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W sprawie reformy Konstytucji 
DYSKUSJA W TOWARZYSTWIE PRAWNICZEM 

Sprawa reformy Konstytucji nie 

może zejść z porządku dziennego, aż 

reforma nie zostanie dokonaną. W spo 

łeczeństwie naszem panuje słuszny po- 

gląd, że Konstytucja marcowa 1921 ro- 

ku, nie odpowiada żywotnym potrze- 

bom Polski i miała konsekwencje ujem 

ne, tamując, koszlawiąc nasz rozwój 

gospodarczy, nie dając możności roz- 

wiązania ważnych zadań, od których 

zależy byt i rozwój Polski. 

Konstytucja Marcowa  zostala 

uchwalona wówczas, gdy uwaga spo- 

łeczeństwa była pochłonięta innemi 

sprawami. „Sprawa Śląska musiała 

przyśpieszyć uchwalenie Konstytucji. 

Chcieliśmy zachęcić do państwa pol- 
skiego Ślązaków, wykazując, że mamy 

ustrój prawdziwie _ demokratyczny. 

Słusznie powiada pan Mieczysław Nie- 

działkowski, podczas debatów Komisji 

Konstytucyjnej, „że Konstytucja 17 

marca 1921 r. wyrosła i nie mogła wy- 

rosnąć inua poza szeregiem  formal- 

nych ustępów, nie mogła wyrosnąć in- 

"na z ówczesnej psychologji powszech- 

nej i że tak powiem z ówczesnych na- 

strojów szerszych kół społeczeństwa”. 

„Z pewnością i wtedy już był profe- 

fr Studnicki, który wygłaszał odmien- 
re poglądy pod każdym względem na 
budowę państwa polskiego z tem, że 

poglądy były przyjęte przez tę część 

społeczeństwa, która wtedy po jego 

stronie znalazła się, wyniknąć może z 

tego, że p. Studnicki miał rację, bo 

racja polega nie na demokracji, ale na 

tem, czy te poglądy w danym mo-, 

mencie są realne". Nierealność poglą- 

dów prof. Studnickiego, zdaniem po- 

sła Niedziałkowskiego, dowodzi to, że 

nie odpowiadały one temu, co mogło 

być wówczas przyjęte. 

W dalszym ciągu pos. Niedział- 
kowski mówi całkiem słusznie, „że 

przeżywamy okres historyczny, przej- 

šciowy, nieustabilizowany, okres hi- 

storyczny o kolosalnej sumie wszel- 
kich możliwych trudności i o kolosal- 

fńej sumie wszelkich olbrzymich nie- 
'bezpieczeństw dla Państwa Polskiego. 

Okres olbrzymich niebezpieczeństw 

dla Państwa Polskiego i okres olbrzy- 
mich trudności, winien pobudzić myśl 

| do szukania wyjścia. Okres Sejmu 

jWielkiego, był okresem olbrzymich 
niebezpieczeństw i wielkich możliwo- 

ści. Analogiczny okres przeżywamy 
obecnie, lecz bez tego podniecenia, 
bez tego Ožywienia duchowego, jakie 

przeżywaliśmy w okresie odradzania 
się w upadku. 

Gdy Konstytucja Marcowa w okre 
sie swego uchwalania, nie wytworzyła 
literatury politycznej, poświęconej 

sprawom ustrojowym, kwestją rewizji: 

Konstytucji po przewrocie majowym, 

dała szereg broszur, poświęconych tym 

sprawom. Czy jednak broszury te 
wzbudziły należyte zainteresowanie 

społeczne, pozostaje wielkie pytanie. 

Wielu zwolenników reformy konsty-. 

tucyjnej, uważają siebie za zwolnio- 

nych od myślenia w 'tej sprawie. Re- 

formę, bowiem, przeprowadzi Mar- 

szałek Piłsudski, On więc musi tę 

sprawę obmyślić i zdecydować. Wielu 

przeciwników reformy nie należało do 

zwolenników Konstytucji Marcowej, 
lecz są zdania, że ponieważ nie oni 

przeprowadzają reformę, nie rzecz.ich 

apalizować, badać, szukać właściwego 

roju dopasowanego do naszych 
potrzeb narodowych. Rząd Marszałka 

Piłsudskiego pragnąłby, by reforma 

konstytucyjna, była produktem  świa- 
domej woli społeczeństwa, pragnąłby 
Skrystalizowania się tej woli. Z tego 
Względi marszałek sejmowy zwrócił 
Się do specjalistów z zakresu spraw 
Politycznych o danie odpowiedzi na 

ankietę; zwrócono się też do towa- 
Izystw prawniczych, by wypracowały 

też swą opinję na zagadnienie konsty- 

tucyjne. 

Zaproszono między innemi do odc- 
powiedzi na ankietę Władysława 

Studnickiego. Przed wysłaniem swej 
odpowiedzi do Warszawy p. Włady- 

sław Studnicki zreferował swe tezy 

w towarzystwie prawniczem  wileń- 

skiem, co wywołało ożywioną dysku- 

sję, w której wzięli udział prokurator 

Kryczyński, prokurator Giedroyć, prof. 

Bossowski i rektor Parczewski. 

Prof. Studnicki, trzymając się po- 

rządku ankiety, rozpatruje najpierw te 

kwestję dla wytworzenia silnej władzy 

w Polsce, upowszechniło się przeko- 

nanie o potrzebie zwiększenia władzy 

prezydenta, czyli naczelnika państwa. 

Pan St. wolałby, by został użyty ty- 

tuł Naczelnika Państwa, nie zaś Pre- 

zydenta, władza bowiem naczelnego 

organu w Polsce nie wzoruje, ani na 

władzy prezydenta republiki francu- 

skiej, ani na władzy prezydenta - Sta- 

rów Zjednoczonych, jakkolwiek stawia 

jąc postulat rządów zaufania naczelni- 

ka państwa, nie zaś rządów parlamen- 

tarnych, zbliża» się do wzoru amery- 

xańskiego. 

Według p. prof. Studnickiego pre- 

zydent musi być nietylko organem 

władzy wykonawczej, lecz prawodaw- 

czej. 2 
Władzę prawodawczą  wykonywa 

prezydent wespół z sejmem państwo- 

wym i senatem, ewentualnie z seima- 

mi krajowemi. Wszelkie uchwały pra- 

wodawcze sejmu państwowego, lub 
sejmów krajowych otrzymują moc 

'prawną po uzyskaniu sankcji prezy- 

derfta. 
Uchwały sejmu, które nie otrzyma- 

iy sankcji, nie uzyskują mocy praw- 

rej. Odmowa sankcji ze strony prezy- 

denta nie wymaga niczyjej kontrasy- 

gnacji. 
W okresie niefunkcjonowania Sej- 

mu, prezydent po wysłuchaniu opinii 

rady stanu, wydaje dekrety prawo- 

'dawcze w sprawach  niecierpiących 

zwłoki. Dekrety te, o ile nie wywołują 
sprzeciwu sejmu w ciągu pierwszych 

dwóch miesięcy po jego zebraniu, na- 

bierają charakteru zwykłych norm 
prawnych i mogą być zniesione tylko 

w trybie prawodawczym. 

Sprzeciw sejmu polega na rezolu- 

cji, uchwalonej większością 2/3 gło- 

sów o uchyleniu dekretów, wydanych 

w okresie niefunkcjonowania Sejmu. 

Inicjatywa prawodawcza należy do pre 

zydenta, lecz nie wyłącznie. Z inicjaty- 

wą może wystąpić rząd, lub 10 proc. 

posłów. 

Władza wykonawcza prezydenta 
polega na mianowaniu kanclerza pań- 
stwa, oraz naczelników rządów krajo- 
wych, na mianowanie Prezesa Najwyż- 

szej Jzby Kontroli i Sędziów Sądu Naj- 
"wyższego, przyczem ci ostatni są mia- 

rowami dożywotnio. 

Rozległa władza prezydenta jest 
organicznie związana ze sposobem je- 
go wyboru. Wybór plebiscytowy, lub 

przez elektorów, specjalnie na to wy- 

branych, jest podstawą naturalną wła- 

dzy prezydenta. Prezydent jest obrany 

przez cały naród, gdy posłowie przez 

poszczególne okręgi państwa. lecz 

wybór prezydenta drogą plebiscytu, 
uważa Wł. St. zą niebezpieczne. Gdy- 

by szło o wybór w Polsce Prezyden- 

ta, posiadającego decydujący wpływ 
na politykę wewnętrzną i zewnętrzną, 

wówczas wszystkie państwa, któreby 

chciały. Polskę wciągnąć w  sierę 

swych wpływów, rzuciłyby na te wy- 

bory miljony. Wybory prezydenta 

iniałyby takie fatalne skutki, jak elek- 

cja królów. 

- Prezydent wybrany przez zgroma-. 
dzenie narodowe, połączone posiedze- 
nies. sejmu i senatu, jest właściwie 
pełnomocnikiem tych ciał prawodaw- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgiędnia-zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszen. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jzdność”. 
LICA — w. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

   

   

  

Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy 

Gen. Sławoj - Składkowski wiceministrem 
Spraw Wojskowych 

WARSZAWA. 12. 6. (tel. wł. „Słowa*) W dobrze poiniormowanych 

kołach politycznych mówi się o ministrze spr. wewnętrznych gen. Sławoj -| 

Składkowskim jako o kandydacie na I wiceministra spraw wojskowych naj jącyci: dolarów dla spłaty długów re- przeglądzie uwzględnić przynajmniej te, któ- 

miejsce ustępującego gen. Konarzewskiego. 

Min. Spr. Wewnętrznych byłby obecny wiceminister 

Pieracki. Decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero po powrocie Pana Marszał- 

ka z Wilna. 

Wstrzymanie awansów urzędniczych 
WARSZAWA. 12. 6. (tel. wł. „Siowa“) — Prezydjum Rady Ministrów rze zakupili sto kilkadziesiąt domów cyjnych, również nawiązanie i utrzymanie 

wstrzymało specjalnem zarządzeniem coroczne awansy urzędników do Wyż- wy Berlinie. Zależność walut środkowo- ideowej łączności z całem społeczeństwem 
szego szczebla uposażeń, co zwykle bywa w dniu 1. VII. 

W bieżącym roku ze względu na konieczność zastosowania skrajnych, waluty niemieckiej jest rzeczą bez- kół* w Czechosłowacji liczy 921 członków, 

cszczędności budżetowych automatyczne owansy zostały wstrzysiane aż dO sprzeczną. Stąd jesteśmy bardziej niż zorganizowanych w 12 gniazdach i jest sa- 
odwołania. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksi 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WILEJKA POWIAT 
WARSZĄWA — T 

<ENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i S-ej gr. 40. Za 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 
drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

iny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

WOBEC REWIZJI MIĘDZYNA- 
RODOWYCH ODSZKODOWAŃ 
Zwyżka kursu dolara w Warszawie 

wywołała pewne zaniepokojenie. Zwyż 
ka ta jakkolwiek nieznaczna nastąpiła 
wskutek poszukiwania dolarów i ich 
skupywanie przez Niemców, potrzebu 

paracyjnych. W okresie inilacji często- 

łany, spadkiem marki niemieckiej, któ 
ra następowała wskutek poszukiwań 
przez Niemcy walut mocnych dla 
spłat międzynarodowych i ściągania 
tych walut ze wszystkich słabszych 
1ynków. W tym to czasie nasi walucia 

europejskich, między inemi Polski, od 

inni zainteresowani w rewizji planu 

arnia 
Kiosk St. Mici О. 
Kslęgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — 
POSTAWY — Księgarnia Fo 

SŁONIM — Księgarnia u, Luhowskiego, ul. Mickiewicza 15 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 8 — N. Tarasiejski, 

Bednarski 
ciej Macierzy Szkolnej. 

  

   

  

icidewicza 24, PF. Juczewska 

„Ruch. 

ОМА — G 

-wa Każcg, Ka. 

  

  

  

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Z przejawów życia 
ludności polskiej 

w Czechosłowacji 
Z najważniejszych wydarzeń z życia spo 

łeczeństwa polskiego na Śląsku i Morawach 

w miesiącu maju, należałoby w pobieżnym 

re dają obraz pracy żywiołu poiskiego w 

pik. Bronisław Kroć spadek marki polskiej był wywo- różnych kierunkach. 
Cały ubiegły miesiąc stał pod znakiem 

Walnych Zebrań i Zjazdów poszczególnych 
ugrupowań politycznych i społecznych. Wal- 

ne zebranie polskich towarzystw gimnastycz 

nych „Sokół”*, które odbyło się w dniu I 

maja miało na celu obok spraw organiza- 

polskiem. Ze sprawozdania wynika, że ;,So- 

modzielnym związkiem, gdyż starania o na- 

Prezydjum Rady Ministrów podkreśla, że jest to zarządzenie chwilowe. Younga i zmniejszenia opłat reparacyj wiązanie stosunków z sokolstwem czeskiem 

Będziemy mieli Urząd Turystyki 
nych niemieckich. Zjazd w Chequers 
jakkolwiek nie dał nazewnątrz zobowią 
zań ze strony angielskich ministrów co 

mie dały żadnych wyników. 
Walne zebranie Harcerstwa Polskiego w 

Czechosłowacji, które odbyło się w dniu 3 

WARSZAWA. 12. 6. (tel. wi, „Słowa”) Dowiadujemy się, że Min, Skarbu w po- do rewizji planu Younga, jednak, jak maja, wykazało dalszy rozwój skautingu pol 

1ozumieniu z Ministerstwem Rob5t Publicznych uchwalło wnieść projekt rozporządzenia ° 

Rady Ministrów o utworzeniu Urzędu Turystyki, którego zadaniem byłoby prowadzenie 

propagandy turystyki w Połsce, a szczególnie propagandy za granica za wykorzysty- 

waniem Polski jako terenów propagandowych. 

Dla przysporzenia funduszów na ten cel projekt przewiduje podwyższenie opłat za 

rormalne paszporty zagraniczne o 50 zł t.j do 150 zł. 

Opłety za paszporty ulgowe t.ż. handlowe nie byłyby podwyższone. 

Min. 
prześwi. 
więc pon: 

    

  

Projekt ma wejść pod obrady na jedhem z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. 

Niebywała burza nad pow. Baranowickim 
BARANOWICZE. (Pat) — Nad powiatem baraaowickim przeszła silna burza, po- 

iączona z piorunami i gradobiciem Od udęrzen piorunów spłonęło kilka gospodarstw w 

gmin'e lachowickiej i niedźwiedzkiej. Na pastwisku we wsi Chościłowie piorun zabł 3 

śoni. Grad wielkości łaskowych orzechów zniszczył w 20 proc. zasiewy na terenie obu 

gmin. 

    

Sprawa Wilna i Kłajpedy 
TEMATEM OBRAD LITEWSKIEJ KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ. 

siusznie pisze prasa angielska, stwo- 
rzono atmosferę dla nowego kroku w 
sprawie odszkodowań. W Stanach Zje- 
dnoczonych przeważa obecnie opinja 
potrzeby zmniejszenia spłat reparacyj- 
nych, gdyż zwiększają one dyspropor- 

Skarbu proponując podwyższenie opłat za paszporty normalne kieruje „się cję w podziale złota między Europą a mówieniach obecni na walnem 

niem, że wyjeżdżający zagranicę popiera turystykę zagraniczną, powinno 
bodaj nieznaczne w stosunku do ogólnych wydatków, ofiary 

Ameryką, co jest jednym z czynników 
kryzysu światowego. Z państw euro- 
pejskich jedna tylko Francja nieprzy- 
chylnie odnosi się do rewizji planu 
Younga, ze względu na znaczne należ- 
ności, które z tytułu odszkodowań jej 
przypadają, lecz wpływy niemieckie, 
otrzymywane przez Francję, idą do 
Stanów Zjednoczonych i jeżeli Stany 
Zjednoczone zgodzą się na zmniejsze- 
nie opłat reparacyjnych, to sprawa 
1uż jest załatwiona, gdyż to jest prze- 
widziane w samym planie Younga. 
Zapowiedziane przybycie do Europy 
amerykańskich sekretarzy stanu dla 

skarbu i spraw zagranicznych Mellona 

  

skiego w Czechosłowacji. W przeciągu kil- 

kn lat swego istnienia potrafiło skupić prze- 

szło 1300 młodzieży w 54 drużynach i wy- 

kazać się znaczną pracą. Ten świetny roz- 

wój harcerstwa w Czechosłowacji i jego 

znaczenie stwierdzili także w swych prze- 
zebraniu 

przedstawiciele Związku Harcerstwa Poiskie 

go a mianowicie: dr. Kapiszewski, jako de- 

legat głównej kwatery męskiej, p. Łaszków- 

na, naczelniczka kwatery żeńskiej i p. Jor- 
danówna, komendantka chorągwi śląskiej. 

Obecny na zjezdzie przedstawiciel skautów 

czeskich podkreślił rolę harcerstwa polskie- 
go w Czechosłowacji, nietylko na polu zbli- 
żenia się skautów czeskich i polskich, lecz 

wogóle obu tych słowiańskich narodów. 

Po raz 10-ty odbywała swój walny zjazd 

w dniu 10 maja Polska Socjal. Partja Robot 

nicza w Czechosłowacji. Zjazd ten udowod- 

nił, że partja skonsolidowała się wewnętrz- 

nie i rozszerzyła świe wpływy wśród szero- 

kich warstw polskiego ludu robotniczego i 

KOWNO. (Pat) — Pod przewodnictwem ministrą Zauniusa odbywa się i Stimsóna pozwalają przypuszczać, że wiościańskiego. Na zjeździe przemówił w 

konierencja dyplomatyczna w której biorą udział Sidzikauskas i Bałtenszaj- Ameryka pójdzie obecnie na ustęp- imieniu PPS. poseł Machej w imieniu zaś 
“is oraz gubernator Kłajpedy Merkis. W charakterze zeczoznawców zostali stwa. 
powołani panowie Remris i Szylingas. Na konferencji ma zapaść uchwała co 
do dalszych kroków rządu litewskiego w sprawie Kłajpedy i Wileńszczyzny. 

Duchowieństwo litewskie 
wierne Watykanowi 

KOWNO. (Pat) — W związku 
gapieskiego z Litwy zebrani na uroczystości kościelnej w miejscowości 
nowie księża, wśród których znajdował się 

z przymusowem wydałeniem nuncjusza 
Dat- 

arcybiskup Skwireckis, uchwalili 
wysłać do Ojca Świętego depesze z wyrazami ubolewania z powodu przy> 

musowego wyjazdu nuncjusza z Kowna, oraz zapewnienia o swem posłuszeń- 

stwie wobec stolicy apostolskiej. 
  

A 

Wielka uroczystość w Libawie 
LIBAWA (Pat)—-Dziś odbvsy sie giówre uroczystości, związane z obchodem 10- 

lecia marynarki łotewskiej. Prezydent republiki Kwiesis, który przybył wczoraj wieczoreni 

ćo Libawy, przyjął dziś rano paradę floty na raidzie portu libawskiego. W 

prezydent wszedł na pokład adn:'ralskiego okrętu łotewskiego 
chwili, gdy 

„Virsatitis“, podniesiono 

ULGI DLA WŁAŚCICIELI AUTO- 
BUSÓW 

WARSZAWA. PAT. Związek Związ 

ków właścicieli autobusów, otrzymał 

wczoraj z Ministerstwa Robót Ри- 

blicznych, oficjalne zawiadomienie o 

ustępstwach, jakie poczyniono właści- 

cielom autobusów. Ustępstwa te, jak 

podaje „Express Poranny", dotyczą 

jedynie obniżenia „współczynnika za- 

pełnienia” z 0,5 na 0,4. Wynosi to w 

sumie 20 proc. ulgi dotychczasowych 
wyspkości opłaty. Inne postulaty 

Związku nie zostały uwzględnione. 

  

EXPOSE RZĄDU LITEWSKIEGO W 
HADZE 

Jak podaje Elta, z 8. 6. w tych 
dniach litewski poseł w Niemczech Si- 

ra okręcie flacę prezydenta, a wszystkie okręty znajdujące się w porcie oddały po 21 dzikowski wręczy? miedzynarodowemu 

strzałów powitalrych. Całe niastc wrzało od kanonady, która trwała blisko mirutę. 

Z kolei „Virsaitis” w otoczeniu eskadry hydroplanów przepłynął przed szeregiem 

okrętów wojennych łotewskich ; zagranicznych, na których pckładzie zebrali się ofice 

rowie ii załoga tych okretów w galowych inundurach w służbowej postawie. Po tej pa- 

radzie admirałowie i komendanci okrętów zagranicznych udali się na pokład „ Virsaitisa", 

gdzie zostali przedstawieni prezyden*owi republik: łotewskiej. O godzinie 11 minut 3U 
vdbyło się uroczyste nabożeństwo po którem nastąpiła parada oddziałów marynarki 1 - 
bawskieso garnizonu W przemówieniu, wysłoszonem przy tej sposobności prezydent 
:epubliki podkreślił, że jedynem zadaniem łotewskiej marynarki jest zabezpieczenie kra- 
jewi pokoju. Łotwa — mówił prezydent -— jest stanowczo zdecydowana utrzymywać 
dobre stosunki ze wszystkieri swymi sąsiadami 

Zkolei prezydent podziskował wszystzim gościom zagranicznym za udział w uto- 

czystościach marynarki łotewskiej. OQbchód 10-levia marynarki łotewskiej, w związku z 
którym po raz pierwszy od czasu wojny światowej nastąpiło przyjazne spotkanie nie- 

imieckiej i francuskiej marynarki, kończy się dziś wieczorcin rautem w libawskim Kur- 
hausie oraz uroczysta iluminacją portu. 

S ra a aaa Ei A TWIEY aa ac przeciw sposobom, 

władze czeskie w celu zmniejszenia cyfry - czych i one mogą odwołać to pełnomoc 

nictwe. ]ak naprzykład kartel lewicy 

odwołał pełnomocnictwo  Millerando- 
wi zmuszając go do ustąpienia. 

System francuski nie wprowadza 

na stanowisko prezydenta wybitniej- 

sze indywidualności, dlatego to prezy- 

dentem nie został wybrany Clemen- 
ceau po wojnie i Briand obecnie. 

Gdyby w Polsce powstały sejmy 
prowincjonalne, których wielkim zwo- 
lennikiem jest Studnicki, toby kole- 
gium wyborcze prezydenta można by- 
łoby utworzyć z połączonego posiedze 
nia sejmów lokalnych i centralnego 
organu prawodawczego. W przeciw- 
nym razie według Studnickiego, nale- 
żałoby do zgromadzenia narodowego, 
składającego się z sejmu i senatu, po- 
wołać wszystkich generałów . służby 
czynnej i dymisjonowanych, | wszyst- 
kich rektorów wyższych uczelni, 
wszystkich prezesów miast powyżej 

"wojskowej, 

100 tysięcy ludności, prezesów sadów 

'apelacyjnych, wszystkich byłych mini- 

„strów. 

W tym projekcie może razić wpro- 

wadzenie generałów. Lecz jeżeli pre- 

zydent ma być naczelnikiem siły zbroj- 

nej, ma sam wykonywać dowództwo, 

lub powierzyć komu innemu, niech 

wojskowi, posiadający znaczne do- 

świadczenie służbowe, mają głos w 

wyborze prezydenta. 

Wprowadzenie polityki do masy 

jest niewskazane, stąd 

uznać należy za niefortunny pomysł 

projektu B.B. dania wojskowym prawa 

głosu w wyborach sejmowych. Udział 

generałów w kolegjum wyborczem nie 

daje pola do agitacji w armji, tak, jak 

udział wojskowych oficerów i pod- 

oficerów w wyborach sejmowych. 

Polska niema dziś zorganizowa- 

nych sił społecznych. Ziemiaństwo 

zbiedniało, jest pod obuchem reformy 

Trybunałowi w Hadze exposć rządu li- 
iewskiego w sprawie tranzytowej 
Polską oraz otrzymał polskie exposć 
tyczące się tej samej sprawy. Obie 
strony powinny w terminie do 15 lip- 

czalnie sprawa tranzytu wpłynie na 0- 

brady Trybunału 1 października i zaj- 

mie 4 dni. 

Wyroku w sprawie polsko - litew 

skiej należy oczekiwać przypuszczal- 

nie w okresie od 1 października do 1 
listopada rb. . 

rolnej i kryzysu agrarnego. Mieszczan- 

stwa polskiego mamy niedužo, w wie- 

lu miastach przeważa mieszczaństwo 

żydowskie i przemysł znajduje się 

przeważnie nie w polskich rękach, po- 

trzebuje kredytów, obawia się prze- 

ciążenia podatkowego, niema kośćca. 

Włościaństwo jest ciemne, było zmobi- 

lizowane chciwością ziemi, obecnie 

jest czemś biernem. Klasą robotnicza 

nieliczna, rozdzierana  wewnętrznemi 

entagonizmami i nigdzie jeszcze nie 

jest zdolna do rządzenia państwem. W 

tych warunkach zorganizowana siła w 

wojsku, jest ważnym czynnikiem po- 

litycznym i trzebą mu dać legalną dro 

gę wpływu na sprawy państwowe. 

Prof. Bossowski uważa, że wszel- 

kie kolegja wyborcze nie dadzą od- 

powiedniego rezultatu przy wyborach 

prezydenta, żądał, by ustępujący pre- 

zydent wskazywał swego następcę, co 

zdaniem iego, da ciąg w polityce pań- 

stwowej. 

A 

szeskich soc. dem. poseł Prokes, który m. 
in. potępił metody, jakie stośówano przy 

spisie ludności, gdzie dopuszczono nieistnie- 
lącą narodowość śląską. Ostatni czyn przy 

spisie ludności w stosunku do mniejszości 
polskiej, nazwał hańbą. 

W dniu 23 maja odbyło się wałne ze-. 

branie Towarzystwa Nauczycieli Polskich w 
Czechosłowacji, połączone z obchodem 10- 

letniego jubileuszu. Ze sprawozdania wynika, 
że Towarzystwo liczy około 400 członków, 
posiada świetny chór męski, którego wystę- 
py zdobyły mu uznanie w kraju i zagranicą. 

Towarzystwo wydaje również pisemko dla 
dzieci p. t. „Nasze Pisemko*. 

Macierz Szkolna, największa organizacja 
polska w Czechosłowacji, licząca 7564 człon 

ków, zrzeszona w 85 kołach 'okalnych, od- 

była swe doroczne walne zebranie w dniu 

  

  

  

31 maja. W zebraniu wzięło udział około 600 | | 
delegatów i zaproszonych gości. Sprawozda- 

nie kasowe wykazało, że Macierz Szkolna 
miała w r. ub. sprawozdawczym dochodów 
Kcz, 6,560,251,03, rozchod. zaś 6.718,991,03 

czyli zamknęła rok niedoborem Kcz. 158.740. 
Z funduszów tych utrzymuje Macierz Szkol 
na całe polskie szkolnictwo prywatne, obej- 

mujące 1 gimnazjum realne, 8 szkół wy- 

;ca przedłożyć swe repliki. Przypusz- działowych, 10 szkół ludowych, 29 ochronek | 
i szereg kursów zawodowych i dokształca- 
jących. Prezesem wybrano ponownie dr. 
Olszaka, burmistrza miasta Karwiny. 

Pokrzywdzona przy ostatnim spisie lud- 
ności w Czechosłowacji, ludność. polska . 
zwołała na dzień 31 maja wiec protestacyj- 
ny w Czeskim Cieszynie. Około 6.000 osób 
zebrało się w parku „A. Sikory”, aby prote- 

jakich używały 

Polaków w. Czechosłowacji. Po przemówie- 

niach posłów Chobota, dr. Buzka i Jungi, 
odczytano rezolucję, w której ludność polska 

domaga się ponownego spisu i zaznacza, że 

wyników obecnych nigdy nie uzna. 
W miesiącu maju odbyły się walne ze- 

brania klubów czeskopolskich w Kor, Ostra- 
wie, Bernie, Ołomuńcu i Znojnie. 

Z poszczególnych sprawozdań wynika, 
że czynność tych instytucyj stałe wzrasta. 
Ogólną liczbę członków można określić na 
800. Kluby czesko-polskie rozwijają żywą 
działalność w kierunku zacieśnienia szcze- 
rych stosunków między Polską a Czecho- 

słowacją. Odczyty 0 Polsce, organizowanie 
wycieczek do Polski i przyjmowanie wycie 

czek z Polski, zapraszanie literatów polskich, 
to główne środki, przy pomocy których sta- 
rają się zapoznać społeczeństwo czeskie z 
przejawami życia sąsiedniego narodu. W: ak- 
cji tej w dużej mierze pomaga klubom cze- 

sko-polskim Konsulat R. P. w Mor. Ostra- 

wie z Konsulem dr. K. Ripą na czele. 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100



   
    
    

  

    
    

  

' ŚWIĘCIANY 
— Z naszych stron. Widocznie biblij- 

nych siedem lat nieurodzajnych zawisło nad 
" naszym powiatem. 

| Po klęsce wczesnego mrozu, który we 
| września r. 1928 zwarzył całą jarzyne na 

pniu, następnie surowej i długotrwałej zimy, 

' dziesiątkującej sady nasze i żywy  inwen- 
tarz, karmiony pod wiosnę wrzosem, įedli- 

ną i słęma ze strzechy, dżdżystem lecie, 

przepaszczającem zbiory siana i okopowych, 

klęsce spadku cen na płody rolne, niżej na- 
szych <kstensywnych kosztów produkcji, 

"przyszła kolej na śnieżną zimę, która w 

Koc proc.  zaprzepaściła dotychczasową, 

niestety, jeszcze, ostoję rolnictwa naszego 

oziminę 1 częściowo koniczyny. : 

' Skutkiem braków podstawowej meljora- 

cji na krańcach powiatu; regulacji jeziora i 

' rzeki Dzisny, oraz bagien Twereckich — na 

_ północy, bagien Świrskich, jezior Świr, 

* swirniszcze i Głuche, wodozbioru rzek. Stra- 
czy i Struny — na południu i falistości te- 

"rent środkowej części powiatu, przy nad 

* wyraz śnieżnej, tegorocznej zimie (wioski 

dosłownie były zawiane śniegiem wyżej da- 

| chów, na polach śnieg dochodził do dwume- 

""trowej »warstwy) i raptownej wiośnie, do- 

czekaliśmy się widma piątej z rzędu klęski 

w azaszem rolnictwie. A 

“ Qziminy z pod śniegu wyszły spleśnia- 
łe, słabe, lub wymokły od długotrwałych, 

- wiosennych wód. Nie pomogły wiosenne, cie 

płe deszcze, pleśń wprawdzie ztnyły, lecz po- 

zostały czarne, ziejące pustką, plamy w po- 

"ach ozimych, w lepszym wypadku z bar- 

dzo przerzedzoną roślinnością. Kto był bar- 

„dżiej stanowczy - 1 przedsiębiorczy, zaorał 

częściowo, sub całkowicie pola ozime, obsie- 
_ wając je zbożami jaremi. Wypadki te mia 

ły miejsce zarówno, jak i wśród wiiększej 

własności, tak i najdrobniejszego rolnictwa. 

| Obecnie po wykłoszeniu się zbóż można 

' mniej więcej prawdopodobnie ocenić przy- 

8 szłe zbiory oziminy i obliczyć niedobór g0- 

- spodarczy powiatu z tego tytułu. 

л Spodziewać się należy średnio na powiat 

* 50 broc. normalnego zbioru oziminy, który 

ustalono dla powiatu przez rząd Skarbowy 

na 7 g. żyta i 8 q. pszenicy z ha. 

| Mając nadzieję na dalszy, bardzo sprzy- 
_ jający okres wegetacyjny dla oziminy w naj- 

lepszym wypadku szacować można zbiory 

ma 5 q. żyła i 6 q. pszenicy średnio ż ha. 

/.' Zniżka plonu wyniesie 2 q. z ha, czyli 

ckoło 30 proc. normalnego plonu. . 

„Powiat uprawia,psženicy 2.999.89 ha i 

żyta 40:167.64 ha, co pomnożone przez 2 q. 

„zniżki plonu, daje zmniejszenie w ziarnie 

zbioru o 129.502.59 q. Przyjmując cenę 15 

zł. za q. otrzymamy 2,242,538,85 zł. niedo- 

boru w_ bilansie gospodarczym powiatu > 

‚ A gdzie słoma ozima „podstawowa”, 

karma dla bydła w naszych gospodar- 

stwzch? Žyta po wykłoszeniu Się w obec- 

mem stadjam wzrostu. wynoszą załedwie 

_- 50 cm. Tutaj zniżka zbioru będzie je- 

cze większą, spowoduje to pogorszenie Ży- 

wienia krów w zimie z iwiadomemi konse- 

wwencjami, oraz brak ściółki, a stąd brak 

gnoju w następnym roku i ponowne „obniże- 

e plonów przez zmniejszenie powierzchni 

akówisk po oborniku. : 

į Stan zasiewow jarvch nie ma jeszcze 

* określonego wyrazu, by, móc. po nim sądzić, 

czy będzie: w stanie załatać dziurę w niedo- 

'bórze oziminy. Pewnem jest natomiast 

zmniejsznie zbioru drugiego podstawowego 

rtykułu w życiu tutejszego rolnika — ziem 

aków. BADA SA 

aDżdżyste do połowy ubiegłe lato i je- 

eń, zgnoiły takowe w części powiatu o 

mocnych glebach do tego stopnia, że nawet 

mie wróciły Się nasiona, późna tegoroczna 

_ wiosna i brak. paszy objętościowej (później- 

sze sianokosy zostały w roku ubiegłym za- 

topione i nie koszone), „przyczyniły się do 

spaszenia części sadzeniaków, „co łącznie 

spowodowało zmniejszenie tegorocznego za” 

siewu ziemniaków i użycie gorszej jakości 

 adzeniaków, co niewątpliwie obniży. zbiór 

PG 00% BE 
t Orjentacyjne porównanie „wykazuje, że 

wartość zmniejszonego plonu oziminy wy- 

 mosi łączną sumę wymierzonych na rok 

_hieżący podatków państwowych,  samorzą- 

dowych i składki asekuracyjnej od ognia. 

| Tesien nie: przyniesie rolnictwu wycze- 

_krwarego* pomyślnego rozwiązania przeży- 

wanego kryzysu. . ` M. K. 

«  BARANOWICZE 

— Rozpoczęcie wyścigów na torze bara: 

nowiekim. W dniu 7 czerwca otwarto sezon 

"wyścigowy na torze baranowickim. W pier 

wszym dniu odbyło się sześć gonitw. 

Publiczności moc, w kasie ogonek, 

vszystkię loże i miejsca na trybunie zaję- 

tę , totalizator nie patrząc na trudne czasy, 

cieszy! się nadzwyczajnem powodzeniem, 

wmatorów było tak dużo, iż dwie kasy nie 

jażały sprzedać biletów. й $ 

"Gonitwa pierwsza — gross country im. 

zefa Departamentu kawalerji — dystans 

‚ 008 mtr. Nagroda. 3080 zł. Zapisanych 8 ko 

ru. udział bierze 7, Lalomina wycofała się. 

+ pierwsze miejsce w czasie 11 m. 02 sek. 

zajął Utracjusz grona oficerów 9 p. strzel- 

"ców konnych jeździec P. Bogdanowicz. 

og Ai Pikador, 3) + Triumf ; bez  miejsca, 

"Rumianek, Syrop i Olimp. Na jednej z prze- 

— szkód spadł por, Jaroszewski z konia Samo- 
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„zwaniec., ' 

% “ Druga „gonitwa — plaska 

_ mtr. Nagroda 1386 а. 

|, Pierwszy do mety w czasie I m. 25 s. 

przyszedł "Ścarlet —- Pimpernel kapt. Roz- 

 wadowskiego. Drugi 6 2 długości „Eskorta, 

3) Pandaterja, pozostały bez miejsca Igares 

Behuś. 

, 

dystans 1606 

    

  

    

  

Trzecia: gonitwa z 'płotami dystans 2100 

‚ 0 koledze wileńskim 
Adama Mickiewicza 

_ (W, setna rocznicę Śmierci fiłologa 
Aleksandra  Bohatkiewicza). 

* Odbywa! ; + się obecnie uroczysto 
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szej, epokę wileńskich stosunków ko- 

daje mi. asumpt, setna | 
gonu młodego, ! 

nego' filologa, Aleksandra , 
kiewicza, jednego z tych 

Bohat- 
7 

 „accessit““: 3 * 
+ "Uroczystość rżeczona, 

wersyteckiej na parterze, dzisiejszej 

JA 
LTL 

ECHA KRAJOW 

    

| «gi Mickiewiczowskie w Nowogródku. 
azują i nam Wilnianom przypom- 

iieć obecnie, w czasie kończącego się 

Oku akademickiego. wszechnicy na- 

* 
4 

_ leżeńskich Adama, do czego zwłaszcza 
rocznica 

« wybitnie uzdołuio- 

kolegów 
Adama Mickiewićza, który , jednocześ- 

"nie z przyszłym autorem , „Dziadów? 

otrzymał: w *r. 1819 uniwersyteckie 

jak «wiado- * 
_ mo, odbyła się w ówczesnej auli uni- 

teki wszechnicy Batorowej, mia 
: „AP . 

mtr. startuje 7 koni. Nagroda 1386 zł. I Zbir 

rtm. Święcickiego w czasie 2 m. 56 sek. po 
wałce z Fsperem, który przychodzi do me- 

ty o 3 dług. 3) Gozdacz. ! 
Gonitwa czwarta — Steeple-Chase dy- 

stans 4200 mtr. Nagroda 4620 zł. 
Pierwszy Bakarat rtm. Cierpi skiego w 

czasie 5 m. 27 s. — jeździec por. Kwie- 
ciński. Bakarat przyszedł bez wałki, przy- 
czem steeple-chase nie udał się, gdyż na jed 
nej z przeszkód jeździec N. spadł z Foren- 
zji, jeździec N. na koniu Flamingo nie do- 
szedł do mety, o drugie i trzecie miejsce 
walczyły Sałamino i Pikador. 

Drugie miejsce zajęła Salaniina, 
Fikador o 100 mtr. za Bakaratem. 

Gonitwa piąta z płotami dystans 
mt. nagroda 1232 zł. 

Pierwszy przyszedł do mety Florida rtm. 
Dowgiato w 2 min. 52 sek. druga Geneza 
c 3 długości, trzeci Zulus. 

Szósta: gonitwa włościańska zgłosiła się 
10 jeżdźców, dystans 800  mtr. 
200 zł 

Naogół wyścigi przeszły dobrze i cieszy- 
ły się powodzeniem. 

Następne wyściyi odbędą 
14, 13, 14, 18 i 21 czerwca. 

trzecie 

2400 

się w dniach 

S. Glabik. 

MICKUNY 

— Podziękowanie. Ta drogą składamy 
serdeczne podziękowanie p. pułkownikowi 
Zygmuntowi Wendzie, dowódcy 1 p.p. leg. 
za łaskawe, bezinteresowne udzielenie orkie 
stry w dniu 7-VI 31 r. Święta Zrzeszenia 
Kół Młodzieży Wiejskiej gm. Mickuńskiej 

Rada Zrzeszenia Kół Młodzieży 
Wiejskiej gm. Mickuńskiej. 

SŁONIM 

Donioste posiedzenie wydziału po- 

wiatowego sejmiku, jak już donosiliśmy, w 
dniu 5 czerwca r. b. odbyło się posieuzenie 

wydziału powiatowego sejmiku stonimskie- 
go, na którem poza szeregiem drobnych 

spraw, rozpatrzone zostały kwestje: 1) roz- 

szerzenia działu meljoracyjnego, 2) zakoń- 

czenie budowy lecznicy weterynaryjnej w 

Stonimie, 3) budžet m. Stonima i 4) skupu 

trzody chlewnej w powiecie Słonimskim. 

Kwestji meljoracji, która w niektórych 

miejscowościach powiatu stała się sprawą, 

wymagającą. natychmiastowego załatwienia, 
pomimo odczuwanego tu, jak zresztą i wsze 

dzie kryzysu gospodarczego, była przedmio- 
tem dyskusji, po czem  wiydział , powia- 

towy powziął uchwałę wyvasygnować na ro- 
bociznę fachową 3000 zł. dla dokonania po- 
miarów terenów najbardzie; pilnych prac 
mejjoracyjnych, a położonych w gminie De- 
ieczyńskiej, obszarem około 6000 ha. 

Obecny na posiedzeniu wydziału powia: 

towego delegat okr. dyr. robót publicznych 
inż. Lehr, w związku z przyznaniem xa ce- 
le meljoracvjne kredytu, - zapewnił wydział 
powiatowy o udzieleniu pomocy przez przy 
dzielenie 2-ch sił technicznych. 

Następnie rozpatrzona została uchwała 
zebrania gromadzkiego wsi Ostrowo, -doty- 
cząca meljoracji terenów wiejskich, składa- 
jących się z łąk, pastwisk i gruntów ornych, 
przyczem wydział _ powiatowy  uchwali: 
pizyjść z pomoca grómadzie, w. Ostrowo w. 
formie przydzielenia sił technicznych, oraz 
przez pokrycie kosztów budulcu, potrzebne- 

go do budowy jazów, natomiast sprawę 
olnienia gromady od szarwarku w bieża= 

cym roku w związku z rozpoczęciem prac 
meljoracyjnych — przekazał radzie gminnej 
dla załatwienia według kompetencji, 

Przechodząc następnie do sprawy zakoń- 
czenia budowy lecznicy weterynaryjnej w 
Słonimie, wydział powiatowy postanowił 

przeprowadzić te prace sposobem  gospo- 
darczym, powierzając nadzór nad temi pra- 
cami inż. K. Michalskiemu. Koszt zakończe- 
nia prac wynosić ima około 15.000 zł. zaś 

termin wykonania robót określono do koń- 

ca. obecnego sezonu budowlanego, 

Jednym z hajbardziej ciekawych i naj- 
donioślejszych monientów obrad była spra- 
wa rozpatrywania budżetu m. Słonima na 

*, 1031 — 1932. 
Budżet miejski został szczegółowo scha- 

rakteryzowany przez przewodniczącego wy- 
działa p. staroste Koślacza, który między in- 
nemi stwierdził, że wydatki budżetu admini- 
stracyjnego znacznie przekraczają hormal- 
ne wpływy podatkowe i że miasto rok rocz 
nie pochłania zysk ze swoich przędsię- 

biorstw, nie dając możności dalszego roz- 
woju. Ponadto ustali! następujący fakt: w 
$S 2: i 22 budżetu nadzwyczajnego elektro- 
wni po stronie wydatków, przewidziana jest 
kwota w sumie 61.000 zł. na spłate reszty 
należności za „Diesel“ i posesje nabytą pod 
slektrownię. * 

Na pokrycie tej kwoty po stronie docho 
dów nadzwyczajnych tegoż budżetu, prze 
widziana iest dotacja od m. Słonima: Zysk 
elektrowni w kwocie 135.000 zł. przeniesio- 
nv całkowicie do budżetu administracyjnega 
miasta, dotacja zaś dla elektrowni przewi 
dziana jest w hudżecie administracyjnym po 
stronie wydatków nadzwyczajnych, na po- 
krycie której miasto przewiduje pożyczki w 
Banki! Gospodarstwa Krajowego. : 

Po scharakteryzowaniu budżetu przez p. 
przewodniczącego, wydział powiatowy, wy- 
chodząc z założenia, że. długi  przedsię- 
taorstw, które nie nabyły osobowości praw- 
jej, powinny być pokrywane z norma!nych 
wpływów podatkowych postanowił: kwotę 
trzewidzianą ra spłatę długów elektrowni, 
przenieść do biidżetu administracyjnego mia- 
sta i zwrócić budżet magistratowi dla zrów- 
noważenia ? 

„Jednocześnie wydział powiatowy nie za- 
twierdził statutu o opłatach  kopytkowych 
fuchwalonego przez Radę Miejską), wpływ 
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nowicie w sali zwanej dziś, salą Smu- 
glewicza. : i 

Zarówno Mickiewicz, jak i rówieś- 
nik jego co do wieku, Aleksander Bo- 
hatkiewicz, poświęcili się zrazu prze- 
dewszystkiem zawodowi  pedagogicz- 
nemu. Gdy jednak Adam już wcześnie 
zasłynął jako mistrz rymowanego sło- 
wa, to Aleksander Bohatkiewicz, idąc 

po drodze specjalnej wiedzy filologicz- 
nej miałby przed soba Świetną bez 
ohyby karjerę profesorską w samym 
uniwersytecie, 
śmierć nie przecięła 

"nici jego żywota. ! 
W jednem ze źródeł biograficz - 

nych, poświęconych młodemu uczone- 
mu, wyczytałem pomnę, że nie mając 
jeszcze lat 30-tu był już Bohatkie- 
wicz adjunktem wileńskiego  uniwer- 
sytetu. W orc 

Urodził się Aleksandet Bohatkie- 
wicz w tym samym 'roku,'co i Adam 
Mickiewicz, mianowicie 1798 r. (Bliż- 
szej daty nigdzie doszukać się nie mo- 

przedwcześnie 

ŻW. Rai 4 

nagroda 

gdyby  nieubłagana 
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E Tuchaczewski czerwonym ministrem wojny 
MOSKWA. (Pat) — Prezydjum centralnego komiiietu wykonawczego 

ZSSR mianowało gen. Michała Tuchaczewskiego zastępcą ludowego komisa- 
rza wojny i marynarki oraz przewodniczącym rewolucyjnej rady wojennej na 
miejsce Uborewicza, który obecnie został mianowany komendantem okręgu 
wojennego Białorusi z zachowaniem nadal stanowiska członka rewolucyjnej 

rady wojennej. 

Sytuacja w Watykanie 
RZYM (Pat) — Nota rządu włoskiego jest przedmiotem badań Waty- 

kanu. Wydarzeniu temu towarzyszą iakty znamienne, jak zawieszenie przez 
papieża komisyj diecezjalnych i przekazanie kierownictwa Akcji Katolickiej 
bezposrednio biskupom. Zarządzenie to daje niewatpliwie satysfakcję rządo- 
wi faszystowskiemu, przez odsunięcie osób świeckich od tej organizacji koś- 
cielnej, laicy bowiem stanowili elemest źle widziany przez rząd faszystowski 
tem bardzie, że wielu świeckich członków Akcji Katolickiej reprezentowało 
ongiś kierunek polityczny, oddawna znienawidzony przez faszyzm. 

Znamienrv jest również fakt ustąpienia msgr. Pizzarda ze stanowiska 
głównego członka i kierownika centralnej komisji Akcji Katolickie; Włoskiej 
która to komisja łącznie z komisjami diecezjalnemi została narazie zlikwido- 
wana. Obecnie cała Akcja Katolicka jest w rękach biskupów i Ojca Świętego. 

Dalsze krwawe zaburzenia 
w Niemczech 

BERLIN (PAT). — Fala protestów przeciwko dekretowi oszczędnościowemu coraz 

bardziej wzrasta. Wczoraj w pałacu sportowym w Berlinie odbył się meeting protesta- 

cyjny, zwołany przez partję komunistyczną. Obecni byli również przedstawiciele Land- 

volku. Po zgromadzeniu na ulicach Śródmieścia doszło do burzliwych starć między ko- 

munistami a policją, która dała kilka strzałów na postrach. Aresztowano między innemi 

przewodniczącego partji komunistycznej pos. Thaelmanna. Pozatem nadchodzą wiadomo 

ści o nowych rozruchach komunistycznych w Cassel, gdzie policja strzel ała. Są zabici i 

"anni. W Hamburgu i Bremie komuniści i hitlerowcy urządzili nową demonstrację. © pół- 

nocy doszło w Hamburgu do starć, połączonych ze strzelaniną. W Bremie komuniści ata- 

kowali hitlerowców. Policja aresztowała szereg osób. Kównież szereg osób jest rannych. 

Antypolskie wystąpienia Stahihelmu 
WROCŁAW. (Pat) — Mimo głośnego echa, które wywołał w polityce międzynaro- 

dowej wrocławski zjazd Stalhelmu, organizacie nacjonalistyczne nadal upra wiają 
śliwą propagandę W ubiegły wtorek odbył się, jak wiadomo, pochód Stahlhelmu po uli- 

cach miasta. Manifestacje socjalistyczne i komunistyczne, zapowiedziane na ten dzień, 

zostały przez policję zakazane. — W środę w jednymi z zamków śląskich odbył się ślub 

svaa byłego marszałka Mackensena w) asyscie oddziałów Stahikelmu, Krieg Vereinu i na 

rodowo - socjalistycznych oddziarów szturmowych, które urzędziły wieczorem pochód 

z pochodniami. W paradzie pociczas której przemawiał sam marszałek _ Mackersea. 

udział oddział Wehrpostu z Wrocławia. Na wiicach Wrocławia kolportowana jesti 

w wielkich ilościach ulotka z tekstem orzemówień antypolskich, wygłoszonych na zjeź- 
dzie Stahlnelmu przez Seldtego i Disterherga. 

Kandydat prawicy prezydentem senatu 
PARYŻ. (Pat) — W sferach lewicowych wywarł przygnębiające wra- 

żenie wybór na prezydenta senatu sen. 
dydata prawicy i centrum. Dzisiejsza „La Republique*', 

Lebruna, uważanego ogólnie za kan- 
organ skrajnego 

skrzydła stronnictwa radykalnego, oświadcza, że jest to dla lewicy ciężka 

porażka. Nie należy zapominać, że w pierwszych chwilach kampanji wybor- 

czej na prezydenta republiki sen, Lebrun wysuwany był przez Poincarego na 

to stanowisko. Wczorajszy jego wybór na prezydenta senatu czyni z niego 
niejako urzędowego kandvdata na następcę prezydenta. 

Areszty komunistów w Estonii 
TALIIN (Pat) — Policja prowadząca dalsze poszukiwania w związku z artszto- 

waniem 17 najwybitniejszych działaczy komunistycznych i na podstawie zdobytego ma- 

terjału przeprowadziła szereg rewizyj w miastach i na prowincji, przyczem udało się 

znaleźć również dwie tajne Grukarnie, Dogato wyposażone w najnowsze maszyny dru- 

karskie. Jednocześnie znaleziono tajną 'nstrukcję w myśl której wśród robotników, za- 

srudrionych na fabrykech w Narwie miały być utworzene oddziały szturmowe. Powyż 

sze aresztowania prawdopodobnie na czes dłuższy sparaliżują działalność partji komu- 

nistycznej całkowicie na catein terytorjum Estonii. 

Nurkowie nie weszli do wnętrza 
WEI-—HAI—WEI. — (Pat) — Według otrzymanych doniesień radjowych, ntrko- 

wie, zajęci przy pracy nad wydobyciem łodzi podwodnej „Posejdon* nie zdołali dostać 

się do wnętrza łodzi. Zbadali oni tylko tył łodzi, który jest znacznie uszkodzony. Obec-. 

nie wobec niekorzystnych warunków atmosferycznych prace nurków musiały być przer- 

wane. 
CZE - FU. (Pat) — Amerykański statek ratowniczy „Pigeon* przybył w dniu 

wczorajszym do Wei-Hai-Wei. Nurkcm znajdującym się na tym statku udało się dziś 
rano założyć kabel dokoła kcdłuba zatopionej łodzi podwodnej „Posejdon* i jutro będą 
podjęte próby wydźwignięcia „Posejdona* na powierzchnię morza. 

„Na Sybir" na ekranach belgijskich | 
ANTWERPJA (Pat) — W związku z premierą filmu polskiego „Na Sybir" odbyła 

się tu manifestacja przyjaźni polsko - helgiiskiej, Na zaproszenie konsula i dyrekcji ki- 
ra przybyli liczni przedstawiciele władz, dyrektorzy kin i szereg wybitnych osób. Wy- 
głoszono kilka przemówień, wyrażających uznanie dla filmu polskiego. 

    

MEECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OB. 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEŚ 

EMIGRACJI 

BBGż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, ' 
ga konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki. 
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z których przewidziany był w budżecie w 
„kwiecie 20.000 zł. 

Ponadto jedną z doniosłych dla tut. po- 
wiatu spraw, była kwestja skupu trzody 
chlewnej w pow. Słonimskim, którą wy- 
dział oowiatowy w porozumieniu z obec- 
лут na posiedzeniu dyrektorem rzeźni eks- 
portowej w Wołkowysku, załatwił w ten 
sposób, że postanowił rozpocząć skup trzo- 
dy chlewnej z dniem 11 czerwca 1931 r. 
(czwartek) za pośrednictwem przedstawicie- 

giem). Gdzie otrzymał B. wykształce- 
nie średnie i o tem niema wiadomości. 

"Natomiast wiemy, że wyższe Stu- 
dja odbywał on w uniwersytecie wi- 
leńskim, gdzie wielkie odniósł korzy- 
ści w dziedzinie językoznawstwa sta- 
iożytnego, pod, znakomitym profeso- 
rem Gotirydem Ernestem Groddeckiem. 

Poznawszy się rychło na niepospo- 
litych filologicznych zdolnościach swe-- 
go ucznia, Groddeck otoczył Bohatkie- 
wicza swą opieką najpieczolowitszą. 
Wkrótce też wyjednał mu miejsce w 
bibljotece uniwersyteckiej w. charakte- 
ize pomocnika bibljotėkarza. Następ- 
nie zalecił go Uniwersytetowi na. se- 
kretacza wydziału literatury i sztuk 
pięknych. Nadto poruczał Groddeck A. 
Bohatkiewicza zastępstwo nauczyciel- 
stwa publicznego i redagowanie pism 
w języku łacińskim, którego B. był już 
wówczas niepospolitym znawcą. - 

„ Usilna praca * młodego uczonego 
Szybko jęła nadwątlać jego organizm, 
co sie szczególnie zażnaczyło podczas 
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la rzeźni. Finansowanie całej tej akcji przy- 
jęła na siebie Komunalna Kasa Oszezędno- 

ści pow. Słonimskiego z kredytu otrzyma- 
nego na ten cel w Państwowym Banku Rol 
nym. : 

Ponadto wydział powiatowy zatwierdzi 
uchwały rad gminnych, gmin- czemierskiej, 
żyrowickiej i szydłowiekiej w sprawie udzie 

lenia żyra wekslowego rzeźni pod zabezpie- 

czenie kredytu w K.K.O. 5 Br. 
  

inozolnej inwentaryzacji naukowej wiel 
kiego gabinetu monet starożytnych, 

przybyłego z liceum krzemienieckiego 
do Wilna. Liczył wówczas Bohatkie- 
wicz 29 lat. 

W parę lat później, nasz młody 
entuzjasta wiedzy, nie pomny na nad- 
watlone swe siły, jął się mimo wszyst- 
ko wykładów publicznych z dziedziny 
bibljografji w Uniwersytecie wil. | 

Przez ciąg lat, mało co więcej, jak 
10, zdołał Al. Bohatkiewicz ogłosić 
drukiem kilka wysoce wartościowych 
prac naukowych. Wynotujmy je po po- 
rządku chronologicznym: zamieścił -w 
„Dziejach Dobroczynności** w r. 1822 
wykazanie ogółowe urządzenia , po- 
inocy dla ubóstwa w Anglji i Francji 
z przedanemi objašnieniami“; „Wia- 
domość -o Towarzystwie moralnej po- 
prawy w Strassburgu* i „Uwaga nad 
wpływenr tegoczesnym „osad europej-- 
skich na zachodnich brzegach Afryki, 
tudzież o szkole początkowej w mie- 

ście irancuskiem św: Ludwika, 
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Stynna i nieporównana mączka 

na całym świecie i wystrzeg 

PHOSPHATINE 
FALIERES 

zawdzięczają swoje zdrowie i sitę,ufatwia ząbkowanie i wzmacnia kości 

Ządajcie tylko * PHOSPHATINE FALI ERES 'a” znaną 

Do nebycia wszędzie 
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odżywcza, której miljony dzieci 

ajcie się wyrobów podrabianych. 

  

W WIRZE STOLICY. 
KOMUNISTA ZABITY PODCZAS: 

UCIECZKI 

W niedzielnym numerze „Słowa* prze- 

czytaii pewnie państwo obojętnie wzmiankę, 

iż na odcinku Mikaszewicze żołnierze KOP'u 
wyłowili zwłoki młodego Żyda — komuni- 

sty Michała Cynamona, który utonął w 

chwili usiłowania dostania się na sowiecką 

stronę. Kopiści dali parę strzałów do łódki 
— a potem — dobyli topielca..... 

— Jednego drania mniej! pomyśleli pań- 

stwo, zapominając wnet' o tej wiadomości 
— szarej,  bezbarwnej, nieżyciowej, jak 
wszystko, co w gazecie. 

A ja dotychczas nie mogę się uspokoić. 

Zdaje mi się, że to było wczoraj: duża, 

jasna salą 8-ej klasy w Otwocku, uczniowie 

i uczenice siedzą na ciasnych ławkach — 

tam w kącie, pod samem oknem — czarny, 

ruchliwy, szczupły Cynamon. 
Nigdy nie uważa, nigdy nie wie o czem 

mowa, zawsze czem innem zajęty. 

— (Cynamon! Proszę: mi scharakteryzo- 

wać stosunkt między Napoleonem HI a Ca- 
уошет, 

— Obaj byli łotrami.... 

Ośmioklasistów uważa się za dorosłych 
— jakżesz są w znakomitej większości 

dziecinni, jak ich nudżi wszystko, co nie 
związane z nimi, z ich zabawami. Uczą się 
nauk* o Polsce; nie chcą czytać gazet, nie 

wiedza, kto jakim ministrem, czego chce ja- 

kie stronnictwo, kim był Dąbal, kim Dąbski; 

twierdza, że Korfanty jest wirtuozem forte- 
pianu a Paderewski dał nam: Śląsk. 

Tu Cynamon przewyższał całą klasę. 
Znał naszą konstytucję expedite, wiedział 

jakie są uprawnienia obywateli, co wolno, 
co zakazane... Ileż hHorendainości wypowia- 

dał przy okazji, ile poglądów karygodnych, 

niedozwolonych 
— Dość Cynamon! to nie należy do lek- 

cii. Niech pana siada. i 

—- Ale pan profesor mi przyzna, že rzad, 

który nie dopuszcza trzeciej części  spole- 

czeństwa do pełnienia jakiejkolwiek funkcji 
państwowej, nie zasługuje na miano  „do- 

brego“; „sprawiedliwego“. 

-- Zawadzka, niech pani dalej opowia- 

da o monopołach. 

Kto może być prezydentem? Sady przy- 

sięgłych, wybory do sejmu, sprawy wy- 
znaniowe — za każdym razem trzeba było 
siaczać z Cynamonem walkę, by zamilkł, 

by usiadł; miał w sobie tę iskrę nawraca- 

nia, wyobrażam sobie, że misjonarze u Zu- 

lisów cierpią również na tę wewnętrzną 
konieczność eksponowania swych zasad, są 

dręczeni taż samą nieprzepartą chęcią prze- 

konywania wszystkich o słuszności swych 

prawd i teoryj. 
Skąd mu się to wzięło? Ojciec Cynamo- 

na jest księgarzem w Otwocku — siedzi 

poważny, zadumany cały dzień w swym 
ciemnym sklepie, sprzedaje przepisy ku- 
chenne, „klucze* do Liwjusza, książki do 

nabożeństwa i gazety, których nigdy nie 
czyta. ы 

-— Panie, jęczał Cynamon ilekroć przy- 
szedł do szkoły, co ja się mam z tym Mi- 
chasiem! Djabeł go opętał, czy co? Jeździ 
do Warszawy, policja mnie uprzedzała.. ja 
mu mówię, ja mu tłómaczę: — ty głupi, 
ty myśl sobie co chcesz, ale ty to chowaj 

dlą się, czego ty. potrzebujesz wszystkim 
krzyczeć, co ty myślisz? Czy ty głupi my- 
ślisz, co zmienisz Świat... : 

Straszne były awantury między ojcem i 

synem. Dochodziło do bicia, wyklinań, 
egzorcyzmów. Nic nie pomagało. — Michaś 

1829 ogłosił drukiem przemówienie 
swe przy otwarciu lekcji bibljografji; 
w r. 1830 wydał w Wilnie „Rzecz o 
bibljografji powszechnej”. —. 

Snadź wątły organizm AJ. B. nie 
mógł już podołać umiłowanej pracy 
umysłowej na dalszą metę, albowiem 
objawy silnego rozstroju 
zaznaczyły się tak niebezpiecznie, że 
33-letni zaledwie uczony nasz, miano- 
wicie w r. 1831-ym zakończył życie w 
obłędzie. WY 

" Przypomnijmy tu okolicznościowo, 
że oprócz Mickiewicza, Al. Bohatkie- 
wicz liczył w gronie kolegów swoich, 
dwóch równie zdolnych, jak on filolo- 
gów, jakimi mianowicie byli Stanisław. 
Hryniewicz, późniejszy profesor Julju- 
sza Słowackiego, oraz Zygmunt Barto- 
szewicz, późniejszy nauczyciel: gimna- 
zjum wileńskiego i autor wzorowyc 
podręczników szkolnych... . 

Ubolewać należy, że o Bohatkiewi- 
czu, tym niepowszednim  filomacie z 
ZE uczonym wileńskim, -tak mało 
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wynosił się z domu, spał u kolegów, omijał 

dom, nie szedł na żadne ustępstwa. Stary 

księgarz tygodniami nie zamieniał z nim 

Może pod wpływem tej wiecznej burzy 

rodzirnej, tych niesłuchanych przez brata 
wskazówek ojcowskich, urobiła się na taką 

dziwaczkę Rózia Cynamonówna, młodsza 
siostra Michała. Była w szóstej klasie i na- 
prawdę sowa za dnia jest bardziej ruchli- 

wa i hałasująca. 

Jak siadła na początku lekcji, tak przez 

50 minut pozostała bez drgnienia. Koleżan- 

ki ją szczypały, kłuły, tarmosiły — ona nic. 

— Kto wie, czem się skończyła wojna 

trzydziestoletnia? 

Milczenie grobowe. 

— No, co, nikt nie wie? ładna klasa! 

Ani mru-mru, ten i ów ziawa, wszyscy 

wybałuszyli oczy. 

— I Cynamonėwna nie wie? 

  

Pokojem w Miinster i Osnabriick, 
czyli pokojem Westfalskim w r. 1648. 

Zawsze wiedziała, ale jeśli bezpośrednio 
jej nie wywołać. nigdy się nie odezwała. 
Klasz się na nią wściekała — nie podpo- 
wiedziała nigdy nikcmu ani słówka. Próż- | 
no też było czekać na odpowiedź po ta- : 

kiem np. pytanin: 

—- Со sądzi Cynamonówna o nocy św. 

Bartłomieja i wogóle o wojnach z Hugo- 

notami? 

Wstała i milczała. Czy nic nie sądziła, - 

czy też nie chciała powiedzieć — nie wia- 

domo! Nie splamiła sie wyjawieniem swej 
opinji w żadnym wypadku. 

Zabawny był powrót ze szkoły rodzeń- 
stwa Cynamonów. On skakał dookoła niej, 
zaksztuszał się potokiem wymowy, wywijał 

rękoma. Ona szła prosta, spokojna, jak. me- 
chaniczny drag, bez zmrużenia powiek, bez 
wyrazu. 3 

— Więc rozumiesz, że czy republika, czy 
monarchia, to niema różnicy — i tu i tam 
ten sam ucisk, bezprawie... 

Oczywiście nie odpowiadała; Michaś znał 
swoją Rózię, wiedział, że od papugi prędzej-. 
by usłyszał teplikę, ale nie zniechęcał się — 

płótł, gadał, wykrzykiwał dalej, bo musiai,. 
bo rozpierało go. Pewnie nieraz z braku in- 

nego audytorjum zdarzało mu się przema- 

wiać do drzew, i do płotu, trawy. Sympa- 
tyczny był jednaki ten czarny Michaś ze swą 
impulsywnością, rzutkością, odrobiną  aro- 
gancji. 

Po maturze stosunki między Cynamona- 
mi ustały zupełnie. Ojciec wyrzekł się syna 
— zakały rodziny. Michaś zamieszkał w 
Warszawie. 

Rózia Cynamon jest obecnie w 7-ej kla- 
«e. W poniedziałek przyszła do klasy mil- 
cząca, zrównoważona, jak zawsze — jakby 
od soboty nic nie zeszło. A przecież w nies | 
dzielę czytała gazety. we wszystkich ta sa- 
ma sucha, okropna wiadomość, z rozwinię- 
ciem każdej płachty nowy, wciąż tenże — 
cios. z 

Lekcja nieco ospała. Martyszewski coś 
ględzi o wojnie światowej: — „I właśnie 
tim wtedy... tak, nad Sommą, nad tą rze- 
ką, były straszne bitwy, żołnierze na pon- 
tonach usiłowali się przeprawić, a armaty 
strzelały, pociski się rwały, dziurawiły pon- 
tony i... i żołnierze ranni, tonęli".., > 

  

Ktoś płacze. To Cynamonówna wtukła || 
twarz w dłonie i cicho, bezszelestnie łka. 
Grube łzy kapią na pulpit. ; 

A w klasie zapanowato nagle takię mil- 
czenie... Nawet ten cymbał Salomon Bležow- 
ski nie zdobył się na żaden swój normalny, 

błazeński dowcip. ` 
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dziejopisarze wszechnicy posiedli — 
przynajmniej jak dotychczas, wiadomo 
ści biograficznych, bo przecież nikt z 
autorów życiorysu jego nie potrafił 
wskazać bliższych dat urodzenia, ani 
też Śmierci, jak równićż żaden z ba- 
daczy cmentarzy wileńskich,  orjentu- 
jacych się sumiennie pośród -grobów 
ludzi zasłużonych, nie wskazał dotych | 
czas miejsca, gdzie Bohatkiewicz po- 
grzebany został. | <“. 

Wiadomo tylko napewno, že wit- 
no było tem miastem, gdzie Aleksan- 
der Bohatkiewicz życia swego doko- 
nał. Obyż rok ten, w którym upływa 
wiek cały od daty zgonu tego nczone-. 
go, zapoczątkował okres. pomyślnych || 
dociekań historyków naszych, gwoli 
uzupełnienia tych i owych dat i szcze-- 
gółów jego życia. . L. Uziębło. | 

   



  

  

  

Na wiecu ogólnoakademickim zwołanym 
przez Bratnią Pomoc w sprawie podwyższe 
n.a opłat akademickich uchwalono jedno- 
głośnie poniższą rezolucję, obrazującą stan 
materjałny młodzieży studjującej na Uniwer 
sytece Stefana Batorego i grożące jej nie- 
bezpieczeństwo uniemożliwienie studiów 
przęz podwyższenie opłat. 

REZOLUCJA 
uchwalona na wiecu akademickim, zorgani- 
zowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Brat 
mia Pomóc Pol. Młodzieży Akadem. USB w 

dn. 6 czerwca 1931 r. 

Zebram. na wiecu ogólnoakademickim w 
dni» 6 czerwca 1931 r w Sali Śniedeckich 
USB, zwołanym przez Bratnią Pomoc, stwier 
dzają niezmiernie Ž sytuację materjal- 
ną młodzieży studjującej na Uniwersytecie 
Siefana Batorego. Zgodnie ze statystyką u- 

    

  

rzędową podana w Roczniku Statystyki Rze- 5 
czypospolitej Polskiej z roku 1930 struktura 
"społeczna młodzieżv szkół wyższych przed- 
Stawia się tak, iż młodzież rekrutująca się 
22 ster ziemiańskich, przemysłowych, kupiec 
kich wynosi 32,6 proc. ogółu studjujących 
tzemieślniczych i pracującej inte'igencji 48,1 
próc. warstw włościańskich—10,7 proc. zaś 
z warstw robotniczych 8,6 proc. Razen: mło 

„dzież pechodząca z niezamożnych warstw 
pracujących wynosi okrągło 70 proc ogółu 
studjujących. ; 

Według danych statystycznych zestawio 
' nych przez Radę Naczelną do Spraw Pomo- 

cy Młodzieży Akademickiej młodzież stu- 
djująca na wyższych uczelniach w 75 proc. 
zmuszona jest pracować zarobkowo, przy- 
czem: 60 proc. ogółu studjujących zarobkuje 
z dochodami 80 do 150 zł. miesięcznie, a tyl 
ko 8 proc. dociąga zarobki od 150 do 250 
zł. miesięcznie: 

Otrzymuje pomoć z domu wyłącznie u- 
trzymejąc się z tej pomocy 12 proc. ogółu 
studjujących przy wysokości pomocy 60 zł. 
oraz 8 prot. przy wysokości 100 — 120 zł. 

  

Jeżeli przyjmiemy 120 zł. jako minimum 
egzysteneji akademika wileńskiego, bo na- 
leży stwierdzić, że 40 proc. ogółu studju- 

1, zarobkujący do 120 zł. miesięcznie 
2 proc. i 8 proc. otrzymujących po- 
domu razem 70 proc wileńskiej mło 

akademickiej żyje poniżej lub w gra 
ACH. elementarnego minimum egzystencji. 

awienie to jednak jest dla środowiska 
iego zbyt optymistyczne. Młodzież 
ca na Uniwersytecie Stefana Batore- 

ažnie pochodzi z ziem b. Wielkiego 
wa Litewskiego, zarówno tych połaci, 
są dziś w granicach Rzeczypospolitej, 

jak również z ziem zakordonowych. Znisz- 
czenia wojenne i martwie gospodarczo kor- 

   

   

    

   

    

| don graniczne spotęgowały kryzys gospo 
Garczy i ubóstwo tych ziem. 

Temsamem ustalony 70 proc. młodzieży 
poniżej lub w granicach minimum 

tencji jest dla środowiska wileńskiego 

  

  

    
3 w całej pełni pomocą i rzeczywistością. 

Da tych 70 proc. ogółu studjujących już 
istuiejące opłaty uniwersyteckie bez składek 
na Bratnią Pomoc wynoszą na wydziałach 
Humanistycznym, Prawnym, Teologicznym i 
Sztk Pięknych rocznie 115 zł. 50 gr., na Wy 
dziale lekarskim, Matematyczno - Przyrod- 
niczym -Studjun: Rolniczem 149 zł. 50 gr. 
na Oddziale Farmaceutycznym 164 zł. 50 gr. 
są ciężarem nie do zniesienia szczególnie 
zwiększają ten ciężar taksy / egzaminacyj- 

" me, które wahają się na poszczególnych Wy 
dzia?:ch od 40 do 60 zł. rocznie. 

Q iłe nie można kwestjonować istoty 0- 
płat ścisłe uniwersyteckich, gdyż przeciętnie 
55 proc. tych opłat w postaci funduszów na 
dosry akademickie, pomoc w naturze i po- 
moc zdrowotną idzie na bezpośrednie cele 
niezamożnej młodzieży, o tyle z wpływów 
tytniem opłat egzaminacyjnych, niezamożna 
młodzież akademicka nie dostaje nic, 4 co 

  

' gorsze niezmiernie trudne jest uzyskanie od- 
roczen opłat egzaminacyjnych dla niezamo- 

"żnych kolegów. 

% 
> zie wystarczajaco zaspokoić 

Pomoc w postaci stypendjów niczem nie 
ratuje sytuacji, bo dla Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego w roku bież. na 3,551 studen- 
tów pszypadło 63 stypendja, ż tego wydano 
58 połówek, a więc ze stypendjów korzystało 
ckołe 2 proc. studentów. й 

Tylko w bardzo małym stopniu zmniej- 
szają ten ciężar odroczenia opłat akademic- 
kich przyznawane przez Rady Wydziałowe 
Uniwersytetu. W roku bieżącym na 3,551 stu 
dentów przyznano odroczeń 695, czyli naj- 
wyżej 20 proc. ogółu studjujących na Uni- 
wersytecie Stefana Batorego uzyskało odro- 
czenia, podczas gdy jest 70 proc. młodzieży 
żyjącej poniżej lub w granicach minimum 

ystencji a więc niemogących wcale pła- 2 

  

   
Samopomoc koleżeńska zorganizowana 
Bratniej Pomocv nie może w żadnym ra- 

potrzeb  nie- 
zamożnego akademika. Przy kapitale: włas- 
m 140.000 zł. i pizy. dochodach rocznych 

'nsjwyżej 55.000 zł Bratnia Pomoc w pier- 
wsze; mierze zmuszona jest nieść niezamoż: 
rym koleżankom i kolegom pomoc żyw- 

    

'nościową, zdrowotną i doraźną pomoc po- 
życzkową. W każdym razie obecny stan 
majątku samopomocowego uniemożliwia u- 
dzielanie długoterminowych pożyczek па о- 
płaty uniwersyteckie, 

Wobec powyższego młodzież niezamożna 
zrauszona płacić oszczędza na najbardziej 
elementarnych potrzebach higjenicznego ży- 
cia. To też zgodnie z danemi posiadanemi 
przeż Akademicką Kasę Chorych 95 proc. 0- 

" góła młodzieży akademickiej wileńskiej jest 
zarażona gružlicą a cd 10 do 15 proc, cho- 
ruje na nią. | : ь 

W związku z tem młodzież akademicka 
USB uznając słuszność opłat uniwersyteckich 

   

  

         

   

    

" Zdrojowisko w administracji Dep-tu 

i malowniczych jezior. 

Kąpiele solankowe 

Pierwszorzędny Zakład 
wietrza i ruchu. 

} Jedyne w Polsce kąpiele Kadkadoweć 

"STANOWISKO WILEŃSKIEJ MŁODZIEŻY AKADE- 
|MICKIEJ W SPRAWIE PODWYŻSZENIA OPŁAT 

idących na cele niezamożnej młodzieży aka 
demickiej uważa za niezbędne, by wszelkie 
ubawiązujące opłaty uniwersyteckie były w 
zasadzie li tylko opodatkowaniem zamożnej 
niłodzieży akadernickiej na rzecz akademic- 
kiej samopomocy koleżeńskie. 

W tym też celu by uwolnić faktycznie 
całą niezamożną młodzież akademicką w o- 
tresie jej studjów cd ciężaru opłat uniwer- 
syteckich, młodzież akademicka USB uznaje 
za konieczne: 

a) podwyższenie ilości stypendjów, 
b) zwiększenie ilości odroczeń opłat u- 

riwersyteckich, tak by z tych odroczeń mo- 
gła korzystać cała rniezamożna młodzież aka 
demicka. 

Młodzież Akademicka USB uznaje za ko- 
nieczne udostępnienie wyższych studjów sze 

kim rzeszom młodzieży pochodzącej z 
amożnych pracujących warstw narodu i 

dza, że podwyższenie opłat uniwersy- 
teckich odcięłoby dopływ niezamożnej mło- 
dzieży do kadr młodej inteligencji polskiej 
oraz uprzywilejowałoby młodzież zamożną 
w szczególności zamożną młodzież żydow- 
ską. 

Wobec powyższego młodzież akademicka 
USB oświadcza z całą stanowczością, iż w 

nym razie nie bedzie mogła opłacać pod 
szonych opłat i użyje wszelkich środ- 

ków by do projektowanej przez Konferencję 
Rektorów podwyżki nie dopuścić. 

Młodzież akademicka USB ufa, iż Rząd 
w zrozumieniu żywotnych interesów młodzie 
ży akademickiej nie dopuści do podwyższenia 

   

  

  

   

cplat akademickich i znajdzie konieczne ze 
wzgłędu na panujący krvzys gospodarczy 
cszczędności budżetowe w innych  dziedzi- 
nach gospodarki państwowej. 

Młodzież akademicka USB poleca Zarzą 
dowi bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej USB poczynić wszelkie stara- 
nia, by projektowana podwyżka opłat nie do 
szła do skutku 

Rezolucję te przedłoży Zarząd Bratniei 
Pomocy Prześwietnemu Senatowi USB i Mi 
nisterstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 

Za zgodność: 
Przewodniczący an Rutski 

Dowiadujemy się, iż Zarząd Stowarzysze- 
mia Bratnia Pomoc Młodzieży Akadem. USB 
przedkładając rezolucję wiecu Senatowi USB 
podkreślił, iż sytuacja materjalna młodzieży 
akademickiej wstępującej na Uniwersytet 
jest znacznie gorsza, gdyż z reguły pozba- 
wiona jest ońa korzystania ze stypendjów i 
odroczeń opłat akademickich, do tego je- 
szcze dochodzi cieżar wpisowego, skutkiem 
czego konieczną legitymacją do wstąpienia 
na Uniwersyfet staje się obok matury posia 
danie większego kapitału, któryby pozwolił 
przebrnąć przez pierwszy rok studjów W 
ten sposób selekcja młodzieży akademickiej 
cdbywa się nie na zasadzie udolnień lub wiz 
dzy ale na zasadzie kapitału i zamożności. 
Żarząd projtktując rezolucję w jej tezie, że 
opłaty akademickie będą w zasadzie li tyl- 
ko opodatkowanien: zamożnej :nłodzieży a- 
kademickiej na rzecz akademickiej samopo- 
mocy koleżeńskiej', nie chciał wyrażać, by 
niezamożna młodzież akademicka prawnie 
tyła zwośniona z opłat uniwersyteckich, gdyż 
byłoby to trudne do przeprowadzenia ze 
względu na płynność kryterjum niezamożnoś 
ci i byłoby to upakarzające dla korzystają- 
cych ze zwolnień. Chodzi jedynie o to, by 
w drodze odpowiednio dużej ilości stypen- 
diów i odroczeń opłat odciążyć budżet każ- 
cego niezamożnego a zdolnego i pracowi- 
t+go akademika od ponoszenia z własnych 
funduszów ciężaru opłat. 

Młodzież akademicka mocno stoi przy za- 
sadzie, iż wszelka pomoc czy to w postaci 
śtypeadjów, czy odroczeń opłat, czy świad- 
czeń Bratniej Pomocy nie może być filan- 
tropijrą pomocą, dawaną w charakterze bez 
zwrotnych zapomóg. Jedyną zasadą być mo* 
że zwrotność świadczeń udzielanych nieza- 
możnej młodzieży akademickiej. Każda ро- 
moc dla młodzieży skademickiej może być 
1i tylko mniej lub wiecej długoterminowa 
pożyczką. I tylko na tego rodzaju uwolnie- 
nie od opłat zależy młodzieży akademickiej. 

' Zarząd, przedkładając rezolucję, wierzy, 
że zupełnie objektywny i jednolity głos wi- 
leńskiej młodzieży akademickiej wywoła zro 
zumienie czynnikow miarodajny; dla cię 
żkiej sytuacji materja!nej młodzi akademi 
ckiej. 
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Tegoroczne ćwiczenia rezerwi- 
stów przesunięte na jesień 

TERMIN ĆWICZEŃ SKRÓCONO 0 2 TYGODNIE 

W tegorocznych źwiczeniach rezerwy 

gólną sytuację gospodarczą w krajt:. 

nastąpi szereg zmian, mających na cełu о- 

Władze wojskowe z uwagi na kryzys gospodarczy uznały za możliwe zarządzić wy 

jatkowo w roku bieżącym następujące zmiany w ćwiczeniach rezerwy 

Przedewszystkiem podoficerowie rezerwy, za wyjtąkiem podoficerów. aeronautyki, 
wojsk łączności, artylerji przeciwtotniczej i pomiarowej oraz marynarki wojennej będą 

Lowołani nie na 6 a na 4 tygodnie ćwiczer. czyli będą zwolnieni z ćwiczeń o 2 tygod- 

cie wcześniej. 
W piechocie termin ćwiczeń dla podoficerów i szeregowców zostaje przesunięty: 

na jesień w drugiej połowie września. 

Rezerwistom kawalerji termin ćwiczeń również przesunięto na jesień. Wyjątek sta: 
nowią ci, którzy już odbywają ćwiczenia oraz pewna nieznaczna część podoficerów, któ- 

rzy odbędą ćwiczenia w sierpniu 

W pozostałych rodzajach wojska termin powołania na ćwiczenia pozostaje 

zmian. 
ve] 

й ! 

BADANIA RAKA 
PRZEPROWADZANE BĘDĄ W MIEJSKIM ODDZIALE DLA CHORYCH 

Jak nas informują Magistrat nesi się z zasriarem zorganizowania przy schronisku. 
а'а starców (Połocka 6) specjalnegc Jddziału dla marantyków (uwiąd starczy)  orazt 
cddziału przeznaczonego dla znacznej „ości chorych na raka. ® 

Specjalne brdania i dochodzenia ekarskie prowadzić ma w tym oddziale szereg) 
lekarzy po1 kierurkiem profesora dr. Pelczara. Badania te, przyniosą niewątpliwie nauce, 
poświęconej tej strasznej chorotie ogromne korzyści. 

  

Radykalny sposób dostania się do szpitala 
Gmina Miadziolska nie mało miała kiopotu z nieuleczałnie chorym gruźlikiem, Ale- 

ksandrem Rewo. Postanowiono wreszcie wysłać go do Wilna w celu przeprowadzeniaj 
kuracji. Po przybyciu do Wilna chory zwrócił się do Magistratu z prośbą o pomoc. Na- 
próżno jednak koł:tał do wydzia'u Opieki Społecznej i Sekcji Zdrowia. 

Po dwóch dniach wystawania w poczekalniach przemęczenie i choroba zrobiły] 
swoje. Oczekując na decyzje zemdłał na schodach magistratu. Zabrało go Pogotowie 
i wtedy dopiero Magistrat zdecydował się 
przy szpitału zakaźnym na Zwierzyńcu. 

TIPAS USE ZATO ORCS WATERNEKA 

KRO 
SOBOTA 

pzśj3 
Antoniego 
JUTRO 

Bazylego 
| ORWEDWOWEAKOCDA 

OSTRZEŻENIA ZAKŁADU /METE- 
GROLOGJI U.5.B. W WILNIE 

* dnia 12. VI, 31 r. 

Ciśnienie średnie w mu, 756 
Temperstura średnia =l- 15 

Tempera n.z najwyższa -|- 18 

Temperatare n" niższa -l- 13 

O: Ww ww. 2,7 

wiatr; zachodai 

Pescencjs lekki wzrost 

Uw+ę:. przelotny deszcz. 

      

М. ® g. 2 m, 44 

2 5. 27m, 53 

SP 
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URZĘDOWA 
— Raporty starościńskie. P. woj. Kirtiklis 

przyjął w dniu wczorajszym pp. starostów 
Mydlarza (Święciany), Tramecourta (Moło- 
deczne), Jankowskiego (Dzisna), Janusz- 
kiewicza (Brasław) i Neugebauera (Wilejka) 
którzy przybyli do Wilna na posiedzenie 
Związku Międzykoniunalnego i przy tej о- 
kazji złożyli p wojewodzie sprawozdanie © 
sprawach służbowych, dotyczących teren u 
ich powiatów. 

— Okolnik w sprawie ruchu satnochodo- 
wego. Min. Robót Publicznych wydało о- 
kólnik zwrącający uwagę wojewodom na о- 
bowiązujące przepisy celem uporządkowania 
ruchu samochodowego, a w szczególności 
ruchu autobusowego i taksówek.  Okólnik 
ten zawiera również szereg wyjaśnień, tyczą 
cych się wykonania ustawy 0 państwowym 
funduszu drogowym, gdyż termin płatności 

REKOWO S i sa 

Sąd Najwyższy uniewinnił Złatkowicza 
SKAZANEGO UPRZEDNIO ZA ZŁOŻENIE 

Na wokandzie Sądu Najwyższego znala- 
zła się sprawa mająca zasadnicze znaczenie 
w kwestji określenia momentu przestępstwa 
w wypadku złożenia przez podatnika falszy- 
„wego zeznania o obrocie. 

Chodzi mianowicie o to, że w swoim 
czasie władze skarbowe ujawniły w Wilnie 
istnienie potajemnego składu futer należące- 
go do znanego kupca branży futrzanej ]. 
Złatkowicza. 

Wobec wyniku rewizji ustalono, że Złat- 
kowicz w zeznaniu swem © obrocie podał 
dane odbiegające daleko. od rzeczywistości, 

Wedle ekspertyzy władz skarbowych w 
zeznaniu o obrocie za rok 1927 określił on 
ohrót pa 100.000 zł. gdy w istocie sięgał en 
1.200.000; w zeznaniu za rok 1928 oda 250.000 zł. zamiast 1.320000 zł 

Podczas „rewizji zabrano też kupcowi je- go notatki i zapiski i oto tłómaczył się on tem, że wskutek tego nie mógł sprostować 
zeznania o obrocie, że zresztą szereg tranzak cyj jest wynikiem umów komisowych a wiec 

Dntskieniki | 
Służby Zdrowia, pow. Grodzień- 

ski 18 klm. od stacji kolejowej. Szosa — autobusy — taksówki. 
Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowych 

: _ (NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 
WARTOŚCI) kwasowęglowe, borowinowe, Hydropatja, Ele- 
ktroterapja, - Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny. 

stosowania słońca, po- 

. wodzowi. ‚ 

FAŁSZYWYCH DANYCH O OBROCIE. 

tranzakcje te nie powinny być objęte zezna- 
niem й 

Sad kręgowy w Wilnie, uważając, że o 
komisje mogłaby być mowa tylko w 
ku stwierdzenia odnośnych faktów umowa- 
mi, że pismo dołączone ex post przez oskar- 
żenego do jego zeznania nie pobbawia te- 
go zeznania cech fałszywości wydał wyrok 
skazujący podsadnego na 3 miesiące aresz- 
tu i zapłacenie 13 tys. zł. grzywny. 

: \’&-’уг;!‹аіеп ; піетіеіп‹іеті zmianami ostał 
się w Sądzie Apelacyjn: i dopiero teraz 
w drodze kasacji pita gido się w 
Sądzie Najwyższym. у 

Obrona wysunęła obszernie motywowa- 
ną tezę, że w sprawie tej wobec pisma oskar 
żonego uzupełniającego jego zeznanie za- 
chodzi tylko usiłowanie fałszywego zeznania, 
że nowe oświadczenie czyni tamto zeznanie 
nieistniejącem, nie byłem. 

Wprawdzie prokurator stał na stanowi- 
sku, ze przestępstwo jest spełnione (a nie 
usiłowane) już w chwili złożenia samego 
zeznania to jednak Sąd Najwyższy godac 
się z tezą obrony, wyrok poprzedni uchylił. 

    

  

STO LAT TEMU 
Na litewskim teatrze wojny Chłapowski 

wzywał Giełguda, by zdecydował się ude- 
rzyć na Wilno. W szczególności wskazywał 
że już wkrótce pomyślne warunki moga 
łatwo zamienić się. w niekorzystne z uwagi 
na znaczne wzmacnianie przez Rosjan zało- 

gi wileńskiej. W rzeczywistości w ostatnich 
dniach przybyli do Wilna generałowie Suli- 
ma, Chitkow i Sacken ze swymi oddziałatni. 

W. Warszawie rozeszła się pogłoska, że Kilku generałów podało się do dymisja Nad- to prasa warszawska podaje, że pozbawiony 
stanowiska generalnego gubernatora stolicy 
generał Krukowiecki, ilekroć ukaże się na u- 
licv, witany jest serdecznie przez ludność 
Warszawy. W ten sposób ludność stolicy 
manifestówała pośrednio przeciw naczelnemu 

utnieścić chorego do wydziału dla grużlików 

NIKA 
pierwszej raty opłat upływa z dniem 15 czer 
wca br. Ponieważ są podawane w prasie 
wiadomości, że niektóre przedsiębiorstwa 
samochodowe miejskie i międzymiastowe 
zamierzają zawiesić swoje czynności, Mini- 
sterstwo Robót Publicznych poleciło, aby 
tak'ice i dowody rejestracyjne zostały przez 
zainteresowanych zwrócone do dn. 30 czer 
wca celem. uniknięcia dałszego wymiaru о- 
płat od wycofanych pojazdów. Również 
wszelkie zmiany 'w zakresie ruchu dotych- 
czas zaloszonego i podjętego obowiązku pro 
wadzenia ruchu co do taryf i ilości kursów 
w eksploatacji, winny być do końca czerwca 
dokonane. 

— Cofnięcie zezwolenia na kwestę. Min. 
Spraw Wewn. nadesłało do p. wojewody pi- 
smo. w którem zawiadamia, iż stwierdziło 
że zarzad gł. Legji Inwalidów Wojsk Pol- 
skich oraz osoby wydelegowane przez ten 
zarząd do celów kwestarskich nie spełniają 

nisów, obowiązujących organizatorów 
i dłatego pozwolenie na kwestę na 

rzecz tego związku inwalidzkiego zostaje co- 
fnięte. 

-- Regulacja ruchu w dzielnicy žydow- 
skiej W najbliższym czasie Magistrat przy 
stęnuje do uregułowania ruchu kołowego na 
wąskich uliczkach w dzielnicy żydowskiej. 
W dzielnicy tej (ul. Rudnicka, zaułki św. Mi- 
kataja, Lidzki, ul. Szawelska) zaprowadzony 
zostanie ruch jednostronny. Specjalne tarcze 
świetlne wskazywać bedą kierunek ruchu. 

— Lombard miejski. Lokal przeznaczony 
dla powstajacego lombardu miejskiego w 
murach po Franciszkańskich został już wy- 
kończony mimo to uruchomienie lombardu 
nie nastąpi wkrótce gdyż Min. Skarbu od- 
rnówiło. ze względów formalnych na uru- 
chomienie tej placówki oczekiwanej przez 
biedna fudność miejska b. często potrzebu- 
jacej tego rodzaiu ćoraźnei pomocy. 

—- Przegląd taksówek W dniach 2, 3 4, i 
f lipca rb. odbywać się będzie na placu Łu- 
kiskim przeglad dorożek samochodowych 
kursujących w Wilnie. 

  

   
   

* WOJSKOWA 
— Zmiana na stanowisku _ komendanta 

placu. Dotychczasowy Komendant placu w 
Wilnie płk. Jażdzyński wobec przeniesienia go 

"w stan spoczynku odwołany został z zajmo 
wanego stanowiska. P. Jażdzyński, jak nas 
informuja, wyjechał do Radomia celem obię- 
cia stanowiska w samorządzie miejskim. 

Nowomianowany komendant placu przy- 
będzie do Wilna wkrótce. 

— Odznaka strzelecka dła wojskowych, 
Ministerstwo Spraw Wojskowych zezwoliło 
wojskowym służby czynnej ubiegać się oraz 
nosić odznakę strzelecka. 

— Ćwiczenia wojskowe. W związku z 
zapytaniami w sprawie wynagrodzenia fun- 
kcjonarjuszów państwowych w służbie sa- 
morzadowej w okresie odbywania przez nich 
służby wojskowej, minist. spraw wewnętrz- 
nych wyjaśniło, że za okres ten służy im peł- 
ne uposażenie służbowe z: tvtułu  wykony- 
wanćj pracy w danym związku komunalnym. 

W okresie odbywania ćwiczeń wojsko- 
wych nie służą pracownikom państwowym 
w służbie samorządowej dodatki do uposaże 
ma. ) 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akademiczek USB 

zawiadamia, że na Walnem Zebraniu w dn. 
31 maja rb. obrano nowv Zarząd. Prezeską 
została Jankiewiczówna Walerja, pierwszą 
wiceprezeską Kowałska Alina. Pozatem w 
skład- Zarządu weszły Sodaliski: Drozdowska 
Emilja, Czesnowska Jadwiga,  Bogdańska 
Halma, Zapaśnikówna Helena i Miciukiewi- 
czówna Hanna. } 3 

—. Ostatnia sobótka akademicka. Dziś t.j. 
w sobotę dnia 13 bm. 'w Salonach Ogniska 
Akademickiego (ul. Wielka 24) odbędzie się 
ostatnia „Sobótka Akademicka'. 

Bufet obficie zaopatrzony, będzie z pew 
nością oblężony przez młodzież, hasającą 
poraz ostatni w wiosennym karnawale przy 
dźwiękach znanego trio akademickiego. Po 
czątek zabawy o godzinie 9 w. 

W dniach 24 — 26 maja rb. odbył 
się'we Lwowie IX Zjazd Związku Kół Ma 
tematycznych, Fizycznych i Astronomicz= 
nvch PMA. Na ziezdzie wygłoszono 19 re 
feratów naukowych, dających obraz zainte- 
resowań poszczególnych środowisk. Oprócz 
zwykłych sprawozdań o warunkach studjów 
,w środowiskach, przeprowadzono w rb. dy 

i 

  

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca +w ciężkiej, 

LARYSSA D 
w szczególności zaś Przewielebnym: Ks. Kanonikowi Janowi Kretowiczowi, 

bolesnej dla nas stracie 
i wzięli udział. w oddaniu ostatniej pastabi drogiej, ni-zapomnianej naszej Zmarlej 

z NALĘCZ MAJEWSKICH STEFANII-ANTONINIE 

OMAŃSKIEJ 
Ks. 

Prof. Dr. Henrykowi Hlebowiczowi i Ks. Aleksandrowi Lachowiczowi, oraz bez- 
miernie uczynnym: W. Panu Eugenjuszowi Michelsonowi (Miła 12), W. Pannie 
Halinie Korczewskiej (Moniuszki 2-a)i W Pannie Reginie Hiebowiczównie (Orzesz- 

kowej 9) składamy z głębi serca „Bóg zapłać*. 
Wilno, Miła 8. 
    

„Dni Mickiewiczows 
OTWARCIE 

Ub. niedzieli 7 czerwca nastąpiło 
otwarcie Wystawy Mickiewiczowskiej 
w obecności przedstawicieli ducho- 
wieństwa wszystkich wyznań, wojsko- 
wości, Rady miejskiej, urzędów i or- 
ganizacyj społecznych, oraz licznie ze- 
branej publiczności, osób zaproszo- 
nych i uczestników kilku przybyłych 
w dniu tym do Nowogródka wycie- 
czek. — O godz. 13 przybył pan wo- 
jewoda Zygmunt Beczkowicz, który 
po powitaniu przez Komitet Mickiewi- 
czowski, dokonał otwarcia Wystawy 
— zapraszając obecnych do jej zwie- 
dzenia — poczem  zaroiły się tłumnie 
długie białe korytarze i jasne sale wy- 
stawowe, ze ścian których patrzą 
twarze z portretów tak dobrze znane 
— zwłaszcza Ta jedna. 

Wystawa zajmuje kilka sal gór- 
nych r dolnych gmachu b. klasztoru 
Dominikanów. Sala główna na górze 
mieści specjalnie dział Mickiewiczow- 
ski. Zwraca uwagę przedewszystkiem 
znany portret poety „Na Aju-Dagu'* — 
pendzla Wańkowicza — jedna z egzy- 
stujących trzech replik, pochodząca ze 
zbiorów prof. Jana Michalskiego z 
Warszawy; obok niej, szereg  portre- 
tów Mickiewicza z lat młodzieńczych, 
przyjaciół Wieszcza — filomatów i fi- 
laretów — prof. Twardowskiego, rek- 
tora Uniwersytetu Wileńskiego z cza- 
su, gdy Mickiewicz w nim studjował, 
oraz zbiór minjatur i portretów Marji 
z Wereszczaków Puttkamerowej. Tu 
również widzimy kilka obrazów olej- 
nych, niewiadomego, lecz dobrego 
bendzla: Armja Napoleońska w 12-tym 
ioku w Wilnie, widok Góry Zamko- 
wej nowogródzkiej z kościołkiem, dziś 
nieistniejącym, gdzie był cudowny 
obraz Najświętszej Panny, oraz por- 
tiet Jerzego Chreptowicza ze Szczors, 
wojewody nowogródzkiego i kaszte- 
lana Smoleńskiego. 

W gablotkach — rękopisy, druki i 
wydawnictwa dzieł Mickiewicza, zwia- 
zanych z Nowogródczyzną — więc: 
Baliady i Romanse: Grażyna, II i IV 
część „Dziadów* i „Pan Tadeusz''; mię 
dzy niemi — najstarsze wydanie z lat 
1822 i 23 roku — i również wydana 
późniejsze z ilustracjami i nieilustro- 
wane. Dalej tłomaczenie dzieł Mickie- 
wicza na języki obce: francuski, nie- 
miecki, angielski, litewski, hebrajski, 
csperancki i inne. 

Bogatą jest kolekcja ilustracyj do 
  

SZ 
az ._ a э WIZY 

Dziś początek turnieju tenisowego | 
Dziś o godzinie 3 po pot. rczpoczyna się na kortach tenisowych parku 

im. gen. Żeligowskiego turniej z wyrównaniem dla pań i panów 0 ńagrody' 
przechodsie: firmy Ju'jan Nowicki i S-ka oraz Redakcji „Słowa*. , 

Jak się dowiadujemy ilość zgłoszeń przewysza już znacznie cyfry noto- | 
wane w latach noprzednich, a zainteresowanie się turniejem wzrosło znacznie 
wobec b. silnej konkurencji. . 

W konkurencji pań zobaczymy znów uczestniczki turnieju z lat ubieg. 
łych pp. Hohendlingerównę (zwyciężyła w 1930 r.), Piekarską 
Powborową, Siedzikiewicz-Grabowiecką oraz szereg innych. c 

Wśród pattów zobac”ymy cały szereg nowych zawodników (klub woj 
skowy i ŻAKS) natomiast zeszłoroczny zwycięzca p. Ryszard Jankowski, 
"acji złego stanu zdrowia nie weżmie udziału w turnieju. | AE 

Organizatorzy turnieju zapewniają nas, że poczynili wszelkie moż 
starania aby publiczność mogłe wygodnie obserwować przebieg walk 1 
kortach. Miejsc siedzących przewidziano znacznie więcej niż w latach ub. 

(SRITIS SESI 

(Lwow). Do Zarządu Zw. zostali wybrani 

pp. Jaśkowski Stanisław (prezes), _ Jakimo- 

wiczówna Marja, Kierst Stanisław, Szczygieł 

ska Jadwiga i Wroński Stanisław. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum im. j. Lelewela 

komunikuje, iż egzaminy wstępne do klas 

1, 2, 3. 4, 5, 6, i 7 odbędą się w dn. 24—27 

czerwca. br. ' 
Podania będą przyjmowane do dnia 20 

bm. wiącznie. Egzaminy do kl. 4-ej odbędą 
się w dn. 18 — 23 czerwca br. 

— Konierencja. Absolwenci(tki) uniwer- 
sytetu, wstępujący do zawodu nauczyciel- 
skiego, proszeni są przez Zarząd Towarzy- 
stwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 
o przybycie w dn. 15 bm. (poniedziałek) na 
godzinę 19.30 do gimn. im Ad. Mickiewicza 
przy ul Dominikańskiej 5 na konferencję in 
formacyjną. Tematem konferencji będą spra 
wy, związane z warunkami pracy nauczyciel 
skiej w szkołach średnich  ogólnokształcą- 
cych. 8 { ‚ 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 
— Organizacja transportów emigrantów 

polskich do Francji i Belgji. Jak się dowiadu 
jemy począwszy od 11 czerwca br. odchodzą 
z Poznania raz na tydzień specjalne transpor 
ty emigrantów do SI i Belgji. Transpor 
ty te organizuje Syndykat  Emigracyjny 
(Warszawa, Marszałkowska 124) na: zasa- 

dzie umowy, zawartej z Polskiem Biurem 
Podróży (Polexpress) w Paryżu, zatwierdzo 
nej przez Urząd Emigracyjny. Dzięki temu 

Tysiące cierpiących na renmatyzm i. poda- 
grę wyraziło 'swe wysokie uznanie dla nie- 

  

„kolejach polskich. Również znaczne są uli 

Matka, mąż, córka, syn i rodzina. 

kie” w Nowogródku | 
WYSTAWY ! 

„Pana  Tadeusza* i do „Ballad“.' 
Wśród zbioru listów, widzimy listy. | 
Mickiewicza pisane z Kowna do Pani 
Puttkamerowej, do Chodźki i Odyńca | 
i listy filomatów, pisane również do . 

Niej. ! 
Wreszcie pamiątki: dwie księgi | 

paraijalne z końca XVIII i początku 
XIX wieku — jedna z parafjj Nowo- 
gródzkiej, zawierająca metrykę Adama * 
Mickiewicza, druga z kościoła para- * 
tjalnego w Worończy. z metryką Marii. 
Wereszczakówny, sztambuch Maryli, 
Naśladowanie Chrystusa w języku 
irancuskim, przysłane dla p. Puttkame- 
rowej przez Mickiewicza z Paryża; ró- | 
żaniec — również dar poety, przysła- 
ny Jej z Rzymu za pośrednictwem - 
Edw. Odyńca; szal turecki, który był 
jej własnością i szkatułka: z drobiaz- 
gami do Niej należącemi: 

Wszystko wyżej opisane zostało 
zebrane dzięki obywatelskiej ofiarno- 
ści, szczególniej prof. Jana Michal- 
skiego w Warszawie, oraz p. Semko- 
wiczą ze Lwowa, bibljoteki U.S.B., p. 
p. Uziębły i Rychiewicza z Wilna, Mu- 
zem Białoruskiego w Wiłnie, oraz p: 
p. lundziłła, Puttkamerowej, Danejki i. 
wielu innych. ` m 

W dolnych salach Wystawy roz- 
mieszczone są przedmioty artystycznej | 
produkcji ludności ziemi Nowogródz- 
kiej, jak obrusy dawnego wyrobu, cie- 
niutkie, wyszywane ręczniki, pasiaste, - 
spodnice, kilimy, oraz całe stroje lu- | 
dowe, wreszcie wyroby ceramiczne. | 
Wszystko to przedstawia barwny i 
wielkiej wartości obraz, w niejednym 
szczególe przypominający fragmenty Z 
utworów Mickiewicza. Dział ten ze 
znawstwem i dużą  pieczołowitością | 
jest urządzony przez p. wojewodzinę 
Beczkowiczową. = 

Pózatem Wystawa obejmuje dział 
*urystyczno-krajoznawczy, oraz dział . 
setrospektywny, prac dokonanych w 
ciągu ubiegłego dziesięciolecia na te- | 
renie województwa  Nowogródzkiego. 

Dopełnieniem Wystawy jest dział | 
księgarski, zorganizowany przez księ- 
garnię Św. Wojciecha w Poznaniu. | 

" Pisząc o Wystawie, nie można. 
przemilczeć faktu, że kompletny zbiór 
dzieł Mickiewicza, w opracowaniu pro- 
iesora Piniego, został specjalnie wy- | 
dany przez Komitet Mickiewiczowski | 
w Nowogródku z racji 75 rocznicy 
zgonu Wieszcza. 
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(1929 r). 

emigranci unikną szkód, na jakie narażeni | 
byli ze strony przygodnych oszustów, uieie- | 
galnych pośredników i t.p. Wchodzą w grę 
emigranci, niekorzystający ze stacji zb ., 
w Mysłowicach, lecz wyjeżdżający na wla- 
sną rękę na zasadzie paszportów emigra- / 
cyjnych, wystawionych przez starostwo. 
Transporty wyżej wymienione korzystają 2 
następujących udogodnień: cena biletu niż 
sza od cen normalnych, podróż pod opi 
specjałnych konwojentów w osobnych Wa 
genach, względnie w pociągach . pośpiesz= 
nych. Wszyscy emigranci, którzy zamie! a 
wyjechać do Francji lub Belgji na podsta- 
wie wezwań imiennych od krewnych, znajo-- 
mych lub pracodawców, a nie posiadający | 

      

      

    

  

bo ple S WSI "się 
Syndykatu Emigracyjnego агга че 
:-Ёа"‹ошаы‹а 124) lub d oddziałów Ś a | 
katu na prowincji, a bez żadnych opłat I 
im wyrobione wszelkie potrzebne na wyiazi 
dokumenty oraz paszporty -emigracyjne i 
ułatwione im będzie uzyskanie wiz konsułar= 
nych. Zniżki kolejowe wynoszą 50 proc. na 

   

      

    

  

   

  

ną Kolejach zagranicznych, np. bilet ulgow. 
ze Zbąszynia do Paryża kosztuje tylko 9 
zł 3R.gr. do Lille — 88.75, do Liege. 
19.60. Z powyższych zniżek moga również | 
korzystać osoby, które stale przebywają ni 
terenie Francji i Bełgji, a przyjechały na u 
lop do Polski i wracają z powrotem zagra- | 
nicę Adres: Poznań, dworzec główny, pocze | 
kalnia IV, kl. Syndykat Emigracyjny. © — 

— Kwalifikacja i rejestracja terjału 
nasiennego przez Sekcję Nasienną  Wileń- | 
skiego Tow: a żacyj i Kółek    Plaża na wyspie niemėnskiej, . › Skusję na, temat systemu egzaminów magi- źwykiej skuteczności działania Togalu. Gdy 

   
ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i TANIO! с 

Sezon trwa od 15 maja do 30 września. 

    
    „ Skarženiė S 

+ Wielkie wrażenie wywarła . wiadomość, 
iż Prądzyński wręczył rządowi obszerne o- 

krzyneckiego 0 przegraną pod 
Gstroteką. 
— —————— 

sterskich. ` 
+ Do Związku obejmującego Koła Matema * 
tyczno -.Fizyczne pięciu „ Uniwersytetów, 
przystąpił na Zjeździe” Związek Słuchaczów 

+ Wydziału Ogólnego. Politechniki Lwowskiej. 
Zjazdowi przewodniczył ' p. Szpunar. 

inne środki zawiodły, osiągnięto przy zasto 
sowaniu Togalu nadspodziewarie dobre re- 
zultaty. Nieszkodliwe „działanie serca, żołądka 
i innych organów. Zaopatrzcie się więc na- 
tychmiast w najbliższej aptece w Togal' — 
niema bowiem nic-Iepszego! Cena zt. 2. 

* 

О‘ЁГ;“ЩСУ * 
Rolniczych. Sekcja Nasienna Wileńskiego To | 
warzystwa | Organizacyį i Kółek  Rolni- | 
czych dokonywa kwalifikacje materjału na- | 
siennego od oryginalnego do drugiego od- 
siewu włącznie, według, przepisów Sekcji 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 
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Nieudana wypra wa po słoninę 
ZŁODZIEJE POSTRZELILI KOBIETĘ BRONIĄCĄ SWEGO MIENIA 

W osied'u Słara Wieś gm. turgielskiej do domu Jana Bielawskiego, korzystając 77 
nieobecności gospodarza zakracli sie w nocy 
przechowywana vyła na strychu. 

złodzieje po słoninę, której znaczna ilośćj 

у a : 3 % 
W momenci, kiedy złodzieje wychodziii już z łupem obudziła się słvżąca Anna/ 

Rymkiewiczowna. Spotkawszy si: w sieni oko w oko ze złądziejem narobiła wrzasku: 
czem obudziła gospodynię Pauline Rielawską. 

Odważna niewiasta chcąc złapać złodzieja wyskoczyła nrzez okno uzbrojona wt 
siekierę i rzuciła się w pogoń za uciekającym rabusiem. Obładcwany słoniną nie mógł 
uciekać skutecznie, a przytrzymany wyjał rewotwer i wystrzelił. Bielawska ranna padła 
na ziemię, złodziej uciekł. 

Dochodzenie policyjne dało pozytywne wyniki, Okazało się, że złodziejami są: Wa- 
daw Sandowicz ze wsi Trokiele oraz |. Kozi lowski, sąsiad Bielawskich. On to właśnie, 
wiedząc o istnieniu słoniny, zorgonizował wyprawę. Obaj siedzą już w więzieniu. 

RZEDU YEN TA RIO STAI STT IA T TIK 

Centralnej do Spraw Nasiennictwa. Za ma- 
terjał xwalifikacyjny zwyżka ponad cenę ryn 
kowa wynosi 25 — 100 proc. Prócz tego 
Sekcja Nasienna przeprowadza — rejestrację 
materiału nasiennego dla odsiewów dalszych 
niż drugi. Członkowie Sekcji Nasiennej ko- 
rzystają dla badań swego kwalifikowanego 
i rejestrowanego materjału nasiennego na 
Stacji Oceny Nasion ze zniżki 25 proc. 

©О szczegółowe informacje należy 

  

" zwracać Wilao, Sierakowskiego 4. 
— Staraniem Wileńskiego Komitetu Dnia 

Społdzielczości odbędzie się poranek dla 
młedzieży szkożnej w sali miejskiej dnia 13 
czerwca na który się złoży: Hymn Spółdz:el 

„czy — orkiestra wojskowa; Słowo wstepne 
— p. dyr. St. Godecki; Referat o spółdziel- 
niach uczn. — p. ] Woszczak; Referat o 
spółdzieczości —ucz sem. naucz. P. Zahor- 
ski, Chór w wykonaniu dziatwy szk pow. 

“ nr 5; Deklamacja: „Oda do młodości” i „Wie 
rzę* — p. Zahorski. Początek o godzinie 12. 
Wstęp bezpłatny. Dnia 14 czerwca o godzi- 
nie 19 m. 20 do godz. 19.35 przez radjo prze 
mów. dyr. p. St. Godecki na temat: Dzień 

. Spółdzielczości". 
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_ pian). W programie 

A wskiego Teatru Dramatycznego. 

“pa teatru Stanisławskiego w Moskwie 
” dwa przedstawienia: po południu o godzi- 

_ nie w barwnej rewji p.t. 

— Audycja Polskiego Tow. Muzyki 
współczesnej. W. niedzielę dn. 14 czerwca rb. 
6 godzinie 8 wieczorem rw siedzibie Związku 
Literatów (Ostrobramska 9) odbędzie się 
audycja Tow Muzyki Współczesnej przy 
współudziale pp. prof. Cecylji i Fanny Kze- 
wer (fortepian), prof. K. Święcickiej (śpiew) 
i prot . Fugenjusza Dziewułskiego (forte- 

nieznane w Wilnie u- 
twory na 2 fortepiany Ravela * Gershvina, 
pieśni Poulenca i inne. Towarzystwo zapra- 
sza na tę audycję wszystkich / miłośników 
muzyki 

SĄDOWA 

— Sad Okręgowy w Lidzie. Z dniem I 
lipca utworzony będzie w Lidzie oddział Są 
du Okręgowego w Wilnie, który będzie po- 
siadał stały kompler sedziowski na czełe z 
wiceprezesem. Terenem działalności oddzia- 
łu sądu będą powiaty: wołożyński i szczu- 
czyński woj. nowogródzkiego. 

— Togi i birety w Sądzie. Na terenie 
Sądu Apelacyjnego w Wilnie począwszy od 
1 lipca rb. wprowadzone zostaną togi i bire- 
ty, iako strój dla sędziów, prokuratorów i 
adwnkatów, biorących udział w rozprawach 
sądowych. 

- Newowprowadzony strój odróżniać bedzie 
pizez odpowiednie barwne wypustki sędziów 
okręgowych od sędziów apelacvjnych, oraz 
strój sędziów od przedstawicieli Urzędu Pro 
kuratorskiego i adwokatów. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi- 

nie 8.15 po raz drugi sensacyjna sztuka 
współczesna „Ulica* E!mera Rice'a, która 
osiągnęła na premierze niebywałe powodze- 
nie. Przyczynia się do tego zarówno treść 
sztuki, oraz jej oryginalne tło obyczajowe 
(rzecz dzieje się w ubogiej dzielnicy New- 
Yorku) jak i pomysłowa reżyserja R. Wasi- 
lewsk.ego, oraz skupiona, pełna wyrazu gra 
caiego zespołu z Malinowską, Szurszewską, 
Zagrobską, Wasilewskim, Wyrzykowskim о- 
raz Żurowskim na czele. Oryginalna oprawa 
dekoracyjna pomysłu J. Hawryłkiewicza, o- 
raz ilustracja oddająca wiernie gw: i ha- 
tasy wielotysięcznego miasta, nadają  ca- 

*łości widowiska niezapomń:any wyraz. 
Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Teatr Letni. Ostatnie występy Moskie 

dzinie 8.15 znakomity zespół rosyjski bawia- 
cy gościnnie w Wzlnie wystąpi w przeza- 
bawnej, pełnej humoru komedji M Gogola: 
„Oženek“, 

Jutro, w niedzielę, dn. 14 bm. praska śe 
la 

nie 4 ukaże się nieśmiertelna komedja M. 
- Gogoia „Rewizor”. 

Wieczorem o godz. 8.15 odbędzie się po- 
żegrnalny występ Świetnych artystów w Wil 
nie Dana będzie głośna sztuka Bułgakowa, 
„Biala gwardja“. 4 

— Rewja murzyńska w Wilnie, W ponie 
_ działek dn. 15 bm. odbędą się w teatrze Le- 

|  tnim w ogrodzie po-bernardyńskim o godzi- 
rie 7.30 i o godzinie 9.15 wiecz. dwa wy- 

' stępv znakomitej rewji murzyńskiej pod dy- 
rekcją światowej sławy artysty L. Dougles'a. 
Zespół ten, odbywający prawdziwe triumfał 
ne tournće po całej Europie wystąpi w Wiil- 

„Gorąca kawe”. 
Udział biorą poza wybitnymi solistami z L. 

| KAZIMIERZ LECZYCKI 

„BYWUDZIESTY 
; | (powieść) 

W pewnym momencie przez ścia- 
nę polską zaczynają się przedostawać 
języki powodzi i szykować się do ata- 
ku. A jednocześnie nerwy tamy poczy- 
nają odmawiać posłuszeństwa. 

--- Ej, wy tam — wydziera z sie- 
bie resztę głosu kapitan Zapolski...    

_" „wykleją nas*, myśli z przerażeniem, 
obserwując szybki narost pojedyń- 

"czych falek powodzi! 
„| stara się przekrzyczeć piekielny 

| hałas naziemia! 

-— A!.. sk... s... to ja brata, a wy?!! 
Tylko dwóch najbliższych słyszy, 

to i ci idą za kapitanem. Ruch łańcu- 
cha tyraljery automatycznie włącza 
coraz nowe ogniwa do kontrataku. I 

| ze skromnego, niedużego pólka, które 

patos historji nazwał „polem wielkiej 
bitwy pod Radzyminem* powódź ru- 
ska odpływa po raz ostatni. 

Е Na pobojowisku, utrzymanem w 
rekach polskich, pozostaje kapitan Za- 
„polski (zabity), sierżant Wierzbicki 
ciężko ranny) i kilkudziesięciu nie- 

- znanych bliżej. 
Po niejakimś czasie przez bolsze- 

wicka ściane zaperową, przedzierają 
/ 

się uk 

zis o go- - 

aż Wydawca Stanisław Mackiewicz 

Doużlas"em na czele, czarne girlsy, czarny 
jazz-hband, oraz zespół rewellersów. 

Bilety nabywać można w kasie zamawiań 
codziennie od 11 — 9 w. bez przerwy. 

— Najbliższa premjera w teatrze Letnim. 
Przygotowania do wystawienia ostatniej no- 
wości świetnej krotochwila Zygfryda Geyera 
„Szalona okazja” dobiegają końca. Pełna hu- 
moru. werwy i zabawnych sytuacyj sztuka, 

że się we wtorek najbliższy pod reży- 
serją K. Wyrwicz Wichrowskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Książę wśród Cow- 
boy'ów. ь 

Stylowy — Bigamja 
Heljos — Na ławie hańby. 
Hollywood — : Artyści. 
Casino — Statek komedjantów. 
Światowid — Dziecko ulicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

-—Tajemniczy mord. Przed dwoma 
dniami na ścieżce leśnej wiodącej do 
osady Marysin gm. mołczadzkiej znale 
ziono zwłoki młodego mężczyzny z 
przestrzeloną piersią. 

Powiadomiona o tem policja usta- 
lita, že są to zwłoki osadnika wojsko- 
wego jana Wrony, który przed wieczo 
1em udał się na przystanek kolejowy 
Mordycze i zapewne zamordowany 20- 
stał z zasadzki. Dotychczas mimo ener 
gicznych poszukiwań, nie zostało u- 
stalone, kto był sprawcą morderstwa. 

Zamordowany Wrona był człowie- 
kiem spokojnym i wśród kolegów osad 
ników cieszył się wielką sympatją. 

— Dalekie echa wojny świa 
towej. Antonina Rajko mieszkanka wsi Za 
lesie giminy wolniańskiej, przyniosła z pod- 
wórza naręcze opałowego drzewa i poczęja 
palić niem w piecu. W pewnym momencie 
nastąpił wybuch, wskutek czego rozerwana 
została jedna ściana pieca oraz wysadzone 
okna w mieszkaniu. Jak się okazało w wy 
drążeniu jednego z kawałków drzewa znaj- 
dował się niemiecki granat ręczny, który 
wskutek nagrzania eksplodował. Na szczę- 
šcie żaden z domowników szwanku nie od- 
niósł, albowiem wszyscy w czasie wybuchu 
znajdowali się na podwórzu. 

—. Drobne kradzieże. Z mieszkania Zają- 
czxowskiej Eleonory (Rudnicka 13) dokona- 
no kradzieży garderoby damskiej. Sprawcą 
kradzieży jest Duchow Aleksander (Fołoc- 
ka 4), który zbiegł. 

Na gorącym uczynku kradzieży bielizny 
ze strychu przy ul. Wielkiej 14 zatrzymany 
został Kitkowski Jan (Bakszta 8). 

— Bójka na noże. Przy ul Trakt Bato- 
rego pomiędzy Rancewiczem Michałem ze 
ws; Rekaciszki a Nikonowem Nikodemem z 
tejże wsi na tle porachunków osobistych wy 
mikła bójka, w czasie której Rancewicz zadał 
Nikorowi kilka ciosów nożem w placy. Po- 
gotowie Ratunkowe odwiozło rannego do 
szpitala św. Jakóba w stanie ciężkim. 

Ofiary 
Uczenice gimnazjum im. ks. A. ]. Czar- 

toryskiego w Wilnie składają na powodzian 
30 złotych. 

Skinder Witold na Powodzian zł. 10. 
Suszczyńska Jadwiga z Adamowa na po- 

wodzian zł. 3. 

  

  
Pamiętnik Warszawski. Sześć pięknych 

wierszy Leopolda Stafia, którego 35-cio le- 
tni jubileusz obchodziła ostatnio Warszawa 
wysunięto na czoło majowego zeszytu Pa- 
miętnika Warszawskiego. Następnie znajdu 

jemy 1-szą część rozprawy Tadeusza Zieliń 
skiego o Antyku Nietzschego, oraz interesu- 
jącą Mowę do Niemców pióra  śmiałego 
pisarza francuskiego Drien La Rochelle. 

Dział poezyj wzbogacił Józef Wittlin i 
Marja Pawlikowska. 

W trzeciej części W'ywłaszczenia Muz 

zatytułowanej ,,żywa Pamiątka" daje Berent 
w szeregu poetycznych i wstrząsających G- 
brazów syntezę pięknego żywota Niemcewi- 
cza. Widzimy młodego — poetę bohatera u 
boku Kościuszki, gdy się obaj gotują do bit- 
wy pod Maciejowca: widzimy samą bitwę, 
pobojowisko i postać Naczelnika otoczoną 
nimbem świętości, oddychamy duchem cza- 

su, „który zmazał z siebie hańbę rozbiorów 
i zratował od śmierci wiecznej”. 

Marjan Piechal pisze o niewyzwolonej 
viteraturze żywego proletarjatu na tle życia 
robotniczego w Łodzi; Sergjusz Kułakowski 
daje przegląd prozy rosyjskiej po wojnie 
światowej. Czyżewski podnosi zagadnienie 
nowej rzeczywistości w malarstwie, ostatni 
dramat Natkowskiej omawia R. Zrębowicz. 

W dziale krytyki znajdujemy recenzję 
prof. Kleinera o książce prof. Ujejskiego 
(Dzieje mesjanizmu polskiego), Kołonieckie- 
go o ostatnim tomie poezyj Iwaszkiewicza 
i o kilkżu innvch wydawnictwach poetyc- 
kich, R. Bluetha o pamiętnikach Tyca i Ho- 

łówki, Morstina i o rowem wydaniu Odyssei 
w tłomaczeniu Wittlina. 

Kmdr. ppor. dypl. R, Czeczot „Obrona 
wybrzeża" Warszawa 1931. Wojskowy In- 
stytut Nankowo - Wydawniczy. 

Posiadanie własnego wybrzeża morskie- 
go nakłada na państwo obowiązek zabez- 
pieczenia go przed napadem wroga o ile to 
państwo nie chce się wyzbyć tak cennego 
i ważnego czynnika w jego rozwoju, jakim 
jest morze. 

Pierwszorzędnego znaczenia to zagadnie- 
nie obrony ujął w formie naukowego opra- 
cowania kmdr. ppor. dypl. Rafał Czeczott, 
pt. „Obrona wybrzeża”. 

Właściwy wykład teorji współczesnej 0- 
brony wybrzeża poprzedził autor zaczerpnię 
temi z wojny rosyjsko - japońskiej i świato- 
wej Iicznemi przykładami nowoczesnych bi- 
tew morskich, które roztrząsa i omawia z 
punktu widzenia wojskowego. 

Praca podzielona jest na 7 części: 
1) wojna rosvisko - japońska 1%04 — 

1905 r., 2) działania pod Dardanelami pod- 
czas wojny światowej, 3) obrona zatoki Fin 
skiej i Ryskiej podczas wojny” Światowej, 
4) organizacja obrony wybrzeża Finlandji, 
5) erganizacja obreny wybrzeża jwłoskiego 
podczas wielkiej wojny, 6) napady na wy- 
brzeża, 7) współczesne rozwiązanie zadania 
obrony wybrzeża. 

Zagadnienie obrery wybrzeża autor po- 
traktował gruntownie i wszechstronnie opie- 
rając się na źródłach i literaturze angie!skiej. 
amerykańskiej, francuskiej, niemieckiej, wło 
skiej i rosyjskiej. 

Pierwsza z tej dziedziny praca w naszej 
literaturze wojskowej powinna obudzić za- 
interesowanie w: pierwszym rzedzie sfer woj 
skowych, zwłaszcza marynarki wojennej c- 
raz ze względu na ciekawy temat i przystęp 
ne ujęcie, wszystkich, których obchodzi 
sprawa obrony własnego wybrzeża. 

Książkę zaopatrzono w tablicę składu sił 
morskich państw wojujących, listę strat je- 
Gnostek bojowych oraz wiele szkiców. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 13 CZERWCA. 

11.58: Czas. 
125 — 13.10: Muzyka popularna (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny z 

Warszawy 
15.40 — 15.45: Program dzienny 
15.45 — 16: Komunikat sportowy 
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KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 

ODBUDOWA PANSTWA“ 

I POLSKI 

odpowiedź sa książkę 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PRQJEKT KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 

DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

się posiłki polskie, obsadzając nowemi 
siłami pole walki. A w kilka dni póź- 
niej, tama staje się powodzią i pełna 
sił wiosennych, rzuca się na wory z 
piaskiem, zasłaniając Rewolucję! 

15 
Październik porozrzucał swoje róż- 

nobarwne kilimy po sadach i sadkach 
Kijowszczyzny. W mieście przebąki- 
wano o zawieszeniu broni. Stach Łęski 
powracał szybko do zdrowia i najwięk- 

szą troską Tani, było teraz zdobycie 
lepszej żywności. 

Najlepszym jednak  sprzymierzeń- 
cem kuracji, był silny organizm same- 
go Stacha. Jakkolwiek nikt w biurach 
aprowizacji nie był w stanie po daw- 
nemu zrozumieć, czem dla Tani jest 
apetyt rekonwalenscenta, siły rosły w 
nim prędko. Już w pierwszych dniach 
października jemu było zupełnie do- 
brze.... a im coraz gorzej. 

jak tylko skończyły się rozmowy o 
gorączce, dziesiątych, śnie i apetycie, 
pomiędzy ich dusze wślizgnął się zno- 
wit mur historji. Każda chwila, dzień, 

rozmowa, wiadomość, gazeta, refleksja 
działały na jedno i na drugie, jak po- 
zytyw i negatyw. 

Nie było pomiędzy nimi, ani sprze- 
czek, ani kłótni. Nie było niepotrzeb- 
nych dysput i przekonywań wzajem- 
nych. Tylko w chwilach najgorętszych. 
pieszczot, zjawiał się cichy smutek, a 

w chwilach układania planów na ży- 
cie przyszłe, sceptyczny uśmieszek błą 
kał się po ustach. 

Cegły narastały same na starych, 
znanych miejscach. I tu i po tamtej 
stronie rósł olbrzymi mechanizm życia, 
zrodzonego z macierzystych idei oboj- 
ga! Każdy z nich działał, jak magnes... 
1 osłabiał ich miłość. Każdy wołał co- 
raz silniej, coraz natarczywiej, przypo- 
minał. że wakacje ich życia są skoń- 
czone! 

Gazety pisały ocraz poważniej, o 
biiskiem zawieszeniu broni. Wojna mi- 
jała! Nastał czas, rozważenia: sytuacji 
ita serjo. 

Z właściwym sobie nałogiem szla- 
chetności, Stach Łęski dokonał analizy 
położenia. Sytuacja jest trudna, ale 
iasna. Pierwszen' obywatelstwem każ - 
dego człowieka jest Uniwersum E- 
tyczne. Nie można powoływać sie na 
żadne miłości, czy idee, nie będąc ety- 
kiem! 

Może istotnie popełnił błąd, pisząc 
do niej! Może to i źle, że jak Twardow 
ski sprzedał duszę. Może to była sła- 
bość, że nie próbował ratować się sam 
od utonięcia w morzu inflacji... teraz 
+ycie, które uratowała, musi się stać 
įei własnością. Takie jest verbum no- 
bile jego wdzięczności. 

Z niepokojem oczekiwał słów Ta- 
ni! Co mu powie, jakiej ofiary zażąda! 

ж   Drukarnia Wydawnictwa „Siowo” Zamkowa Z 
a © = PTZ dd 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SATĄ MIEJSKA 

OQetrobramska 5 

Od dnia 13 do 15 czerwca 1931 roku włącznie 

Dramat sensacyjny w 8 aktach. W roli gł 

Początek stansów od godz. 6-ej w. 

będą wyświetlane filmy: 

„IS$IĄŻE WŚRÓD COWBOY ÓW 
Gwnej: TOM TYLER 

№:4 program: 1) „Groźne niebezpieczeństwo” aktów 2 2) „Wojna z indjanami* komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Następny program: „Zlelona brygada”. 

  

  
EAC Premjera! Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 
KINO- 

Dramat współczesny. W rol. gł. 
„KHELIOS“ NA ŁAWIE HMARBY BETTY COMPSON i EDDIE DOWLING. 

ut. WILEŃSKA 38. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe 
Tel. 926. seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
  

  

Dówiękowe kino 

„ AOLLYWOOD* 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

„ART 
i mėwią w języku polskim. 

YŚCI< 
Wielki przebój polski! 

w-g sztuki scenicznej „Artyści* Georgea Mauker. 
W rolach główn. Nancy Carrol i Hall'a Skelly, którzy śpiewają 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

  

  

Dźwiękowe kino 

Casino 
Wielka 47. Tel. 15-41, 

tem udział biorą 

dźwiękowo- 
śpiewnym 

16 — 16.20: Audycja : koncert dla dzie- 
ci z Warszawy. 

16.50 — 17.10: „Szarža pod  Rokitną“. 

Odczyt z Warszawy wyglosi pik. Ro2 twio- 
1owski. 

17.10 — 17.30: „Co nas boli?“ przechadz 
ki Mika po mieście. 

17.35 — 18: „Spała, letnia rezydencja 
p. Prezydenta Rzplitc (* odczyt z Warsza- 
wy wygłosi dr. L. Łomiński. 

18 — 19: Koncert z Warszawy. 
19 — 16.10: Kom. Wil. Tow. Organiza- 

cyj i Kółek Rolniczych. 
19.10 -— 19.25: „W' świetle rampy" — 

nowości teatralne omów: T. Łopalewski. 
19.25 — 10.50: „„Litwa, a idea zwiążku 

państw bałtyckich* V-ty djalog aktualny. 
(p. b. Marjan Beiiermann i Tadeusz Byrski). 

19.50 — 19.55: Program na niedzielę. 
19.55 — 20: Komun. meteorologiczny z 

Warszawy. 
20 — 20.10: Prasowy dziennik radjowy 

z Warszawy. 
20.10 — 20.30: Transm ze Spały. Świę- 

toe przysposobienia wojskowego. 
2030 — 22: Muzyka lekka z Warszawy. 
22 — 22.15: „Na widnokręgu* z War- 

szawy. 
22.15 — 22.20: Dodatek do prasowego 

dziennika radjowego z Warszawy. 
22.20 — 22.45: Koncert chopinowsk: 

z Warszawy. 
22.50 — 24: Kcmunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

Z SĄDÓW 
NIE ZŁODZIEJ A UMYSŁOWO CHORY. 

W dniu 2 maja rb. podaliśmy wzmiankę 
c ujeciu w Katedrze niejakiego  Poczebuta 
Rafała na gorącym uczynku kradzieży pie- 
niędzy z tacy. Sprawa ta znalazła się wczo 
raj na wokandzie Sądu Grodzkiego. 

Sędzia p. Tarasiewicz po zapoznaniu się 
z meritum sprawy przychylił się do opinji 
biegłych lekarzy psychiatrów, którzy oświad 
czyli, że. Poczebut w chwili popełnienia kra 
dzieży nie mógł rozumieć istoty i znaczenia 
tego, co czynił oraz, że winien być jako 
niebezpieczny dla otoczenia przymusowo u- 
mieszczony w zamkniętym zakładzie  psy- 
chjatrvcznym i postanowił: postępowanie w 
stosunku do Poczebuta umorzyć i umieścić 
go w zakładzie dla umysłowo chorych. 

SZPIEDZY 

Sad Okręgowy w Wilnie rozpoznał spra- 
wę m-ców gm. Kołtyniańskiej pow. święciań 
skiego, A Wiluna, St. Kabiłowicza i Wł. 
Gajżutisa, oskarżonych o uprawianie szpie- 
gostwa na rzecz Litwy Kowieńskiej. 

  

  

  

  

uznał wszystkich winnemi popełnienia inkry 
minowanych im czynów i skazał A. Wiluna 
i St. Kubiłowicza na 10 lat ciężkiego wie- 
zienia a Wł. Gajżutisa na 5 lat ciężkiego 
więzienia. 

NIEUDANA MACHINACJA 
W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny 

rozpoznał sprawę Emiljana Kozieja oskarżo 
nego o cały szereg oszustw. 

W dniu 8 kwietnia rb. Sąd Okręgowy, roz- 
poznał skargę Grzegorza Lewczuka, u któ- 
rego Koziej, podając się za: adwokata, wy- 
łudził w celu zatwierdzenia umowy dzier- 
żawnej między poszkodowanym a jego brać- 
mi Konstantym i Michałem Lewczukami su- 
mę 100 dolarów oraz Pelagji Romanikowej, 
u której oskarżony w podobny sposób wy- 
łudził 500 dolarów w celu rzekomego wyro- 
bienia dokumentów na wvjazd do Ameryki. 

Oskarżony na rozprawie do winy sie nie 
przyznał, jednakże Sąd mając niezbite do- 
wody winy skazał ge na półtora lata więzie- 
nie, Zamieniajacego na dom poprawy. 

W dniu wczorajszym sąd apelacyjny wy- 
rok pierwszej instancji uchylił i zmniejszył 
Koziejowi karę do 1 roku więzienia, zalicza- 
jąc mu na poczet tej kary areszt prewen- 
cyjny. Bronił adw. Szyszkowski. 

Ale Tania nie zażądała niczego. 
Powiórzyła mu to samo, co przy pier- 
wszem rozstaniu: kocha go, ale nie 
pragnie, ani jego pozostania tutaj, ani 
też nie może za nim iść! 

tach nie godził się! Oczywiście 
on nie zostanie tutaj, ale ona może za 
nim iść. Ostatnia wojna w Europie, 
ma się ku końcowi. Wygasa niena- 

wiść narodów! 

I! dawne spory polsko-rosyjskie na- 
leżą już do przeszłości... wyrównano, 
załatwiono stare rachunki! 

Tania wyjaśnia... nie rozumie jej, 
nie wie o co chodzi. Ona nie jest Ro- 
sjanką w dawnem znaczeniu tego sło- 
wa i ilic jej nie obchodzą stare prze- 
sądy. Nie Łęski, jako Polak, ale Łęski, 
jako Łęski, jako biały, dzieli ich. Ko- 
cha co innego, niż on i ma w sobie 
inną duszę, duszę, która nie zasymilu- 
je się nigdv z jego duszą, a tembar- 
dziej z jego krajem i rodziną. Oto dła- 
czego nie może posłuchać najstarsze- 
go prawa: ubi Cajus, ibi Caja! 

Stach przeczył oczywiście, czując, 
że Tania ma rację... i miłość posiada 
swój grunt, swój czarnoziem... na je- 
go gruncie oprócz ich dwojga, będą 
jeszcze i tamte dwie najdroższe i ja- 
worów i wszystko, co z niego jest.. t.j. 
właśnie to, co dziesięciokrotnie droż- 
szem jest dziś, niż dawniej. 

Pozmowy ich były coraz krótsze, 

   

  

ozis Laura la plante 
Partnerein jej jest popularny amant ekranu i sceny Józef SCHILOKRAUT. Poza- 

przebojowym filmie 

STATEK KOMEDJANTÓW. 
Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 
6, 8 i 10.30 w dnie Świąt. o g. 2-ej. 

cudownym swym 

słynne chóry murzyńskie w 100 proc. 

    

  

£ 2 mieszkania 
po 5 pok. ze wszystk, 
wygodami, słoneczne w 

BDEKARZ 
DOKTOR dobrym stanie wydaj. 

Hawryłkiewi- natychmiast, Rzeczna 
d. Nr. 14 i 12. Naprz, 

czowa Uniwersyt. (Zakret). 

LETNISKA| 
Letnisko 

przyjmuje od 11—12i 
od 5—6. Choroby skór- 
nie, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosmetyczne 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 

W. Zdr. Nr. 77. 

umeblowane 2—3 po- Dr. Kenigsberg koje 7 kucha. ka 
choroby skórne, wene- SOShowy. _ Autobusy. 
ryczne i moczopłciowe Dowiedzieć się Mickie- 
Mickiewicza 4, pacza 11-—11 godz.4—5. 

tel. 10-90, 0) ASS L 
Od 9—-12 i 4—8 

Akuszerkiį 
E na M 4 

AMUSZERKA 

  

  

  

| POSADY | 
Studentka 

humanistyki posiadają- 
ca język francuski po- 

ŚMIAŁOWSKA szukuje kondycji na 
eraz Gabinet Kosmety- jątg, Zgłoszenia w стпу, пзажа Zmarszc:- Adm,  „Śłowa* od 
ki, piegi, wągry, łupież, C M,” ь brodawki, knrzajki, WY- L--———— 

padanie włosów. й 
Mlcklewicza <s, POSZUKUJĘ pracy 

gospodyni domu 
mieście lub na 

  

   

KOSMETYKA komendącje. 
37 m. 52 Rul Broni- 

GABINET "= 
RACJONALNĘJ 

KOSMETYKI 
LECZNICZEJ 

O, MICKIEWI- 
CZA 81 m. 4. 

  

  

   

  

w 

nali, odświeża, asnwe 
jej skary I braki, Masaż 
śwarzy i ciała (panie 
Sztaczne opalanie cery) 
Wypadanie  wiesów 
tupiež. Nejuow1ze zdo 
bycze kosmetyki racjo- 

wareczek—letnisko 
miejsc. „Ołona* 
jeziorem 

aalnej, cna i zdrowa w pobli- 
Codzieunie od g. 158. Ż1 las, z inwentarzem 

W. Z. P. 43. żywym i maitwym, 40 

Cerę J aškijoni szenia listowne 

oraz ustwa wady Skóry, WICZA 5 m. 7. 
Gabinet sA m 

Kosmetyki Ge dt6 Majątki ziem. 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. AC > prawdziwie okazyj- ul. WIELKA AR 18 m4, g -., sprzedamy przy 
Przyj.wg. 10-11 4-7] małej gotówce. 

W. Z.P. 8%, Dom H.-K. „Za- 
я chęta* Mickiewi- 

cza 1. tel. 9-05. 

LOKALEJKupię zz: 
Pokój 

do wynajęcia z osob- 
nym wejściem i wy- 
godami, najchętniej dla 
pani. Pańska 4, m. 4. 

  

  

   

   

   

  

  

  

wylęgar- 
nię (inkubator) Soły. 
skrz. poczt. Nr. 7. 

   

  

otów 
w każdej sumie naj- 
solidniej lokuje na 

   
   

OOOO Z PE dobre _ oprocento- 
Pokój niekrę-B wanie i zupełnie 

pujący, zB pewne zabezpiecze- 
wygodami do wynaję- 
cia Wileńska 32 m. 5. 
Obejrzeć od 3 — 7 
godz. po poł. 

nie 
Dom H. K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

УОНЧА | 

  

inilczenia dłuższe i pieszczoty coraz 
gorętsze. Wśród jednej z takich chwil, 

Stach Łęski przypomniał sobie pewien 
biały, cudny dzień poleski, który tak 
nagle zakończył jego beztroska mło- 
dość. Przypomniał sobie swoją tęskno- 
ię do oczu dających opór, do oczu nie- 
przetamanych?! 

Czyżby to były oczy Tani?! 
Czasami ma jeszcze zwykłą, czło- 

wieczą nadzieję na czas, odwiecznego 
referenta wszystkich spraw niezalat- 
wiónych! Ale czas staje po stronie mu- 
ru. W. dniu wymiany jeńców, żegnają 
się formalnie z dawną serdecznością, 
ale już jako ludzie zupełnie sobie obcy! 

16 
Bunt na peronie Lubelskiego dwot 

ca nie uszedł tym razem uwagi komen 
dantury. Zainteresowano się bliżej 

osobą plutonowego Wróbla, oraz jego 
maleńką armją w armji i pomimo wspa 
niałej obrony i niegorszych papierów, 
wsadzono go do paki. Kompanja sztur- 
mawa -— sztabowa, została zlikwido- 
wana, a iej rycerze potonęli w oddzia- 
łach regularnych. 

Bronowskiego i resztę „lojalnych* 
posłano na przeszkolenie do obozu 
ćwiczeń w Jarosławiu, skąd miano ich 
odesłać na frońt lwowski. U pułkow- 
nika Jarosza panuje wzorowy porzą- 
dek, przybysze ćwiczą się z wielką 
gorliwością, pewni, że wiele czy- 

banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 

Początek o godz. 4ej g- 
Ceny zniżone | >. 

w 
wsi. 

Mam kwalifikacje, re- 
Wileńska 

jra 
LLELE 

rofjprosserwz. Natychmiast 
' Bo dosko. Sprzedam piękny fol- 

w 
nad 

13 ha ziemi, 
ładny dom mieszkajny 
z 4 zabud, gospodarcz. 
sad owocowy koło 100 
drzew miejscowość su- 

min. koleją z Wilna, 
komunikacja dogodna, 
Cena pr.ystępna Zgło- 

lub 
Po bliższem zapoznaniu się ze sprawą sąd poprawia, pielęgnuje osobiste. Wilno Mickie 

   
   

  

      
   

    

    

    

      

         
    
       

Redaktor w.z. .Witeld Tatarzyński. 

śpiewem i grą na 

| 
| 
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ЗАКАМЕ 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa. 
ZAKŁAD LECZNICZY DLA JĄKAŁÓW 

S. ŻYŁKIEWICZA, 
Warszawa, Chłodna Nr. 22 

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie 

RU Mai MALL E LRLS 
T rr 

Kosiarki Deeringa 
NOWY MODEL 

z napędem trybowym całkowicie za- 
krytym, pracującym stale w oliwie, 

z ulepszoną główką targańca, 
stalowym  dysziem, 

nowym systemem dźwigni 
poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy w Wilnie, 

Zawalna 9, tel. 3-23 
Oddziały: Dzisna, Smorgonie, 

Mołodeczno. 

Ši Ei 

     

  

  
    
   
        

       

Fiat 6 osobowy 
BDO SPRZEDANIA 

ul Kalwaryjska 6 . Tel. 401. 

Warsztaty Przedst. FI A T. 

©BEISKE 
radykalnie leczy płaster ® 

znak ochronny Sfinks 
wyrobu Apteki w. BOROWSKIEGO 

w Warszawie, AL Jerozolimskie 59, 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych. 

Wszystkich, xe. Studen 
rzy posiadają jakiekol- 
wiek inf rmacje o о- 
becnem miejscu poby- 
tu Józefa - Ignacego 
Nowakowskiego, syna 
Józefa i Stanisławy z 
Was:lewskich, urodzo- 
nego we wsi Jarochó- 
wek gminy Mazew pow. 
Łęczycki, wojew. Łódz- 
kie 15 lutego 1894 ro- 
ku, ostatnio w roku 
1923 zamieszkały w 
Pabjanicach, Bracka 10 
uprasza się o podanie 
takowych do Konsysto- 
rza Ewangelicko - Re- 
formowanego w Wil- 
nie, ul. Zawalna Nr. 11. 

    

   

  
      

  

pra- 
wa 

wyjedzie na kondycję 
na cały rok względnie 
na wakacje. Matura 
klasyczna, Łaskawe 
zgłoszenia: Wilno, piw- 
na 13—10 „St“. 

Kamienica 
darmo 

prawie, gdyż za bez- 
cen, oraz inne do- 
my dochodowe ad 
8.000 zł, — Wielki 
wybór okazyjnych 
objektów poleca 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

     

       

      

    
        

      

    
  

Sprzedaje się 
pianino nowe, meble 
salonowe i inne ul. 
Połocka Nr. 4 m. 12. 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 
HAS IN DTS ST I IRIOS TAS UI IIS IT ITT GST I IRT TI TENS 

  

now bohaterskich czeka ich jeszcze na 
Podolu 1 Ukrainie, ale kto ma pecha, 
ten go ma tak z wojną, jak i z poko- 
jem! 

„Właśnie wtedy". kiedy Bronow- 
ski kończy przeszkolenie i staje się „na 
ieszcie fachowym żołnierzem nastaje 
ni stąd, ni z owąd... zawieszenie broni! 

„Co za fatalny zbieg okoliczności", 
myśli zmartwiony Bronek. Gdyby cha- 
ciaż że dwa tygodnie pobyć znowu na 
troncie. Jak teraz odpowiedzieć na py- 
tanie: w którym pan pułku służył?! W 
pułku Wróbla! O; cholera!! 

Czyta tylko sensacje wojenne i 
wierzy tylko pesymistom, którzy po- 
wiadają, że wojna nie skończy się ni- 
gdy. Ale pokój jest taksamo żywiołem, 
jak i wojna W kilka tygodni później, 
obdarty brutalnie z nowiutkiego mun- 
durka, siedzi w starym, łachmanowa- 
tvm szynelu na dworcu w Jarosławiu, 
nie wiedząc nawet dokąd brać bilett* 

Jest sam na świecie, bez pieniędzy, 
pracy i punktu oparcia. rodzice opu- 
Ścili Podlasie i utonęli bez śladu w fali 
wygnańczej. Upłynie dużo „Wody,. za- 
nim się odszukają wzajemnie. Nie wia- 

como nawet, czy wrócą do swego mia- 
steczka i czy żyje jeszcze ich mały do- 

mek z omszałym parkanem i bzem, 
oorywanym bezprawnie przez zakocha 
ze parki. Zresztą rodzice byli zawsze 
raczej biedni, a teraz napewno nie be- 
zatsi 

 


