnia 

ZBLUJOTE 

  

Zawsze porywsjący i „ES 
Dziś! Najnowszy przebój! 

uroczy RAMON NOVARRO 
NAUCZ MNIE KOCHAĆ 

w swej ostatniej kreacji 
miłosnej 

Sport — Miłość — Wesełe życie złotej młodzieży. 

Cany zniżone 

  

Dzis! 

„KO -CHAND w rol: gł — 

Pierwszy film w Polsce oświetlający uiesamowite i tzjamnicze praktyki hinduskich jcgów 

z EDMUNDEM LOVE i BELĄ LU58SI 
Walka o tejemnicze promienie Śmierci 

ność promieni „X*. Oto emocjonująca treść tego filmn. — Nad program: 

Tygodnik dźwięk, Foxa i dod muzycz., w wvk. Marry Mariicks z ork. Ceny zniżone. Dz. bsikon 25 gr. dz. parter 3481 

Straszliwa działał 

  

  „PAN“ Jackie C00PE oraz fenomen 5-letni 
wspanieleį opowieści 

Dziś ostatni dzień! Atrakcja „ESKADRA STRACEŃCÓW" Wyjątkowy film lotniczy! 

Nasiępny program: ulubieniec młodych 
i starych 9 letni malec z lilmu „Czemp* 

в 
śmiechu i sentymente p. t. # 9 $ BE B B » Y “ Szczegóły nastąpią. 

Robert COOGAK we 
filmowej pełacj humorm 

  

Dzis! Przebój 

ОПУМООЙ 
Kabarety paryskie. Tańce. Spiewy 
W rol. gł. ulubieniec kobiet, b hater 

flmu „Kongres tańczy 

śpiewno-dżwiękowy. 
ROGE PARYSKIE (Montparnasse) 

MEKRY GARATnci due. 
Ceny na wszystkie seanse: Parter od 25 gr, do 50 gr. 

  

[i 
Dziś! Najnowsze arcydzieło! 
Poraz pierwszy w Wilnie! KABIRJA w 16 akt. w ro! 

uosob, siły męskiej 
1. gł. 

Blanka Albertini 

w-g monumentelnego poematu miłosnego Gabrieia Danunzie 

Macistes : jasnowź. 

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

  

[T 
/ życie! Najbardziej 

2) Wielki polski 100 proc. 
э dźwiękowiec 

Dziś podwójny program! 1) Film prawdziwy jak samo 
arlystyczny film dźwiękowy p. t. EMMA 

matycznego napięcia. W rol. gł. tragiczka Światowej sławy MARJA DESSLER. 

„UWIEDZIONA: 

(Nieporrzebna matka). Nie 
zwykłe sceny pełne dra- 

6. Wrol. gł. MARJA MALICKA, 
ZBYSZKO SAWAN i inni. 

  

  

Światowid   
        
wydostał z kieszeni rewolwer, którym za- 
ezął gmozić sobtysawi, poezem dwaj osobni- 
Gy szybko się oddalili! w kierunku wsi Zu- 
'bełewicze. 

IPolieja  sprarndza, czy ezasem pan; Ta- 
raban ie „starabafiił”. 

— POZAIR OD PIORUNA. IW: dniu 12 
b. m. o godz. 20-ej od: mderzeniia: piomuma 
spaliła się stodoła mieszkańca wsi Zale- 
sie gm. Wolna, Dominika Pućki, wyrzą- 
dzając szkodę nia 900 zł. 

słoniiirka 
— POSIEDZENIE KOMITETU WIEL- 

KICH ROCZNIC SŁONIMSKICH W dniu 
16 b. m. o godz. 17-tej m. 30 w sali kom- 
ferencyjnej stamostwa „odbyło się 'posie- 
dzenie Komitetu mielkich mocznie słonim- 
skich ia miamowiicie: 400-lecia nadamia — 
miastu pnaw magdeburskich, 300Hlecia — 

šmienci "Liwa Szpiehy i 150-lecia otwarcia 
Kamału Ogińskiego. 

— KOMITET OBYWATELSKI ŚWIĘ- 
TA MORZA W SŁONIMIE. Zowgamizowa= 
ny tu przed dziesięciu dniami Komitet 
Obywiatelski „Święta Monza” mozpoczął 0r- 

ganizacyjną dzialalność. 

, Szereg sekcyj jak: propagandowa, im- 
prezow'a, spomtowa;, finansowa, i do sipurarw 

wyjazdu do Gdymi odbyły już swe posie- 
dzenia i mstaliły zakres czynności. 

— WYCIECZKA Р. T. K. DO WAR- 
SZAWY. Slonimski oddział Polskiego T. 
Krajoznawiczego w ponozumieniu z P. T. K 
w Baranowiczach organizuje wycieczkę 
do stolicy. Wyjazd jej nastąpi z Banamo- 
micz w dniu 18 b. m. o godz. 2 m 34. i 
powrót dnia 21 b. m. о głodz. U.55. 

    

— ZWIĄZEK STRZELECKI. Ruchiiwy Za- 
rząd Związku Strzeleckiego w Stołpcach, urzą- 

dza w dniu 18 b.m. wielką zabawę na błoniach 

nadniemenskich w m. Stolpcach. 

Przewidziana jest znaczna ilość atrakcyj 
rozrywkowych. Znając dobrze .pomysłowość 

Zarządu Z. Strz.. mamy nadzieję, że zabawa 
będzie miłą rozrywką i choć na krótki czas 

wyrwie społeczeństwo miejscowe z szarzyzny 

życia powszedniego, że da możność prawdzi- 

wego, a serdecznego zabawienia się. 

— WYCIECZKA DO GDYNI. Rada Powia- 
towa BBWR w Stołpcach, jak w roku ubieg- 
łym, urządza w roku bieżącym: zbiorową wy- 
cieczkę do Gdyni. Doceniając znaczenie pro- 
pagandowe podobnych. wycieczek, dających 
możność nawiązania osobistego kontaktu szer- 
szym masom mieszkańców powiatu, Rada Po- 
wiatowa szczególnie starannie zajęła się akcją 
przygotowawczą. Sprawy  iniormacyjno-propa- 
gandowe objął kierownik sekcji  kulturalno-o- 
światowej Rady Powiatowej BBWR dyrektor 
gimnazjum p. Smoter. 

lidžka 
— NOWY BURMISTRZ LIDY. W dniu 14 

bm. odbyły się wybory burmistrza m. Lidy. —- 

18 głosami przy 5 wstrzymujących się od gło- 

sowania wybrany został burmistrzem emeryto- 

wany sędzia Sądu Grodzkiego p. Wojciech 

Szczęsnowicz. 

POWO T i ОЛНННМНОЗЫАННОННЫНИЫ 
OGŁOSZZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Lachowi- 
czach, zamieszkały w m. Klecku przy ul. Pan- 
kratowskiej Nr. 34, na zasadzie art. 602 k.p.c. 

ogłasza, iż w dniu 7 lipca 1933 r. o godz. 10 
rano w Rudni — Beresniewicze gm. Niedźwie- 
dzickiej odbędzie się sprzedaż z licytacji rucho- 
mości, składających się z umeblowania: jak to: 
biurek, szaf, krzeseł, stołów, kredensu, radjo- 
odbiornika i inn.; kasy ogniotrwalej, dubeltó- 
wek, sztucerów, siodeł, sań, bryczek wyjazdo- 
wych, drabczaków, koni wyjazdowych, samo- 
chodu firmy „Ford'* maszyny do wyrobu gon- 
tów, oraz materjału leśnego tartego, oszacowa- 
nych na 30080 zł, 

Spis ruchomości, same ruchomości i 
wartość można przejrzeć w dniu licytacji. 

Komornik Į. Dobrzycki. 

ich 

Wydawnictwa „SŁOWO 

Dziś wielki świąteczny podwójny program. 
1) Szampańska komedjo-farsa 

sza słynna rodaczka LYA MARA 
oraz 2) Przepiękny film polski 
W rol. gł. J. Smosarska, 

      

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

za 100 kg. parytet Wilno. 
CENY TRANZAKCYJN]: 

Żyto zbierane 21 (tend. utrzymana). 
Jęczmień na kaszę zbierany 18 (tend moc.) 
Mąka żytnia 55 proc. 33-— 
Mąka żytnia 65 proc. 28—29. 
Mąka żytnia sitkowa 24.— 
Mąka żytnia razowa 24— 
Mąka żytnia razowa szatrowana 25— 
Kasza gryczana 1/1 palona 40— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 29,50. 
Siano 9.— 
Słoma 1.— 

CENY ORJENTACY JNE: 
Pszenica zbierana 30,50. (tend. utrzym.) 
Owies zbierany 13—13.50. 
Mąka pszenna 0000 A luks. 57,50—58,75 
Otręby żytnie 11-— 
Otręby pszenne 12.— 
Otręby jęczmienne 10,50. 
Kasza gryczana 1/2 palona 39.— 
Kasza gryczana 1/1 biała 
Kasza perłowa Nr. 3 35— 
Kasza owsiana 50.— 
Len trzepany Dokszyce — 1234,05—1277,35 

(za 1000 kg. franco st. załad.. Pozostałe ceny 
Inu bez zmian. 

Radje wileńskie 
SOBOTA, dnia 17 jezerwca 

12.05 — Audycja dla! poborowych 
15.25 — Giełda irolint 
15.50 — Wilad. wiojskkawe, 
16.00 — Audycja dla chorych 
16.30 — Koncert. 
17.00 — Kwadr. akad. 
17.15 — Traniem. meczu tenisowego — 

Polska — Włochy 
17.45 — Koneert 
18.15 — Odiezytt 
19.20 — Tygodnik litewski 

19.30 — I Kongres Prawników Państw 
słowiańskich. 

19.40 — Kwadr. liter, 
2400 — Audycja z okazjii święta Okr. P. 

Kol .iPnzysp. Wojskowego w, Wilnie. 
20.50 — Dzienn. wiecz, 
21.00 — Wiadomości: ogrodnicze. 
21.10 — Godzima życzeń 
21.30 — iKoncert. 
22.25 — Wiajd. sportowe. 
22.40 — Felijeton:. 

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 8-go w Wilnie, przy ulicy Zygmuntow- 
skiej 6—3, zgednie z art. 603 . P. C. podaje do 
wiadomości publicznej, że w dniu 19-go czerw- 
ca 1933 r. o godzinie 10 rano, w Wilnie przy 
ulicy Wielkiej pod Nr. 30 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Wacława Nowic- 
kiego majątku ruchomego, składającego się z 
6 sukienek jedwabnych, 10 sukienek wełnia- 
nych, 4 sukienek markizetowych i 4 swetrów 
wełnianych, nowych, oszacowanego na sumę 
zł. 430.— 

Komornik A. Rubom. 

Węzę sztuczną 
mle, miodarki oraz różne narzędzia i przy” 

bory pszczeiarskie 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników. 

Ogłoszenie przetargu 
Bataljon KOP. „Snów* w Snowie, pow. 

nieświeskiego (st. kolejowa Pogorzelce, pocz- 
ta Snów) zamierza oddać w drodze przetargu 

  

      

nieograniczonego budowę magazynu 

ściowego w Snowie. 

Oferty pisemne mają być złożone do dnia 

26 czerwca 1933 r. w myśl obowiązujących 

„Przepisów o ofertach do przetargów na wy- 

konanie budowli i robót wojskowych”. 

Niezbędne informacje otrzymać można. w 

Dowództwie Bataljonu K.O.P. „Snów * w Sno- 

wie, gdzie również zgłaszający się reflektanci 

otrzymają kosztorysy ślepe, oraz do wglądu 

plany, warunki ogólne i szczególowe, obowią- 

zujące dla budowli wojskowych, a także wa- 

runki przetargowe. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 

1933 r. o godzinie 10 minut 30. 

Dowódca Bataljonu KOP. „Snów* zastrze 

ga sobie prawo dowolnego wyboru -reflektanta 

żywno- 

i ewentualnego unieważnienia całego przetar- 

gu bez podania powodów. 

/ Dowódca baonu na urlopie w.z. 
Galus kapitan "7 

„DZIŚ TAŃCZY MARJETTA" 
„TAJEMNICA STAREGO RODU" 

J. Marr. K. Krukowski, Wł. Walter i inni.— Dia młodzieży dozwolone, 

w coli ty= 
tułowej na- 

  

Energczsy samodzielny aktlzytar 
konteniujący się 
potrzebny zaraz 

pod „S 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

7, tel. 10-67.' 

  

  

  

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

małemi zarobkami 
Redakcja „Stowo“ 
łówko*. 

  

  

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

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje czto- 
wiek uczciwy, pracowi- 
ty, samotny, polecany 
przez osoby znane. — 
Werkowska 30 m. ł Ka 
zimierz Kirjacki. 

  

Szczenięta 
rasy „Seter irlandzki* 
oraz suka roczna do 
sprzedania, Oglądać od 
11—6 Wilno, Lotoczek 
1 m. 41-a, 
  

_ Lokale 
POSZUKUJĘ 
pokoju, śródmieście — 
łazienka, łądne nmeblo- 
wanie — niekrępujące 
wejście. — Oferty do 
„Slowa“ pod „prawnik“ 

Letniska 

  

  

LETNISKA 
pokoje z kuchnią i we- 
randą 
utrzymaniem lub bez. - 
Miejscowość sucha, le- 
sista w pobliżu rzeka. 
Komunik. autobusem i 
statkiem. Dojazd Jero- 
zolimka, kolonja Zgoda 
willa Hryniewskiej. 

PENSJONAT 
w _Andrzejkowie nad 
Switezią Wandy Kul- 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 
Poczta Walówka koło 
Nowogródka  Andrzej- 
kowo. 

Tanie ietnisko 
1 i2 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło doma — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą i kachnią. 
Dowiedzieć się proszę 
w Administracji „Sło: 
wa“ Zamkowa 2. 

POKO 
LETNISKO 

lub dwa, z dużą weran 
dą, obok lasu, do wy- 
najęcia tanio. Zakret — 
ul. Letnia 6 m. 1. Do- 
wiedzieć się od godz. 
12 do 5 po poł. 

  

—Lekcje 

    

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lnb też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wźć proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kszi- 
miera Kałużyńska 
  

z calodzienhem 7, 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński | 

POSZUKUJĘ 
posady ochmistrzymi. - 
Znam _ wszechstronnie 
gospod. wiejskie i ku- 
chnię. Mam. šwiadec- 
twa. Uniwersytecka 9 
m. 22. 

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

  

Młoda osoba 
władająca biegle jęz. 
angielskim i francuskim 
posznkuje posady na 
lato. — Zgłoszenia do 
Administracji „Słowa” 
dla „Zet“. 

  

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy. — 
nam g'spodarstwe 

wiełskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gospo 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkanie, Wy 
magaria nuajskromniej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencie poważnych osób, 
UI. Bikszta 11 m. 3:A 

* Młoda, 
inteligentna osoba pa- 
szukuje pracy do dzie- 
ci lub skromnego go- 
spodarsiwa. Adres; Ро- 
łocka 52 m. 4 

  

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze ta me- 
szynie poszukuje poe 
sady biurowej eksped- 
jenta lab ianej. Oferty 
do Redskcji „Słowa, 
pod „Młody* 

Były podofice! 
Aidis, ochotnik W. 
P., dłagołetnia pri 
Ba = d 
rachunkowo - kasowym, 

prakiyka leśna i hand- 
owa, posiada dobre 
świadectwa i referencje 
poszaknjejskiejkolwiek 
pracy — biurowej, leś- 
niczego, gajowego — 
ekspedjenta lub innej 

fab ze wyjazd. Ol nb na azd. Ofe! 
y Red" lowa* pod 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skofńiczone 5 oddz. srk. 
powsz.) prosi e |ekg- 
kolwiek pracę, — że 
Wiłkomierska Xe 117. 

  

Zgubione 
letnie palto na ulicy w 
pobliżu kawiarni Sztrals 
na Wielkiej. Uczciwy 
znalazca niech odda za 
wynagrodzeniem 10 zł. 
a DH 12 
m. 

  

BAGS AK 

Venss 

  

  

  

 


