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Zł. 338.000 limit posiedzenie Rady Ministrė 
Złotych trzysta trzydzieści ośm ty- 

sięcy... Suma to niemała, a jak na obec- 

ne czasy, wprost imponująca. Jeżeli do 

tego dodać, że suma ta została zebrana 

w ciągu kilku dni, jej wartość i znacze- 

nie wzrosną jeszcze wielokrotnie, chlub- 

nie świadcząc o wielkiej ofiarności na- 

szego społeczeństwa... 

Lecz o co chodzi? Co znaczą te setki 

tysięcy złotych? Na jaki są przeznaczo- 

ne cel? 
338.000 złotych — to ofiary, które na 

zew Komitetu Zbiórki na Fundusz Szkol- 

nictwa Polskiego Zagranicą złożyło spo- 

łeczeństwo polskie w ciągu kilku dni trwa 

nia na terenie Polski wielkiej zbiórki. 

Zresztą, nie jest to wynik ostateczny, bo 

ofiary z poszczególnych terenów wpły- 

wają stale, — jest to suma, ustalona na 

dzień 20 kwietnia r.b. 

Wyniki zbiórki okazały się bardzo 

dobre, to też Komitet Główny Zbiórki w 

listach do organizatorów akcji z radością 

stwierdza, że losy szkolnictwa polskiego 

zagranicą znalazły należyte zrozumienie 

w szerokich warstwach naszego  społe- 

czeństwa. 

Mówi m. in.: 

— „O rezultatach zbiórki będziemy z 

dumą referowali naszemu wysokiemu Pro 

tektorowi, Panu Prezydentowi Rzeczypo- 

spolitej, i podkreślimy, iż ofiarność spo- 

łeczeństwa jest odpowiedzią, godną wiel- 

kiego Narodu, na wszelkie zakusy, zmie- 

rzające ku uszczupleniu stanu posiadania 

Narodu Polskiego. Szczegółowe sprawo- 

zdanie opracuje Zarząd Funduszu Szkol- 

nictwa Polskiego Zagranicą i poda je 

do wiadomości społeczeństwa w oddziel- 

nej broszurze”. 

Będziemy czekać na tę broszurę, któ- 

ra stanie się naprawdę ważkim dokumen- 

tem, stwierdzającym nasze aspiracje na- 

rodowe i wielką energję. 

Szczegółowe sprawozdanie wykaże, 

w jakim stopniu zaznaczył się udział Wil 

na. Wilno podczas zbiórki znalazło się w 

sytuacji nieco utrudnionej wskutek zbyt 

późnego powiadomienia, słabej łączności 

z centralą i konieczności dokonania wiel 

kiego wysiłku w krótkim czasie. Wskutek 

tego organizacją akcji na terenie Wilna 

nieco szwankowała i niektóre projekty 

zostały wykonane tylko na połowę. 

Tak np. projektowana na terenie kin 

wileńskich zbiórka, połączona z prele- 

kcjami, nie dała się zorganizować z bra- 

ku czasu, — więc w kinach odbyły się 

tylko prelekcje, które, jak się okazało, 

mogą mieć powodzenie, bo zaciekawiały 

publiczność. 

W charakterze prelegentów wystąpili 

nauczycielki i nauczyciele szkół pow- 

szechnych, którym należy się szczera 

wdzięczność za ten wysiłek, oraz za in- 

formowanie młodzieży w szkołach o zna- 
czeniu szkolnictwa polskiego zagranicą. 

Bardzo życzliwie do akcji ustosunko- 
wało się i nauczycielstwo szkół šred- 

nich, które na terenie kilku szkół zachęca 

ło młodzież do nawiązania zapomocą ko- 

respondencji stałych stosunków z młody- 

mi rodakami na obczyźnie. 

Komitet wileński wystąpił wobec cen- 

trali z wnioskiem o ustalenie innego ter- 

minu dorocznej zbiórki na rzecz Fundu- 
szu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą, — 

mianowicie, uważa, iż najodpowiedniej- 

szym okresem byłby koniec jesieni i po- 

czątek zimy. 

Jeżeli wniosek wileński zostanie przy- 

jęty i będzie ustalony termin zbiórki 
gdzieś wlistopadzie lub w pierwszych 

dniach grudnia, już od jesieni trzeba bę- 

dzie powoli się przygotowywać do nowej 

kampanji, która oby dała jeszcze lepsze 
wyniki, niż tegoroczna. 

Potrzeby są wielkie, — wyjątkowo 
wielkie. Najbogatsze niegdyś nasze wy- 

chodźtwo — amerykańskie — dziś jest w 

nędzy. W Niemczech stosunki się pogor- 

szyły. Pogłębiający się kryzys ekonomi- 
czny daje się wszędzie we znaki w spo- 

sób bardzo dotkliwy. 

O naszych polskich dzieciach, ksztal- 

cących się gdzieś daleko od kraju, — 

wśród otoczenia obcego, a nieraz nawet 

wrogiego, — o dzieciach, pozbawionych 

powietrza polskiego i stale tęskniących 

za Polską, — pamiętać ciągle musimy. 

My — starsi, — szczególnie, my wycho- 

wani na obczyźnie i pamiętający mękę 

nostalgji... 

Musimy wciąż mieć w pamięci te stra 

szne cyiry: na prawie 1.000.000 (miljon) 

dzieci polskich, znajdujących się zagra- 

nicą, do szkół polskich uczęszcza mniej 

więcej 300.000 (trzysta tysięcy). A więc 

około 700.000 dzieci polskich może ulec 

wynarodowieniu wskutek oddziaływania 

obcej szkoły i obcego środowiska!... 

Przyjmijmy więc z radością wieść o 

dobrych wynikach tegorocznej zbiórki ла 

rzecz Funduszu Szkolnictwa Polskiego za 

granicą, przypominając sobie własny u- 

dział w tym wysiłku narodowymi, złóżmy 

przyrzeczenie, że na następne wołanie o- 

dezwiemy się conajmniej tak samo ocho- 

czo i oliarnie, jak to zrobiliśmy nieda- 

wno. 
A dla pamięci możemy sobie wynoto- 

wać pewien adres i numer pewnego kon- 

ta czekowego. 

Adres jest taki: Warszawa, Al. Ujaz- 

dowskie, 37 m. 7, — jest to siedziba za- 

rządu Funduszu Szkolnictwa Polskiego 

Zagranicą, a zarazem Rady Organizacyj- 

nej Polaków z Zagranicy, której preze- 

sem jest p. Marszałek Wł. Raczkiewicz. 

Konto czekowe P.K.O. — Nr. 21.895, — 

jest to konto -Funduszu. 
W. Charkiewicz. 
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WARSZAWA (tel. własny). — Wczo 
raj po południu pod przewodnictwem pre 
mjera jędrzejewicza odbyło się pierwsze 
inauguracyjne posiedzenie Rady Minist- 
rów nowopowołanego gabinetu. — Na 

posiedzeniu tem Rada Ministrów uchwa- 
lila przedłożyć Panu Prezydentowi wnio 
sek o mianowaniu posła Krzysztota Sied 
leckiego podsekretarzem stanu w prezy- 
djum Rady Ministrów. 
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Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezydenta R. P. w otoczeniu członków nowego rządu, w 

chwilę po zaprzysiężeniu. Siedzą od strony lewej: p. Prezes Rady Ministrów Janusz Jędrze 

jewicz, Pan Prezydent R. P. i 
p. minister Poczt i 

ki, minister komunikacji inż. Butkiewicz, minister 
Reform Rolnyca ar B. Nakoniecznikofi-Klukowski. Spr. Wewn. Pieracki i min. Rolnictwa i 

Telegrafów p. ppłk. Kaliński, minister przemysłu i 

minister opieki społ. dr. Hubicki, minister spraw zagranicznych Beck, minister skarbu 

  

Pan Marszałek Józet Piłsudski. Stoją od strony lewej: p. 
handlu dr. Zarzycki, 

Zawadz 
minister sprawiedliwości _ Michałowski, 

Z zachodu na wschód przez Atlantyk 
Poeleci z powretem do Polski kpt. Skarżyński 

Według niesprawdzonych jeszcze ostatecz- 

nie wiadomości, kpt. Skarżyński po odwiedze- 

niu skupień polskich w Brazylji m. in. w Rio 

de Janeiro i Kurytybie, poleci do Chicago,— 

gdzie RWD ma być wystawiona na wystawie 

powszechnej, a następnie zamierza dokonać 

drugiego przez Atlantyk północny w 

drodze powrotnej do Polski. 

Nie wiadomo jednak, czy projekt ten uzy- 

ska aprobatę władz przełożonych kpt. Skarżyń 

skiego. Nawiasem warto przypomnieć, że kpt. 

Skarżyński przeleciał z St. Louis do Maceio z 

własnej inicjatywy, a nawet — jak mówią = 

wbrew wyraźnemu zakazowi swych zwierzchni 

ków. Departament lotnictwa, do którego zwró- 

cie się miał kpt. Skarżyński o pozwolenie, — 

zabronił kapitanowi dokonania tej próby, wy- 
chodząc z założenia, że maj jest miesiącem, w 

ktorym warunki meteorologiczne ogromnie zwię 
kszają ryzyko lotu. (Loty nad Atlantykiem po- 
łudniowym możliwe są w styczniu i lutym, 

kiedy wieje pomyślny passat). Również i fak 

tyczny właściciel RWD Ministerstwo Komunika 
cji w osobie płk. Filipowicza miało się nie zgo 
dzić na przełot kpt. Skarżyńskiego. 

Nie wiadomo więc, czy obecnie władze kpt. 
Skarżyńskiego zmienią swój punkt widzenia i 
udzielą pozwołenia na ponowny lot nad Atlan 
tykiem. Aczkolwiek lot taki w wypadku jego 
pomyślnego zakończenia byłby ogromnym suk 
cesem, nietylko osobistym, kpt. Skarżyńskiego 
—ale i polskiego lotnictwa ze względu na sa 
mołot RWD, to jednak 'wobec niepomyślnych 
warunków atmosierycznych, panujących w 0- 
becnym okresie nad oceanem byłaby to próba 

zbyt ryzykowna, aby można było narażać bo- 
haterskiego lotnika. Zapał sportowy może po- 
nieść kpt. Skarżyńskiego, ale rzeczą jego władz 
przełożonych jest spokojne rozpatrzenie szans 
przełotu i o ile ryzyko jest zbyt duże — wy- 
danie skutecznego zakazu, abyśmy później go- 
rzko nie żałowali. 

DZIEJE R.W.D. 5 
Inżynier Wędrychowski, dyrektor Polskich 

Zakładów Lotniczych udzielił prasie szeregu ir 
teresujących wyjaśnień w sprawie budowy sa- 
molotu, na którym przeleciał Atlantyk kpt. 
Skarżyński. 
RWD 5 nie jest zwykłą maszyną seryjną, tylko 
przystosowaną do długodystansowego lotu. —- 
Maszyna ta po powrocie miała być po dokona 
niu miewielkich przeróbek prz. na 
normalną dwumiejscową. Oczywiście wyjęto 

dodatkowe siedzenie, aby zyskać w ten sposób 
jeszcze jeden zbiornik na paliwo. Zamontowa 

no drzwiczki, oraz w ścisłem porozumieniu z 

kpt. Skarżyńskim dokonano przeróbek w kabi- 
nie w ten sposób, aby lotnik wszystkie sprzę- 
ty techniczne mógł rozmieścić w ten sposób, 
jaki uważa za dogodny i celowy. 

25 marca maszyna była oblatana. Próby pod 
kontrolą komisji, wyłonionej z tu ae 
ronautykki trwały 3 tygodnie, przyczem fachow 
cy z Instytutu badań technicznych lotniczych 
SRR © SP DE a 02 

nsOW“ czy instalacja silnika tuje dokonanie tu. ; kn 
a па tylko z proponowanych przez 

misję zmian kpt. Skarżyński nie Szodzi £— 
mianowicie na zastosowanie zbiorników z na 
tychmiastowemi opróżniaczami. 

Motywował to tem, że: 

1) oprėžniacze nie dają gwarancji szczelne- 
go zamknięcia zbiorników po wypuszczeniu 
benzyny, a niepotrzebnie zwiększają wagę sa- 
molotu; 2) wypuszczanie benzyny przy źle pra 
cującym silniku napewno spowoduje pożar; Ko 

misja uznała słuszność wywodów ktp. Skarżyń 

skiego. 
Dokonano specjalnych 30-godzinnych prób 

zużycia paliwa. Kpt. Skarżyński m. in. odbyi 

w Wielką Sobotę 10-godzinny lot, przyczem 

stwierdzono, że maszyna paliwa zużywa stosun 
kowo mało, bo 24 litry na godzinę. Ponieważ 
samołot w 5 zbiornikach mógł zabrać 753 litry 
benzyny, obliczono zatem, że zapas pałiwa wy 
starczy na 30 godzin. Maksymalna szybkość 
samolotu wynosiła 210 km. na godzinę — a 
przeciętna zaś szybkość podróżna 175 km. 

W locie Warszawa — Lyon kpt. Skarżyński 
osiągnął szybkość 173 klm., tj. szybkość bar- 
dzo dobrą, bo przez pewien czas miał wiatry 

wne. 
Przed odlotem kpt. Skarżyńskiego dokona- 

no również próby startu z obciążeniem. 

Cztery półlitrowe manierki na wodę, termos 
cztery gumowe , w które zapakowa- 
no skromne zapasy żywności, mapy, teczka z 
dokumentami, druga z przyborami toaletowe- 
mi i bielizną, — oto cały bagaż kpt. Skarżyń 
skiego na wielki raid. 

LIST DO ŻONY 

Pani kapitanowa Julja Skarżyńska otrzy- 
mała od swego męża list z Saint Louis w Se- 
negalu francuskim w Atryce, skąd bohater prze- 
stworzy wystartował do lotu nad oceanem. List 
ten podajemy poniżej. 

Saint Louis, 4 maja 

„Przyleciałem dziś z portu Etienne. 
W Casabłanca spędziłem czas bardzo przy- 

jemnie z p.p. Zalewskimi. Po jednym dniu 
przerwy, t.j. 3 maja, wystartowałem o godz. 
7,15 rano. 

Pogodę miałem piękną, a od Agadiru na- 
wet silny wiatr z tyłu, jednakże ze względu na 
bezpieczeństwo przełotu nad Rio de Oro (pro- 
wincja hiszpańska, której mieszkańcy Tauge- 
rowie mają brzydki zwyczaj strzelania do prze- 
latujących samolotów — (przyp. Red.), wziął 
łem 1500 metrów wysokości, nie przeczuwając, 
że na tej wysokości miałem wiatr przeciwny, 
dość zresztą słaby. Wskutek tego osiągnąłem 
tylko port Etienne, gdzie lądowałem o godz. 
18.20: Przeciętna szybkość samolotu 164 klm. 
na godzinę. 

7 Etienne startowałem dziś, t.j. 
maja o godz. 8.10 i lądowałem w St. Louis 
punktualnie o godz. „11 rano, przy szybkości 
225 klm. na godzinę (rekordowa szybkość, mo- 
a Nel DK na samolocie RWD5 —. 

przyp. AB acowal czas > 
dzo ładnie. Płatowiec Spiecje Bi 
nie, 

4 

‚ Lotnisko tu jest dobre i duże, Władze tu- 
tejsze odnoszą się do mnie bardzo uprzejmie. 
Komendant lotniska obiecał mi, że na 7 maja 
zapyta o pogodę wyspy Kanaryjskie, wyspę 
Fernando i Natal przez radjo. 

Zaraz po wylądowaniu znalazłem rodaka, 
doktora weterynarji p. Szczukę. Młody i do 
rzeczy jegomość. jest tutaj podobno i więcej 
Polaków, ale są Oni raczej Rosjanami. 

Przed startem jeszcze napiszę, opiszę Se- 
negal, a właściwie St. Louis, które jest dość 
ciekawe. 

Do St. Louis przywioziem z Europy dwie 
pasażerk: — rauchy, które fruwały mi w ka- 
binie. 

P. kapitanowa Juija Skarżyńska zamierza 
wyjechać na spotkanie z mężem do Ameryki. 

Decyzja w tej sprawie powzięta będzie 
dopiero po porozumieniu się z kpt. Skarżyń- 
skim, oraz po ustaleniu uroczystości, jakie Od- 
będą się na cześć naszego lotnika w Ameryce. 
Sprawa ta zależna jest również od szeregu 
najrozmaitszych spraw rodzinnych. Jeśliby ten 
wyjazd nastąpił, to p. Skarżyńskiej towarzy- 
szyc będzie w podróży p. Zoija Skarżyńska, 
siostra bohaterskiego pilota. 

EGZAMIN R.W.D. 
W fachowych sferach lotniczych podkreśla- 

ja znakomitą organizację połskiej propagandy 

lotniczej, 

Niedawno w Nowy Yorku siery lotnicze 
otrzymały pięknie wydane broszurki ilustru- 
wane, opisujące zalety samolotów „R.W.D.“, ze 
szczególnem uwzględnieniem „RWD-5“, a w 
tydzień później dokonany został bohaterski lot 
przez Atlantyk, który zwrócił uwagę wszyst. | 
kich właśnie na płatowiec „RWD-5“. 

* * * 

RIO DE JANEIRO. PAT. — Prasa bra 
zylijska niezwykle żywo i entuzjastycznie 
przyjęła zwycięstwo kpt. Skamżyńskiego. 
(Pisma zamieszczają długie artykuły. po- 
święcone nietylko iotnikowi, ale i lotnie- 
twiu polskiemu, podkreślając, że aparat, nia 
którym kpt. Skarżyński: dokonał lotu nad 
Atlantykiem, jest samolotem polskiej kon- 
strukcji. 

iPonad artykułami oraz fotografjami z 
podobizną kpt. Skarżyńskiego i jego samo- 
lotu umieszczono tytuły: „samotnie wal- 
czący orzeł", „Niespodziewany rekord“.-— 
Dzienniki zwracają uwagę na Światowe 
zmaczeniie lotu kpt. Skarżyńskiego, który 
ustalił nowy rekord dla aparatów kate- 
gorji turystycznej, Inne dzienniki, podno- 
sząc sukces polskiego. lotnika, zaopatrują 
swe artykuły w tytuły: „Triumf awjacji 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogło: 
de miejsca. Terminy druku mogą 

  

Łaszuk. 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

WOŁOCŻYN — 

WARSZAWA w
w
a
 

Zebranie Rady Naczelnej 
Organiz. ziemiańskich 
WARSZAJWA (tel, wł.) (W! dniach 10 i 

11-40 bm. odbyło się pod przewodnietwem 

prezesa ks. Zdzisława Lubomirskiego do- 
roczne plenarne zebranie Rady Naczelnej 

Organizacyj Ziemiańskich. W ciągu dwiu- 
dniowych obrad wysłuchanio sprawozdania 
z działalności Rady za r. ubiegły, refratu 
urzędującego vicgprezesa sen. [Wielowiey- 
skiego oraz uchwalono preliminanz budże- 

towy. Następnie po przeprowadzonej dłuż- 
szej, » usji zgromadzeni. uchwalili sze- 

reg rezolucyj, m, in. stwierdzających, że 
miezależnie 'odl pozostałych elementów po- 
lityki zbożowej, jak cła, kredyt rejestrowiy 

i premje wywozowe, pomoc państwowa wia 
na wyrazić się we wczesnem rozpoczęciu 

(już w czasie żniw) państwowej akcji in- 
tenwencyjnej za podniesieniem cen! kraijo- 
wych ponad parytet eksportowy oraz mie- 
zbędne zrównanie premji od wszystkien 

4 zlbóż, jak wreszcie, że należy zachować 

ograniczenia importowe j rozszerzać tran- 
zakeje eksportowe, w pierwpzym rzędzie 

z państwami wierzycielskiemi i kolonjai- 
nemi, za pomocą uzyskiwania specjalnych 
kontyngentów wywozowych ma obsługe 
długów! zagranicznych. w włypadku zaś 
biernego bilamsu, stosować jaknajszerzej 

transakcje kompenzacyjne. 

Ofenzywa japońska 
PEKIN PAT. — Aeroplany japońskie przez 

czas dłuższy bombardowały  Mujan, położone 

poza obrębem Wielkiego Muru Chińskiego. — 

Bomby sprawiły wielkie straty w szeregach 

chińskich, wśród których są tysiące rannych— 

Japończycy zdołali zająć większość prowincyj, 

które niedawno opróżniły, lecz nie doszły je- 

szcze do rzeki Luan. 

„ JAPOŃCZYCY SFORSOWALI 
: RZEKĘ LUAN 

TOKJO. PAT. — Po długotrwałych i 

zajadłych walkach wojska japońskie sfor- 

sowały przejście przez rzekę Luan. Wojska 

chińskie, które broniły rzeki, zostały zu- 

pełnie rozbite i wycofują się w kierunku 

+achodnim. 

    

Nie samobójstwo a mord 
POZNAŃ. IPAT. — (Przed kilka dnia- 

mi rozeszła się wiadomość, że zginął tra- 

giczną śmiercią pod kołami pociągu uso- 

bowego znany piłkarz poznańskiej Legji, 

strzelec 60 pp. śp. Marjan Biderman. Po- 

czątkowo przypuszezano, że Biderman ро- 

pełmił samobójstwo. Śledztwo jelnak wy- 

kazało, że został on zamomdowany, a dla 

„zatarcia śladów zbrodni, ciało jego rzueono 

na tor kolejowy. я 

Krytycznego dnia Bidenman udal się w 

odwiedziny do swej znajomej, o której 

względy ubiegali się bez powodzenia dwaj 

inni młodzieńcy. Rywale rzucili się na Bi- 

dermana, zadając mu powiażne obrażenia, 

poczem wi oba'fie przed odpowiedzialnością 

|upozorowali samobójstwo Bidermana. — 
Sprawców aresztowano, 

Ś. p. Włodzimierz Wakar 

  

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

$1OŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIA — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. SWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 %isja 3 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
jecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

szenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

DRUJA — Kowaia. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolsej 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kłosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

Komunikaty oraz 

        

TELEGRAMY 
AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 

WARSZAWA, PAT. — (Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dmiu dzisiej- 
szym dełegację zarządu głównego KPW 
(Kolej. Przysp. Wojsk.) w osobach preze- 
sa zarządu posła Starzaka, dyrektora No- 
wosielskiego, wiceprezesa Girtlera oraz 

członków zarządu Nowaczka i Lucińskiego 
Delegacja ta, złożyła p. Prezydentowi spra 
wiozdamie o Święcie Pracy KPW, które od- 

będzie się w nadchodzącą niedzielę oraz za 
prosiła p. Prezydenta na uroczystości z tem 
świętem związane. Jednocześne delegacja 
wręczyła p. Prezydentowi alvum z Święta 

Kolejarzy. 
Następnie p. Prezydent przyjął delega— 

cję w osobach gen. Roupperia »raz prof, 
Huberta, którzy przybyli zaprosić p. Pre- 
zydenta na uroczystości, związane z obcho 
dem 10-lecia Ligi Obrony Powietrznej i 

Przeciwgazowej. 
Pozatem Pan Prezydent przyjął dele= 

gację Zw. Stowarzyszeń Łowieckich z p. 
Sperlingiem i Knottem na czele. Delegacja 

    

ta wręczyła p. Prezydentowi! medale pa- 
miątkowe jako magrody za eksponaty na 
wystawie łowieckiej w postaci irofeów 
(łoś i dzik) Pana Prezydenta. 

SZEF HANDLOWE] MISJI SOWIECKIEJ 
U. MIN. ZARZYCKIEGO 

WARSZAWA, IPAT. — Pan minister 
przemysłu i handlu dr. Zarzycki przyjął 
wi dniu 12 bm. na dłuższej audjencji np. 

Bojewła, przewodniczącego sowieckiej ule 
gacji gospodarczej i zastępcę komisarza 
ludowego (dla handlu zagranicznego Abla, 

przedstawiciela handlowego ZSRR w War 
szawie, oraz Aleksandrowa, pierwszego se 

kretarza poselstwa ZSRR w Warszawie.-- 

Omawiane były możliwości rozszerzenia 
stosunków: przemysłowo - handlowych mię 
dzy: Polską a ZSRR. 

WIZYTY MINISTERJALNE 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj przy- 
był do Prezydjum Rady Ministrów p. mar 
szałek Sej. Świtalski celem złożenia rewi- 
zyty p. premjerowi Jędrzejewiczowi. Rów- 

nież wf dniu wezorajszym rewizytowai p. 
premjera „Jędrzejewicza ks. kardynał Ka- 

kowski. 
Nowemianowany minister rolnictwa i 

reform molnych dr. Nakoniecznikoff-Klu- 

kowski złożył wizyty marszałkom Sejmu i 
Senatu, Marszałek Świtalski w! dniu wezo- 
rajszym rewizytował p. ministra Ne 
nieczniff-Klukowskiego. 

ODCZYT PREZESA P.K.O. 
DRA GRUBERA 

Na zaproszenie Związku Legjonistów 
w Poznaniu Prezes Pocztowej Kasy 

Oszczędności Dr. Henryk Gruber wygłosił 
w dniu 6 Ibm. w szezelnie wypełnionej sali 
Wyższej Szkoły Handlowej odczyt pt.: 
„Finamse Światowe i Polska". 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. — Przedgielda, 
Bank Polski płacił za dolary gotówkowe 
7,50, za przekazy i'czeki 7,52. Na rynku 

ym idolary 7,52 w żądaniu, 7.50 w 
placeniu. Dolary złote 9,31—9,32, ruble 

złote 4,93. 

KATASTROFA AUTOBUSOWA 

POZNAŃ. PAT. — Wczoraj wiezzorem 
na szosie między, Poznaniem a Średą wy- 
darzyła się katastrofa autobusowa. Auto- 

bus, kursujący ma tej linji najechał ra 
drzewó i rozbił się. Z pośród licznych pa- 
sażerów ośmiu zostało poranionych, w tem 

sześciu ciężej. 

PRASA SOWIECKA CONTRA ROSEN- 
BERG 

MOSKWA. PAT. Prasa sowiecka 

rozpoczęła kampanję przeciwko Rosenber-- 

gowi. Wszystkie dzienniki moskiewskie 
mjystąpiły wczoraj z artykułami, utrzyma- 
njemi 'w! miezwykle ostrym tonie. 

STRAJK W KONCERNIE PRASOWYM 

BERLIN. PAT, — W koncernie wy- 
dawniczym Ullsteina wybuchł wczoraj 
strajk, który objął wszystkie wydawnictwa 
ji dzienniki z „Vossische Ztg' ma. czele. — 

Strajk ogłoszony został przez personel tech 

mficzny, celem skłonienia wydaweów do 

wydalenia wszystkich pracowników i ro- 

botników Żydów, w szczególności zaś re- 

daktorów. (Kierownicy: dwóch działów wy- 

dawnietwa zostali aresztowami pod zarzu- 
tem podbumzania przeciwiko narodowym so 
cjalistom. 

PERU I KOLUMBJA ROZPOCZĘŁY 
ROKOWANIA POKOJOWE 

LIMA. PAT. — Peru i Kolumbja, któ- 

            

polskiej”, „Sensacyjny Tot polskiego asa", Wczoraj zmarł w Warszawie ś. p. Włodzimierz re od diužszegio czasu znajdowały się w 
„Polskie bohaterskie zwycięstwo” „Pięk- 
no samotnego lotu*. „Triumf Totnietwa 
wielkiego narodu polskiego** i wreszcie 
„Bchaterska skromność człowieka, który 
zwyciężył siebie, aby! zwyciężyć”, 

Nagroda Ministra Komunikacji 
WARSZAWA (telefon własny). — Minister 

komunikacji inż. Butkiewicz przyznał zwycię- 
skiemu pilotowi kpt. Skarżyńskiemu nagrodę w 
wysokości 5 tys. złotych, a sumę 6 tysięcy zło 

tych do podziału pomiędzy konstruktorów sa- 
molotu RWD 5, inż. Wędrychowskiego, inż. 

Rogalskiego i inż. Drzewieckiego. Oprócz te- 
go p. minister wysłał do kpt. Skarżyńskiego 
do Rio de Janeiro pod adresem poselstwa pol 

skiego następującą depeszę: 

„Przesyłam panu kapitanowi serdeczne gra- 
tulacje z powodu jego wspaniałego przelotu któ 
ry rozsławił imię Polski i polskiego sportu lot 
niczego na obydwóch półkulach.* 

W odpowiedzi na tę depeszę p. minister 0- 
trzymał następujący telegram od kpt. Skarżyń 
skiego: 

„Dziękuję za życzenia, które otrzymałem w 
chwili lądowania", 

  

Wakar, ekonomista i utalentowany publicysta. 
$. p. Włodzimierz Wakar urodził się w r. 1885 

w Tambowie. Był jednym z wybitniejszych 
działaczy pokolenia 1905 r. w walce o szkołę 

polską. Imię ś.p. Włodzimierza Wakara jest 

związane szczególnie blisko z pracami politycz 

nemi i społecznemi, podejmowanemi na grun- 

cie warszawskim w okresie przedwojennym i 

w czasie wojny światowej, w których to pra- 
cach zmarły odgrywał niejednokrotnie przodu- 
jącą rolę, uczestnicząc w wielu poczynaniach, 

zmierzających do odbudowy niepodległości. O- 

stanio zajmował się pracą publicystyczną i pra 

ktyczno-naukową, ogłaszając artykuły i więk 

sze prace z dziedziny ekonomii, polityki rolnej 

i statystyki. 

—o00— 

stanie wojny nieoficjalnej o miasto Lety- 
cję, zgodziły się rozpocząć rokowania w 
celu pokojowego załatwienia konfliktu. 

MECZ TENISOWY WARSZAWA — 
— PRAGA CZESKA 

WARSZAWA. PAT. — W piątek na 
kortach Legji rozpoczął się zianwszy w se- 
zanie międzymiastowy mecz tenisowy ро- 
między reprezentacjami Warszawy i- Pra- 
gi Czeskiej. — Wanszawa jes: reprezento- 
wama przez Tłoczyńskiego i Wnimana w 
zrze pojedyńczej, przez Tłoczyńskiego i 
Jerzego Stolarowa. w grze podwójnej. — 
Barw Pragi bronią Hscht i Malesk. 

Pierwszego dnia rozegrano dwa single. 
Hecht pokonał Wittmama stosunkowo ła- 

two 6:2, 6:4, 6:2. Tłoczyński wywalczył z 
tsujem zwysięstwo u Maiecka 7:5, 4:6,
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SILVA RERUM Dookoła zbrojeń niemieckich 
Będą one uważane za złamanie traktatu wersalskiego 

Co TO JEST CZTEROLETNIE GIMNA- 
ZJUM? 

Gazeta Lwoska (129) zawsze szero- 
ko uwzględniająca sprawy szkolne za- 
mieściła obszerny artykuł na temat nowe 
go typu gimnazjum. Jak wiadomo, od je- 
sieni zostaną zlikwidowane dwie pierw- 
sze klasy gimnazjalne i, zgodnie z nową 
ustawą, klasą pierwszą będzie dotychcża- 
sowa trzecia. 

Z nowym rokiem szkolnym 1933 — 34 
wchodzi w życie pierwsza klasa czteroletniego- 
gimnazjum według nowego ustroju. Do tej kla 
sy będzie przyjęta bez egzaminu obecna dru- 
ga klasa gimnazjalna dawnego typu. W przy- 
szłym więc roku szkolnym w każdem gimna- 
zjum będą się znajdowały następujące klasy: 
pierwsza klasa gimnazjum czteroletniego nowe- 
go ustroju, czwarta klasa dawnego typu i na- 
stępne aż do klasy ósmej. Klasy trzeciej, dru- 
giej i pierwszej w nowym roku szkolnym już 
nie będzie. Tak samo zniknie pierwszy i dru- 
gi kurs w seminarjach nauczycielskich, pozo- 
staną tylko kursy 3-ci, 4-ty i 5-ty. 

Okres wprowadzania nowych form 
zawsze wytwarza na pewien czas sytua- 
cję dość skomplikowaną. W obecnym 
wypadku dotyczy to przedewszystkiem 
młodzieży szkół powszechnych, która bę 
dzie miała do wyboru dwie drogi: podług 
starej ustawy i podług nowej. 

Młodzież, kończącą obecnie 7-klasową szko 
łę powszechną, będzie mogła zdawać: 1) do 
czwartej klasy dawnego typu na dotychczaso- 
wych warunkach, 2) do pierwszej klasy nowe- 
go ustroju na nowych warunkach. Przepiso- 
'wym wiekiem dla pierwszej klasy jest rozpo- 
częcie w roku szkołnym 1933 — 34 13-go, a 
nieprzekroczenie 16-g0 roku życia, Dzieci za- 
tem w tym wieku, które ukończyły 7-mą kla- 
sę szkoły powszechnej, mogą zdawać bądź do 
kłasy 4-tej, dawnego typu, bądź do klasy 1-ej 
nowego ustroju. Dzieci, kończące w obecnym 
roku szkolnym 6-tą klasę szkoły powszechnej, 
mogą zdawać tylko do pierwszej kłasy nowe- 
go ustroju, o ile złożą egzamin wstępny. Egza- 
nim ten będzie z następujących przedmiotów: 
z języka polskiego, z arytmetyki wraz z geo- 
metrją i z przyrody, przyczem egzaminator 
z języka polskiego ma zbadać wiadomości z 
historji, a egzaminator z przyrody — niezbęd- 
ne wiadomości z geografji. Egzamin odbywać 
się będzie na podstawie materjału naukowego, 
zawartego w ramach programu sześciu klas 
szkoły powszechnej. 

Przy egzaminach szczególną uwagę 
będą egzaminatorzy zwracali na ogólny 
poziom inteligencji kandydata. 

Przy egzaminie zwracać się będzie uwa- 
gę nietylko na przygotowanie naukowe ucznia, 
ale w głównej mierze na poziom umysłowy kan 
dydata i jego inteligencję. jeżeli więc kandy- 
dat z jednego przedmiotu nie dopisze, natomiast 
wykaże lepsze przygotowanie w innych przed- 
miotach i odpowiednio rozwinięty stopień in- 
teligencji wynik egzaminu będzie uważany za 
pomyślny na tej podstawie może być przy- 
jęty do pierwszej klasy nowego ustroju. Jeżeli 
kandydat zda egzamin z wynikiem pomyślnym, 
a w zakładzie, w którym zdaje, zabraknie miej- 
sca, wówczas może zażądać zaświadczenia, na 
podstawie którego może być przyjęty w każ- 
dym innym zakładzie bez egzaminu powtórne- 

О. 
Kandydaci, którzy nie ukończyli 6 klasy 

7-klasowej szkoły powszechnej, lecz jakąś szko 
łę 3, 4, czy 5-cio klasową z programem szko- 

" ły 6-cioklasowej, lub wogóle uczyli się prywat- 
nie, — mogą być także dopuszczeni do egza- 
minu wstępnego do pierwszej klasy gimnazjał- 
nej nowego ustroju. Ci jednak zdają egzamin 
na innych warunkach, to znaczy: albo rozsze- 
rzony, albo ze wszystkich przedmiotów w ra- 
mach programu naukowego sześciu klas szkoły 
powszechnej. 

Nowe gimnazjum będzie miało cał- 
kiem inne oblicze, niż gimnazjum dotych 
czasowe: różnić się zasadniczo będzie 
tak pod względem programów, jak i ce- 
lem, do którego będzie dążyło: 

Nowe czteroletnie gimnazjum będzie miało 
tylko jeden typ, to znaczy jeden i ten sam typ, 
to znaczy jeden i ten sam program naukowy 
w całem Państwie. W pierwszej klasie będą 
następujące przedmioty: religia, język polski, 
język łaciński, język obcy (niemiecki, francu- 
ski, angielski — zależnie od wyboru danego 
zakładu), historja, geogratja, przyroda, mate- 
matyka, gimnastyka i t.zw. zajęcia praktyczne 
w ogólnej ilości 30 godzin tygodniowo. 

Nowe gimnazjum nie będzie bynajmniej 
połową dawnej, 8-kłasowej szkoły średniej. Bę: 
dzie ono miało odrębny, bardzo szczegółowo 
opracowany, program naukowy, osobne pod- 
ręczniki i specjalną metodę nauczania. Przed- 
mioty naukowe będą traktowane z zupełnie in- 
nego punktu widzenia. Naczelnem hasłem no- 
wego gimnazjum będzie zbliżenie szkoły do 
życia, bezpośredni kontakt z rzeczywistością, a 
specjałnie rzeczywistością państwowości pol- 

    

OŚWIADCZENIE ANGIELSKIEGO 
MINISTRA WOJNY 

LONDYN PAT. — Na wczorajszem posie- 
dzeniu Izby Lordów minister wojny lord Haiłs- 
ham złożył oświadczenie, że wszelkie zakusy 
ponownego uzbrojenia się Niemców będą trak 
towane jako złamanie postanowień traktatu 
wersałskiego i wywołają sankcje, przewidziane 
w traktacie wersalskim. Oświadczenie to wy- 
wołało w całej Angljż olbrzymie wrażenie. 

Poglądy ministra Hailshama, który obok 
Baldwina jest najwpływowszym przywódcą 
rządzącej partji konserwatywnej, uważane Są 

jako poglądy całego gabinetu. i 
W každym razie wiadomo, že minister Simon 
solidaryzuje się całkowicie z wywodami Hails- 
hama, podobrfie jak i premjer Mac Donald— 
Co do wicepremjera Baldwina, to oczywiście 
jego poglądy zgodne są z poglądami ministra 
wojny. To samo można powiedzieć o kancle- 
rzu skarbu Neville'u Chamberlain'ie, Również 
znaczna część uświadomionej opinji angielskiej 
podzieła poglądy Hailshama, 

Na piątek wyznaczono specjalne posiedze- 
nie gabinetu celem omówienia sprawy kryzysu 
konierencji rozbrojeniowej. Konilikt z Niemca- 
mi uważany jest w Londynie za niepożądane 
zjawisko i bardzo ostro krytykowany. 

WRAŻENIE W PARYŻU 

PARYŻ PAT. — Paryskie koła polityczne 
widzą w przemówieniu łorda Hailshama odpo- 
wiedź na artykuł Neuratha, zakomunikowany 
wczoraj przedstawicielom prasy międzynarodo- 
wej w Genewie i nie wątpią, że lord Hails- 
ham był wyrazicielem poglądow całego rządu 
brytyjskiego. 

LORD CECIL RÓWNIEŻ POTĘPIA 
STANOWISKO NIEMIEC 

PARYŻ PAT. — Londyński korespondent 
Havasa podaje streszczenie przemówienia Юг- 
da Cecila, wygłoszone na wczorajszem posie- 
dzeniu Izby Lordów. Mówiąc 0 zagadnieniu 
rozbrojenia, lord Cecil potępił energicznie sta- 
nowisko Niemiec, wyrażając nadzieję, że rząd 
za żadną cenę nie zgodzi się na uzbrojenie się 
Rzeszy, którą to sprawę Rosenberg usiłował u- 
czynić przedmiotem targów. 

PODKOMITET GABINETU BRYTY|- 
SKIEGO © POLITYCE NIEMIEC 

W GENEWIE 

LONDYN PAT. — Podkomitet rozbrojenio- 
wy gabinetu brytyjskiego, pod przewodnict- 
wem premjera i przy udziale wicepremiera 0- 
raz ministrów spraw zagranicznych, wojny, ma 
rynarki i lotnictwa, rozpatrywał dzisiaj sytua- 
cję wytworzoną przez obstrukcyjną politykę 
Niemiec w Genewie. 

Podkomitet zajął stanowisko, całkowicie s0- 
lidaryzujące się z oświadczeniem ministra woj- 
ny lorda Hailshama, złożonem wczoraj w Izbie 
Lordów. Gabinet brytyjski jest zdania, że sytua 
cja dojrzała do tego, aby zająć wobec Niemiec 
bardzo zdecydowane stanowisko i zmusić do 
ujawnienia postułatów niemieckich. w razie zaś 
odrzucenia tych postułatów przez konierencję 
rozbrojeniową i podjęcia przez Niemcy zbro- 
jeń na własną rękę wbrew traktatowi wersal- 
skiemu, rząd Wielkiej Brytanji gotów byłby 
wystąpić celem zastosowania postanowień art. 
213 traktatu wersalskiego. Na wypadek, gdyby 
Niemcy sprzeciwiały się wykonaniu  postano- 
wień tego artykułu, sprawa oparłaby się o Ra 
dę Ligi Narodów, która, opierając się na art. 
15 paktu Ligi, mogłaby zwykłą większością gło 
sów zastosować wobec Niemiec sankcję. 

Tak interpretują koła miarodajne oświadcze 
nie Hailshama, które zresztą wywołało pop- 
łoch w kołach niemieckich i spowodowało w 
piątek rano wizytę ambasadora von Hoescha 
u delegata amerykańskiego Normana Davisa. 
Ambasador niemiecki prosił delegata amerykań 
skiego o pośrednictwo, zapewniając, że Niem- 
cy nie mają zamiaru zrywać konferencji w Ge- 
newie. 

NASTROJE ANTYNIEMIECKIE 
W ANGLJI 

LONDYN PAT. — Najbardziej wy- 
mownym dowodem nastrojów antyniemie 
ckich, jakie opanowały społeczeństwo 
angielskie, jest artykuł wstępny w orga- 
nie świata finansowego i handlowego 
„Financiał News*, który zazwyczaj repre 
zentował siery niemieckie City londyń- 
skiej. 

W artykule tym, zatytułowanym: — 
„Powiedz Niemcom, — dziennik nawią- 

roo ai A į 

skiej, która przy każdym przedmiocie, przy kaž- 
dym zabiegu wychowawczym, musi być jaknaj- 
wyraźniej podkreślana. Nauka niema być „na- 
dziewaniem* ucznia wiadomościami, lecz prze- 
żywaniem wiedzy, samodzielnem  przetrawie- 
niem nabywanych wiadomości, stosowaniem 
wiedzy do życia i do potrzeb państwowych. 

Lector. 

Z miłości 
O godzinie 8.30, pół godziny przed 

pisemnym egzaminem dojrzałości, przy- 
chodzą z kuratorjum zalakowane koper-- 
ty z tematami. Należy je otwierać uro- 
czyście wobec sali, wypełnionej abiturjen 
tami, demonstrując nienaruszone pieczę- 
cie. Rzecz inna, iż bywają wypadki, że 
abiturjenci znają tematy poprzedniego 
wieczora i mają w kieszeniach długo- 
montażowe harmoniki papieru, zapisane 
maczkiem. Komisji jednak maturalnej 
chodzi zawsze o zachowanie ceremonja- 
łu. Upomniawszy więc abiturjentów, że 
muszą opracować zadania samodzielnie, 
że wszystkie „niedozwolone pomoce nau- 
kowe* będą skonfiskowane, a winowaj- 
ca usunięty z sali—przewodniczący ko- 
misji rozcina pod światło kopertę i roz- 
poczyna dyktowanie tematów. Z trzech 
wybierają abiturjenci jeden. Jaki? Oczy- 
wiście taki, który najlepiej znają, który 
im najbardziej odpowiada, do którego 
ewentualnie mają ściągaczkę. 

Raz przysłano, pamiętam, temat z li- 
teratury sformułowany w sposób nastę- 

pujący: 
„Który z utworów Mickiewicza podo- 

ba mi się najwięcej i dlaczego?" 

Nie sądzę, żeby temat był tewelacyj- 
ny. Powraca on co roku, tylko zamiast 
Mickiewicza pakuje się Słowackiego, 
Krasińskiego, Sienkiewicza, Wyspiańskie- 
go etc. I stało się nienaruszalną tradycją, 
że jeśli Mickiewicz — to naturalnie naj- 
więcej podoba się Pan Tadeusz, dlatego 
że Chrzanowski napisał książkę „Za co 

powinniśmy kochać Pana Tadeusza; je- 
żeli Słowacki — to Anhelli, no bo sam 
poeta mówił o tym utworze, że mógłby 
go deklamować przed Chrystusem; do- 
szło do Krasińskiego — więc Przedświt, 
i tam dalej. 

Wszelako zdarzyło się wówczas, że 
jeden z abiturjentów uznał za „najbar- 
dziej podobający się mu* ten wiersz 
Mickiewicza, który zaczyna się od słów: 

Nad wodą wielką i czystą 
Stały rzędami opoki, 
A woda twarzą przejrzystą 
Odbiła kształty ich czarne... 

Zakończenie zaś ma przejmujące: 
Skałom trzeba stać i grozič, 
Obłokom deszcze przewozić, 
Blyskawicy grzmieć i ginąć, 
Mnie płynąć, płynąć, płynąć. 

Abiturjent dokonał t. zw. analizy kry 
tyczno-literackiej wiersza (tego go nau- 
czono w szkole); a potem wyraził za- 
chwyt samodzielny dla wysokiej poezji, bi 
jącej z niego; rozpatrzył go na tle pobytu 
Mickiewicza w Lozannie; dostrzegł w trzy 
krotnem „płynąć niepokój i oczekiwa- 
nie. Poprawiając jego pracę, doznałem 
wzruszenia i radości. Mniejsza z tem, że 
jeden chłopiec wyłamał się z szablonu. 
Ale ten chłopiec jest żywy i czujący, ro- 
zumie poezję, ma swoje zdanie, umie je 
uzasadnić w sposób swoisty i niezależ- 
ny. Cóż z tego, że jego wypracowanie 
jest krótkie? Nie rozwodnił go, jak tamci, 
którzy wierzą, że w literaturze trzeba bu= 
jać. Chłopiec zna wartość słowa. Posta- 
wiłem mu notę bardzo dobrą, i gdyby 

zuje do wizyty Rosenberga, którego wzy 
wa, aby powiedział Hitlerowi i Niem- 
com całą prawdę o tem, co o rządzie Hit 
lera myśli Anglja. Dziennik wyraża na- 
dzieję, że z pobytu swego Rosenberg wy 
niesie szereg doświadczeń. Przedewszyst 
kiem Rosenberg i jego mistrz powinni 
zrozumieć, że o ile w latach ubiegłych 
Wielka Brytanja odnosiła się z sympatją 
do idei rewizji traktatu wersalskiego, © 
tyle obecnie olbrzymia większość opinii 
aagielskiej jest temu gwałtownie przeci- 
wna. Niedopuszczenie do ponownego u- 
zbrojenia Niemiec, niezależność Austrji 
od Rzeszy Niemieckiej, integralność pół- 
nocnego Szlezwigu, Saary, polskiego Gór 
nego Śląska i korytarza polskiego — 
stały się w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
podstawowemi zagadnieniami. Mimo, że 
upłynęły trzy miesiące do dojścia Hitlera 
do władzy, nic nie wiadomo o programie 
gospodarczym Hitlera. Narazie — pisze 
daleį „Financial News“ — zasady ekono 
miczne Hitlera mało się różnią od komu 
nistycznych. Niemcy zraziły sobie wszy- 
stkich. Nawet stosunki z Mussolinim 0- 
ziębiły się. Natomiast zbliżenie politycz- 
ne między Francją a Wielką Brytanją 
wzrasta z dnia na dzień. 

JAK ODBYŁO SIĘ UBOLEWANIE 
Z POWODU WIEŃCA? 

LONDYN PAT. — W związku z iniormacją 
agencji Reutera, jakoby brytyjski minister 
spraw zagranicznych wyrazić miał ambasadoro 
wi Niemiec w Londynie ubolewanie z powodu 
wydarzenia z wieńcem, złożonym w imieniu Hit 
lera przez Rosenberga, w Foreign Office wyjaś 
niają, że wiadomość ta nie iłustruje Ściśle istot 
nego stanu rzeczy. Sir John Simon żadnego u- 
bolewania ambasadorowi von Hoeschowi  ofi- 
cjalnie nie składał, natomiast spotkawszy go 
przypadkowo na przyjęciu dworskiem w Bu- 
ckingham Palace, w kilkuminutowej prywatnej 
rozmowie między innemi dał wyraz swemu ubo 
lewaniu z powodu tego wydarzenia. Rzecz 0- 
czywista, że nie było to ubolewanie  oficjałne, 
ani formalne, tylko zwrot grzecznościowy w 
prywatnej rozmowie, który ze strony niemiec- 
kiej wykorzystany został niesłusznie jako oli- 
cjalne przeproszenie, czemu Foreign Office sta 
nowczo zaprzeczą, 

WYWIAD MIN. PAUL'- BONCOURA 

PARYŻ PAT. — Minister spraw zagranicz 

nych Paul - Boncour udzielił prasie obszerne- 

go wywiadu, w którym poruszył ostatnie wy- 

darzenia genewskie i stosunki z Rzeszą Nie- 

miecką. — Minister ze szczególnym naciskiem 

zwrócił uwagę na walkę rozgrywającą Się 0- 

becnie w Genewie w łonie komitetu eiektywów 

podkreślając jednocześnie wielkie znaczenie 0- 

świadczeń angielskiego ministra wojny Hails- 

hama oraz lorda Cecila podczas wczorajszej de 

baty w Izbie Lordów. В 8 - 

Delegat angielski w Genewie, moj przyja- 

ciel Eden — oświadczył Paul - Boncour — sta 

le udziela poparcia jak najbardziej lojalnego 

delegatom trancuskim. _ г НЕ 

izba lordów również wyraziła uznanie wo- 

bec dowodów zimnej krwi, jakie składa Fran- 

cja od szeregu miesięcy wobec wypadków nie 

mieckich. Uznanie to dotyczyło również stałych 

wysiłków Francji, zmierzających do zapobieże 

nia rozbiciu konterencji rozbrojeniowej Paul - 

Boncour z radością przypomniał poparcie, jakie 

go Anglja udzieliła tezie francuskiej w Gene- 

wie. : Ž 

Minister powiedział: „W sprawie Schupo i 

w sprawie charakteru wojskowego niemieckich 

formacyj większość. komisji wypowiedziała się 

na korzyść naszej tezy. Anglja jest z nami, za- 

jęła to samo stanowisko” i dodał, że w razie 

gdyby nieustępliwość niemiecka eszkodziła 

zawarciu ogólnej konwencji, dotyczącej reduk- 

cji zbrojeń, w takim razie traktat wersalski 2- 

bowiązywałby w całej pełni. 

Mówiąc o pakcie 4-ch i o rozmowach wa- 

szyngtońskich, Paul - Boncour oznajmił, że 10- 

, kowania z Włochami trwają w atmosierze po- 

myślnej i że zgodnie z postanowieniem rady 

KAniskców Daladier wysłał do ambasadora iran 

cuskiego w Waszyngtonie instrukcje, polecają- 

ce mu kontynuowanie rozmów  dyplomatycz- 

nych, tak szczęśliwie zapoczątkowanych przez 

Herriota. 

„WARJACKIE WYSTAPIENIA 
W GENEWIE“ 

BERLIN PAT. — Uchwała genewska w 

sprawie uznania niemieckich organizacyj woj: 

skowych za zdatne do użycia w czasie wojny 

wywołała w prasie niemieckiej bardzo ostrą 

reakcję. 
„Deutsche Zeitung* doniesienie swe zatytu- 

łowała: „Warjackie wystąpienia w Genewie. — 
„Local Anzeiger* pisze, że jeżeli komisje kon- 

ierencji rozbrojeniowej powezmą jeszcze inne 
tego rodzaju decyzje, to nawet dła najbardziej 
ograniczonych stanie się jasnem, że przy po- 
mocy tego rodzaju metod nie zabezpieczy się 
pokoju w Europie. 

Fiasco rozmów z Niemcami 
GENEWA PAT. — Narada delegatów 5-ciu 

wielkich mocarstw pod przewodnictwem Hen- 
dersona zakończyła się na krótko przed półno 
cą definitywnem stwierdzeniem fiasca rozmów 
z. Niemcami. 

Prezydjum  konierencji zbierze się dzisiaj 
dla rozpatrzenia sytuacji i stormułowania pro- 

pozycyj dła komisji głównej co do dalszych 
łosów konierencji. Posiedzenie komisji głównej 
odbędzie się w sobotę. | | + 

Delegaci mocarstw uwažają, že naležy w ko 
misji głównej rozpocząć debatę, która pozwoli 
międzynarodowej opinji publicznej stwierdzić 
odpowiedzialność Niemiec za fiasco konterencji 

Doie katastrofy lotnicze 
WARSZAWA (telefon własny). — W Dęb- 

linie nad lotniskiem wojskowem podczas lotów 
ćwiczebnych wydarzyła się wstrząsająca kata-* 
strofa. W pewnym momencie do lotu wystar- 
towały dwa samołoty:, załogę jednego stanowi 
li: płut. - piot Dyja i obs. por. Michalak, dru- 
giego: plut. - pilot Ustjanowski i obs. pchor. 
Stefanik. 

Po zatoczeniu kilku kół dwa samoloty zde- 
rzyły się w powietrzu. Plut. - pilot Ustjanow- 
ski zdołał się uratować skokiem ze spadochro- 
nem, natomiast pozostali trzej lotnicy ponieśli 

śmierć na miejscu. 
Z Warszawy wyleciała niezwłocznie po wy 

padku specjalna komisja dla zbadania przyczyn 
katastroiy. 

jednocześnie niemał nad lotniskiem Moko- 
towskiem wydarza się druga katastrofa. Piloto- 
wany przez kpr. rezerwy  Jankiewicza aparat 
wskutek defektu motoru spadł z niewielkiej wy 
sokości łamiąc trzy słupy i niszcząc parkan 
drewniany. 

Szczęśliwym zbiegiem pilot odniósł 
lekkie obrażenia. 

tylko 

19-letni chłopiec zamordował 
POLICJANTA I SWEGO PRZYJACIELA 

WARSZAWA. (telefon własny). — Z Pa- 
bianic donoszą o niezwykłem podwójnem mor- 
derstwie, Ltórego dokonał 19-letni chłopiec na 
zwiskiem Bronisław Dziuba — który ob. 
racał się w podejrzanem towarzystwie, zaprzy 
jaźnił się z niejakim Jaszczakiem i począł mu 
bałamucić narzeczoną. Wywołało to awanturę, 
w której rezultacie Dziuba zaczął się odgrażać 
że zabije swego przyjaciela. Na to Jaszczak za 
wiadomił policję, że Dziuba posiada rewolwer. 

Do Dziuby delegowano posterunkowego 

Bomba w konsulacie a 
LONDYN PAT. — Dzisiaj rano w angiel- 

skim konsulacie generalnym w Mukdenie zna- 
leziono bombę, którą zdołano usunąć, zanim na 
stąpił wybuch, pomimo, że lont przy bombie w 
chwili jej znalezienia był już zapałony. Podob 
ną bombę znaleziono w amerykańskim konsu- 

ode mnie zależało, zwolniłbym go od ust- 
nego egzaminu. Przewodniczący wszakże 
innego był zdania. Utrzymywał, że abi- 
turjent nie czytał zapewne nic z Mickie- 
wicza, skoro wybrał sobie jakiś wier- 
szyk; że poprostu wykręcił się sianem. 
Trzeba go dobrze przycisnąć na ustnym 
— powiedział i zmniejszył notę do „do- 
statecznej'. Zmęczyłem się, przekonywu- 
jąc przewodniczącego. Nie skutkował 
nawet ten elementarny argument, że prze 
cie temat mówił o utworze „„podobają- 
cym się”, nie zaś najdoskonalszym czy 
za najdoskonalszy powszechnie uznanym. 
Abiturjent musiał składać ustny egzamin, 
był przyciśnięty odpowiednio przez prze- 
wodniczącego, i aczkolwiek wykazał 
dobrą znajomość literatury, przewodni- 
czący kręcił nosem. Nie był zadowolony, 
i już. I co mu kto zrobi? 

Obserwując, jak przewodniczący  ci- 
śnie ucznia, do którego, niewiedzieć ja- 
kiem prawem  psychologicznem, stracił 
zaufanie, powtarzałem sobie w myśli 
światłe instrukcje „w przedmiocie“ egza- 
minów maturalnych. „Mają one być 
sprawdzianem postępów, poczynionych 
przez ucznia w szkole; mają zaświad- 
czyć o sprawności umysłowej, o zasobie 
wiedzy, o wyrobieniu życiowem, 0 przy- 
gotowaniu do wyższych studjów, o zdol- 
ności do samodzielnego myślenia ''... 

— Szopka — uśmiechnąłem się — 
szopka. Jest wyrobienie, sprawność umy- 
słowa, samodzielność... I właśnie w tem 
wszystkiem widzi się podstęp, wykręt, 
nierzetelnošč. 

Na pociechę powiedziałem sobie w 
duszy (głośno nie mogłem), że mój prze- 
wodniczący jest wyjątkowo tępy. Ale 
któż zaprzeczy, że kuratorja lubią dele- 
gować do komisyj maturalnych właśnie 

Pszenicznego Zz poleceniem odebrania broni, — 
Gdy Dziuba zobaczył idącego ku niemu poste- 
runkowego, począł uciekać, a na wezwanie — 
„stój* — odpowiedział strzałatni, które trafiły 
Pszeniczysego w wątrobę. Przewieziony do szpi 
tala polic ant zmarł. = 

Po postrzeleniu policjanta Dziuba udał się 
do domu Jaszczaka, gdzie wszyscy jeszcze spa 
ii i bikoma strzałami zamordował swego przy 
jaciela, poczem zbiegł. 

nglelskim 
lacie generalnym dnia 9 bm. Władze mapdžur- 

skie utrzymują, że zamachy były zorganizo- 

wane w obydwu wypadkach przez Chińczy- 

ków, którzy w ten sposób chcieli wywołać na- 

prężenie stosunków z Anglją i Stanami Zjed- 

noczonemi. 

ten gatunek przewodniczącego, albowiem 

cechuje go sumienność w wypełnianiu 0- 

bowiązków oraz pilne zapisanie wszyst- 

kich formularzy i arkuszy egzaminacyj- 

nych. 
* * * 

Ten drobny ale znamienny wypadek 
z mojej praktyki nauczycielskiej przypo- 
mniał mi się, kiedym przeczytał w dwóch 
ostatnich numerach „„Epoki** dwa artyku- 

ły o maturze. Zbliża się jej czas, nic dzi- 

wnego, że zaczynają o niej pisać. Matu- 

ra, tak jak „królewicz maj*, jak „surowa 

zima musi rodzić okolicznościowe ka- 

wałki. 
Artykuły w „Epoce* noszą mocne na- 

główki, Jeden nazywa się „Tortury w 
szkole”, drugi — „Dość tej męki*. My- 
ślę, że w nagłówkach jest przesada. Mi- 
mo wszystko maturę składają młodzi, 
zdrowi, wysportowani chłopcy i dziew- 
częta: czasami nawet trochę męki może 
im wyjść nadobre. Chodzi o jedno: aby 
męka miała cel i logiczne uzasadnienie, 
aby w skutkach była owocna. > 

I oto, rację ma p. Zygmunt Micha- 

łowski w artykule, krzyczącym o męce, 
że istotnie trudno doszukać się w niej ce- 
lowości. 

„Kto u kogo sprawdza postępy w nau 
ce i zasoby wiedzy? Nauczyciel u swego 
ucznia. Ten sam nauczyciel, który przez 
szereg lat miał doczynienia z tym samym 
uczniem. Przez ten szereg lat zdążył 
wychowanka swego poznać aż nadto 

dobrze i wszechstronnie, wyrobił sobie 

nie dorywczy i powierzchowny, ale na 
gruntownej obserwacji i znajomości rze 
czy oparty sąd o uczniu. Czy wobec tego 
jedna, ostatnia, podczas egzaminu wyko- 
nana praca piśmienna, czy jedna, ostat- 
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Obrady XI Zgromadzenia Zw. Naucz. Polskiego 
PIERWSZY DZIEŃ 

W piątek dnia 12 maja w południe roz- 
poczęły się w sali Śniadeckich USB trzy- 
dniowe obrady XI Zgromadzenia Okręgo- 
wego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
m Wilnie przy udziale kilkuset delegatów 
z terenu województwi wileńskiego i nowo- 
gródzkiego oraz 4 powiatów województwa 
białostockiego. 

Otworzył zjazd prezes związku poseł 
Stanisław Dobosz dłuższem przemówieniem 
zazmaczając, iż Związek liczy ponad 4.000 
tysiące członków, 21 oddziałów. powiato- 
wych i obejmuje mniej więcej 70 procent 
nauczycielsywa szkół powszechnych i śre- 
dnich. Następnie mówca skreślił działal 
ność Zwiądbu na polu pracy spoleczno-o- 
światowej i zawodowej. 

Nastąpiły przemówienia powitalne za- 
proszonych na zjazd gości, mianowicie p. 
wojewody: wileńskiego i przedstawicieli 
wielu instytucyj i| organizacyj. 

Pierwszy przemówił p. wojewoda Jasz- 
czolt witając zjazd i życząc mu owocnych 
tolbrad. (Pan wojewtoda podkreślił, iż pum'- 
mo złych konjunktur, wynikających z kry- 
zysu, prace społeczno- oświatowe nauczy- 
cielstwai nie załamały się. Nauczycielstwu 
powierzone jest wielikie zadanie — praca 
z punktu widzenia interesu państwowego, 
praca od podstaw, budowanie £undanten- 
tów: dla wyksztaleenia typu dzielnego oby- 
watela, który potrafi sprostać obowiązkom 
i zadaniom, piętrzącym się zarówn» dziś, 
jak i na najbliższą przyszłość nad Rzeczą- 
pospolitą. Krzewienie gorącego umiłowa- 

nia i przywiązania do państwa. — otv za- 
damie nauczycielstwa. Z drugiej strony, ma 
jąc kontakt ze stanszem społeczeństwem 

  

— mówił pan. wojewoda — macie pauvwie 
możność i obowiązek oddziaływania ca to 
społeczeństwo w sensie szerzenia za'ntere- 
sowanią kulturą, przywiązania do państwa 
i umiłowania Ojezyzmy. Jest to praca nie- 
słychanie zaszczytna, ale też i bardze Э@- 
powiedzialna. Wojewoda zakończył złoże- 
niem życzeń, aby mauczycielstwo podołało 
swej pracy ku pożytkowi Rzeczypospolitej 
i ażeby obrady zjazdu były w też pracy 
nauczycielstwtu pomocne, 

Następnie przemawiali, witając zjazd i 
życząc pomyślnych obrad, kurator. Szelą- 
gowski, J. M. rektor Opoczyński, delegat 
zarządu głównego Stefan Drzewiecki z War 
szawy, ławnik Safarewicz imieniem mia- 
sta Wilna, mjr. Zaucha wi imieniu Przy- 
sposobienia Wojskowego i wiele innych о- 
sobistości. 

Przedstawiciel Związku Legjonisiów >. 
mjr. Kozłowski i przedstawiciel! Zwiąsku 
Strzeleckiego kpt. (Ptaszyūski  įpodkreslili 
w: swych przemówieniach te nieprzenwa- 

me od zarania niepodległości więzy, łączące 
mauczycielstwo polskie z legjonistami i 
strzelcami. 

Obecni byli na zjeździe jako goście >. 
prezes Izby Skarbowej Ratyński, dyrektor 
[РКО Biernacki, starostowie Kowalski i 
Tramecourt, prezes Federacji PZIOO Góra, 
prezes Związku Inspektorow Szkolnych 
Starościak, który również wygłosił prze- 
mówienie powitalne i wiele innych wybit- 
nych osobistości. 

Po przemówieniach zjazd przystąpił do 
obrad, które zainaugurował delegat zarzą- 
du głównego Drzewiecki referatem na te- 
mat „Nowe programy szkolne”, 

  

P. Premjer J. Jędrzejewicz w i. P. S. 

  

W dniu dzisiejszym odbyło się w Instytucie Propagandy Sztuki otwarcie nowej wystawy. O- 

twarcia wystawy dokonał p. prezes Rady Ministrów Janusz Jędrzejewicz. 

widzimy p. premjera, 

  

Na zdjęciu naszem 

przecinającego wstęgę. * 

  

„WIERSZYKI i ZABAWY” 
CENA 1 ZŁ. 

książeczka dla dzieci STANISŁAWY STUDNICKIEJ 
z rysunkami KRYSTYMY WRÓBLEWSKIEJ 

do nabycia we wszystkich księgarniach 

  

nia, kwadrans trwająca rozmowa z ucz- 
niem podczas egzaminu ustnego może 
zmienić i obalić przez lata wyrabiany 
sąd o uczniu? I czy jest do pomyślenia, 
by uczeń dobry, dopuszczony do egzami- 
nu ostatecznego mógł go nie zdać i by 
uczeń zły mógł być do takiego egzaminu 
dopuszczony? Bezcelowość zabiegu egza 
minacyjn'ego zdaje się być aż nadto wy- 
raźna. Nie można go uważać za miarę, 
którą należy należy zmierzyć dojrzałość. 

P. Wanda Karczewska skolei w dru- 
gim artykule tak zapatruje się na matu- 
Te" 

„Może być ona tylko sprawdzianem 
przytomności umysłu, próbą zimnej krwi, 
egzaminem ze sprytu, po którego szczę- 
šliwem przebyciu blady i drżący delik- 
went mówi nie bez dumy: udało się! To 
„udało 51е° lub „wpadłem* jest dowo- 
dem, że młodzież doskonale zdaje sobie 
sprawę z przypadkowości próby, zależ- 
nej w dziewięćdziesięciu procentach od 
ślepego trafu, t.j. od zapieczętowanej ko- 
perty z nieznanym tematem, a zaledwie 
w dziesięciu od nabytej wiedzy, sparali- 
żowanej strachem w czterech piątych. 

Ocena więc matury wypada druzgo- 
cąco: bezcelowość i przypadkowość. 
Jeżeli dodać do tego świadectwo, wyda- 
ne jej przez Tomasza Manna, pozostaje 
jjedno: postawić wszystkich  egzamina- 
torów w stan oskarżenia. Znakomity pi- 
sarz powiada: 

„Owe przez długie dni ciągnące się 
tortury szkolne, w ciągu których młodzi 
ludzie muszą, przy użyciu środków usu- 
wających sen, okazać się encyklopedja- 
mi wędrownemi, — ten egzamin, na któ- 
rym spaliłaby się większość egzaminato- 
rów, z jego nieludzkością, szkodliwością 
i wyszukaną zbytecznością — może być 

broniony tylko wskutek braku miłości do 
młodzieży”. 

Brak miłości do młodzieży! Jakie 
paradoksalne ujęcie! Powiedzmy które- 
mukolwiek z pedagogów, że nie ma mi- 
łości do młodzieży: będzie to . poczyty- 
wał nietylko za najcięższy zarzut, uczy- 
niony pedagogji, ale i za obrazę osobi- 
stą. 

Że matura jest bezcelową, przypad- 
kową i wypływająca (czasami, czasa- 
mi.) z braku miłości do młodzieży, 
świadczyć może pewien, niepozbawiony 
dramatycznego komizmu fakt, jaki miał 
miejsce w jednem z gimnazjów. Jednego 
roku wydano tam maturę, jak to się mó- 
wi, stuprocentową — wszyscy ucznio- 
wie złożyli. Być może, dyrekcja gimna- 
zjum wychodziła z założenia, iż stupro- 
centowość jest najlepszą rekomendacją 
dla gimnazjum: tam przynajmniej uczą! 
Ale kuratorjum dało dyrekcji do zrozu- 
mienia, że nie wypada reklamować się, 
i przysłało na drugi rok przewodniczą- 

cego z gatunku sumiennie pełniących 
obowiązki. Ścięło się jakieś 30 pradas 
Skandal. Ja to rozumiem. Komisja pra- 
gnęła „wykazać się“ przed władzą i 
rżnęła uczniów. Z czystem sercem moż- 
na przeto powiedzieć, że w obydwu la- 
tach matura w owem gimnazjum była 
przypadkowa. Może w trzecim roku zna- 
leziono złoty środek. Lepiej go jednakże 
nie szukać na tych drogach, a poprostu 
znieść maturę. Będzie to nietylko z ko- 
rzyścią dla młodzieży, ale i dla pedago- 
gów, na których eksperymenty matural- 
ne, w guście powyższego, nie wpływają 
zapewne budująco. Znieśmy maturę z mi- 
łości do pedagogów. Wysz. 

—000— 
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Powietrza į stoūta! 
Więcej powietrza, więcej słońca i га- 

dości! 
Pod tem haslem organizuje się od 22 

do 28 maja „Tydzień Dziecka”. W ciągu 
tego tygodnia szeroko: będzie propagowa- 

na potrzeba opieki nad dziećmi, Wszelkie 
imprezy dochodowe przeznaczone są na 
fumdusz Kolonij letnich. 

Komitet „Tygodnia Dziecka'* opraco- 
wał program akicji w ten sposób, że cała 

dziatwa szkolna m. Wilna weźmie udział w 
wycieczkach zamiejskich, pochudach pro- 
pagandowych przez ulice i zabawach о- 

grodowych. Ę 
Środa 24 maja wolna będzie od zajęć 

szkolnych. W dniu tym odbędą się właśnie 

masowe wycieczki dziatwy szkolnej za 
miasto. Komitet zapewni wycieczkom do- 

starczemie punktów żywnościowych, ©r- 

kiestr itd. Staraniem Komitetu Dyrekcja 

Kolejowa uruchomi specjalny poeiąg dla 

dziatwy szkolnej. = 
Dnia Ю bm. w sali Urzędu Woje- 

wódzkiego odbyło się zebranie Sekcji Roz- 

rywkowej „Tygodnia Dziecka”, gdzie zo- 

stały. szczegółowo omówione sprawy, zwią- 

zane z wycieczkami i pochodem propagan- 

dowym dzieci w! dniu 25 maja. 

Społeczeństwo winno zwrócić uwagę 
ua akcję Opieki nad Dziedkiem i w zrozu- 

mieniu potrzeby tej akcji poprzeć wszel- 

kie imprezy. Między ininemi wieczorem. 24 
bm. w ogrodzie po-Bernardyńskim odbę- 
dzie się zabawa dziecinna, ma której nie 
powinno zabraknąć nikogo z najdrobniej- 
szym chociażby, datkiem na nzecz biednych 

dzieci, nie mających możności wyjazdu na 
wieś, 

Dia tych dzieci zorganizowane będą ko 
tonje letnie. 

W. Wilnie na ogólną ilość pnzeszło 25 
tysięcy dzieci. iw! wieku szkolnym — pra- 

wie 6 tysięcy nie ma absolutnie żadnych 
waraników zdrowotnych. Powietrze i słoń- 
ce dla tych dzieci, io kwestja 2—3 tysięcy 

  

złotych. Sporą część tej sumy pokrywa 
Ministerstwio, Majgistrat, Kasa Chorych, 
lecz znaczna część przypada na samo spo- 
łeczeństwo, które nie może pozostać obo- 
jętne na wezwanie. 

Zdrowie dzieci to zdrowie przyszłych o- 
bywateli, a! więe idh dzielność, sprawncść 
i przydatność w: pracy na jakiemkolwiek 
polu. 

Dajmy dzieciom jaknajwięcej sił na 

ich przyszłą pracę! Tad, C. 

Walne zebranie Ligi 
Morskiej 

W dmiu 11 bm. odbyło się zebranie kon- 
stytueyjne nowego zanządu Ligi: Monskiej 
4 Kolonjalnej, wybranego ma Walnem 
Zgromadzeniu członków L. M. i K. w dniu 
23 kwietnia bir. 

Zarząd ukonstytuow al się następująco. 
Prezes (p. wojewoda Jaszezołt, wieepre- 

zesi: p. rektor Ojpoczyński, p. adminai Bo- 
rowski, p. prezydent Szumański; skarbnik 
p. dyrektor Miłkowski, sekretarz p. dyrek- 
toe Kopeć. 

Sekcje ukonstytuowały się następu- 

Sekcja Propagandowa: przewodniczy 

cy p. wizytator Matuszkiewicz, człagik +: 
p. poseł Dobosz, p. mjr. Kozłowski, p. 

rektor Kopeć, p. Wolski i p. Rochowicz. 

Sekcja dochodów niestałych: przewiod- 
aiezący p. prezydent Szumański, czioniko- 
wie: komandor Blinstrup, p. dyrektor Mił- 
kowski. 

Referat Sportowiy objął p. Buczyński. 

Do zarządu schroniska 'w. Trokach w*- 
szli: p. prezydenit: Szumański i p. płk. Kiuk 
Szuster. 

Z ważniejszych spraw, które były przed 
miotem obrad pierwszego posiedzenią no- 
wego zarządu, zniajdowały, się sprawy: 
klubu żeglarskiego przy LM i K, „Święta 
Monza“ na terenie Okręgu Wileńskiego Li 
gi, organizacja Wileńskiego Okręgu Ligi 
oraz sprawa walnego zjazdu delegatów) L. 
M. i K,, który ma się odbyć w dniu 25 b. 
m. w Warszawie. 

Na posiedzeniu nowego zarządu uchwa- 
tono zatwierdzić statut Klubu Żeglarskie- 
go, uwzględmiając ścisłą Tączność organi: 
macyjną z Ligą,  przyczem w. dniach naj- 
bliższych, wobec zbliżającego się sezonu 
żeglarskiego, przekazać cały tabor Ligi mm 
"Trokach do dyspozycji wymienionego 
klubu. 

'W sprawie onganiizacji „Święta Morza” 
polecono komisji propagandowej natych- 
miastowe rozpoczęcie prac w tym kierunku 

W sprawie orgamizacji Okręgu — po- 
stanowiono zwiołać Zjazd Delegatów. O- 
knęgu Wileńskiego ma dzień 11 czerwca br. 
godz. 11, mi Izbie Rzemieślniczej w: Wilnie. 

W sprawie walnego zjazdu delegatów 

w Warszawie — postanowiono delegować 
ma zjazd od oddziału wileńskiego dwóch 

przedstawicieli, - 

Święto 6-tej Wileńskiej 
drużyny harcerskiej 

W dniach 13 i 14 bm. odbędzie się 
Skromny obchód! sześciolecia 6-tej Wileń- 

skiej Drużyny Harcerek z następującym 
programem : 

Dnia 13 bm. o godz, 18-tej odbędzie się 
'Wieczóv Harcerski 4 sali szkoły powsz. 
Nr. T (ul. Rydza-Śmigłego, róg Szeptye- 
kiego). Po części bandziej oficjalnej odbę- 
dzie się wieczornica harcerska. 

Dnia 14 bm. o godz. litej odbędzie się 

otwarcie wystawy i pamiątek: drużyny wi 
świetlicy: przyj ul. Zawialnej 16 m. 1. Wiy- 
stawa będzie otwarta w: miedzielę do go- 
dziny 15-tej, a później w ciągu całego ty- 
godnia od giodz. 17 do 19. 

Wstęp na wiieczornicę, wieczór hane. i 
wystawę bezpłatny. 

Wierzymy, że wszyscy przyjaciele i 
sympatycy (drużyny, oraz całe harcerstwo 
wileńskie weźmie liczny; udział w tem świę 
cie drużyny. 

©Ф
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GORĄCO POLECA SIĘ rzeczywiście zasługu- 

jącą na pomoc rodzinę z 8 osób: mąż od roku 
bez pracy. matka b. dobra praczka, również 
bez pracy, 6-ro dzieci w wieku od 12—2 lat. 
Obecnie naprawdę im wszystkim, a zwłaszcza 
dzieciom, grozi śmierć głodowa.  Najdrobniej- 
sze datki uprasza się składać w redakcji „Sło- 
wa” dla „Tel.". Rodzice chętnie podejmą się 

wszelkiej pracy. 

Wschód słońca g, 3,23 

Zachód słońca g. 7,07 

Boniłacego 
| TENENNIT JET 

PROGNOZA P0GODY P.LM.-£ 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju w dalszym ciągu pogoda 
pochmurna z zanikającemi deszczami. —Chłod- 
no. — Słabe wiatry z kierunków północnych. 

MIEJSKA 

— ZLIKWIDOWANA LINJ.A AUTO- 
BUSOWA. (Wobec nikłej frekwencji linja 

autobusowa nir. 5, obsługująca trasę ul. 
Zamkowa — Zarzecze, z dniem 34 bm. zo- 
stamie zlikwidowana. 

— NOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. — 
Wilmu przybyło w ostatnich tygodmiach 
kilkanaście mowych sklepów. Są to prze- 
ważnie przedsiębiorstwa sezonowe, sodo- 
wiarnie, sklepy owocowe itp. W tym sa- 
mym okresie zanotowano  alikwidowanie 
się 5 sklepów, przeważnie galanteryjuych. 

— URODZINY I ZGONY. W miesiącu 
kwietniu urodziło się wł Wilnie 654 niemo- 
wląt. W tym samym czasie zmarło 259 do- 

rosłych i 117 niemowiąt, 
Związków _ małżeńskich  chrześcijań- 

skich zawariio 86, innych wyznań 72. No- 
wych obywateli przybyło 19, wyjechało na 
stałe z Polski 112 osób. 

SPĘD BYDŁA. W ubiegłym tygo- 
dniu na targi miejskie sprowadzono 2260 
sztuk bydła i mienogacizny. Z tego 2185 
sztuk zakupiło miasto, 15 sztuk zakwestjo- 
nowała komisja lekarska, resztę zaś nabyły 
okoliczne gminy. 

WOJSKOWA 

— KARY ZA WYKROCZENIA WQOJ- 
SKOWE. 36 osób zostało ukaramych о- 
statnio grzywną i aresztem za nie stoso- 

wanie się do przepisów, obowiązujący. po- 
(borowych i rezerwistów. 

J POCZTOWA 

— OPŁATY RADJOFONICZNE. - — 
Z dniem 1 czerwca zostanie obniżona o 10 
proe. dotychczasowa taryfa za posiadanie 
radja. Na przyszłość opłata za тай)сой- 
biorniki będzie wiymosiła 3 zł., tj. tyle, ile 
pobierano przed wprowadzen em opłat na 
bezro! otnych. 

UNIWERSYTECKA 

— WCZORAJSZA: PROMOCJA. W dniu 
wczorajszym, w Anli Kolumnowej USB 
odbyła się uroczysta promocja na doktora 
praw, p. Stanisława Kodzia, długoletniego 
vice-prezesa Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich, korespondenta „Kurjera War- 
szawskiego* "w (Wilnie, 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akademiczek  po- 

wiadamia, że dnia 13 bm. o godz. 21 (bezpo- 
średnio po majowem) odbędzie się zebranie 
sekcji eucharystycznej w Domu Sodalicyjnym. 

SZKOLNA 
— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
Gimnazjum im. T, Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 
łu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. Gimnazjum im. T. Czackiego bę- 
dą czynne klasy od II do VIIl-ej. Egzaminy 
wstępne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum 
rozpoczną się w pierwszym terminie dnia 16 
maja o godz. 8 rano, w drugim terminie dnia 
15 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od 10 — 13 kancelarja gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10—56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkciny. 

— ZWINIĘTE GIMNAZJA, Zarządze- 
niem Kuratora Okręgu Szkelnego Wileń- 
skiego gimnazjum koedukacyjne dr. Izra- 

ela. Fuzera i Arona: Kaufmana w Klecku, 
uległo zamiknięciu z końcem bieżącego ro- 

ku szkolnego 1932-33, 

SPORTOWA 
— Bratnia Pomoc przy gimn. im. ]. Lele- 

wela organizuje zawody szermiercze o mistrzo 
stwo szkół średnich. и 

Zawody odbędą się w sali tegoż gimn. o 

  

  

godz. 11 w niedzielę 14 b.m. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Połączone posiedzenie I i III Wydziału 

T-wa Przyjaciół Nauk oraz Oddziału T-wa Hi- 
storycznego odbędzie sie dnia 13 bm. w sobo 
tę o godz. 7 wiecz. w lokalu T-wa Przyjaciół 
Nauk (Lelewela 8). Na porządku dziennym re 
feraty; 1) p. dyr. Turkowskiego pt. „Sprawa 
metody wyd. materjałów histor. - literackich z 
papierów drukarni Żawadzkich; 2) p. M. Duna 
jówny pt. „Z lat uniwersyteckich Tomasza 
Zana“. 

— Zebranie Koła b. Wychowanek gimn. 
S. S. Nazaretanek odbędzie się w niedzielę dn. 
14 bm. o godz. 4 po poł. w lokalu szkoły. — 
Obecność członków konieczna. 

= I 'OZŁONKÓW I SYM- 
PATYKÓW BBWR. Rada Grodzka podaje 
do wiadomości, że w dniu 13 bm, o godz. 
18-tej w lokalu Rady, przy ul. św. Anny 
2—, odbędzie się zebranie członków i sym 
patyków BBWR z następującym porząd- 
kiem obrad: 

1) (Poseł dr. S. Brokowski: „Zgroma- 
dzenie Narodowe w: dniu 8 maja br. na 
tle sytuacji! ogólnej państwa”. 

2) dr, A. Hirszberg: „Zagadnienia go- 
Spodarcze ch:wiili' obecnej”, 

Wstęp wolny. 
RÓŻNE 

OSOBISTE. Dyrektor Oddziału 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Wilnie 
p. Ludwik Szwłykowski, wyjechał na kilku 
dniowy pobyt w sprawach służbowych do 
Wanszawy. Zastępuje p. wieedyr. Antoni 
Barbaro. 

— Pam iKiurator Okręgu Szkolnego K. 
Szelągowiski: wyjechał na dzień 13 bm. (tj. 
na sobotę) do szkolnego schroniska wy- 
cieczkowego nad jeziorem Narocz w: spra- 
wach, związanych z budową tego schro- 
niska. — Zastępować p. kuratora będzie 
naczelnik Wydz. Szkół Średnich p. Włady- 
sław Giłuchowski, 

— ODWOŁANIA PODATKOWE. — 
W najbliższy poniedziałek mija ostatni ter 
min składania odwołań od wymierzonego 
podatku obrotowego. 

RONIKA 
— SZCZEPIENIE OSPY. Z dniem 15 

maja obowiązuje 6-tygodniowy przymus 

szczepienia ospy niemowllętom i dzieciom 
w wieku szkolnym (powtórnie. W tym 
eelu wyznaczono :w) mieście kilka punktów: 
a między innemi i w Pogotowiu Ratun- 

— REKURS LITEWSKI. W związku z 
zamknięciem na prowincji: kilku powszech 
nych szkół litewskich, zainteresowani zło- 
żyli do ministerstwa rekurs па zarządze- 
nie kuratora. 

— RUCH OSOBOWY Z LITWĄ. Co- 
dziennie przez most na! Mereczamee koło 
Przełaj przekracza grajniicę w obie stnony 
przeszło 100 rolników. Niemniej ożywiony 
ruch graniezny daje się zaobserwować na 
odcinkach Orany, Marcinkańce, Olkieniki. 

— NASIONA BURAOZANE DLA RO- 
SJI SOW. Sowiety zawarły ostatnio umo- 
wę z krajowemi fimmami masiennemi na 
dostawę nasion. buwaczanyłch wartości TO 
tysięcy dolarów, płatnych 6-miesięcznemi 

wekslami, 
— ŚWIĘTO KOLEJARZY W NOWEJ 

WILEJCE. (W niedzielę 14 bm. w N. Wi- 
lejce obchodzone będzie święto KPW O- 
misko N.-Wilejka. 

Święto to poprzedzi nabożeństwo, od- 
prawione przy ołtarzu polowym, następnie 
odbędzie się defilada oddziałów KPW, o- 
twarcie strzelnicy, poczewi obiad : zawody 

Sportowe. 

W uroczystościa:*h tych wezmą udział 
przedstawiciele władz z Wiina, 

— OBOZY HARCERSKIE. Wzdłuż 
pogranicza, władze litewiskie urządzają 0- 
bozy dla młodzieży szkolnej i harcerzy, 
którzy w. większej liczbie spędzą, wakacje 
pod opieką litewskiej! straży granicznej. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — dziś, w 

sobotę 13 b.m. o godz. 8 wiecz gra w dalszym 
ciągu sensacyjną sztukę Ludwika Zilahy „Po- 
kój na trzeciem piętrze Nr. 17%, która mocnem 
napięciem i tajemniczością zagadkowego mor- 
derstwa — wzbudza ogólne zainteresowanie. 
Czołowymi wykonawcami są p.p.: Szpakiewi- 
czowa, Rychłowska, Zielińska, Trapszówna, Ja- 
sińska-Detkowska, Grolicki, Bielecki, Szpakie- 
wicz, Łodziński i inni. 

Pomysłowe dekoracje Makojnika, Reżyse- 
rja Tomaszewskiego. 

— „Królewicz Feniks" — fantastyczny ba- 
let — pantomina w pięciu obrazach, w wyko- 
naniu klasy baletowej artystów baletu N. Mu- 
raszowej i C. Januszkowskiego (odtwarzające- 
go rolę tytułową) ukaże się w niedzielę 14 
maja o godz. 4 po poł. w Teatrze na Pohu- 
lance. 

Wspaniałe dekoracje, niezwykłe kostjumy. 
Przy fortepianie Z. Trocka., 

— „Tani poniedziałek*. W poniedziałek 15 
maja o godz. 8 wiecz. zostanie odegrany dra- 
mat St. Wyspiańskiego (19 dekoracyjnych obra 
zów, przedstawiających sceny walk pod Tro- 
ja) „Achillęis* staraniem młodzieży gimnazjów. 
(Teatr Międzyszkolny Kuratorjum Okr. Szkol- 
nego Wileńskiego). 

— Stały Teatr Objazdowy — zakańcza już 
swoją wędrówkę z piękną komedją „Żegnaj 
młodości* (występy J. Smosarskiej i St. Da- 
czyńskiego). Dziś 13 maja „Żegnaj młodości” 
grana oędzie,w. Łunińcu, 14 — w Pińsku, 15 
— w Kobryniu, 16 — w Grodnie, 17 — w 
Białymstoku. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Występy M. 
Grabowskiej. Dziś ukaże się po raz 2-gi weso- 
ła operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzanna”, obfi- 
tująca w piękne melodje i zabawne, pełne hu- 
moru sytuacje. Operetka ta otrzymała nową 
wystawę i grana jest wprost wyśmienicie, 
dzięki pierwszorzędnej obsadzie scenicznej z 
M. Grabowską w roli tytułowej. Tańce i ewo- 
lucje układu W. Morawskiego. Opracowanie re- 
żyserskie M. Tatrzańskiego. Ceny zniżone. Zniż 
ki ważne. 

— „Marica“ na przedstawieniu popołudnio 
wem w „Lutni*. Jutro, na przedstawieniu po- 
poludniowem po cenach propagandowych wy- 
stawiona zostanie melodyjna operetka Kalmana 
„Marica“ z M. Grabowską w otoczeniu naj- 
wybitniejszych sił zespołu. Początek o godz. 4 
po poł. Ceny propagandowe. 

— Mikołaj Orłow jutro już gra w sali Kon 
serwatorjum (Wielka 47). Niezrównany piani- 
sta ten wykona świetny program. Szczegóły 
w afiszach. 

‚  — „Kościuszko pod Racławicami" Jutro t. 
j. w niedzielę dnia 14 maja 1933 roku o godzi- 
nie 16 na boisku 6 p.p. Leg odbędzie się WSpa- 
niale widowisko batalistyczne p.t. „Košciuszko 
pod Racławicami* Anczyca z udziałem kawa- 
lerji, artylerji, piechoty, oddziałów sanitarnych 
i td. na czele zespołu artystów teatrów lwow 
skich. Barwne kostjumy, swojskie melodje, ma- 
lownicze tło, chóry i pokazy batalistyczne, 
składają się na artystyczną całość tego nadwy- 
raz niecodziennego widowiska. Bilety w cente 
2 zł. loże, 1 zł. trybuny siedzące i 50 gr. sto- 
jace, nabywać można w cukierni Sztralla (czer 
wonego). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Postrach Arizony. 

pne — światła wielkiego mia- 
s 
CASINO — Królowa podziemi 
HELJOS — Gdybym miał miljon. 
PAN — Nagana 

ŚWIATOWID — 10 procent dla mnie. 
LUX — Sierżant X. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nagły zgon. — Nagle zmarł na ul. An- 

tokoiskiej w dniu 12 bm. o godz. 6 rano jadą 
cy do Wilna mieszkaniec wsi Rużyszki, gminy 
niemenczyńskiej Ignacy Perwenis, liczący lat 
40. Przyczyny Śmierci narazie nie ustalono. — 
Zwłoki zabezpieczono do decyzji władz proku- 
ratorskich. 

— Strzały na wiwat. — 3 strzały rewolwe- 
rowe na wiwat oddał o północy dnia 11 na 
ul. Legjonowej p. Roman T. Ma on wprawdzie 
pozwolenie na noszenie broni, ale nie do takie 
go użytku. 

   

  

TIE S SSSR 

W dniu 4 maja r.b. na cmentarzu Woj 
skowym w Wilnie na Antokolu zostały 
złożone zwłoki ś.p. Bolesława Mireckie- 
go, obywatela ziemi Mińskiej (pow. Ihu- 
meński).. 

W Zmarłym utraciła nietylko rodzina 
ojca, opiekuna, ale przedewszystkiem 
Polska utraciła bojownika o niepodle- 
głość. Od najmłodszych lat ś.p. Bolesław 
Mirecki przechodząc twardą szkołę życia, 
był niezłomnym w swoich dążeniach wol 
nościowych i pomimo teroru i prześla- 
dowania zaborców, ż całą stanowczością 
i odwagą potępiał brutalne ich postę- 
powanie. Uchodziło mu to bezkarnie tyl- 
ko dzięki jego znanemu prawemu chara- 
kterowi i niesłychanej energji. U współ- 
ziomków swoich cieszył się wielką sym- 
patją i był wzorem uczynności, spra- 
wiedliwości i jak również uosobieniem 
przewodniej myśli niepogległościowej. 
Nie słowami przekonywał š.p. B. Mirecki 
lecz niezłomnym wielkim czynem i po- 
święceniem się. Przedewszystkiem pod- 
kreślał on swój patrjotyzm utrzymując 
we własnym majątku i swego szwagra 
szkołę P.O.W. już w roku 1915, nieli- 
cząc się z konsekwencjami, jakie mogły 
go spotkać wraz z rodziną. W okresie 
pierwszych walk 0 niepodległość byt 
pierwszym w ruchu młodzieży ochotni- 
czej. Brał czynny udział _ w pracy P.O. 
W. syna zaś, liczącego zaledwie lat 17, 
wysłał na front walki o wolność. Dewi- 
zą Zmarłego było „Ojczyzna i Wolność* 
ponad wszystko. Zgasł przedwcześnie 
dzięki tylko b. ciężkim warunkom bytu, 
bolejąc po utracie ukochanej własnej zie- 
mi. Niech Ziemia Wileńska przyjmując 
Bohatera na wieczny spoczynek lek- 
ką mu będzie. 

Cześć Jego zasłużonej, świetlanej pa- 
mięci. 

  

ABRAM KRONIK 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dnin 12 maja 1933 r. w wiekn lat 66 

o czem zawiadamia nientulona w żalu 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę 
św. Filipa Nr. 1 m, 15. 

RODZINA 
dnia 14 maja r, b. z mieszkania przy ul. 

Program Uroczystości Jubileuszowych L.0.P.P. 
SOBOTA 20 maja 1933 r.: 

Godzina 17: Umoczysta Akademja L. 
O. P. Р. w, sali Teatru Miejskiego na Po- 
'hulamee (wejście bezpłatne). 

Godzina: 20,30: Uwoczyste zapalenie ju- 
ibileuszowego transparentu LOPP na Gó- 
rze Zamkowej. Ognie sztuczne. IPrzemarsz 
oddziałów OPG. z owkiestrami ulicami m. 
Wilna. 

Godzina 23: Festival dancing 'w cukier 
mi i ogrodzie B. Sztrallla ul, Mickiewicza, 
róg Tatarskiej. 

NIEDZIELA 21 maja 1933 r.: 

Godzina 10: Nabożeństwo w: kościele 
św. Jana. 

Godzina 12: Dekoracja działaczy. LOPP 

Odznaczeniami Państwowemi i Odznacze- 
miami LOPIP w: sali konferencyjnej Urzę- 
du Wojewódzkiego (wejście za zaprosze- 
nilami). 

Godzina 12: Koncert orkiestr wojsk»- 
wych w ogrodzie Bernardyńskim (wejście 
bezpłatne), : 

Godzina 18: Nalot eskadry lotniczej i 
pokaz pracy drużyn: O. P. Gaz. w ogrodzie 
Bernardyńskim (wejście bezpłatne), 

Godzina 16: Festyn lotniczy: na Poru- 
bamku. Loty, uczniów. Loty instruktorów, 
Loty pasażerskie. Rozdanie świadectw. ab- 
solwentom kiursu szybownietwa. — Wstęp 
ma lotnisko bezpłatny. Dojazdy na Poruba 
mek pociągiem o godzinie 15,30 oraz auta- 
busami (dojazdy: płatne). 

  

Poświęcenie kamienia węgielnego 
POD KOŚCIÓŁ 

ORNIANY, Ziemi Wileńskiej. W dniu 
7 maja roku bież. odbyła się u nas 
wzniosła uroczystość poświęcenia kamie- 
nia węgielnego pod kościół, budowę któ- 
rego niedawno rozpoczęliśmy. Dwanaście 
lat temu zostaliśmy odcięci granicą litew- 
ską od naszej parafji. Dawny nasz ko- 

  

Zwłoki uczenicy samobójczyni 
WYŁOWIONO Z WILJI 

WILNO. — Wczoraj rano robotnicy 
tartaku Świrskiego przy ul. Fabrycznej 
wyłowili z Wilji zwłoki 16-letniej Heleny 
Sawickiej (Tatarska 24), uczenicy gimna 
zįum Kluczowej, która zaginęła jeszcze 
w dniu 11 kwietnia. 

NA ULICY FABRYCZNEJ 

W kieszeni fartuszka szkolnego znale 
ziono pustą ilaszeczkę od esencji octo- 
wej. : 

Sawicka popełniła samobójstwo z po 
wodu złych postępów w nauce. 

Bezrobotni okupowali sekcję techn. magistratu 
WILNO, Wczoraj w południe panuset 

bezrobotnych okupowało magistrat, zata- 
wasowując szczelnie schody, wiodące do 
sekcji technicznej. Wielu z niich poukład:- 
ło się na schodach, uniemożliwiając w ten 
sposób przejście. 

Jednocześnie bezrobotni, zalegający 
przejścia i korytamze głośno domagali się 
udzielenia im pracy. Większość wśród n:ch 

stanowili woblotnicy: kanalizacyjnii i wodo- 
ciągowi. 

Na wezwamie przybyłych policjantów 
bezrobotni: zaczęli się powoli rozchodzić, 
wyłoniwszy poprzednio delegację, która zo 
stała przyjęta ;przez szefa sekcji technicz- 
nej, wiceprezydenta Czyża. Delegacja przed 

  

stawiła sytuację robotników wodociągo- 
mych i kanalizacyjnych. 

[Wiceprezydent obiecal sprawę urucho- 
mienia dodatkowych robót: poruszyć w naj 
bliższych dniach na specjalnie »wołanem 
posiedzeniu magistratu. 

W międzyczasie, gdy delegacja była u 
wiceprezydenta, niektórzy zebrani bezro- 
botni nadal okupowali schody, układające 
się nawet, na nich. 

Zaszła: więc potnzeba usunięcia niektó- 
rych demonstrantów| siłą. Mimo to do po- 
ważniejszych incydentów! nie dośzło. 

Po powirocie delegacji bezmobotni roze- 
szli się. 

  

Litwini szukają skarbów w Trokach 
WILNO. — Na granicy litewskiej w rejo- 

nie Trok zatrzymano dwóch 19-letnich chłop- 
ców Aleksandra Aksimowicza i Michała To- 
maszewskiego, którzy udawali się do Trok w 

cełu poszukiwania skarbów na dnie jeziora Tro 
ckiego. 

Chłopcy wyczytałi w jakichś starych książ- 
kach, iż w czasie oblężenia Trok przez Krzyża 

ków w 15-tem stuleciu książęta litewscy w 0- 
bawie zdobycia zamku głównego, znajdujące- 

go się na wyspie jeziora przez nieprzyjaciela— 
potopili mnóstwo klejnotów i złota w jezio- 
rze. Klejnoty te według Aksimowicza i Toma 
szewskiego mają znajdować się w skrzynkach 
metalowych na dnie jeziora Wielkiego. 

Chłopcy posiadali nawet sporządzony pry- 
mitywnie ubiór nurka, który miał im ułatwić 
poszukiwania. 

Chłopców odesłano do rodziców w Marcin- 

kańcach. 

— NIEPOKZĄDKI W BANKU „RO- 
LA", — W wyniku rewizji przeprowadzo 
nej w banku spółdzielczo - rolniczym 
„Rola* w N. Wilejce został zatrzymany 
do dyspozycji władz kierownik tego ban 
ku Kwaśnik. i 

Niedokładnosci księgowe są dość zna 
czne i mają sięgać kilkunastu tysięcy 
złotych. 

Kwaśnika z polecenia władz sądo- 
wych zatrzymano w areszcie. 

Czy zarzuty mu czynione mają pod- 
stawę, wyjaśnia się. 

— DZIECKO POD WOZEM. — Wóz cięża 
rowy najechał na ul. Dobrej Rady na 5-letnie- 
go Zygmunta Sławińskiego. Chłopiec doznał 
ogólnych potłuczeń, lecz życiu jego nie grozi 
nic. Przewieziony przez pogotowie do szpitala 
św. Jakóba. 

— Porzucone dziecko. — „Z powodu nę- 
dzy dziecko porzucam, sama się topię. Dziecko 
ochrzczone, na imię Czesław - Kazimierz*. — 
Kartka z takim napisem przypięta była do po 
wijaków podrzutka, chłopaczka w wieku około 
3 miesięcy. którego znaleziono w dniu 10 bm. 
w korytarzu przy wejściu do kościoła Wszyst- 
kich Świętych. W tym samym dniu znalezio- 
no drugie dziecko w klatce schodowej domu 
przy ul. Mostowej 29. Dziecię to liczyło zale- 
dwie około 2 tygodni. Obydwu chłopców umie 
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

  

Sprawcy napadu pod Wilejką 
WILNO. — Przed tygodniem notowališmy o 

zuchwałym napadzie dokonanym na dom mie- 
szkańca kolonji Jaźwinowo, gminy jaźwińskiej 
powiatu wilejskiego, Zachara Niszczerowa. 

W nocy Niszczerow wraz z zbudzo 
ny został pukaniem do drzwi wejściowych.— 
Gdy drzwi otworzono, do mieszkania wtargnęło 
dwóch uzbrojonych w rewolwery bandytów, 
którzy zażądali od Niszczerowa wydania go- 
tówki, otrzymanej od krewnych z Ameryki. 

Steroryzowawszy domowników, napastnicy 
splądrowali całe mieszkanie i natrafili na kry- 
jówkę, w której żona Niszczerowa schowała 

do jej pieniędzy, Niszczerowa usiłowała ściąg- 
nąć ze Ściany wiszącą strzelbę. 

Wówczas jeden z napastników strzelił do 
niej, raniąc w pierś. 

Zriowawszy 140 doł., 20 zł. oraz biżuterję 
napastnicy zbiegli. 

у W, wyniku dochodzenia wojewódzkiej poli- 
cji śledczej udało się aresztować jednego z ra 
busiów. 
Aresztowanegu tandytę  skonirontowano 

wczoraj z Niszczerowyni, który poznał go. 

Policja poszukuje obecnie drugiego sprawcy 
lt, 140 dolarów. Widząc, że bandyci dobrali się napad: 

WILNO. — Nocy wczorajszej znaczny po- Straty sięgają 30 tysięcy złotych. 

Pożar majątku 
żar zniszczył dom i budynki gospodarcze w 
RY Irejszy, gminy dryświackiej, pow. brasław 

go. 

Pożar powstał — jak narazie przypuszcza- 
ja — z powodu nieostrożności. 

WILEJKA 

UTONĘŁO DZIECKO. — 11 bm, 8-let- 
ni Albin Dudziński, mieszkaniec Żodziszek gmi 

ny żodziskiej bawiąc się nad Wilją wpadł do 
wody _ utonął. Zwłoki wydobyto. 

ŚWIĘCIANY 
— FAŁSZERZE BILONU. — Zatrzymano 

Urbana leopolda i Urbana Władysława, mie- 

szkańców wsi Zaprudzie gminy podbrodzkiej, 

i znaiezionc u nich formę do ołowiu oraz 8 
sztuk iałszywych monet po 50 gr. Policja pro- 
wadzi dochodzenie, czy są Oni winni, 

POSTAWY 

— SAMOBÓJSTWO. — Powiesił się w le- 
sie 19-letni mieszkaniec wsi Zacharowszczyzna 
gm. hruzdowskiej Teodor Wesołowski. Przyczy 

ną samobójstwa — ciężkie warunki materjal- 
ne. ! 

——-000—— 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
KINO REWIJA. 

Amerylka zawsze ma wi sobie eoś egzo- 
tycznego. Dwie strony tej egzotyki można 
obejrzeć w „Rewji”. 

„Miłość złoczyńcy” odsłania, wielekroć 
zresztą już odsłaniane tajniki życia świa- 
ta podziemnego, Tym razem jednak jest 
to o tyle ciekawiej zrobiońe, že wlamyr 
wacz-symi trafia nia. swego papę, ongiś sła- 
nego „fadhowea', obecnie solidnego ju- 
bilera. Kryminalne (typy nastają na syna, 
więc papa broni go skutecznie, czem przy- 
czynia się do szezęśliwego happy-enidu. 

Ameryka coltów, browningów: ii mauze- 
rów! — to jedma strona medalu. Jest; jeszcze 
lasso i mocna pięść, są stępy: Arizony. 

Tam. właśnie sroży się „Postrach Ari- 
zomy*, czarny charakter, który nietylko, 

że teraryzuje wszystkich wikoło, ale w: do- 
datku więzi skromną dzieweczkę (Cecylię 
Parker) i chce ją zmiusić do małżeństwa. 
Zjawia się jednak mściciel, szlachetny, i 
dzielny caballero (Georges O'Brien), kitó- 
ry zgnębia „szwarzcharaktera* i pozysku- 
je serce pięknej panny. 

Wten sposób podwójny: pirrogram. ame- 
rylkański daje emocje zarówno amatomom 
wzruszeń kryminalnych, jak i cowboyskich 
z podkładem senitymentalnym, 

W ORNIANACH 

Ściół widzimy w odległości zaledwie 2 
klm., ale dojść nam nie wolno. 

Obecnie, kościoły parafji do których 
zostaliśmy przyłączeni, są odległe o 15— 
25 klm., co przy bardzo złym stanie dróg 
uniemożliwia wielu korzystanie ze słowa 
Bożego nawet w uroczyste święta. Myśl 
budowy kościoła dawno już powstała 
wśród nas, lecz dopiero teraz, dzięki ofiar 
ności właścicieli dóbr Orniany Michała i 
Anny hr. Tyszkiewiczów i Dowództwa 
Korpusu Ochrony Pogranicza, oraz współ 
pracy wszystkich obywateli okolicy, mo- 
żemy ją w życie wprowadzić. Zwrócili- 
śmy się też o pomoc do współobywateli z 
całej Polski. Wezwanie nasze nie poszło 
na marne i ofiary, choć niewielkie, 
wciąż płyną, za co wyrażamy ofiarodaw- 
com gorące „Bóg zapłać”. 

Poświęcenia kamienia dokonał z dele- 
gacji ks. Arcybiskupa wileńskiego ks. pre 
fekt J. Bielawski z Podbrodzia, Mszę św. 
odprawił ks. proboszcz ]. Szołkowski z 
Korkożyszek, kazanie wygłosił ks. kape- 
lan Brygady K.O.P. Wilno kpt. Śledziew- 
ski. Obecni byli przedstawiciele Wojska, 
Korpusu Ochrony Pogranicza i miejsco- 
wego społeczeństwa. Pierwszy dzień cud 
nej wiosennej pogody sprzyjał naszej 
uroczystości. 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH 

Dziś odbędzie się kolejny mecz piłkar- 
ski o mistrzostwo Okręgu. Grają drużyny 
KPW Ognisko i: Makabi. Z uwagi na do- 

brą fonmę drużyn, mecz budzi. duże zainte- 
resowamie, 

Drużyna WKS'w wyjechała na dwa me 
cze do Siedlec, gdzie grać będzie z ligową 
drużyną 22 pp. 

  

* * * 

Przypominamy, że w niedzielę o 11 ra- 
mo: rozpoczną się w sali gimn. im. Lele- 
wela zawiody szermiercze 0 mistrzostwo 
szkół, indywidualne + zespołowe szkół śre- 
dnich. — Udział w tej miecodziennej impre 
zie biorą najlepsze zespoły szkolne. 

* * * 

Jak wymika z komumniikatu Wil. OZLA, 
zostały: ustalone następujące ceny, biletów 
na sezon! bieżący na wszelkie imprezy miej 

scowe, organizowane przez (Wil. OZLA: 
dla: dorosłych wstęp na boisko (miejsca sie 
dzące) 50 groszy, dla młodzieży szkolnej 
20 groszy, zaś dla zawodników: lekkoatle- 
tycznych, mie biorących udziału w samych 
zawodach 10 groszy za okazaniem legity- 
macji zawłodniiczej. : 

* * + czej 

W dniach 20 i 21 bm. na stadjonie O- 
środka WH (Pióromont) odbędą się zawo- 
dy o Mistrzostwo Okręgu klasy „A” pań 
i panów. Początek zawłodówi dnia 20 bm, o 
godz. 16, dnia 21 bm, o godz. 9. 

Zgłoszenia należy: nadsyłać do dnia 17 
Ibm, do godziny 14,30 wraz z wpisowem 50 
groszy od zawodnika na: ręce p. Kudukisa, 
ul. Metropolitalna 1. Zgłoszenia nadesłane 
po terminie uwzględniane nie będą. Do zgło 
szenia należy, dołączyć legitymację zawo- 
dniczą PZLA. 

Program zawiodów obejmuje następu- 
jące konkurencje: dla panów: biegi 10, 
200, 400, 800, 1500, 5000 i 10 tysięcy me- 
trów, 110 m. płotki, skok: w dal, wzwyż, o 
tyczce i trójskok. Rzuty dyskiem, kulą i 
oszczepem (dowolną ręką). 

Dla pań: biegi 60, 100, 200, 800 metrów 
80 m. przez płotki. Skoki w dal z rozbie- 
giem, w dal z miejsca, wzwyż, z rozbie- 
giem. Rzuty oszczepem, dyskiem i kulą 
(dojwiolną ręką i oburącz). 

ZAWODY SIATKÓWKI NA PIÓRO- 
MONCIE 

W Sobotę i niedzielę na stadjonie Ośrodka 
3 F. na z EE zawody siatkówki pań 
panów h 2 я _*т&зжпшюжшус zespołów z 

Początek w so! „ 17- ч 
dzielę o godz. ej.“ AZ ЧАЕ 

HERBATKA TOWARZYSKA SEKCJI 
GIER SPORTOWYCH 

Walne zebranie sekcji gier sportowych od 
było się w zeszłym tygodniu. Ustalono plan pra 
cy na okres bieżący oraz wybrano nowy za- 
rząd, w skład którego weszli: jako prezes — 
kpt. sportowy R. Hołownia, sekretarz a 
Mewesówna, skarbnik - Zbigniew Kopalko. 

Zebranie ustaliło zmianę składki na zł. 2 ro- 
cznie. mi 

W sobotę o godz. 20-ej odbędzie się w lo- 
kalu AZS przy ul. $-to jańskiej 10 herbatka 
towarzyska. 
 



  

Samolot zderzył się z balonem 
NA POGRANICZU SOWIECKIEM 

Na odcinku granicznym Zahacie, gra 
niczącym z Sowietami, w dniu wczoraj- 
szym w czasie ćwiczeń sowieckich balo 
now na uwięzi wydarzył się rzadki wy- 
padek zderzenia samolotu z balonem ste 

rowym. 

nouogiodzka 
— WYJAZD P. WOJEWODY ŚWI- 

DERSKIEGO DO WARSZAWY. Dnia 

12 bm. p. wojewoda Świderski wyjechał 

ma kilka dni w sprawach służbowych do 

"Warszawy. 
— „ŚWIĘTO MŁODEJ WSI". Zarząd 

Wojewódzkiego Związku Młodzieży, Ludo- 
wej w Nowiogródku onganizuje w lecie br. 
tzw. „Święto Młodej [Wsi', które będzie po 
łączone z dożynkami, W związku z tem od- 
Ibędzie się m Nowogródku zlot. młodzieży 
ludowej, tudzież pokrewnych organizacyj 
młodzieży, oraz szereg odpowiednich im- 
prez, związanych z uroczystością. 

W dniu 11 bm. zarząd: wojew. ZML. 
„prosił p. wojewodę Świderskiego o przyję- 
cie protektoratu mald „Świętem. Młodej 
Wsi, na co pan! wojewoda wyraził zgodę. 
Alkces swój do komitetu obywatelskiego 
zgłosiło już szereg pp. posłów i senatorów 
Ziemi Nowogródzkiej z pp. postem Poźnia- 
kiem na czele, księżna Sapieżyna z pow. 
szczuczyńskiego, oraz szereg innych wy- 
bitnych osobistości. 

Jak nas imformują, w związku ze Świę- 
tem Młodej (Wsi, spodziewane jest przyby- 
cie do Nowogrėdka kilku tysięcy młodzieży 

  

— OPÓR [WŁADZY. Podczas badania 
mięsa przez felczera weterynaryjnego ma- 

gistratu m. Grodna Łopaczyko Teodora, 
znaleziono u Ejsmlomtowej mięso, pocho- 

dzące z nielegalnego uboju. Przy konfisko- 

waniu, Ejsmontowa stawiła czynmy opór, 

o czem felezer: zameldował w policji. 
— ZEMSCIŁ SIĘ! Niejaki Antoni: Po- 

czobut zam, przy ul. Rzeźmiekiej 17, wi- 
docznie od pewnego czasu czuł ża! do Hen- 
ryka Skibińskiego, zam. przy tejże mliey, 

a gdy wreszcie nadszedł czas zemsty, wy- 
bit Skibińskiemu 4 szyby w oknie. 

— POŻAR. W miasteczku Mostach w 
domu Michaliny: Matys wybuchł wi dniu 11 
bm. pożar, którego pastwą padł dach do- 
mu. Straty małe. Przyczyna pożaru nara- 
zie nieustalona, ' 

  

  

  

АБАЛАБАЛЬССЛАЛАЛЬЛАЛАЛАЛ А ЛАА ЛАЛ АЛА ЬЛАЛЬ ЛАЛ Ь^ 
DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 

5 Dominikańska 26. 
Koncertowa gra najsławniejszych aktorów dra- 
matycznych: JOHNA BARRYMORE _i LIONE- 

LA BARRYMORE 
w filmie p.t. 

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

tygodnik Fox'a — najnowsze aktualności. 

Wsięp 50 gr. 
YYYYYYYTYYYYYYYYYYEYYYYYYYYVYYYYYVYYY*YTYYYYT 

źłoniińrka 
— Powrót wycieczki P. T. K. W dniu 10 

b.m. pociągiem osobowym z Warszawy, powró 
ciia do Słonima wycieczka w ilości 270 osób, 
która bawiła w stolicy od dnia 7 maja b.r. U- 
czestnicy wycieczki z uznaniem podkreślają 
pizychylny stosunek władz kolejowych, tak dy- 
rekcji wileńskiej, jak i warszawskiej, z jakim 
się spotykal: podczas podróży. 

Również proszeni jesteśmy o wyrażenie 
podziękowania warszawskiemu oddziałowi P. 
T. K. za udzielony nocleg i przewodników 
po stolicy. 

— Najbliższe wycieczki ze Słonima. Za- 
rząd słonimskiego oddziału P.T.K. przystąpił 
już do opracowywania marszruty wycieczek 
do Wilna j nad połskie morze, z których pierw- 
sza ma się odbyć w dniu 4 i 5 czerwca b. r., 
zaś druga mająca charakter wojewódzkiej im- 
prezy turystyczno-krajoznawczej w końcu czer 
wca r.b. Również w pierwszych dniach czerwca 
spodziewana jest wycieczka do Warszawy. 

Kursująca po Słonimie pogłoska, jakoby 
oddział miejscowy P. T. K. miał organizować 
wycieczkę jeszcze w końcu b.m., jak się dowia- 
dujemy — jest zmyślona. Koszta udziałów po- 
szczególnej wycieczki, oraz ich dokładne mar- 

szruty zostaną podane do publicznych wiado- 
mości, po ich ustaleniu. 

RRT KET NET AGS SEKETS SS 

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

  

  

Wskutek zderzenia powłoka bałonu 
zaczęła płonąć. Dwaj piloci, znajdujący 
się w koszu balonu, uratowali się, wy- 
skakując ze spadochronem. Pilot samo- 
lotu, wpadłszy w korkociąg z aparatem, 
runął na ziemię, ponosząc Śmierć. 

Z SADÓW 
KAROLEK I SUMIENIE. 

Wiydział Odwoławczy Sądu Olkiręgowie- 

go rozpatrywał aż dwie sprawy rwiązame 

z podrzucaniem dzieci na: ulicy. 

Pieriwsza ławię oskarżonych zajęła — 

miejalka Natalja (Poźniakówna. Blada — 

lecz przystojna  dziewmezyma opowiedziała 

swą wzmuszającą tragedję. 
Początek — to miłość. 

Gdy przyszło jednak: ma. świat dziecko 

— miłość pienzchła, a pozostała ityliko per- 

spektywa. bezwzględnej mędzy i beznadziej- 

nia tnoska to dziecko. 
iPrzed cczami (biedniej matki stanęły 

dwie możliwości — cierpieć razem z dziec- 

(kiem nędzę lub porzucić je na ulicy, by 

zmalazło przytulek i wychowanie, iktórego 

miu nie mogła dać. IPoźniakówna wybra- 

ła to drugie. 
Dziecko podrzuciła w bramie domu Nr. 

  

18 pnzy ul. Stefańskiej. W ubranku pod- 

mizutika: zmalazła się jednak kartka szpi- 

taljna z mazwiskiem matki. 
Kartika (tia zaprowadziła Pioźniakówhnę na 

ławę oskarżonych. Sąd uwzględniając 0- 
koliczności łagodzące skazał ją ma 3 mie- 

siące mięzienia jednak karę zawiesił ska- 
zamej įna przeciąg lat trzech. 

Po Poźmialkówinej stamęla przed Są- 
dem iKiatarzynpia Jasiulaniec, wdowa. Hi- 
storja podobna (do poprzedniej, z tą tyllko 

różlnieą, że Poźniakównę musiała odszu- 
Ikač polieja. 

— Jasiulaniee nia driugi dzień po po: 

ceniu dziecka na u 
się do komisarjatu Wiytrzi 
mienia i miłość małb mie pozwoliły 

jej dalej ukrywać wię. I tym razem bio- 

wąc pod uwagę 0! mości dagodzące sąd 

skazał Jasi 3 miesiące iwięzie- 
karty. ma dwa. lata. 

     

      

       

  

— TYGODNIK 
drukuje studjum d-ra Kazimierza Tyszkowskie 
go p.t. „Ojciec Króla Jana*, w którym wybit- 
ny historyk kreśli wyborną sylwetę kasztelana, 
tyle zasłużonego koło wychowania zwycięzcy 

ILUSTROWANY Nr. 19 

z pod Wiednia. Artykuł zdobią rzadkie i ory- 
ginalne ilustracjje. W tymże numerze piękny 
szkic Zbigniewa Grabowskiego „Wiosna w Ta- 
trach* i ciekawie przeprowadzony reportaż na 
temat polsko-rumuńskiej wymiany kulturalnej. 
Numer jak zwykle ozdobiony licznemi ilustra- 
cjami. 

PANI DOMU — Numer majowy. „Nie 0- 
bawiajmy się powietrza* — woła już nie po 
raz pierwszy w tem piśmie T. Skorzewska. Jest 
to pierwszy artykuł z cyklu: wycieczki za mia- 
sto, ich organizacja, ekwipunek, odżywianie i 
t.d. 

Jakby dalszym ciągiem tego artykułu jest 
art. d-ra Tarnawskiego p.t. „Wpływ wiosny 
na człowieka i pokarm wiosenny". 

Z praktyki gospodarczej znajdujemy w tym 
zeszycie wyczerpujący i ciekawy artykuł dr. 
Suchowiakowej „O czyszczeniu i przechowy- 
waniu srebra (nakrycia stołowego), „Pielęgno- 
wanie kwiatów ciętych* — W. Dobrzańskiej i 
wskazówki, jak uchronić pończochy od szyb- 
kiego zniszczenia. Inż. Teleżyński podaje rysu- 
nek i opis bojlera (wrzątnika) w kuchni, któ- 
ry zasila ciepłą wodą łazienkę czy umywalnię. 

Wszystkie artykuły ciekawie ilustrowane. 
)* % H. Wojnarowie z Borysławia podają 

opracowaną przez siebie nową metodę tygod- 
niowego układnia jadłospisu dla rodziny. Za 
uproszczenie tej metody z punktu widzenia prze 
ciętnej pani domu, Redakcja wyznaczyła nagro- 
dę. Metoda ciekawa i pożyteczna, temat i na- 
grody — warte zachodu! 
TYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYTVI 

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

LNU. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

    

  

18) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Wstawiona w skrzynię, przyrzuco- 

na lekko z wierzchu staremi szmatami, 
przykucnęła skrycie mała ręczna drukar- 
nia, taka sama, jakiej od niepamiętnych 
czasów, używają wszystkie zakonspiro- 
wane organizacje. Plik świeżo odbitych 
ulotek leżał tuż obok, świadcząc wymo- 
wnie, że drukarnia nie próżnowała w 
tem swojem ukryciu. 

Żołądź patrzył wgłąb skrzyni, a za 
nim patrzyli: Rupejko, Pawluk, wszyscy 
inni, wszyscy zgodnie. A taka cisza była 
w świetlicy, jakby wszyscy razem pa- 
trzyli w otwartą trumnę. Wreszcie Żo- 
łądź zapytał: 

— Skąd to macie? 
— Nie wiem, — warknął hardo Dy- 

imitr. Teraz, kiedy sprawa już była stra- 
cona, odrzucił subordynację organizacyj- 
ną, niepotrzebną nikomu komedję. 

— Musicie wiedzieć. 
— Ja jej tu nie stawił. 
Żołądź spojrzał na strażaków. Dwu- 

szereg stał nieruchomo, ale mruczał te- 
raz głucho, nieustannie, jak mruczy dale- 
ki grom przed nadciągającą burzą. Ba- 

ranowski stał za komendantem i zważał 
pilnie na każde jego skinienie. Jego о- 
gromne pięści otwierały się i zamykały 
naprzemian, dobroduszny uśmiech znikł 
bez śladu. Zdawał się czekać tylko na 
przyzwolenie, by prać. 

Tymczasem Dymitr Pawłuk obcią- 
gnął na sobie mundur, przegarnął palca- 
mi włosy, westchnął ciężko i zbliżył się 
zdecydowanym, twardym krokiem do 
Żołądzia. 

— ]а nie wiem odkuda heta drukar- 
nia. Ni ja nie stawił, ni moi chłopcy nie 
stawili. Niechaj pan komendant taki za- 
pamięta. 

Była w tem dzikiem odezwaniu się 
jakaś oszalała groźba i było krwawe u- 
rągowisko. Chłopcy z szeregu, uszczęśli- 
wieni wystąpieniem swego oddziałowe- 
go, zaczęli pokrzykiwać, jeden przez dru- 
giego: 

— Nia wiedali! Nie stawili! 
Ten i ów zachichotał nieprzyjemnie: 

mściwie i drwiąco. 
— Baczność! — ryknął 

głosem Żołądź. 
nie swoim 

Z T-wa Krajoznawczego 
w Wilnie 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, — 

mające w całej Polsce (około 200 oddziałów 

i wielką ilość kół krajoznawcz. młodzieży, 

szeroko zalkreśla granice swej działalności 

której odźwierciadlenie znajdzie się ma 

łamach organu T-wa p. t. „Ziemia. 

Oddział Wileński należy do - najlepiej 

zorganizowanych oraz intensywniej pracu- 

jących. Na ostatnim Zjeździe zostały 

ze względu na wydajność pracy: wyróżnio- 

ne oddziały; w' Poznaniu, Lwowie, i właś- 

nie w Wilnie. 
Wilno zasłużyło na dobre wyróżnienie, 

Przekonać się o tem mogli wszyscy człon- 

kowie, którzy na Walnem Zebraniu po- 

słyszeli sprawozdanie z działalności w cią- 

gn ostatniegu ' oku. 

Schromiska turystyczne, wydawnietwa, 

wycieczki krajoznawicze i t, d. — szeroko 

się zaznacza idziałalność Oddziału Wileń- 

skiego. 
Z wydawnictw szczególnem powodze- 

niem cieszy się „Przewodnik po Wilnie" — 

ś. p. prof. Kłosa, dobrze idą „Wycieczki po 
wojew. Wileńskiem dr. St. Loremtza oraz 
broszura o ochronie kultury ludowej pió- 

ra p. M. Pnufferowej. 

7" Bardzo dobrze się rozwija autoniomi- 
czna Sekcja Milośników Wilma i Wileńsz- 
czyzny, która wykazała enengiczną idzia- 
łalimość i wielką ruchliiwość. 

Żywe i pracowite są IKoła Młodzieży 
które mogą się wykazać wielkim  dorob- 
ikiem. 

Walne Zebranie, którego obradom w 

dniu 9 b. m. doskonale przewodniczył p. 
L. Chomiński, po wysłuchaniu sprawoz- 

dań z działallności oddziału, udzieliło za- 

rządowi  absolutorjum, wyrażając jedmo- 

cześnie podziękowanie za owocną pracę. 

Wyloniony; mai Walnem Zebraniu za- 
rząd Oddziału PTK ukonstytuował się w. 
sposób następujący: 

Dr. St. Loremtz — prezes, dyr. Zapaśnik 

г. Narębski — skarbmiik, 
t. skarbnika, A. Krzemień 

          

   
— sekretarz, Z. Domaniewska — kier. 
Kó! Młodzieży, Z. Kiewliiczowa — kier, 

schroniska, J. Hoppen — członek Zarządu, 
W. Studnicki czlonek zarządu. w. 2. 
  

Najlepszy środek przeciw 
Thė— zatwardzeniu 

Chambzrd 
  

= 3 Raśle wiieńskie 
SOBOTA, DNIA 13 BAJA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 
12.05: Audycja dla poborowych (muzyka) 13.10 
Komiun. meteor. 13.15: Poranek szkolny. 14.40: 
Program dzienny. 14.45: Muzyka żydowska 
(płyty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Wiado- 
mości wojskowe. 15.35: Słuchowisko dla dzie- 
ci. 16.00: Kwadrans akademicki. 16.15: Stynni 
skrzypkowie (płyt). 16.40: „Granada* — odczyt 
17.00: Beethoven — koncert skrzypcowy d-dur. 
(płyty) 17.40: Odczyt aktualny. 17.35: Program 
na niedzielę. 18.00: Nabożeństwo z Częstocho- 
wy. 19.00: Codz. odcinek pow. 19.10: Rozmait. 
19.15: „Igrzyska olimpijskie w starożytności” 
— odczyt. 19.30: Na widnokręgu. 19.45: Pra- 
sowy dziennik radjowy 20.00: Godzina życzeń 
(płyty) 20,55: Wiad. sportowe, dod. do pras. 
dz. radj. 21.05: Koncert. 22.05: Koncert chopi- 
nowski (Mikołaj Orłow). 22.40: „Śpiewające 
Podhale“ — feljeton. 22.55: Komun. meteor. 
23.00: Muzyka tan., wiad. dla polskiej ekspedy- 
cji polarnej, d.c. muzyki tan. 

'YWYYYTYYYYYYYYYTYVYFYVYTY 

Przetarg 
Zarząd więzienia Łukiskiego w Wilnie ogia- 

sza przetarg ofertowy na dostawę dla więzie- 
nia Łukiskiego: 

1000 kg. słoniny solonej, 600 kg. szmalcu 
wieprzowego, 50 kg. mięsa wołowego dziennie 
10 beczek śledzi birskich, II gatunku, około 
90.000 kg. ziemniaków, 6.000 kg. grochu polne 
go 6000 kg, fasoli białej 6.000 kg, 
jęczmienia 6.000 kg. mąki żytniej pytlowej 
5.000 kg. mąki pszennej 000, 500 kg. ka- 
szy gryczanej, 500 kg. kaszy jaglanej, oraz 0- 
koło 7.000 decymetrów skóry chromowej „Re- 
kord A. A.“, 45.5 kg. skóry branzlowej, 45.5 
kg. skóry podeszwowej „Pfejfera”, 91 par pod 
klejek i 13 kg. gumy obcasowej. 

Zaoferowane artykuły winny być najlepszej 
jakości z dostawą loco więzienie. Oferty nale- 
ży składać najpóźniej do godziny 12-ej dnia 
16 maja rb. na imię Zarządu Więzienia Łukis- 
kiego, w zapieczętowanej lakiem kopercie z na 
pisem: „Oferta na dostawę artykułów* z dołą- 
czeniem pokwitowania o wpłaceniu na r-k wię 
zienia wadjum w wysokości 5 proc. wartości 
oferowanych artykułów. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 16-g0 bm. o godz. 12 w obecności о- 
ferentów w więzieniu Łukiskiem. 

Prawo wyboru oferenta zastrzega się. 

  

szczegółowych informacyj udziela przewod- choroby skórne wene- 
niczący komis. gospodarczej więzienia w go- ryczne i moczopłciowa. 
dzinach urzędowych. 
Wilno, dnia 11 maja 1933 r. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej. 

  

Strażacy sprężyli się odruchowo, Z 
przyzwyczajenia i zamilkli. 

Żołądź wsunął prawą rękę do kiesze- 
ni, ujął rewolwer i, . nie wyciągając ręki 
uzbrojonej posunął się ku strażakom. Nie 
raczył wprost odpowiedzieć Pawlukowi, 
nie spojrzał nawet na niego.. Mówił do 
oddziału: 

— Komendanta oddziału Straży Gra- 
nicznej w Zahoranach, Dymitra Pawluka, 
przysługującem mi prawem komendanta 
okręgu, zawieszam w czynnościach. 

Dymitr zgrzytnął zębami. Zawiesze- 
nie w tych warunkach równało się wy- 
kluczeniu z organizacji, a wykluczenie 
oddawało go w ręce policji. Nie było co 
się łudzić i nie było nic do stracenia. 

Wściekłość na komendanta zalała Pa- 
wlukowi mózg, zmąciła przytomność. O- 
statkiem woli panował nad sobą, by nie 
skoczyć Żołądziowi do gardła. Jak pija- 
ny zatoczył się ku swoim podkomend- 
nym! jeżeli krew ma się polać — niech 
wszyscy będą winni. Wszystkim i poli- 
cja nie da rady. 

— Bratcy! Nam uż ciapier usio row- 
no! 

Strażacy złamali dwuszereg, stłoczyli 
się na siebie i razem, zwartą masą, chyb 
nęli się naprzód. Baranowski spuścił gło- 
wę, jak byk, gotów rzucić się na całe kłę 

Żądać orygin. Francuski. | - 

Wileńska 3, od 8 — I okazyjnie sprzedam. — 

  

TEMPO, ŻYCIE I WIECZNE 
IGRANIE ZE ŚMIERCIĄ 

TO TEMAT NAJNOWSZEGO 
FILMU „FOX'A* DZIKIEGO ZACHODU p. t. 

W rol. gł. George O'Brie i 

  

„Rėja“ 
  

Dosiraci Arizony 
Balkon 25 gr. 

Parter od 54 gr. 

na wszystkie szansef 

Cecyija Parker. Reż. Dawid Howard. 

  

FILM GROZY I TAJEMNIC! Mistrz maski, niesamowity genjusz tortur 

= e ze. E $ 8 r 3 R EL 6 F E (bohater filmu „Frankenstein* i „Mumja'”) 

w swej najnowszej i największej przejmującej zgrozą kreacji 

M AŚKI DR. FU-Ą4ARCHU 
Wymyślne tortury, Pałac udręczeń 

WKRÓTCE W KINIE' „EL 
  DZIS WIELKA PREMJERA! Sensacja dnia! Najgiošniejszy egzotyczny film Swiatai Wspanialy dramai 

pełen zgrozy i niespodzianek 5 5 N A 

Wielka epopea miłości i 

TALA BIRELL Pan ANA" 
bohaterstwa w dzikiej, niebezpiecznej dżungli. W roli głównej najpiękniejsza Polka 

To film, który porwie wszystkich. — Takich 
scen z drapieżnemi zwierzętami jeszcze nigdy 

nie było filmowano. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

  

Fascynująca gwiazda Joann Grawiord 
w swcim najnowszym filmie 

[| ||“ amerykańskich ekranów 

MU | wasze PODZIEĄI : RRT STS 
Miłość! Sensacja! Proces! Afera! Oto treść tego wielkiego filmu! Nad program: dodatki.— Seanse: 4, 6, 8 1 1015 

  wkrótce 

14 lipca Rene 

  

Clair'a 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 12 MAJA 
Ceny tranzakcyjne: — żyto jednolite 20— 

20.25; żyto zbierane 669 g-1 — 19.25 — 19.75 
ewies zbierany 14; groch polny 20; mąka psze 
una 0000 A luks. 57 — 56.25; mąka żytnia do 

     

  

55 proc. — do 65 proc. — 27; sitkowa— 
22; razowa szatrowana — 23.00 — 24.50; o- wylosowanych w dniu 11 
tręby żytnie — 10; kasza perłowa (pęcak) nr 
2 — 21.50; kasza perłowa nr 3 — 33.50. 

Ceny orjentacyjne: — pszenica zbierana 31 
mąka żytnia razow 22; otręby pszenne — 
11; otręby jęczmi — 10; kasza gryczana 
1-1 palona — 40; ka: grycz. 1-2 palona 

kasza grycz. 1-1 biała — 38-— 40; k 
siemię lniane 90 proc. — 

  

    

   

    
    

1933 roku. 

      
Len bez zmian. 

TS R TE EM TEE BA FR LE: W ZA WW BE WW GM GR 

5 PERSJONAT 

wiRY 
HELENY NAGRODZKIEJ 

stycznia 1934 roku, 

ności za listy. 

  

WYKAZ 
8 pa. za zastawnych dolarowych 

Wileńskiego Banku Ziemskiego | - 
Se:]a I po 50 dol. Nr, Nr. 202, 203, 242. 

Ser]ja Il! po 50 dol. Nr. Nr. 4868, 859, 878 

Wygpłsta za wylosowaze listy zastawne w pełnej wartości 

nominalnej uskuteczniać się będzie poczynając 

Listy przedstawione do opłaty zwracane być winne ze 

wsiystkiemi kuponemi, począwszy od kuponu, 

Wartość brakujących kuponów potrącona będzie z należ- 

ZARZĄD WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 
  

  

aa 

PoSZUKUJĄ 
BRACY 

"FTTYTTYYYYYYYTTYTYE 

  

  

_NAUCZYCIELKA 
    

   
maja 1933 r. 

od 1-go lipca 

PA 
INTELIGENTNA 

przyjmie stosowną pra- 
cę. Uczciwość nieskazi- 
telna, osoby znar 
sta Wilna na 

płatnego 2 go 

     

    

    

  

6 

В i 
ś Miejscowość malownicza, posiada wyjąt- 5 
B kowe warunki zdrowotne i dogodną ko- 8 

munikscję z Wilnem. Czynny od 20 mala. 
E o zh dowiedzieć się: (O 16 3 

m, 8 lub tam ma miejscu. Dojazd (w str. 
B Niemenczyna) do Anfowila, lub dorożką й Anody peniodowane (dwa razy wigksze 
5 (tam i z powrotem zł. 5.—) B 
GE BA SZ BR CY MA GU MM WF Ka) CES KA WE (MA ©: 
  

Biuro Pośradnkctwa Pracy przy Wi- 
leńske Nowegródzk. [zbie Lekarskiej 

NOWE ANODY 
11 zł. 90-gr. 120 woltówki, 

trwalsze) o 3 zł drożej. 

Za zaliczeniem pocztowem o 2 zł, drożej. Wilno Św. Jacka 7 

Skład pozusńskiej fabryki „MA T'"' 

  

    

      

Gomu, 
nad chor 
mi pozbawionem 
czy opieki. Adr 

Żwirowa 
ra 7 m. 3. 

   
wymizry i 100 proc. 

  

oglasza konkurs na posadę lekarza neu | 
rologa-psychjstry w Przychodni Pomocy 
Lekarskiej dla fankcj narjnszów państwo- 
wych przy Wydziałe Pracy Opieki i Zdro= 
wia Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Skłsdanie podań oraz bliższe informacje 
w Kancelacji Izby (Wileńska 25 — 3) do 

dnia 26 maja r. b. 
  

Do akt nr. 214 1933 r. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- 

ru 4-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. Bazyl- 
jańskiej 4 na zasadzie art. 602 KPC ogłasza,   

wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 

i motocykiowe ak 
Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

  

    

  

cję w. charakterz 
czycielki- wzgłędni 
chowawczyni. — 
rowania do administra 
cj. „Słowa* pod „Nau- 

elka". 

  

posady do dzie.i z szy- 
ciem w Wilnie 106 па 

wyjszd. Adres w 
Redakcji. 
— = =" M     że w dniu 15 maja 1933 roku od godziny 10, 

rano w Wilnie przy ul. Sadowej nr 9—4 od- __ — — —— — — 
będzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru DO NABYCIA 
chomości należących do Soni Jutan, składają- cytra, leżak,, inhalator Letniska 
cych się z umeblowania mieszkania, oszacowa nowy, mogą być sprze- "FYYVYYVYYYYYYYYYYVY" 

nego na sumę zł. 1000 gr. — dane na zamianę pro-— — — — — — 
Wilno, dn. 5 maja 1933 r. duktów spożywczych. Letnisko 

Komornik (—) A. Maciejowski. Adres: Żwirowa Góra, w majątku, 6 klm, od 
  

  

1 m. 3. Wilna, 1, 2 lob 3 po- 
| s a = 7 koje, z kuchnią. Duża 

BAAADAŁADAASSEA2 weranda. Obok rzeka i 
Lokale las sosnowy. Miejsco- 

ryeweevwwywyywteygy: wOŚĆ malownicza. Ko- 
manikacja antobnsowa 
(co godzinę) Inb koleją 
Może być z całodzien- 

5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 
cie tanio do wynajęcia. 

Mieszkania     

  

Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd nem utrzymaniem, — 

Inter. Hr. J. Tyszkiewicza, godz. 9—3. 714 pokojowe — ze Oferty skladać de Ad- 
wszelkiemi wygodzmi ministracji „Slowa“, 

BEBE EENNAESKIEEE:: do wynajęcia ię cent- pod A. K, 
rum miasta — dowie: — — — — — sako 

„Lekarze KuPno dzieć się Zawalna 4/6 POKÓJ 
i SPRZEDAŻ u dozorcy domu lub LETNISKO 

RYTYYWYWYWYWSTYY="" Piłsudskiego 6 m, 5. |]ub dwa, z dużą weran 

  

Dr Ginsberg — dą, obok lasu, do wy- а, 

POPIERAJCIE najęcia tanio. Zakret — 
ul. Letnia 6 m. i. Do- 

L.0.P. 

wiedzieć się od godz. 
12 do 5 po poł. 

kołchozach, gdyby tu Polski nie było! 
Popytajcie tych, co wracają z tamtej stro 
ny! co, jak wilki, przemykają się lasem, 
o głodzie i chłodzie, aby tylko do Pol- 
ski... A wy tu śmiecie bunty wyprawiać? 
wiać? 

Przez dwuszereg przeleciał nowy po- 
mruk, ale już o ton cichszy. Żołądź po- 
czuł, że opanowuje sytuację. Nie spu- 
szczając oczu z powyciąganych na bacz- 
ność strażaków, podszedł bliżej i stanął 
tuż przed nimi. Cały dwuszereg drżał 
jednym dreszczem, jak struna napięta do 
ostatecznych granic. Żołądź perswedował 

SYPTIALNTĘ 
jadalnię luksusowa— 

1 4 — 8. Tel. 567. Adres w Adm. „Słowa” 

  

bowisko. Rupejko targnął się rozpaczli- 
wie ku oknu. Żołądź położył Baranow- 
skiemu rękę na ramieniu i krzyknął tak, 
że szyby świetlicowe zadzwoniły: 

— Bacznošė!! 
Kłębowisko zamarło w bezruchu. 
— W dwuszeregu zbiórka! 
Kłębowisko rozciągnęło się, jak przed 

tem, w karny dwuszereg. Żołądź przemó- 
wił znowu. To wszystko stało się tak bły- 
skawicznie szybko, że, mówiąc, miał wra 
żenie dopiero co przeżytego, króciutkie- 
go koszmaru. Nie byłby przysiągł nawet, 
czy złamanie szeregu zaszło naprawdę. 
Mówił równo, donośnie, dziwiąc się pra- teraz i karcił ich, niczem  rozbrykane 

wie spokojnemu brzmieniu własnych dzieci: 
słów. — Czy wy naprawdę myślicie, że wam 

— Strażacy! wasz oddziałowy nadu- 
żył zaufania mojego, zaufania organiza- 
cji, zaufania ojczyzny! 

— Jaka tam ojczyzna! — warknął 
bezimienny głos z głębi. 

— Ojczyzna moja i wasza. Ojczy- 
zna, dająca nam wszystkim obronę przed 
gwałtem, bezpieczeństwo mienia i ży- 
cia, możność spokojnej, twórczej pracy 
dla jutra. To wy, psiekrwie, nie wiecie, 
kto was tu strzeże i broni? To wy, dra- 
nie, udajecie, że nie wiecie, przed czem 

broni? Do sowieckiego raju wam się za- 
chciewa? Pozdychalibyście z głodu w 

już wszystko jedno? Polska jest za wiel- 

ka i za potężna, żeby chciała zgubić gro- 

madę takich durni, jak wy. Daję wam 

możność zawrócenia ze złej drogi. Obie- 

cuję wam, że oddział będzie zawieszony 
karnie na czas jakiś, ale nie rozwiązany. 

Weźcie się w dwójnasób do pracy, a 
wszystko jeszcze może być dobrze. Peł- 
niącym obowiązki oddziałowego nazna- 
czam strażaka Alojzego Rupejkę. Rozejść 

się. 

Strażacy rozsypali się małemi grup- 

kami po całej świetlicy, a potem zaczęli 

wymykać się, jeden za drugim, ze spu- 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skóńczone 5 oddz. szk. 
powsz.) prosi o jaką- 
kolwiek pracę. — Adres 
Wiłkomierska 117. 

LET NTS KO 
WE DWORZE 

od 15 maja nad Naro- 
czem, parę kilometrów 
od schroniska. Utrzyma 
nie dobre czterokrotne. — ———————— 
Park, łódka, bridž, kon ==RÓŻNE 

RE 

  

wierzchowy. — Dojazd, 
autobusem do dworu.— 
Cena 4 zł. Poczta Mia- 
dzioł m. Miadzioł R. G. aa 
  = -- „WIANO“ 

LET NISKA  Spółdz. Chrześcj. Wzaj. 
umebl. w maj. w pobl. Kredyt. Poznań wydaje 
Jaszun. Prod. Rzeka. — członkom zapomogi — 
Las. Komun. kol. albo pezzwrotne 500 — 3000 
autobus. Inf. Święciań- już po 10 miesiącach. 
ska 25 (3—6). Udziela požyczek zwrat 
AAADASAAAAAAMASAABAA NYCH miesięcznemi ra- 

Posady tami. Informacje: Przed 
stawicieł na  Wiłeńsz- 

SYEYYYYYTYYSYSYYCYYY "czyznę CIBCIERSKI — 
== Jasna 27. Codzien 5 — 
POTRZEB NE|. Na odpowiedź dołą- 

  

  

zdolne i „pracowite — czyć znaczek. Zastępcy 
kucharka i kelnerka.— poszukiwani. 5 
Zaułek Ś-to Michalski 2 -- - 
m. 11. -- z 

szczonemi głowami. Pawluk wyszedł 
także. Żołądź zbliżył się do Rupejki. 

— O tem, — wskazał oczami skrzy- 
nię, — rzecz prosta, nie * wiedzieliście, 
ale, że w oddziale źle się dzieje — toš- 
cie wiedzieli. Dlaczego nie zameldowałi- 
ście? 

Rupejko spojrzał na komendanta, jak 
by zgorszony. 

— Jakże panie komendancie? Na są- 
siada? 

— Ładny on, ten wasz sąsiad. 
Rupejko sapnął wściekle. 
— Teraz ze wszystkiem druga rzecz. 

Teraz jab jego ot, temi ręcomi, zada- 
wiłby. Toż taki wstyd, toż taka hańb» 
dla Zahoran! 

Baranowski znikł był także, a teraz 
wracał w towarzystwie przodownika po- 
licji. Ten skłonił się grzecznie Żołądzio- 
wi. 

— Pan komendant pozwoli? 
Żołądź otrząsnął się, jak po zimnej 

kąpieli. 
— Proszę bardzo. Pozostawiam pa- 

nom dowody winy byłego oddziałowege 
Straży, Dymitra Pawluka, Poza nim nikt 
z członków oddziału nie jest odpowie- 
dzialny. Gdzie nasza bryczka, panie Ba- 
ranowski? Jedziemy! 

Is INN OT SN II I II I TI II I I ITT TI II T I SIT TIA III 

Drukarnia Wydawnictwa „SLOWO“ Wydawca: Stanisław Mackiewicz 
‘ 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyūski 

m


