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Rok 1882, gdy grupka kilkunastu pierwszych imi- 

grantów założyła pierwszą palestyńską kolonję, były 

to czasy, gdy ruch powrotu na ziemię ojców nie przy- 

brał sobie żadnych prawie form organizacyjnych. 

Dziesiątek lat, jaki minął potem, to istne syzytowe pra- 

ce nad utrzymaniem się przy roli. Arabowie, władze 

tureckie, obcy klimat, malarja i nędza splatają się 

w każdej z tych czasów opowieści. Minęło lat kilka- 

dziesiąt, kolonje kwitną w bogactwie, a jednak po dzis 

dzień oficjalne publikacje tego nie należącego do 

skromnych narodu nie wahają się stwierdzić, że byt 

czas, gdy tylko potęga jednego człowieka uratowała 

dzieło sjonizmu od niechybnego załamania. Nie Herz- 

la, ale jego właśnie postać umieszcza się w tych pu- 

blikacjach na miejscu najpierwszem. Socjaliści pale- 

styńscy wymawiają z szacunkiem jego imię, nazwisko 

i tytuł: Edmund, baron Rotszyld. 

Kolonje wegetowały wówczas nieliczne, bez pie- 

niędzy, bez ludzi. Malarja odstraszała wszystkich: po- 

kolenia całe marły. Żeby usunąć malarję, trzeba było 

osuszyć bagna, zasadzić na nich wyciągające wilgoć 

eukaliptusy. Potrzeba było nietylko ludzi, ale i kapi- 

tału. — Rotszyld dał kapitał. — Był pierwszą falą 

szerokiego przypływu złota, złota, wielkich, jak on, 

kapitalistów-filantropów, złota miljonowych drobnych 

ofiar po domach żydowskich całego świata. Z nim 

zaczęła się też naprawdę organizacja. 

W 1901 r. przekazuje on swe dzieło palestyńskie 

i fundusz weń włożony ICA. (Jewish Colonisation As- 

sociation, dziś PICA — Palestine jew. Colon. Ass.), 

która założyła w Dolnej Galilei Kfar Tabor, Yavniel, 

Sedjera i dwie inne kolonje. Jako wielki fundusz na- 

bywania z rąk Arabów ziemi, pracuje on obok innej 

instytucji, finansowego kolosu, sławnego Keren Kaye- 

met Leisrael — Funduszu Narodowego Żydowskiego. 

Na swoją rękę wykupuje ziemię i powstają, równo- 

legle do pracy kapitałów Rotszylda, kolonje Ben She- 

men, Hulda, Kinereth, Daganja Pierwsza, Merhawja. 

Już po wojnie przybywa do tej pary trzecia insty- 

tucja: — w kwietniu 1921 r. zakłada się Keren Hayes- 

sod, Fundusz Odbudowy. Gdy tamte dwie miały za 

zadanie wykupno ziemi dla przekazania jej kolonistom. 

to ta nie zajmuje się już tem dziełem, ma na oku tylko 

jedno: dostarczenie osadnikom narzędzi, inwentarza. 

Zresztą służy wogóle „rozbudowie potrzeb ekonomicz- 

nych i kulturalnych Palestyny, wchodząc dosłownie 

we wszystkie dziedziny życia. 

To, że te organizacje o wielomiljonowych kapita- 

łach zakładowych powstały, to było koniecznością Pa- 

lestyny. Tylko na miejscu można widzieć, jak wszelki 

krok bez nich byłby niemożliwością. Palestyna jest kla- 

sycznym krajem, gdzie naprawdę wielkie rzeczy może 

dokonać jedynie zbiorowość pieniądza 1 zbiorowość 

ludzi. Palestyna jest klasycznym krajem, gdzie się łoży 

na przepadłe. Ziemi nie sposób nabywać tu inaczej, jak 

wykupywać całe połacie, całe latyfundja: osiedlenie się 

samotne żydów między Arabami byłoby szaleństwem. 

U nas ziemię się kupuje i potem zaraz się orze. W Pa- 

  

  

iestynie nie można niemal oddać dunama ziemi pod 

uprawę bez przeprowadzenia meljoracji: tak np. z ob- 

szaru ziemi, nabytego za pieniądze Keren  Kayemet, 

trzeba było poddać meljoracji 2/3. jest to praca, prze- 

wracająca wszystko do góry nogami: jedne ziemie się 

osusza, gdy drugie nawadnia. Rolnicy zrozumieją naj- 

lepiej, co możnaby zrobić, gdyby to zadanie było zda- 

ne na drobnych osadników, zrozumieją najlepiej, ile 

znaczy fakt, że przed chalucem, jak tank przed żołnie- 

rzem, idącym do ataku, posuwają się już dwie takie 

maszyny, jak PICA i Keren Kayemet, zdobywając 

mu  (najdosłowniej, acz- najbardziej pacyfistycznie 

w świecie) teren, gdy sekundujący mu Keren Hajessod 

wyposaża go w budynki, inwentarz żywy i martwy. 

W ten sposób dokonał się nowy pochód Izraela: 

szedł on od morza. Trzydzieści parę kilometrów na po- 

łudnie od Jaffy rozpoczyna się mniej lub: więcej zwar-. 

ta ława osadnictwa. Jest to najbogatszy, pardessowy, 

regjon Palestyny: jest to zarazem regjon prywatnych 

kolonistów. Obchodzi on Tel Awiw i pnie się w górę 

przez Petach Tikwę, Herzliję. Coraz częściej pojawia- 

ją się tu szmaty ziemi, nabytej już nie przez prywatny 

kapitał, lecz przez Fundusz Narodowy, Keren Kaye- 

met. Z Wadi Hawarat rozpoczyna się wielkie, 

43.000-dunamowe latyiundjum Keren Kayemet. Przy 

bogatej Hederze wyrastają kolonje kapitału prywatnego; 

ale już nieco dalej przychodzi zkolei kraj PICA. Wre- 
szcie koło Hajfy sąsiadują ziemie kapitału prywatne- 

go i Kerenu, który tu wykupił ziemie między Hajfą 

a Acre, mając — z racji budowy portu w Hajfie — 

wielką przyszłość. Tu się pochód od morza kończy. 

Ale jednocześnie z tej najgórniejszej, północnej je- 

go flanki wypada w dół, ku południowo-wschodowi, 

olbrzymi pas ziemi, jedna z najważniejszych części No- 

wej Palestyny, Dolina Izraela, 164.000 dunamów. Emek 

Izrael dociera aż do doliny Jordanu, gdzie nieco na 

północ istnieją stare kolonie rotszyldowskie i kayeme- 

towe, nad Tyberjadą i wyżej; są to już wielkie i naj- 

dalsze forpoczty Izraela, jego wyspy. Szereg mniej- 

szych osad idzie na dole, na południu od Tel Awiwu, 

ku jerozolimie. Takim oto szykiem posuwa się osadni- 

ctwo żydowskie w głąb Palestyny, — 

lle kosztowało to wszystko? Nawet pieniężnie tyl- 

ko trudno to dziś ocenić. Prywatną, bardzo potężną 

kolonizację pozostawiając na uboczu, trzeba nam ze- 

sumować koszta nabycia i meljoracji ziem Keren Ka- 

yemetu i Keren Hayessodu, 2,004,733 i 4,669,547 fun- 

tów szterlingów. Organizacje inne, jak lecznicza „Ha- 

dassa“, która włożyła w: kraj półtora miljona funtów. 
pozostaną jeszcze na boku, jak pozostają, dla swej róż- 
norodności lokat i długiego «przeciągu czasu, dobro - 
dziejstwa fundacyj rotszyldowskich. Doskonałe staty- 
styki angielskie nie dają przecież zupełnie pewnego 
obrazu inwestowanych tu kwot. Pozatem Palestyna 

(będąca dziś w rzeczy samej doskonałym terenem in- 
westycyjnym) stara się — całkiem słusznie — przed- 
stwić te swoje walory w jeszcze lepszem świetle. Wo- 
lę więc nie mówić o rzeczy, której z całą dokładnością 
osobiście zgłębić nie mogłem, — i która, jak wszystko 
w kraju rosnącym w oczach, będzie przedawniona 
po paru miesiącach. Ksawery Pruszyński. 

„A S KO TT I TA EIK SIA US DTS 

WARSZAWA (Tel. własny). — Jak 
się dowiadujemy, przedmiotem najbliż-- 
szych prac nowego rządu będą całkowi- 
cie sprawy związane z wprowadzeniem 
w życie świeżo uchwalonych przez Sejm 
ustaw natury gospodarczej. 

Przedewszystkiem chodzi tu o wyko- 
nanie olbrzymiego kompleksu ustaw П- 
nansowo - rolnych, dopilnowanie pew- 
nego efektu akcji zniżki cen, rozszerzenie 
zbytu surówców, rozwinięcie akcji pota- 
nienia kosztów produkcji przemysłowej. 

Pogłoski o tem, jakoby w najbliż- 

szym czasie miał być wydany szereg no 
wych ustaw gospodarczych w formie roz 
porządzeń Prezydenta nie odpowiadają 
prawdzie. jedynem rozporządzeniem, któ 
rego projekt jest obecnie bardzo poważ- 
nie rozważany, jest rozporządzenie w 
sprawie standaryzacji produktów rol- 
nych, przeznaczonych na eksport. Drugą 
dziedziną, która absorbuje obecnie uwa- 
gę rządu, jest opracowanie materjału do 
mającej się zebrać w Londynie już dn. 
12 czerwca światowej konierencji gospo- 
darczej. 

Skazanie Michała Łabówki 
LWÓW PAT. — Przed Sądem Przy- 

sięgłych w Samborze zapadł wyrok w 
sprawie Michała Łabówki, oskarżonego 
© udział w napadzie rabunkowym na 
spółdzielnię kredytową w Borysławiu, do 
konanym wraz z Biłasem i Danyłyszy- 

nem, strąconymi w ubiegłym roku za na 
pad rabunkowy na urząd owy w 
Gródku Jagiellońskim. Trybunał skazał 
Łabówkę na 3 łata ciężkiego więzienia i 
pozbawił go praw obywatelskich na prze 
ciąg lat 5. 

  

Mussolini mówi © pakcie czterech 
RZYM PAT. — Wielka Rada Faszy- 

stowska wznowiła dyskusję nad sprawo- 
zdaniem ministra finansów Junga. 

Obrady zakończyło sprawozdanie Mus 
soliniego, który odczytał expose o sytua 
cji międzynarodowej ze szczególnem u- 
względnieniem ostatnich wypadków i 
zagadnień aktualnych. Duce omówił spra 
wy, związane z konierencją rozbrojenio- 
wą, ze światową konferencją gospodar- 
czą w Londynie i z paktem 4-ch, który 
będzie miał za zadanie zapewnienie na 
dłuższy okres czasu pokoju Europy. Mus 

solini wypowiedział pogląd, że ogólna at 
mosiera europejska uległa znacznej po- 
prawie po orędziu Roosevelta i przemó 
wieniu Hitlera. ; 

Następnie zakomunikował Wielkiej 
Radzie szczegóły rokowań, jakie toczyły 
się w Rzymie w sprawie paktu 4-ch. — 
Wielka Rada zakończyła posiedzenie, 
przyjmując uchwałę w sprawie konieren 

cji londyńskiej, poprzedzającą wytyczne, 
ustalone podczas poprzednich rozpraw 
Rady. 

Wielkie manewry floty niemieckiej 
* BERLIN PAT. — Trwające od wczo- 
raj w zatoce kilońskiej wielkie manewry 
floty niemeckiej zakończyły się dziś 
przed południem rewją okrętów wojen- 
nych przed kanclerzem i ministrami Rze- 
szy. 

Przedtem kanclerz Rzeszy wraz z 0- 
toczeniem zwiedzał pancernik „Deutsch- 
land“, informując się o szczegóły budo- 
wy i uzbrojenia. 

W czasie nocy: odbyły się ćwiczenia 
artyleryjskie marynarki, przyczem strze- 
lano ostremi nabojami do okrętu, kiero- 
wanego przy pomocy fal elektromagne- 
tycznych. 

Na zakończenie manewrów urządzo- 
no dziś z pokładu krążownika „Leipzig 
strzelanie z dział przeciwiotniczych. 

Wieczorem kanclerz i ministrowie 
powrócili samolotami do Berlina. 

Krenprinz Wilhelm 
BERLIN PAT. — Prasa donosi, że 

kronprinz Wilhelm wstąpił do narodowo- 

  

socjalistycznego korpusu samochodowe- 

go. 

EEE 0 REZ AWK A ZOE CREED, 

Echa triumfalnego lotu 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Tymczasowy układ pokojowy Chin z Japonia 
TOKIO PAT. — Według komunikatu 

japońskiego ministerstwa wojny patrole 
japońskie wkroczyły do Tung - Czau, 
nie posuwając się jednak dalej. Główne 
siły armji japońskiej pozostają na linji 
Miyum - Pingku -- Jutien - Kaiping. 

PEKIN PAT. — Dowództwo wojsk 
chińskich, broniących Pekinu, zwróciło 
się do ambasadora angielskiego z proś- 

  

bą o pomoc w doprowadzeniu do lokal- 
nego rozejmu z wojskami  japońskiemi, 
atakującemi Pekin. 

LONDYN PAT. — Korespondent Ret - 

tera w Pekinie donosi, że w daniu dzi- 

siejszym zawarty został tymczasowy u- 
kład pokojowy między Chinami a Ja- 

ponją. 1 
ERROR LA AUD DNRBTMETATTA 3 

stabilizacja dolara i funta 
PARYŻ PAT. — Z Waszyngtonu donoszą, 

że w dniu jutrzejszym rząd Stanów Zjednoczo 

nych ogłosić ma deklarację, dotyczącą stabili- 

zacji dolara i funta szterlinga. Sprawa oto- 
czona jest narazie tajemnicą. Koła finansowe 
Ameryki przypuszczają jednąk, że stabilizacja 

nie będzie ostateczna. Embargo na złoto będzie 

w dalszym ciągu utrzymane. Natomiast stabi- 
lizacja oparta będzie na faktycznym stanie rze 
czy, ustalonym ostatnio na światowych ryn - 

kach pieniężnych dzięki interwencji Londynu i 

Wstrząs podziemn 
KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — We 

wtorek rano mastąpił wstrząs podziemny 
w kopalni „Wawel w) Rudzie. Zasypanych 

pažei ' ja. 6 50 j pracy wydobyła 2 górni- ków, którzy odnieśli lżejsze obrażenia. — 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. —  Przedgiełda: 
Bank Polski płacił za dolary 7,70, przeka- 
zy i czeki 7,72. Na rymku prywatnym do- 
lary słabsze 7,74 w żądaniu, 7,70 w. pła- 

ceniu. Dolary złote 9,19. Ruble złote 4,89, 

POŻYCZKI POLSKIE W AMERYCE 

„NOWY YORK. PAT. — Pożyczki pol- 
gat a Yorku: Dolarowa 55, Dil- 
OMIOW! 64, Stabilizacyjna 56,75, War- 
szaiwiska 37,50, Śląska 41,50, 

w kopalni „Wawel” 
W godzinach papołudniowych wydobyto 
tnzeciego górmika, lekko ranniego. Prace 

mad, wydobyciem czwartej ofiary wypadku 
są wi toku, IPrzyczymy wstrząsu dotychczas 
miie zostały ustalone. 

  

W OCZEKIWANIU GROŹNYCH WY- 
PADKÓW W PEKINIE й 

LONDYN PAT. — Według otrzyma- 
nych dziś z rozmaitych źródeł wiadomo- 
ści z Dalekiego Wschodu, porozumienie 
co do rozejmu miało istotnie dojść do 
skutku między wojskami chińskiemi a ja- 
pońskiemi. Na mocy tego rozejmu woj- 
ska japońskie gwarantować mają woj- 
skom chińskim bezpieczne wycofanie się 
z Pekinu i odwrót z tej części frontu. 

. W Londynie liczą się z iaktem zaję- 
cia Pekinu przez wojska japońskie w 
ciągu najbliższych trzech dni. Narazie 
wzmacniane są w Pekinie ochrony woj- 
skowe obcych placówek dyplomatycz- 
nych, bowiem nie jest spodziewane, aby 
Japończycy skoncentrowali w samym Pe 
kinie „dość wojska dla skutecznej ochro- 
ny miasta na wypadek rozruchów rewo- 
lucyjnych tłumu chińskiego. : 

  

Wypadek kompozytora 
włoskiego 

VICENCIA. PAT. — Na skutek zde- 
rzenia się samochodów uległ wypadkowi 
znany; kompozytor wioski! Malipiero, jego 
żomia oraz siostra zmarłego prezydenta 
Stanów. Zjednoczonych miss Coolidge, — 
Pani Malipiero i miss Coolidge ciężkio po- 
ramione, zostały przewiezione do: szpitala. 
Kompozytor Malipiero odniósł jedynie 

e skaleczeniia przez odłamki 

  

Na zdjęciu naszem widzimy kpt. Skarżyńskiego (X), stojącego obok swego samolotu w 
St. Louis, przed startem do Ameryki Południowej. Obok kpt. Skarżyńskiego stoi przedstawi 

ciel kolonii polskiej w Senegalu dr. Szczuka( X) 

  

, Lot gwiaździsty - 
WARSZAWA. PAT, — W dhiu 23 bm. żewską na samolocie Moth, p. Przysiecki 

w południe wystartowali z lotniska Mo- na JD 2 i p. Pruszkowski z panią Okołowi- 
kotowskiego, celem wzięcie udziału w lo- ezową na samolocie Moth. Według regul:- 
cie gwiaździstym lotnicy polscy z Wamsza- minu, przylot do Warszawy ma nastąpić 
wy inż. Wysiekienski ma samolocie RWD w dniu 24 bm. w godzinach między 15 a 17 
5, inž. Jagoszewski z panią Wacławą Czy- > 

Tragiczny wypadek głośnego lotnika 
PARYŻ. PAT. — Zmany lotnik fran- sie, gdy aparat znajdował się na wysoko- 

euskii Amrachart, który przygotowywał się ści 200 metrów: ponad ziemią. 
do wzięcia udziału w zawiodach o puhar  Arrachant, poczynając od 1923 moku, 
barona Deutsch de la: Merthe, zabił się we dokonał wielu lotów z (Pertyża do kołonij 
'wiborek ramo w czasie lotu ówiczebnego.— francuskich, zaś w: 1925 roku ustanowił na 
iPłoiwiodem  kualtastmoty było niewyjaśnione tnasie Paryż — Villa Cisneros pierwszy 
dotychczas zatrzymanie się motoru w cza- rekord długości lottu w linji prostej. 

Sprawca skrytobójczych strzałów 
LWÓW. PAT. — (W. wyniku dochodze- władz prokuratonskich zatrzymany pod za- 

mia, przepnowładzonego w Brzozowie w mautem dokonania itej zbnodni Romam Jaj- 

sprawie sknyłtobójezego 'stnzału, którego o- ko, urzędnik Komunalnej Kasy Oszczęd- 
fierą padli śp. Chudzik i mjr. rez. Owoc, mości w: Brzozowie, którego odstawiono do 
został w dniu wczorajszym z polecenia dyspozycji władz sądowych w Sanioku. 

TYT TTE TRERARESZWE TCA RPG. 1a 0DIBDAKOE | 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
świątecznych oraz z prowincji o 25 proc .drożej. 

  

  

NOWY REKTOR UNIWERSYTETU 
WE LWOWIE 

LWÓW. PAT. — Rektorem Uniwersy - 
tetu Jana Kazimierza we Lwowie wybrany 
został prof. Mameeli Chlamtacz. 

„12 KRZESEL“ 

(WARSZAWA. PAT. — W miajbliższych 
dniiach przybywa do Warszawy głośny ko- 
mik: czeskosłowacki Vlasta Burian, Amty- 
sta grać będzie w pienwszym filmie polsko- 
czeskosłowackim pod tyt. „12 kmzesel'*.— 
Partnerami jego będą: Zula (Pogonzelska 
i Dymsza. Scenarjusz filmu wyszedł z pod 
pióra. Hemara. Reżyserję objął ze strony 
cżeskosłowackiej Miiks Fnic i ze stromy 
polskiej Michał Waszyński. 

BEZROBOCIE W POLSCE 

WARSZAWA. PAT. — Według da- 
nych statystycznych, liczba: bezrobotnych, 

zarejestrowanych w. Państwowych Umzę- 
dach iPośrednietwa (Pracy: wynosiła, ma te- 
renie całego państwa w dniu 20 maja br. 
243 tysiące 588 osób, co stanowi spadek 
łiczby bezrobotnych w stosunku do po- 

przedniego tygodnia o 4 tysiące 278 osób. 

SUKCESY TENISISTÓW POLSKICH 

PARYŻ. PAT. — W czasie wtorkowych 
popołudniowych międzynarodowych moz- 
grywek (tenisowych o mistrzostwo: Firan- 
cji odbyły się spotkania w grze podwójnej 
i mieszamej, Pama Jędnzejowska — Valerio 
(Włoch), pobiła parę Morel de Ville-Roche 
(Firzncja) przez walkower. Para Jędnze- 
jowska — Tłoczyński pobiła parę Ingram 
— Conidon (Anglja i Afryka Południowa) 
w sbosumku 6:2, 9:7. 

RYGA, PAT. — W pierwszym dniu 
odbywających się tu międzynarodowych 
zawodów: teniisowych z udziałem Łotyszów, 
'Polaków, Estończyków i Niemeów, Dubień 
ska spotkała się w, grze pojedyńczej peń z 
panią Kuzniecow (Łotwa) i z łatwością 
mwiygrała 6:1, 6:1. Jerzy Stolarow w gme 
pojedyńczej panów. spotkał 51е @ Laerum 
(Łotwa) i również wykazał zdecydowemą 

B= mad przeciwnikiem, wygrywając 

KATOWICE. PAT. — We witorek roz- 
począł się w, Katowiczch przy dużem za- 
interesowamiu publiczności mi 
wiowy mecz tenisowy Polska — Monaco. 
W pienwszym dniu odbyły się dwa single, 
zakończone zwycięstwem. Polaków. Hebda 
po dość zaciętej walce pokonał Lamdkna 
iw tnzedh setizich 6:2, 7:5, 7:5. "Wittiman 
odniósł również zwycięstwo, bijąc czołową 
rakietę Monaco Galeppe'a w 5 setach 4:6, 
6:2, 2:6, 6:0, 6:3. — Zawody rozegrane zc- 
stały 'w' batndzo mieprzychylnych warunkach 
atmosferycznych. Dotkliwe zimmo również 
wpłynęło ujemnie na grę zawodników. Po 
pierwszym dniu Polska proweldzi 2:0. We 
środę odbędzie się gra podwójna. Polskę 
reprezentują Warmiński i Popławski, Mo- 
naco Lanidau i Galeppe. 

ZŁOTO NAD WOŁGĄ 
MOSKIWIA. PAT, — Wzdłuż brzegów 

Wołgi wykryto pokłady złota w miesco- 
włości. Bliawino i Ajdytnlin. (Prace przygo- 

" towiawaze do. eksploatacji znajdują się w 
pełnym toku. 

  

Tragedja w rodzinie Tetmajera 
ŚMIERĆ SYNA POETY. — KAZIMIERZ 

TETMAJER MÓWI О LETARGU. 
Wczorajsze wieczorne wydania pism war- 

szawskich przyniosły wiadomość z kroniki po- 
licyjnej o tem, że w hotelu Saskim odebrał so- 
bie życie denaturatem 32-letni Kazimierz Sta- 
nisław Tetmajer, syn poety Kazimierza Przer- 
wy - Tetmajera. jak podawano, zmarły w o- 
statnich latach zniszczył sobie zdrowie alkoho- 
lem wśród cyganerji warszawskiej i wresz- 
cie doszedł do samobójstwa. 

Jak obecnie donosi nasz korespondent, ©- 
statni komunikat policyjny z dochodzeń w tej 
smutnej sprawie stwierdził, że nie może tu być 
mowy o samobójstwie, natomiast chodzi o wy 
padek zatrucia alkoholem, rzeczywiście denatu 
ratem. Śmierć syna wywarła wielkie wrażenie 
na Kazimierzu Tetmajerze. 

Przyzwany do zwłok przebywa przy nich 
do obejnej pory, twierdząc, że syn jego. po- 
padł w letarg i że nie pozwoli go pochować. 
Wobec Stanu zdrowia samego Tetmajera, któ- 
ry już od lat jest ciężko schorowany i przed- 
wcześnie zestarzały, postanowiono nie sprzeci- 
wiać mu się narazie, Lekarze liczą się z tem, 
że opór nieszczęśliwego ojca załamie się pod 
o” bólu, który dotąd wyłonił w nim tę 

ję. : 

Szał czy symulacja na sali 
sądowej 

NAPAD OSK. SARNY NA TRYBUNAŁ 
Wczoraj w sądzie krakowskim, gdzie tocz 

się, od paru dni ponury proces de z 5 
lic tamtejszych Antoniego Sarny, oskarżonego 
o zamordowanie swej narzeczonej Przybylanki EA ył się niespodziewany wypadek: 

я w momencie, gd ewodnii u- 
dzielał głosu Prokiu zło "i Eee AS silą oskarżony odepcinął policjanta, wyskoczył 
Ze swej ławy i podbiegłszy przed stół trybuna 
łu E z na drodze ciężki dębowy 
stołek i u zy go nad м; i 
2 całą stę 0 ziemię. het "e" 

a sali powstała panika, która udzielił 
przedewszystkiem K toninės ku której 
z nogą złamanego stolika w ręku ruszył sko- 
lei Sarna. Szczęściem _ policjanci obezwładniń 
go w tej chwili. : 

Rozprawa uległa przerwie. Na rozkaz prze 
wodniczą cego zarządzono oddanie Sarny pod 
badania psychiatrów. Chodzić tu może o szał, 
bądź o wypadek symulacji.  



SILVA RERUM 
„MARATONCZYCY“ 

W ciągu dwudziestu dni w warszaw- 
skim cyrku kręciły się zwarjowane pary, 
walczące o zdobycie 3000 złotych za naj 
większą wytrzymałość w tańcu. W ciągu 
dwudziestu dni i nocy publiczność chci 
wie się dobijała o miejsca w cyrku i rzu- 
cała na arenę złotówki za wykonanie tań- 
ców na obstalunek. W ciągu dwudziestu 
dni trwało dzikie widowisko, jak najgo- 
rzej świadczące o poziomie kulturalnym 
powojennej Europy. 

Gazeta Warszawska (155) pisze: 

Atrakcyjność turnieju przezwyciężyła nie- 
chętną postawę opinji. Kasy cyrku były stale 
w oblężeniu. Pod żełazną jego kopułą zmiesza- 
ły się wszystkie warstwy , wszystkie poziomy. 
Na gałerji, aż się roiło ód bezrobotnych; na 
dołe błyszczały najbardziej reprezentacyjne 
egzemplarze monde'u i  demi-monde'u. 

W okolicach cyrku w dzień i w noc pa- 
nowa: ruch wręcz odpustowy. Wśród tłumu 
uwijali się sprzedawcy słodyczy i kwiatów, 
kieszonkowe bufety zaopatrzone były w wódkę 
i przekąski... Publiczność miała też swoich 
„miaratończyków*. Widzowie, asystujący tur- 
ruejowi od samego początku, od pierwszego 
dria, wważali się niejako za jego czynnych u- 

„MISS POLONIA* Z BUFALLO 
W WARSZAWIE 

   
W Warszawie bawi p. Zefiryna Nowak „Miss 

czestnikow. Podczas przerw spali na swych Polonia“ w Bufallo, wybrana na konkursie po- 
stoikach lub ławach. W godzinach „maratoń- 
skiego” posiłku zjadali dostarczaną im z domu 
żywnosć, Ażeby tyłko nie stracić ani jednej _ 
chwili enocjonującego .widowiska! 

W cjągu tych dni dwudziestu Warszawa 
miała przeżycia niesłychanie intensywne. Dan- 
cing kawalera Nicci'ego jest dowodem, jak da- 
lece masa potrzebuje wyżycia się. Gdyby nie 
policja, turniej trwałby dalej. Wszyscyby się 
nadal oburzali, ałe cyrk z godziny na godzinę 
byłby coraz pełniejszy. Przez dwadzieścia dni 

pularności „Dziennika dla wszystkich', której 
podobiznę podajemy na naszem zdjęciu. 

  

SŁ о мо 

° В motarstu derydujo 6 rozhrojonin Фн 
Prywatne narady u Hendersona — Porażka delegata Francji 

GENEWA PAT. — Prezydjum konie 
rencji rozbrojeniowej zebrało się we wto 
rek przed południem dla powzięcia decy- 
zji co do dalszej procedury prac komi- 
sji głównej. 

Jak wiadomo, na wczorajszem posie- 
dzeniu koniisji głównej zarysowały się 
dwie tendencje. Delegat Francji Paul - 
Boncour zażądał podjęcia na nowo dy- 
skusji nad pierwszą częścią projektu 
brytyjskiego, podczas ,gdy delegat ante- 
rykański Norman Davis domagał się kon 
tynuowania dyskusji nad częścią, doty- 
czącą rozbrojenia, a w szczególności nad 
kwestją materjału wojennego. 

Posiedzenie prezydjum odbyło się z 
40-minutowem opóźnieniem, wynikłem 
stąd, że przewodniczący Henderson u- 
ważał za wskazane zaprosić do siebie 
przed posiedzeniem prezydjum  delega- 
tów 5 wielkich mocarstw celem omówie- 

nia problemu, przedłożonego prezydjuim. 
Ta narada trwała bardzo długo. 

Fakt ten, będący maniiestacją no- 

  

Il. Meeting lotniczy 
Pod protektoratem Pama Prezydenta 

nie zgłosił się żaden patrol ochotniczy, żeby na Rzeczypospolitej odbywa się w Warszawie 
własną odpowiedzialność rozpędzić to zbiego- II Międzynarodowy Meeting lotniczy. 
wisko, bluźnierczo nazwane imieniem jednego Główne zawody 'wypadną Jumo, we 
z najwspanialszych symbolów, jakie zna nasza czygrtek 25 bm. Dziś odbył się zlot zawod- 
cywilizacja: Maraton. 

„Kultura”.... „Cywilizacja”.. Jakże nie- 
określone są te pojęcia!.: I jakie zająć 
stanowisko wobec „,maratonów''* głupo- 
ty i zdziczenia?... 

Ganić je?.. Wzruszać miłcząco ramio- 
nami?.. Udawač, že nie możemy zauwa- 
żyć?... Albo też bezradnie snuć takie re- 
ileksje: 

Gdzieś tam na końcu świata stary Ghandhi 
„zabija swoje ciało ofiarnym głodem, a miljony 
wyznawców modlitwą starają się podtrzymać 
przy życiu to zamierające serce wodza. Gdzieś 
w jakiejś mieścinie niemieckiej, bezrobotny idzie 
spać na głodnego, uśmiechnięty do wizji, któ- 
та przed oczy jego rzucił „kurer*, „Frontem ku 
przyszłości!* — ryczy głódnik 
kominternu. W biednej wiosce apulijskiej па 
kolorowym afiszu młody faszysta z łopocącym 
sztandarem w ręku woła: „Do nas*! A u spo- 
du czyjąś niewprawną ręką nagryzmolony do- 
pe „Albania, Dalmacja, Tunis, Egipt, 

— Dziedzicu, co łaska, na 
cyrku. jeszczem tego nie widzi 

błagalny głos. | 
Na nocnem niebie ze wszystkich stron tłu- 

ny. 
Warszawa musi się wyżyć. 

Warszawa zawiniła. A jednak właś- 
nie w Warszawie rozległy się stanowcze 
protesty, które doprowadziły do przer- 
wania bezmyślnego widowiska... 

„maratan* w 
i się e 1 

mikow Ikirajiowych d 
przegląd s:molotow mą lotnisku, 

zagramicznych oraz 

Program dnia jutlinzejszego jest. nad 

Genewska deklaratja praw 
dziecka 

1) Każde dziecko powinno mieć zabezpie- 
czony normałny rozwój fizyczny i duchowy. 

2)Dziecko głodne powinno być nakarmione. 
3) Dziecko chore — pielęgnowane. 

4) Dziecko wykolejone — zwrócone 

właściwą drogę. 
5) Dziecko upośledzone — otoczone opieką 

6) Dziecko sierota i opuszczone — przy- 

na 

z „łozungiem garnięte i wspomagane. 
7) Każde dziecko powinno być przygoto- 

wane do zarobkowania na życie. 

8) Dziecko przed innemi . winno otrzymać 
pomoc w czasie klęski. 

9) Dziecko winno być zabezpieczone przed 

wszelkim wyzyskiem. 

10) Dziecko winno być wychowane w prze- 

konaniu, że obowiązkiem jego jest najlepsze 
swe cechy oddać na usługi współbraci. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT, — Dziś w: 5-tym 

We dniu ciągnienia I klasy 27 [Polskiej Państ-wsehodniej Polski. 

msyczaj bogaty. Przewidziany jest cały 

szereg pokazów, jak lot na plecaeh (mistrz 

por. Orłowiski), akrobacja. pojedyńcza i 

grupowa, w której nasi: lotnicy mają, dużo 

do powiedzenia. Intenesująco zapowiada 

się konkurs orjentacji: w locie. A 

Do efektownych  'urozmaiceń maležeč 

będą skoki ze spadochronami, pojedyńcze 

i grupowe (5 osób, w tem idwie kobiety). 

Caly szereg pomniejszych pokazów i kon- 

kursów wypełni: obfity program zawodów. 
Lotnicy polscy mają mocną konikunen- 

cję, gdyż ma Meeting przybyło szereg esów 

sportu lotniczego z Kuropy. 
Po Meetingu w myśl regulaminu z4w- 

dów wszyscy biorący udział w  konkur- 
sach odwiedzą poszczególnie lotniska pol- 

skie, gdzie będą gośćmi! miejscawych Alero- 

klubów. 
Impreza zakrojona jest ma dużą skalę, 

a orgamizacja Meetilngu zdaje się odpowia- 
dać wszystkim wymaganiom. Ё 

Stantowač bęedą prėcz zawodnikėw za- 
granicznych, piloci ze wszystkich ošnod- 
ków. lotniczych Polski. Wilno, jak już pi- 
saliśmy, reprezentują dwie maszyny : (PZL 
15 (pilot por. Zeknzewski) i RWD 2 (pilot 
p. Żeligowski). 

Propaganda lotnictwa. wchodzić zaczy- 
mia! w! okres należytego mozwoju. Nia Mee- 
ting ze wszystkich stron: kraju wyruszyły 

specjalne pociągi. 
Kto nie miał okazji wyjechać do War- 

szawy, zobeczy wi dniach 18 i 19 czerwca 
również ma! większą skalę zorganizowany 

przez Aeroklub Wileński Lot. północnio*- 
Wszystkie ważniejsze 

Francji, w Niemczech, we Włoszech, —. wowej Loterji Klasowej główiniejsze wy-pokazy i konkursy odbędą się wówczas na 
wszędzie, gdzie przedtem popisywał się 
pomysłowy organiżator „maratonu tań- 
ca“, — ponury wyścig był doprowadzo- 
ny do końca!... Więc nie jest jeszcze tak 
źle z lekkomyślną Warszawką!. ‹ 

Lector. 

grame padły na numery następujące: 

100.000 złotych wygreł numer 137.605. 
5.000 złotych wygrał numer 89.494, 
Po 2000 złotych wygrały numery: 

33.742 63.205 128.635 i 132,39, 
Po 1.000 złotych wygrały mumery: 

39.442 43,475 56,931 i 123.064. 

OR? „ J A M A AA A 

  

0 metodę rządzenia Sląskiem 
Władysław Studnicki contra woj. Grażyński Proces Wł. Studnickiego 

Е o zniesławienie woj. Grażyńskiego. 
ŽAS 

Cena 2 zł 50 groszy 

  

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 czerwca r. b. wstrzymamy 

zalegającym do tego dnia w 

wysyłkę pisma wszystkim 
opłacie. 

Trzeba zastanowić sie 
  

W lutym napisałem feljeton p.t. „U- 
bóstwo i niewola, w którym, na pod- 
stawie rozmowy z nauczycielem szkoły 
prywatnej, przedstawiłem sytuację mate- 
rjalną i moralną tej kategorji pedago- 
gów. Sytuację, jak wynikało z rozmowy, 
określić należało jednem słowem — tra- 
giczna. Wprawdzie dyrekcja jednego z 
prywatnych gimnazjów obraziła się na 
mnie za feljeton i publicznie zaprotesto- 
wała, z drugiej wszakże strony otrzyma- 
łem parę listów od prywatnych nauczy- 
cieli; komunikowali mi, że to, co poda- 
łem jest zaledwie cząstką ich niedoli i 
nikłą ilustracją stosunków, panujących w 
wielu prywatnych zakładach naukowych. 
Gdzież więc prawda? 

* о* о® 

Spošrėd  samobėjstw, popełnianych 
w Wilnie každego miesiąca, wyróżnić 
trzeba w maju dwa: śmierć samobójczą 
Sawickiej, uczenicy gimnazjum Klucza, 
i Sabiny Grochowskiej, nauczycielki. 

„ Wczoraj zaś czytaliśmy w dziennikach, 
że Jarosław Zalewski, uczeń 4-tej klasy, 
zbiegł przed kilku dniami z domu, i poli- 
cja szuka go nadaremnie. Zbiegł, bo miał. 
złe stopnie, bo mógł nie otrzymać pro- 
mocji. Nie daj Boże, by ciało jego wyrzu- 
ciła Wilja, jak ciało Sawickiej. 

jednocześnie przeczytaliśmy porywa- 
jacą wiadomość: 15-letni uczeń gimna- 
zjalny E. Mickiewicz ratuje tonące dziec- 
ko. Ciekaw jestem, ilu pedagogów, wy- 

  

"zmarłego, staliśmy wobec 

kładających podniośle młodzieży ideały 
bohaterstwa i poświęcenia się, zdobyło- 
by się na czyn E. Mickiewicza. - 

* * * 

Dlaczego młodzież popełnia samobój- 
stwa — szeroko i głęboko  rozwodził: 
się nad tem pedagogowie, mniej lub. wię- 
cej światli. Mieliśmy nawet w Wilnie 
wizytatora, który temat powyższy oma- 
wiał w radjopogadankach, prowadzonych 
systematycznie nasposób poradni. Nie 
czuję się na siłach, aby zbadać wielora- 
kość przyczyn tego zjawiska. Z moich 
czasów szkolnych (ukończyłem  gimna- 
zjum w roku 1917) pamiętam jeden tyl- 
ko fakt samobójstwa kolegi. Starszy ode 
mnie o trzy klasy, 16-letni uczeń klasy 
ósmej rzucił się pod pociąg w  przed- 
dzień matury. Wydarzenie wstrząsnęła 
całą szkołą, od wstępniaków do starych 
nauczycieli, Nikt nie mógł zrozumieć go. 
16-letni chłopiec był dumą szkoły, naj- 
lepszym uczniem, ozdobą i miłością 
wszystkich. Twierdzić mogę, że była to 
indywiduainość genjalna, która przytła- 
czała kolegów i wprawiała w zdumienie 
nauczycieli. I ten piękny chłopiec zabił 
się, dopełniając dziwacznego przeznacze- 
nią. Na jego pogrzebie płakali. wszyscy, 
Stary wychowawca klasy, który miał wy 
głosić nad grobem przemówienie, załkai 
i nie powiedział ani słowa. My, koledzy 

jego  trum- 
ny jak wobec wielkiej tajemnicy, której 
odsłonić niktby się nie poważył. Dzisiaj, 

  

Porubanku. Tad. C. 
ЕРУБЦРУЗГ ЛМЕЬ СИОУУГЛАМЕИИЯУЧЮССОРЮСООЕЛИУЫКУВЩИ Я ЭЫОМА Е ЗККБРОРЫА 

Osobliwe st -warzyszenia 
Nieraz słyszało się o związkach i stowa- 

rzyszeniach, których cele wydają się conaj- 
mniej oryginalne, jeżeli nie zwarjowane. | 

Paryski „A travers le monde* podaje wy- 
kaz stowarzyszeń najbardziej nieprawdopodob- 
nych, a przecie istniejących i prosperujących. 

W Bazylei naprzykład czynne jest „Koło 
hodowli dždžownic“, z odpowiednim  zarzą- 

„dem, prezesami i  sekretarzami. 
W Wiedniu — „Damskie towarzystwo mi- 

łośniczek nabożeństwa”. 
W Melbourne „Kolo iwaczów 

małżonków dla dziewcząt, mających dziecko”. 
(Ale nie więcej niż jedno). W temże mieście 
działa „Towarzystwo badaczów wpływu Bib- 
Ilji na współczesne wydarzenia polityczne”. 

W Detroit mamy „Koło przyjaciół kanar- 
ków i kotów*, podzielone na dwie sekcje: 
kanarczą i kocią. Sekcje te żyją w zupełnej 
zgodzie, nie tak jak kot i kanarek. 

Rówńież w Detroit istnieje „Towarzystwo 
uzdrawiania umysłowo - chorych zapomocą 
muzyki”. 

W Berlinie — „Towarzystwo _przeciwni- 
ków krochmałonej bielizny", a w Sztokholmie 
„Koło amatorów słonecznej pogody". 

wych metod postępowania kilku wiel- 
kich mocarstw na konierencji rozbroje- 
niowej, był przedmiotem krytycznych ko 
mmentarzy w szerokich kołach konierencji. 

Na podstawie narad z przedstawicie- 
lami 5 wielkich mocarstw Henderson 
przedstawił prezydjum propozycje, by 
komisja główna naprzemian zajmowała 
się kwestją bezpieczeństwa i kwestją 
rozbrojenia. 

Kaliber artylerji 
GENEWA PAT. — Komisja główna konie- 

rencji rozbrojeniowej przystąpiła dziś zgodnie 

z decyzją prezydjum, do pierwszego czytania 

rozdziału projektu brytyjskiego, dotyczącego 

materjału wojennego, przewidującego w szcze- 

gólności ograniczenie kalibru artylerji i tonna- 

żu czołgów oraz niszczenie zabronionego mate- 
rjału wojennego etapami 'w ciągu 3 lat. 

Delegat Polski min. Raczyński przypomniał, 

że delegacja polska pragnie uzupełnienia projek 
tu brytyjskiego kilku nieodzownemi postano- 

wieniami, które sformułował w — zgłoszonych 
już uwagach. Dotyczyły one: 1) ścisłej kontroli 

Wrażenie mowy 
"W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Oświadczenie Normana 
ldavisa, złożone wczoraj w Genewie na konfe- 
rencji ruzbrojeniowej, dzienniki niemieckie 
przyjmreją z szeregiem zastrzeżeń, widząc w 
nem miętzy inneni odrzucenie przez Ariery- 
kę postulatu technicznego równouprawnienia 
wszystkich mocarstw. ‚ 

Gotowość Niemiec do pozostawania w sta- 
nie rozbrojenia zależy — zdaniem prasy — 
od rozmiidrow rozbrojenia się innych państw. 

W ANGLJI 
LONDYN PAT. — Cała prasa angielska en 

tuzjastycznie ocenia wystąpienie delegata ame- 
rykańskiego Normana Davisa. 

„Times“ nazywa enuncjację amerykańską 
najważniejszą deklaracją, złożoną na konferen- 
cji rozbrojeniowej. Roosevelt ofiarowuje się 
zmienić całą tradycyjną politykę amerykańską, 
neutralności i wolności mórz. Dawniej Wielka 
Brytanja nie mogła zgodzić się na zastosowa- 
nie przeciw napastnikowi sankcyj na morzu, 
przy użyciu floty brytyjskiej, wobec tego, że 
akcja taka mogła narazić flotę brytyjską na 
konflikt z flotą amerykańską. Obecnie po de- 
klaracji amerykańskiej, możliwość podobnego 
konfliktu jest zupełnie usunięta. 

  

Wobec tego, że wczoraj Paul - Bon- 
cour nalegał na dyskutowanie kwestji 
bezpieczeństwa przed kwestją materjału 
wojennego, dzisiejsza decyzja oznacza 
pewnego rodzaju porażkę delegata Fran- 
cji. Była ona zresztą do przewidzenia z 
chwilą, gdy Paul - Boncour zgodził się, 
by decyzję w tej sprawie powzięła de 
facto narada 5 wielkich mocarstw, w 
których gronie Francja jest odosobniona. 

i tonnaż czołgów 
2) zniesienia, bądź kontroli prywatnej tabryka- 

cji broni; 3) zakazu dozbrajania się. Od cza- 

su zgłoszenia tych uwag sytuacja uległa zmia- 

nie. Punkt pierwszy, a zwłaszcza trzeci spot- 

kały się z takiem poparciem, że można je uwa 

żać za przyjęte prawie przez wszystkich. Orę- 

dzie prezydenta Roosevelta i deklaracja Nor- 
matą Davisa pozwałają spodziewać się, że za- 

sada „żadnego dozbrajania się“ zostanie inte- 

gralnie włączona do konwencji. Kwestje tabry 
kacji broni oraz stopnia ujednostajnienia mate- 
rjaiu wojennego także powiany być uwzgłęd- 

nione w ostatecznym tekście konwencji. 

Normana Davisa 
„Morning Post” i „Daily Telegraph" pod- 

kreślają znaczenie nowych propozycyj amery- 
kańskich, nie wspominając ani jednem słowem 
o pakcie 4-ch. „Daily Herald" posuwa się tak 
daleko, że nazywa decyzję konsultacji z inne- 
mi państwami konsultacją Ameryki z Ligą Na- 
rodów. ; 

„News Chronicle“ podkrešla, že najwažniej- 
szą rzeczą jest poparcie, jakiego  rozbrojenie 
może doznać ze strony Ameryki. 

WE FRANCJI 
PARYŻ PAT. — Prasa francuska dosyć 

przychylnie przyjęła przemówienie Normana 
Davisa. Niektóre z pism wyrażają nawet zado- 
wolenie z jego oświadczenia, które, nie zawie- 
rając coprawda wszystkich gwarancyj bezpie- 
czeństwa, jakich Francja ma prawo domagać 
się, przynoszą jednak maksimum tego, co moż 
„na było oczekiwać w warunkach obecnych od 
Stanów Zjednoczonych. Cała prasa podziela je- 
dnakże głębokie przekonanie, że ustępstwa, po 
czynione przez rząd amerykański, nie uspra- 
wiedliwiają w niczem osłabienia pozycji Fran- 
cji pod względem wojskowym, dopóki sprawa 
gwarancyj europejskich, a w szczególności 
współpracy angielskiej, dotyczącej bezpieczeń- 
stwa, nie zostanie wyraźnie wyjaśniona. 

Z oficerskiego Yacht-Kiubu w Warszawię 

W dniu onegdajszym odbyło się uroczyste podniesienie bandery w Oficerskim 

  

+ 

Yacht Klubie. 

A my w Polsce narzekamy na nadmiar Uroczystość tę zaszczycił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Na zdjęciu na- 

związków i  organizacyj. 

gdybym musiał zastanowić się nad przy- 
czynami tego samobójstwa, szukałbym 
w nich znamion patologicznych. Wów- 
czas, co innego. Wówczas to samobój- 
stwo graniczyło z mistyką, powodując w 
nas wstrząs. który nadługo pozostawił 
ślady. I muszę wyznać, że nosiło odblask 
„nieznanego, wiekuistego piękna. Było 
prócz tego wydarzeniem  wyjątkowem, 
bez precedensów, nie zaraziło również 
nikogo. ]ako takie miało swoje metafizy - 
czne uzasadnienie. 

EW 

Dzisiaj samobójstwa śród młodzieży 
są częste, i potrochu otrzaskaliśmy się 
z niemi. 15-letnia uczenica, której zagro- 
żono wydaleniem za złośliwy figiel, wy- 
rządzony profesorowi, topi się. Uczeń 
czwartej klasy w obawie przed złą cenzu 
rą, ucieka z domu, i niewiadomo co. się 
z nim dzieje. Takich faktów mamy co ro- 
ku pewną ilość. Świadczą one o stanie 
duchowym młodzieży. Ale niewątpliwie 
są również świadectwem, wydanem szko 
łom, gdyż nie stanowią pojedyńczych, 
wyjątkowych taktów. Są zarazą. O sta- 
nie bowiem duchowym młodzieży równie 
wymownie świadczy czyn ucznia E. Mic- 
kiewicza, ratującego tonące dziecko. Mło- 
dzież i ucieka od życia, i poświęcić go- 
towa swoje życie dla innego, i wydzie- 
ra innego od śmierci. Młodzież rządzi się 
porywem, gwałtownym odruchem, na- 
miętnie wezbranem uczuciem. 

Ale dlaczego popełniła samobójstwo 
Sabina Grochowska, trzydziestokilkulėt- 
nia nauczycielka przyrody? Przyrodnicz- 
ka — a więc jej pogląd na świat powi- 
nien był powstrzymać od samobójstwa. 
Trzydziestokilkuletni, dojrzały i opano- 

szem uchwyciliśmy moment podniesienia bande ry, sałutewanej przez 

wany już człowiek — a więc jej wiek i 
dojrzałość powinny być hamulcem. Z 
tem wszystkiem — nauczycielka, a więc 
istota z pewnemi ideałami, które stano- 
wią, jak to się mówi, cel w życiu. Ci, któ- 
rzy ją znali, powiadają, że odznaczała się 
energią i aktywnością. Była inicjatorką 
i założycielką koła przyrodników w Wil 
nie. Pracowała w zarządzie Towarzyst- 
wa Nauczycieli Szkół Wyższych, odda- 
wała się działalności społecznej, zawsze 
podobno zrownoważona, miłująca ludzi i 
młodzież. W rozmowie, którą toczyłem z 
kilku znajomymi o Sabinie Grochowskiej, 
padło zdanie: RM 

— Śmierć jej jest argumentem krwi, 
który zmusza do głębokiego zastanowie- 
nia się. 

I potem komentowano fakt w sposób 
następujący: 

Przypuśćmy, że to rozstrój nerwów, 
ukryty przed otoczeniem, doprowadził 
do tragicznego finału. Ale takie ttumacze- 
nie nie wystarcza i nie rozwiązuje spra- 
wy. Skąd ten rozstrój u kobiety czynnej 
i pracującej, młodej, życiowo ustabili- 
zowanej, na stanowisku i z przyszło- 
ścią? Posypały się więc skargi na sy- 
stem szkolny, na warunki pracy, w ja- 
kich znajduje się nauczyciel, szczególnie 
tu, na kresach. System szkolny obarcza 
coraz bardziej nauczyciela, wyczerpuje 
go doszczętnie, komplikując na każdym 
kroku jego ciężkie obowiązki. Z każdym 
dniem nowe pomysły, nowe eksperymen-_ 
tyi próby. Jakieś wielkie stacje doświad 
czalne, gdzie nauczyciele niczem morskie 
świnki służą za przedmiot coraz to no- 
wych wyczynów. Po każdym ekspery- 
mencie zarzuca się nauczycielowi, że nie 

zebranych uczestników. 

osiągnął jeszcze wymaganego poziomu, 
że jeszcze braki, braki i braki. Że mu- 
si odbyć jeszcze jeden kurs, na którym 
pouczą go, jaka zachodzi różnica pomię- 
dzy typem antropologicznym pyknika i 
schizotymika, co ułatwi mu niezmiernie 
pracę pedagogiczną przez segregację i 
indywidualizację młodzieży. Dalej więc 
po powrocie z kursu szukać pykników i 
schizotymików! O, pyknik — to taki tru- 
dny typ do prowadzenia... Rozwinięta 
klatka piersiowa i czaszka, w warunkach 
normalnych wesół i życiurady, ale niech 
się znajdzie w warunkach nienormalnych 
— gotów natychmiast poddać się psy- 
chozie i manjactwom. Jak obchodzić 
się z takim typem? 

W najrozmaitszych tedy kierunkach 
kształci się nauczycieli, w najrozmait- 
szych dziedzinach stawia się im najroz- 
maitsze wymagania. Nikt nie zaprzęczy, 
że umiejętność klasyfikowania uczniów 
na pykników i schizotymików może 
przydać się nauczycielowi, może nawet 
dopomóc mu w kłopotach pedagogicz- 
nych; jednakowoż nie trzeba dostawać 
bzika na takich, czy tym podobnych pun- 
ktach, doprowadzając nauczycieli do wy- 
czerpania, zwątpienia i rozgoryczenia. 
Nie zaszkodziłoby, aby nietylko uczniów, 
lecz i wizytatorów a instruktorów po- 
dzielić na pykników i schizotymików, 
pamiętając, że wizytator pyknik to taki 
typ, który skłonny jest do manjactwa. 

Sabina Grochowska miała, jak mi 
mówiono, doczynienia z takim typem wi- 
zytatora. Udręczył ją, upokorzył, zranił 
ambicję nauczycielską, zawyrokował, że 
nic nie umie. Zdarzają się takie pykniki. 
Nauczyciele wileńscy pamiętają zapewne, 

"dzie doświadczenie. 

W WIRZE STOLICY 
NIEBEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA 

Różne babsztyle póty zrzędziły i załamy- 

wały gnaty, aż komisarjat rządu interwenjo- 

wał, policja wkroczyła do cyrku, rozpędziła tań- 

czących, maraton został przerwany. 

Organizator Mucci bardzo się martwi, po- 

ciesza go trochę fakt, że dochód brutto przez 

te dwa i pół tygodnie wynićsł 120.000 zł. Nie 

wyjedzie więc z Polski z pustemi rękoma. 

Krzyki, że czterystagodzinne tupotanie ia- 

talnie się odbije na zdrowiu zawodników, oka- 

zały się kłamliwe. Komisja lekarska (urzędowa) 

nie stwierdziła, by ktokolwiek był chory, obec- 

nie wyszło na jaw, iż studentowi Gniewowi 

przybyło podczas konkursu 5 kilo!! Nigdy nie 

odżywiał się tak dobrze, a ciągły ruch pobu- 

dzał apetyt i zbawiennie wpływał na trawie- 

nie. 

— kijotyczna impreza! mówią zawodowi 

łamacze rąk i ubolewniki nad upadkiem tego 

czy owego. 
Że głupia, to fakt. Ale równie głupiem za- 

jęciem jest pisanie poronionych wierszydeł, dra- 

panie się na górę po linie, kiedy z drugiej stro- 

ny góry jest kolejka linowa, bieganie 42 klm 

kiedy tramwaj mógłby zawieść, uganianie się 

za piłką, na której w gruncie rzeczy nikońn: 

nie zależy. 

Tysiące głupich, niepotrzebnych rzeczy, lu- 

dzie wciąż robią — ponieważ przyzwyczajono 

się do nich nikt nie narzeka, taniec na wytrzy- 

małość nie jest groźniejszy od zdobywania ja- 

kiegoś północnego zbocza, jednak wspinaczy 

uważa się za bohaterów a tych za warjatów. 

To zagraża życiu!!! Wciąż i wiecznie sły - 

szy się ten argument, który nie jest żadnyn: 

argumentem, bo życie to taka pajęcza niteczka, 

że byle co i już jest zerwane. 

Nikt nie hałasuje, by skasować wyścigi. A 

ostatnia niedziela udowodniła, że są sto razy 

niebezpieczniejsze od maratonu tańca, bo tam 

przybyło zawodnikom po parę kilo, a tu ubyło 

dwóm dżokiejom życie. 

Magdaliński, jeden z najstarszych dżokiei, 

rutyniarz, co jeszcze przed wojną jeżdził, zde- 

rzył się z Szyszkowskim, obaj spadli, zostali 

stratowani przez 15 koni, wyzionęli ducha na 

miejscu. Trzech innych dżokiei połamało sobie 

tylko ręce i żebra. Konie wszystkie zdrowiu- 

teńkie. 
Wstrząsający ten wypadek. zasmucił bar 

dzo tych co grali na Apatin i Birę (dosiada: 

nych przez obu ś.p. dżokiejów), ci co grali na 
Laudę, pocieszyli się dobrą wypłatą — bo bieg 

został ukończony i zweryfikowany. 

Ciekawe, czy jakieś paniusie wystąpią te- 

raz z artykuliskami domagającemi się zniesie- 

nia wyścigów. Karol. ; 

SPROSTOWANIE 
W uwiązku z artykułem. dotycząey:a 

rozwiązania Legjonu Młodych w Płocku za 

dziełalniość komunistyczną, zamieszczonyia 

w Nrze 131 czasopisma „Słowo” z dnia 15 
maja r. b. ma póristawie art. 21 Dekre tu 
w przedmiocie tymczasowych przepisów 

prasowych z dnia 7 II. 1919 r, (Dz. Praw 
R. P. Nr. 14 poz. 186), proszę o zamiesz- 

czeniie w majbliższym mumierze „Słowa'—- 
w: ciągu trzech dhnii — poniższego sprosto- 
wimia, które wimno być wydrukowane ita- 
kiemi samemi czcionkami i w tym samym 
dziale, co wiadomość ulegająca sprosto- 
wamiu : 

1) Nieprawdą, jest, że władze bezpie- 
czeństwa w Płocku zawiiesiły działalność 

miejscowego Oddziału „Legjomu Młodych”, 
miełtomiast prawdą jest, że władze bezpie- 
czeństwa ani imme, działalności Oddziału 
„Legjonu Młodych* mie zawieszały; 2) 
Nieprawidą jest zatem, że powody zawie- 
szenia były, ciekawie, matomiast prawdą 
jest, że Oddział „Liegjomu Młodych'* w Płoc 
ku nie został zawieszony i żadnych do tego 
powodów nie dał; 3) Nieprawdą jest, że 
władze bezpieczeństwa / przeprowadziły w 
lokalu Oddziału „Legjomu Młodych* rewi- 
zję, natomiast prawdą jest, że władze bez- 
pieczeństwa żadnych rewizji w. lokaluOd- 
działu „Liegjonu Młodych' w Płocku nie 
przeprowadziły. 

Starosta (—) Klotz. 
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jak przed kilku laty działał w Wilnie wi- 
zytator, który potrafił walić pięścią w 
stół i krzyczeć: 
— Ja panom pokażę! 
Ten sam wizytator umiał w gabinecie 

kuratoryjnym przyjmować nauczycieli z 
nogą. wysoko na kolano założoną. A in- 
nym razem bywał serdecznie koleżeński 
i przyjazny. Typowy pyknik. 

Sabina Grochowska miała podobno 
doczynienia z takim wizytatorem. Potem 
dowiedziała się, że w metodach wizyta- 

"cji ma nastąpić gruntowna reforma: będą 
odbywały się one kolegjalnie, dokonywa- 
ne przez kuratora, naczelnika wydziału 
i wizytatora. Odrazu trzech czynić bę- 

Pomyłki w ocenie 
nauczyciela są, przy takiej wizytacji, wy- 
kluczone. Co począć, jeżeli trzech odrazu 
orzeknie, że nauczyciel do niczego? Sa- 
bina Grochowska wzięła to do serca. 
Przeraziła się, jak uczeń złej cenzury, jak 
sztubaczka zagrożona wydaleniem. Ża- 
pewne, lęk jej był nieuzasadniony, tem- 
bardziej, że miała za sobą zasługi w po- 
Staci zainicjowania koła przyrodników, 
pracy w zarządzie T.N.S.W. i t.p. Tem 
silniej więc wzięła to wszystko do serca. 
Odpowiedziała „argumentem krwi”, jak 
wyraził się jeden z moich rozmówców. 
A drugi dodał, że nauczyciele są niekie- 
dy poprostu poniewierani. 

Być może, iż obydwa ujęcia faktu wy- 
padły nadto ostro. Przyczyną tego wzbu- 
rzenie uczuciowe rozmówców. Być może, 
inny nauczyciel, nauczycieł — urzędnik 
nie rozstrzygałby konfliktów jak Sabina 

Grochowska. 4 ; 8 
Jakkolwiekbądź śmierć jej zmusza 

do głębokiego zastanowienia się. Wysz.
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Nowy Rektor U.5.B. 
Wczoraj o godz. li-ej odbyły się na 

Uniwersytecie Stefana Batorego wybory 
nowego Rektora. 

Zebranie obradowało pod przewod- 
nictwem ustępującego Rektora prof. Ka- 
zimierza Opoczyńskiego. Obradowato о- 
no już w ramach nowej ustawy, t. zn., że 
okres urzędowania nowego Rektora bę- 
dzie trzyletni. Wiadomo nam, że wśród 
profesorów, wysuwanych na stanowisko 

  

Rektora, był prof. Sławiński, który jed- 
nak prosił swoich kolegów, aby go nie 
wybierano, gdyż wyboru przyjąć nie 
chce. 

W trżeciem głosowaniu wybrano na 
wysękie stanowisko prof. Witolda Sta- 
niewicza, b. Ministra Reform Rolnych, b. 
posła na Sejm, profesora wileńskiej u- 
częlmi na katedrze wydziału rólnego. 

Nowemu Rektorowi naszego Uniwer- 
sytetu, zasłużonemu wilnianinowi, jedne- 
mu z obrońców naszego miasta, ozdobio 
neńmi orderem „Virtuti Militari", tak po- 
pułarnemu wśród młodzieży, składamy 
na tem miejscu najszczersze powinszo- 
wania. 

Manifestacja ku czci P. Prezy- 

denta Rzplitej prof. Mościckiego 
W BRASŁAWIU 

W niedzielę 14 bm, o godz. 19-ej w saii 

kasysa urzędniczego w  Brasławiu odbyło się 

zebranie przedstawicieli miejscowego  społe- 

czeństwa, zwołane z inicjatywy komitetu gmin 

nego BBWR. 
Zebranie poświęcone było sprawozdaniu po 

selskiemu z przebiegu Zgromadzenia Narodo- 

wego w dniu 8 miaja rb., które dokonało po- 

nowaego wyboru Prezydenta Mościckiego. 

Pa wstępem przemówieniu wiceprezesa Ra- 
dy Powiatowej BBWR p. p. Piałuchy, głos za- 

brał poseł Witold Kwinto, który w  dłuższem 

przemówieniu omówił ponowny wybór Prezy- 
denta Mościckiego na tle obecnej sytuacji po- 

litycznej państwa. Prelegent, podkreśliwszy jed 

nomyślność stałej większości Sejmu, sporo u- 

wagi poświęcił nieobywatelskiej taktyce opo- 

zycji endecko - socjalistycznej, która nie mając 

widoków na uzgodnienie własnej kandydatury 
nie wzięła udziału w wyborach, licząc, że w 

ten sposób obniży powagę tego wielkiego ak- 

tu państwowego. 

W: wyniku przemówienia posła Kwinty ze- 

brame wzniosło entuzjastyczne okrzyki na 
cześć Pana Prezydenta, przyczem wysłana 20- 

stała depesza hołdownicza, wyrażająca Panu 

Prezydentowi wyrazy czci oraz radość z po- 
wodu ponownego wyboru. 

Ma zebraniu tem m. in. był obecny starosta 

powiałowy p. Trytek. 

DROHICZYN N./BUGIEM 

Pożar gimnazjum państwowego 
WRAŻENIA NAOCZNEgo świadka 

W mocy z dnia 20 — 21 maja między godz. 
„2 — 3, naglący głos dzwonów obudził miesz- 
kańców miasteczka: pali się gimnazjum — рай- 
stwowe, mieszczące się w murach po- franci- 
szkańskieg> klasztoru. Na tle złotego świtu uj 
rzeńśmy ogromny, czerwony słup ognia. — Za 
chwiłę sem'narjum. było puste, bo wszyscy а- 
łumaż wybiegli ne ratunek. Przyznać trzeba, że 
pod tym wzglęcem mają sławę zasłużoną i 
ustałoną. Zjechaiy też straże ogniowe z Sied- 
lec, Sokołowa, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz 
1 iamych csiedh ckchcznych. Palić się zaczę- 
10 we wnętrzu i to, jak mówią, vw dwóch 
miejscach. Spłonęłe górne piętro, gdzie załama 
ły się sufity i dach, r szcząc świetlicę i pięć 
kias. Pa%e y urzędowe i pomoce naukowe 
zdoławo w części zuacznej wyniešč.. 

Wypadków śmiertelnych z ludźmi nie by- 
ło, tylko ». prot. Haszko, ratując pracownię 
chemiczną, gazami odurzony, zemdlał i рга- 
wie dwie godziny był nieprzytomny. 

Co spowodowało pożar? Odpowiedzi pew- 
nej niema. Krążą domysły i wieści najrozmai 
tsze — od pchełki do słonia. 

Dnia 21 bm. miało się odbyć w świetlicy 
gimnazjalnej przedstawienie „Posażnej jedyna- 
czki* A. Fredry. Powiadają, że po próbie, dn. 
20 maja, niezagaszono dokładnie lampy. Małe 
płomienie wyłoniły ze siębie straszliwe języki 
ognia. Rybacy — znowu — łowiąc ryby w Bu 
gu, słyszeń jakieś silne wybuchy. Straty są 
bardzo znaczne. Ks. Michał Rutkowski. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 23 MAJA 

Ciśnienieś rednie : 758. 
Temperatura najwyższa: +-11. 

Temperatura średnia: +9. 

Temperatura najniższa: -+3. 

Opad: 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY .P|.A1.-« 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju zachmurzenie zmienne, 

miejscami z pnzelotnemi cpadami. Chžo- 

dno. Umiarkow:ne, chwilami porywiste 

wiatry z kierunków północnycn. 

` 

Wsębod ntonce r, 305 

Zachód słońce g. 7.25 

  

  

NABOŻEŃSTWA 
— Doroczne nabożeństwo wileńskich Soda- 

licyj Marjańskich w Ostrej Bramie odbędzie 
się'w święto Wniebowstąpienia Pańskiego dn. 
25 maja o godzinie 9-ej rano. Wszyscy sodali- 
si i sodaliski są proszeni o przybycie w me- 
dalach. : 

— Zarząd chóru „Echo'* zawiadamia swo- 
ich członków, że duia 25 bm. (we czwartek) 
odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii, która 
wyruszy z Wilna o godzin.e 8-ei rano. Piel - 
grzymkę poprowadzi ks. prof. Wł. Knid. Pienia 
religijne wykona zespoł śpiewaczy pod dyrek- 
cją prof. Władysława Kalinowskiego. Zbiórka 
członków chóru > godzinie 7 m. 30 na przy- 
stani statów. W razie t'epogody pielgrzymka 
nie odbędzie s.ę. 

MIEJSKA 
— KTO O TEM (POWIADAMIA. 

Z dniem wezorajszym zmieniono na mie- 
znany bliżej okres trasę linji autobusowej 

Nr. 3. 
Dyrekcja autobusów, chcemy wierzyć, 

nie nie wiedziału o zarządzonej zmianie, 
jeśli nie podała o tem ma czas do wiado- 
mści publicznej, 

\ takim razie obowiązek ben: spoczy- 
wał nia ikimś, kio przebieg autobusów: na 
tej linji zmiemił, Nieimnformmowanie miasta 
o itęgo modzeju miespodziankach jest warte 
podkreślenia, 

Publiezmiość: kwadramsami wyczekiwała 
kolo Poczty i ul. Niemieckiej na „trójkę”, 
podczas gdy: autobusy tej linji najspokoj- 
miej skręcały z PI. Katedralnego w ulicę 
Bonifraterską, aby drogą okólną zmalezć 
się na ul. Trockiej. Ul. Niemiecka została 
zamkinieta z powodu robót chodnikowych 
i stąd taki wozgamdjasz. 

AKADEMICKA 
— ZEBRANIE NAUKOWE Kola His- 

toryków Sł. USB odbędzie się w środę 24 
bm. o godz. 19 wm sali wiylkkładowej Semi- 
narjum Historycznego. Na porządku dzien 
mym referat A, Derugi m. t. „Moskwa a 
dyzunici polsey (1676—1702)*. Goście mi- 
łe widziani. я 

— Z KOŁA AKADEMIKOW DZIš- 
NIAN. Stanrmiem Sekcji Towarzyskiej K. 
A. Dz. dnia 25 bm, (czwantek) odbędzie 

się wycieczka do Tnok. Akademicy Dziś- 
nianie wezmą udział wszyscy. Gości — ze 
staropolską gościninością przyjmujemy.— 
Moc urozmaiceń zapewnia wszystkim 
„bycze* humory. 

Informacyj udziela i przyjmuje zapisy 
kierownik Sekeji Towarzyskiej kol. KIi- 
miszewiski Józef Ruszand (ul. Bakszta 2 

m. 10) eodziennie od godz. 9—ż21. 

— AKADEMICY ROCZ. 1910. Pobór 
alkademików, zaliczonych do szkół podcho- 
rążych, unodzonych w! r. 1910 i m latach 
następnych, nastąpi w drugiej połowie 
lipca. 

— SPOŁECZNE BIURO POŚREDNIC 
TWA PRACY przy Bratniej Pomocy Pol. 
Młodz. Alked. USB poleca rutynowanych 

CU ARK OE OTTO TOAROA TARO TA 

  

korepetytorów, farmaceutów, pierwszorzę- 
dne sily biurowe oraz imikasentów. Oferty 

prosimy: składać pod adresem: ul, Wielka 
24, tel. 7—70. Biuro unzęduje wi ponie- 
działki i czwamitki w godz. 19—21, w soboty 
godz. 13—14,30. 

— BIBLIOTEKA BRATNIEJ РОМО- 
CY POL. MŁ, AKIAD. USB w Wilnie pro- 
si Kolegów i zainteresowanych ażeby skła 

dali książki nia cele Bibljołteki. 

— AKADEMICKA KASA CHORYCH 
PRZY BR. POM. Pol. Mł. Akad, USB po- 
daje do wiadomości, że w dniiu 3 mają br. 

został cbrany nowy zamząd Akademickiej 
Kasy Chorych. Prezesem został kol. Sie- 
masziko, członkami ikol.: Mierkułow, Wasi- 
lewski, Kwietkowski i Raczko. 

— MATDURZYSTKI I MATURZYŚCI 
GIMNAZJÓW za każdorazowem  okaza- 
niem legitymacji korzystają z ulg w: Ogni- 
kku Akademiekiem. Bilety, na „Sobótkę'* 
kosztują tylko 1 zł. 

SZKOLNA 

— Egzamina wstępne do kl. I i III w gi- 
mnazjum O.O. jezuitów w Wilnie, Wielka 58 
rozpoczną się dnia 16 czerwca r.b. о godz. 9 
rano. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wił 

nie. Doroczne wałne zgromadzenie T-wa Przy- 
jaciół Nauk w Wilnie odbędzie się we środę, 
dnia 31 maja r.b. o godz. 6 wiecz. w siedzibie 
Towarzystwa (ul. Lelewela 8). Osobne zawia- 
domienia rozsyłane nie będą. 

— DZASIEJSZA ŚRODA LITERACKA 
Dziś o g. 8.30 wiecz. w: Związku Literatów 
dr. Jerzy Sienkiewicz mówić będzie o 
twórczości malarskiej i graficznej śp. Ta- 
deusza Makowskiego. Odczyt ilustrowany 
będzie obficie przeźroczami. Głoście mile 
widziami, szczególnie także artyści į mlo- 
dzież artystyczna. Wstęp dla gości 1 zł., 
dla młodzieży studjującej 75 gr. 

— Zarząd Związku Absolwentów gimn. Je- 
zuitów w Wilnie zawiadamia członków związ- 
ku, że w czwartek 25 b.m. o godz. 5 odbędzie 
się informatorjum o wyższych studjach dla no- . 
wych maturzystów. Po informatorjum wspólna 
herbatka zapoznawcza. 

— OGÓLNE ZGROMADZENIE LOPP 
W sobotę dnia 20 maja odbyło się Ogólne 
Zgromadzenie Komitetu 'Wioj, (Wileńskiego 
LOIPP. Zebranie zagaił p. prezes Komitetu 
Woj. Muecjan! Jankowski,  wieewojewoda 
wileński, (Po uczezeniiu pamięci byłego 
prezesa Kom. Woj. śp. Stanisława Białasa 
przez powstanie, wiybrano ma przewodniezą 
cego zgmomadzeniia p. Stefana Obuchowi- 
cze: del. K-tu Lieśnego, oraz ma sekretarza 
p. Bromisłayjia Janosza del. Kotu Wilej- 
skiego, Do stołu prezydjalnego zaproszono 
pp. prezesa Marjana Jamikowskiego, płk. 
Wincentego Kowalskiego i Jamia Pietra- 
szewskiego. Pam! wiieewiojewoda M. Jan- 
kowski w. dłuższem przemówieniu scharalk 
teryzował prace Komitetu za rok: ubiegły, 
podkreślając znaczny wzrost! członików, któ 
ry wynosi przeszło 100 proe., oraz znaczme 
skomsolidowanie się orgamizacyjne  posz- 
czególnych Kiom. Pow. Po odczyt:miu pro- 
tokółu komisji wewizyjnej jednogłośnie u- 
dzielono zarządowi absolutorjum. W uzu- 
pełniających wyborach zarządu na miejsce 
ustępujących wiybranio pp: płk. Pozmera, 
kpt. Rómmla, stamostę J. Tramecourt'a, 
nacz. WŁ Głuchowskiego i dra A. Safcre- 
wilcza. Na zastępców, wybrano pp: płk. A- 
leksanidrowicza 'i del. dyr. Р. i T. do ko- 
misji rewizyjnej wybrano pp: Jama: Pietra- 
szewskiego, Edwarda Retyńskiego i Ka- 
zimierza Świąteckiego, na ' pp: 
Tadeusza Miśkiewiicza i Henryka Karczew 
skiego, Na delegatów ma: Ogólne Zgroma- 
dzenie LOPP pp: Stefann: Wiśniewskiego 
i kpt. Rómmła, na zastępców pp: star. J. 
Tramecourt'a i kpt. Ptaszyūskiego. 

— STARANIDM ZARZĄDU . OGNI- 
SKA KPW WILNO w dniu 24 maja 1933 
w lokalu własnym przy ul, Kolejowej 19 
odbędzie się odczyt prof, T. Topór-Wąsow- 
skiego ma tem:t: „Państwowe znaczenie u- 
mji Polski z Litwą", Początek o godzinie 
18. Wstęp wolny dla wsżystkneh. 

— Walne zebranie członków szewskiej 
spółdzielni „Butwil* z przyczyn  organizacyj.. 
nych zostało odłożone na środę 31 maja rb. 

RÓŻNE 
— Dyrektor Lasów Państwowych w Wil- 

nie p. Edward Szemioth wyjechał na czas od 

23 do 30 b.m. na zjazd Dyrektorów Lasów 

  

SOKOO W O 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 

„14 LIPCA“ — „CASINO“. 

Rene Clair jest wybitną indywidual- 
imością reżyserską. Każdy jego film daje 
genjalną próbkę talentu. 

Genjusz kiha przemawia z ekranu, gdy 
się widzi „Pod dachami iParyża”, „Miil- 
jon*, „Niech żyje woliność”, a tem „14 
Уреа“. 

Ostatni ten film jest powtórzeniem i 
wysubtelnieniem motywów, znanych z po- 
przednich obrazów Claire'a. (Wszystko, co 
winiósł Clair do filmu, wszystko eo stamo- 
wi artyzm Kina, przewija się przez tę krót- 
ką i prostą historję dwóch serv. 

14 lipca — quatorze juillet, dawine dzie- 
je Bestylji i nadęta powaga obchodu anii 
przez chwilę mie zjawia Się ma ekranie, 
Paryż świętuje, bawi się i tańczy, bo jest 
14 lipca, święto namodowe, Dziewczyna 
kocha szofera, więc tańczą. Gdy się roz- 
chodzą, cierpią oboje. (Przypadek ich roz- 
dzielił, przypadek też i łączy znów. Cała 

treść, Włożył jednak w nią reżyser całe 
passaże uczuć, półcieni, podpatrzeń wispa- 
niałych i wycyzelowamych. Zaułek paryski, 
okna z barjerk: mi, typy z ulicy — wszyst- 

ko to żyje, ma swłoją prawdę niezastąpio- 
mą żadnym opisem. Martwy przedmiot mó- 
vii w filmie Claire'a, W „Miljonie* stara 
maryjmanka, w „Niech żyje 'wolność* — 
malizka z pieniędzmi — tu lampjon, cylin- 
dem, pierścionek — są mozdziałamii powieś- 
ci, zamkmiętemi w ułamek sekundy. 

Zapożyczenie  zdziwaczałego miljonera- 
pijaka od Chaplin" mie czyni ujmy Csi- 
re'owi. Chaplin-artysta wart jest, by go 
raśladowamo. Olair umie być gentlema- 
inkm i składa starszemu Koledze piękmy: 
ukłon. Do świetnej gzlerji typów Claire'a 
mil joner-pijak pasuje zmaktomncie. 

Zobaczyć film Clairea musi każdy, kto 
kino rozumie. Mało jest takich dobrych i 
prawdziwie evtystycznych filmów. 

„14 lipca" jest tem ciekawsze, że stano- 
wi miejako rekapitulaeję genru Claire- 
owisikiego. 

Dodatki dobrane niezbyt szczęśliwie, 
Szcze, gólnie mędzną pod każdym względem 
jest sfilmowana iwersja polska, wykomana 
bez odrobiny zrozumienia prymitywnych 
praw kina. — W zestawieniu z Claire'em 
szczególnie to razi. Tad. С. 

— Druki Komitetu Ratowania 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów za łaskaw 
interwencją p. prezesa inż. Żuchowicza przy- 

chylnie załatwiło prośbę Komitetu i przedłuży 
ło termin wysyłania druków Komitetu za ulgo- 
wą opłatą do dn. i czerwca 1934 r. 

— KONFISKATA, Wczorajszy nakład 
żydowskiego „Owent Kurjeru" został skon 
fiskowemy za tendencyjny artykuł o szkol- 
niciwie żydowskiem. 

— KALENDARZYK ŁOWIECKI. Na 
podstawie przepisów: łowieckich, w: czerw- 
cu przypada czas ochroniny na. mastępującą 
zwierzynę i płtectwo: Łosie-byki, sarmy i 
kozy, zające bielaki, zające szaraki, rysie, 

1 i, wiewiórki, cietrzewie-kury (w 
woj.. wiileńskiem, białostodkiem, mowo- 
gródzkiem, poleskiem i włołyńskiem), ja- 
rząbki, bażanty-koguty,. kuropatiwy, prze- 
piórki, słoniki, dzikie kaczory, dzikie kaczki 
oraz inne ptactwo wodne i błotne, dropie, 
dropie-kamionki, dzikie gołębie, drozdy, 
kwicezoły, piszkoty, dzikie gęsi, dzikie in- 
dyki-samee, dzikie indyki-samice, mtaki 
kmukowate i drapieżne z wyjątkiem jastnzę 
bi-gołębiarzy, wron i srok, żbiki, kuny leś- 
ne i norki, 

TEATR | MUZYKA 
./— Ostatnie przedstawienia „Wroga ludu". 

Dziś, we środę 24-V, oraz we czwartek 25- o 
godz. 8 wiecz. ostatnie przedstawienie potęż- 

nej sztuki Ibsena „Wróg ludu“ z Alfredem Szy- 
mańskim, kapitalnym odtwórcą _ roli tytułowej. 

,— Jutrzejsza popołudniówka. Czwartek 25 
maja o godz. 4 po poł. po cenach zniżonych 
nieodwołalnie po raz ostatni sensacyjna sztuka 
„Pokój na trzeciem piętrze Nr. 17*. 

— Egzotyczny gość w Bernardynce! — 
Będzie nim urocza afrykanka —  dzikuska 
„Džymbi“, którą grać będzie znakomita arty- 
stka Jadwiga Zaklicka na otwarcie Teatru Le- 
tniego w ogrodzie Bernardyńskim (27 maja o 
godz. 8 m. 15 wiecz.) — rozpoczynająca sze- 
reg gościnnych występów w Wilnie. „Dżymbi* 
jest. świetną trzyaktową komedją węgierskiego 
autora Stefana Zagona, która na premierze w 
Poznaniu, zdobyła sobie niesłychany sukces 
artystyczny i kasowy. — Zniżki na „Dżymbi* 
nie będa ważne. 

Katostroła budowlana przy ul. Legjonooej 
Jeden rebotnik zabity, dwaj ciężko ranni 

WILNO. — Wczoraj rano o godzinie 
7 m. 30 władze policyjne zostały zaałar 
mowane wieścią, o ciężkiej katastrofie 
budowlanej, jaka wydarzyła się przy u- 
licy Legjonowej 181. 

Wypadek pociągnął za sobą, jak się 
potem okazało — ofiary w ludziach, bo- 
wiem jeden z robotników tam zatrudnio- 
nych, poniósł śmierć, dwaj zaś inni cięż 
kie rany. 

Na miejsce wypadku udał się natych- 
miast komendant policji wraz z policjan 
tem, a nieco potem komisja sądowo - 
techniczna. 

Jak się okazało, katastrofa miała miej 

sce w budynku po-fabrycznym, gdzie mie 
ściła się niedawno fabryka waty. 

Właściciel gmachu Lejba Halpern (Pił 
sudskiego 28) bez porozumienia z do- 
zorem technicznym magistratu przystąpił 
do przeróbki lokalu, nie mając ponadto 
odpowiedniego kierownika budowlanego. 

Wczoraj rano, gdy robotnicy przystą 
pili do rozbiórki murów, runęła niespo- 
dziewanie Ściana, grzebiąc pod sobą pra 
cujących. ‚ 

W trakcie akcji ratunkowej z pod 
zwałów cegieł wydobyto zwłoki 20-let- 
niego robotnika Władysława Borejki — 
(Piłsudskiego 16), który doznał zgniece- 
nia klatki piersiowej i głowy. Dwaj inni 
robotnicy — ofiary katastrofy: Wacław 
Armanajtiš, lat 20, zamieszkały przy uli- 
cy Legjonowej 179 i Jozef Rymkowski, 
lat 21, zamieszkały w gminie trockiej,—- 

odnieśli tak poważne obrażenia, że wez- 
wane pogotowie ratunkowe odwiozto ich 
do szpitała żydowskiego. 

Teren wypadku został natychmiast 
izolowany, zaś roboty przerwano. 

Komisja techniczna po przeprowadze 
niu wizji lokalnej, uznała, że winę za wy 
padek ponosi właściciel, na skutek czego 
władze policyjne zarządziły aresztowanie 

Hałperna do czasu ukończenia śledztwa. 
Ciało zabitego robotnika przewiezio- 

no wczoraj do kostnicy przy szpitalu św. 
Jakóba. 

* * * > 

Wczoraj podczas robót budowlanych 
przy ul. Litewskiej 11 (Zwierzyniec) — 
spadł z rusztowania 60-letni Stanisław 
Filipowicz (Krótka 4). Odwieziono go 
do szpitala żydowskiego. 

Syn — podpalacz 
, WILNO. W: kolonji. Ikaż gm. prze- 
brodzkiej spalił się dom mieszkalny Kiru- 
kowe! Olimpjego. Ogień pochłonął również 
śpichrz i wszystkie sprzęty domowe. Stra- 
ty wymoszą około 10.000 zł. Kmukow, 70- 

Sprawa lombardu z ul. 

leini starzec, w zezmamiach swych wskazał 
jako sprawcę podpalenia syna Jana. Oj- 
ciec z synem mieli jakoby ostatnio pora- 

lenia: z zemsty. Krukiowa Jana zatrzymano 

Biskupiej przed Sądem 
PROCES ODROCZONO CELEM ZBADANIA NOWYCH DOKUMENTÓW ° 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpatrywał spra- 
wę Jagody i innych udziałowców b. Lombar- 
du przy ul. Biskupiej z powództwa poszkodo 
wanych właścicieli zastawów. Jak przypomina 
ja sobie nasi czytelnicy sprawa ta wywołała 
w swoim czasie nielada sensację w mieście, 
wiąże się zaś ściśle z zaginięciem z lombardu 
całego szeregu kosztownych zastawów. 

W skład pozwanych prócz wspomnianego 
dyrektora lombardu Jagody, wchodzą jeszcze: 
Krasnowski, Jasiński, llkiewicz, Bejnarowicz i 

inni. Powództwo cywilne wytoczono wymienio 
nym w sumie około 45.000 zł. | 

Na wczorajszej rozprawie przedstawiciele 

powództwa adwokaci: jundził i Wiścicki, — 
wnieśli szereg nowych i nieznanych do- 
tychczas dokumentów, prosząc o załączenie ich 
do sprawy. 

Obrońcy pozwanych adwokaci: Łuczywek, 
Szyszkowski i Krzyżanowski prosili wówczas 
sąd o odroczenie sprawy, celem dania im moż 
ności zapoznania się z owemi dokumentami. 
Sad po krótkiej naradzie prośbę tę uwzględnii 
1 całą sprawę odroczył. Należy nadmienić, że 
proces ten aczkolwiek został tym razem odro- 
czony — budzi w miescie powszechne zaintere 
sowanie, zakończenia zaś jego czekają z nie- 
cierpliwością wszyscy poszkodowani klienci nie 
istniejącego już dziś lombardu. 

NOZYKI 

  

GILLETTE 

    

   
żyk i gładsze golenie. 

Nowa ła nożyki odróżnić można pe 
napisie: „Made in England”. znajdue 
Jacym sie na każdej p Kup 
toką paczkę dziś jeszcz 

    

Nożyki o podłużnym wykroju pa. 
sują do wszystkich aparatów Gillette 
dawnego i nowego typu. 

— Teatr Muzyczny  „Lutnia”. Ostatnie 
przedstawienie „Cnotliwej Zuzanny”. Dziś, po 
raz 13-ty świetna operetka Gilberta  „Cnotli- 
wa Zuzanna”, obfitująca w sceny pełne humo- 
ru i werwy. Ceny zniżone. Zniżki ważne. 

— Występy Heleny Makowskiej. Teatr Mu 
zyczny „Lutnia“ przygotowuje z wielką staran- 
nością doskonałą komedję muzyczną według u- 
tworu Verneuilla z muzyką O. Straussa „Ko- 
bieta, która wie czego chce*. Do sztuki tej po- 
zyskano na czas krótki, świetną artystkę, nie- 
zrównaną interpretatorkę roli tytułowej — He- 
lenę Makowską, która Święciła triumf prawdzi- 
wy w Warszawie i Poznaniu. W wykonaniu 
tej komedji muzycznej bierze udział zwiększony 
zespół artystyczny pod reżyserją K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. Nowe dekoracje przygotowują 
pracownie teatralne, pod kierunkiem J. Ha- 
wryłkiewicza. Premiera w piątek 26 b.m. Bile- 
ty już nabywać można w kasie teatru „Lutnia” 
od 11 do 9 wiecz. 

— Wieczór baletowy H. Szmolcówny w 
„Lutni*. Znakomita tancerka prima-baleryna 
opery warszawskiej Halina Szmolcówna wystą- 
pi w Wilnie, raz jeden tylko we wtorek 6-go 
czerwca w otoczeniu najwybitniejszych sił ba- 
letowych: Haliny Hulanickiejj oraz Zygmunta 
Dąbrowskiego. Wysoce artystyczny wieczór 
ten, o bogatym i wartościowym programie nie 
wątpliwie zainteresuje publiczność wileńską. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Kiki 
CASINO — 14 lipca. 
HELJOS — Syn dżungli. 
PAN — Złote sidła. 
HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające mia- 

sto. 

LUX — Godzina z tobą. 
ŚWIATOWID — Bitwa nad Somą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— TYSIĄC KG. DRUTU. Gramdberg 
(Pinikus, zamieszkały stale w, Warszawie 
(Złotw 45), doniósł policji, że m ciągu о- 
statnich 6 tygodni Marcinkiewicz Stani- 
sław, mieszkaniec Rybiszek Nr. 44, roze- 
brał ogrodzenie z drutu kolczastego w о- 
sesji w Rybiszkach, należącej do Grand- 
berga i drut sobie przywłaszczył, Drmutu 
było około 1000 kg., wartości 1500 zł. — 
<Policja 'wszezęła w tej spnerwie docho- 
dzenie, 

— PRZYWLASZCZENIE. Brancowski 
Dawid (Sadowa T) złożył w policji meldu- 
mek, że Szklar Hirsz (Popławska 30), wiła- 
ściciel b. fabryki konserw: „Łatopol* przy- 
młeszczył sobie będący własnością Bran- 
dawskiego kocioł do gotowania konserw, 
wartości 900 zł. IPolicja prowadzi docho- 
dzenie, 

— WYPADŁ Z OKNA. Podezas doko- 
nywania remontu jednego z mieszkań do- 
mu Nr. 1 przy ul Kalwaryjskiej na drugiem 
piętrze, wydarzył się mieszczęśliwy 'wypa- 
dek. Zajęty wyjmowamiem nemy. okieninej 
Salman Fajwusz (Szpitalna 8) w; pewnej 
chwili stracił równowagę i spadł na bruk 
podwórza z wysokości 7 metrów, doznając 
pary pam ciałe. Pogotowie od- 
с almana do itala: żydowskiego 
w: stanie ciężkim. Šo 

— ZEAMAL NOGĘ. 14-letini Sukszto 
Emiljan. (Objazdowe: 2—9) podczas zaba- 
wy ną ul. Kamiennej złamał nogę powyżej 
ikolana, Pogotowie odwiozło chłopca do 
szpitala św. Jakóba. 

ŚWIĘCIANY 
— POŻARY LASÓW. W. leśnictwie 

Sudaskiem nadleśnictwa święciańskiego w 
okolicy zaść. Zamaliszki gm. podbrodzkiej, 
z mieustalonych dotychczas przyczym wy- 
buchł pcżar, który strawił ckoło 15 ha lasu 

„Rówmież w: lesie p. Kieranowskiej Ma- 
rji, włeścicielki maj. Daniuszewio gm. żo- 
dziskiej, wybuchł pożar przyziemny. Spa- 
lito się podszycie lasu 

  

Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 24 MAJA 1933 R. 

11.40 Przegląd prasy, komun. meteor., czas. 12.05: Audycja dla poborowych (muzyka). 12.35: Poranek szkolny muzyczny. 14.00: Trans misja z lotniska Il Międzynar. meetingu lotni- czego. 15.00: Program dzienny. 15.05: Operet- ka francuska (płyty) 15.15: Giełda roln. 15.25: Chwilka strzelecka. 15.35: Program dla dzieci. 16.00: Koncert kameralny (płyty). 16.40: „Szy 
mon Petlura* — odczyt ukraiński. 17.00: Od- 
czyt dla nauczycieli muzyki. 17.15: Fragment 
2 opery „Samson i Dalila" — Saint-Saensa 
(płyty). 17.40: „Stan i przyszłość rzemiosła” 
— odczyt. 17.55: Program na czwartek. 18.00: 
Muzyka taneczna (płyty). 18.35: Wiad. bieżą- 
ce. 18.40: Przegląd litewski. 18.55: Rozmaitości. 
19.00: Codz. odcinek pow. 19.10: Rozmaitości. 
19.15: „Co się dzieje w Wilnie" — pogad. wy+ 
glosi prof. M. Limanowski. 19.30: „Arabiada“ 

Sewiljana“ — feljeton. 19.45: Pras. dz. 
radjowys-20.00: Muzyka lekka. 2100: Wiad. 
sportowe. 21.10: Recital fortep. 22.00: „Na wi- 
dnokręgu. 22.15: Muzyka. 22.40:,0_ marzeniu 
'sennem“ — odczyt. 22.35: Komun. meteor. 23.00 
Koncert symfoniczny (płyty). Słowo wstępne 

Wykrój nowego nożyka Gillette pozwala inżynierom fa- 

bryki hartować ostrza jego lepiej, niż to było możliwem 

dawniej przy wyrobie jakichkolwiek nożyków do golenia. 

Wynikiem nowego sposobu hartowania jest ostrzejszy no- 

     
    

  

       

  

      
    
     

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

PARĘ SŁÓW O TRAWNIKACH 

Z powolną dostojnością dokonywują %ę 
wszelkie przemiany w Przyrodzie... Całych ty- 
godni trzeba na to, by ukształtowały się pączki, 
by się rozwinęły następnie w młode, blado-zie- 
lone listki.. Jednak Magistrat wileński jest bar- 
dziej jeszcze dostojny- Na przemiany (w kie- 
runku na lepsze, oczywista), w dziełach jego, 
nawet miesięcy za mało! „Pośpiejem*! — oto 
dewiza! 

Wziąć naprzykład takie trawniki na ckhod- 
nikach i pomniejszych placach. Czy to Mickie- 
wiczowska, czy Zawalna, widok jeden i ten 
sam: zadeptana czarna ziemia, ubita tysiącem 
nóg na kamień; druty ogrodzenia poobrywane; 
nierdz nawet słupki powyłamane! Hm! a może 
to zawcześnie jeszcze na zieloność?! Ale, gdzież 
tam, na prywatnych łąkach i w ogródkach zie- 
łeni się trawka nie od wczoraj! Niedużu jej 
może, wątła jeszcze, ale jest!... Tylko Magistrat 
czeka, by najprzód przechodnie ubili ziemię na 
twardość skały a później dopiero wysyła robo- 
tników, by przekopali i pokruszyli tę opokę!.. 

Krótkie jest północne łato, przelatuje jak 
jedna chwilka, tymczasem na większych traw- 
nikach ul. Zawalnej, zamiast lubej sercu i oku 
zieloności, oglądać można tylko brudnych ży- 
dziaków, rozegrywających z zapałem mecze pił- 
ki nożnej przy pomocy improwizowanej piłki 
ze starych szmat!... Przy tej sposobności chcie- 
libyśmy zwrócić uwagę na ważność należyte- 
go odrutowania trawników, mianowicie niedość 
jest trawniki na chodnikach ogrodzić, aic trze- 
ba jeszcze specjalnie potroszczyć się o to, by 
druty były solidnie przymocowane do słupków, 
ponieważ miłe dziatki lubią na nich bałansować 
a starsi stawać na nich przy pomocy sąsiadów 
by lepiej móc obserwować jakąś defiladę czy 
pochód, w rezultacie czego druty ulegają zer- 
waniu i nie chronione przez nie trawniki za- 
deptaniu! 

Inną jeszcze kwestją z tego zakresu jest 
kwestja estetyki i celowości poszczególnych 
trawników. Rozmawialiśmy na ten temat z pe- 
wnym z architektów stołecznych. Gdy publi- 
czność zadeptuje systematycznie jakiś trawnik, 
lub wydeptuje ścieżkę w jakimś kierunku na 
większym zieleńcu, dowodzi to nieracjonalności 
w rozparcelowaniu danego terenu i potrzebom 
publiczności należy uczynić zadość. Przykład 
mieliśmy na Placu Łukiskim, gdzie publiczność 
tak długo wydeptywała Ścieżkę w kierunku 
ustępu miejskiego, aż Magistrat  namyślił się 
zrobić osobną dróżkę. я 

Mamy i inne jeszcze tego rodzaju absur- 
dy w Wilnie, oto, naprzykład, naprzeciw głów- 
nego wejścia do Zakładu Śniadeckich USB. 

przy ul. Nowogródzkiej, rozłożył się wpoprzek 
drogi trawnik, zmuszający słuchaczy do nakła- 
dania drogi celem okrążenia go! Dróżką przez 
środek trawnika jest tu conditio' sine qua non. 

Przy teatrze na Pohulance obok estetycz- 
nych i celowych trawników przed podjazdem 
mamy bezsensowne, tamujące jedynie ruch pu- 
bliczności, trawniczki po obu stronach balko- 
nu, na drogach wiodących do wejścia teatral- 
nego. Trawniczek od strony W. Pohulanki ta- 
muje ponadto komunikację z kancelarją teatral- 
ną, zmuszając do nakładania drogi. 

„ Tak samo brzydki i niedorzeczny 
zajmujący połowę chodnika, trawnik przy Są- 
dach od strony ulicy Ofiarnej. Należałoby go zmodyfikować. „Przechoazień* 

Rozkład jazdw autobu- 
sów zamiejskich 

Wobec wzmożenia ruchu wycieczkowego 
podajemy naszym Czytelnikom rozkład zamiej- 
skiej komunikacji autobusowej w obecnym se- 
zonie: 

ODJAZD Z WILNA Z PL. ORZESZKOWEJ 
do Mejszagoły: godz. 9, 14, 18. 
do Podbrzezia: godz. 9,17, we środy i 

Święta jeszcze o 19. 

do Niemenczyna: od 7 rano do 19 co dwie 
godziny. 

do N. Wilejki: od 8 do 21 co godzina. W. 
dnie przedświąteczne i Święta od 7 do 22.. 

do Oszmiany: 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18. 
do Holszan: godz. 7. 

do Iwieńca: godz. 16. 
do Turgiel (przez Rudomino): godz. НА 

(przez Jaszuny) godz. 6.. 

do Werenowa i Lidy: godz. 7 i 17. 
do Połukni i Olkienik: godz. 19. 
do Bielicy: godz. 16. 
do Szczuczyna: godz. 9 i 14,300. 
do Landwarowa i Trok: godz. 7, 8,30, 10, 

12, 14, 17, 18,30, 20,15. 

KPO rs SO p I gg BT 
Ho piNSJOKAT W ANORZEJRONIE 

ŚWITEZIĄ 
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WANDY KULWIEČ zaj ъ 

jest, 

  

otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 

8 teka, pianino, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie, Doskonała kąpiel, anto. 
Dojazd z Biranowicz lab Nowo 

s autobusem. Ceny 350, 4,— i 4.50 w ze a 
leżności od pokoju. — Poczta Walówk: 

*kcło Nowogródka, Andrzejkowo 
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KLUB PRAWNIKÓW — AZS 

W sabotę i niedzielę ma komcie miowio- 
powstałego „Klubu Prawiników", w. Pamcu 
im. gen. Żeligowskiego odbyły się zawody 
tenisowe pomiędzy tym: Klubem i AZS.— 
Ze stronjy AZS wyłączeni zostali czołowi 
gracze Grabowiecki i Turczyński, jako że 
„Prawnicy“ nie są jeszeze w stamie wysu- 
nąć graczy: równorzędnych .— (Wynik za- 
wiodów wypadł na kcrzyść Klubu Prawni- 
ków 4:3. 

Poszczególne gry mile odznągzały się 
ciekzwszemii momentami, W. „barwach” 
AZS'u na wyróżnienie zasłużyli: Lisowski, 

Burhamdt, Piotrowicz, po tamtej stnonie 
siatki 'Wienk, Bukowski, Zaborowiki... 

Najbardziej zacięte spotkanie nastąpi- 
ło w stameiu Wenka z Piotrowiczem. Wenk, 
że to miejedną piłkę w życiu wiidywał, wy- 

grywa. pierwszego seta, ale się męczy i Pio 
trowicz dobija go plalisingiem, mimo moc 
mej gry przeciwnika. Rezultat 6:4, 4:6, 
4:6 dla (Piotrowicza. — Ładna była gra 
Bukowskiego m Burhardtem, zakończona 
zwycięstwem pierwszego 'w stosunku 6:2, 
6:3. 

Ostatni mecz iKopec (AZS) comitna O- 
poczyński (Kl. Prawin.) odznaczył się tem, 
że Kopeć mie uderzył ani razu draiwiem, 
stosując swoistego wyrobu czop. Czy dla- 
tego przegrał ?... Niech ma to odpowie pro- 
kumator Dowbor, który jest mistrzem teo- 
rjoznawstwa tamtejszych kortów; marazie 

sktonsti:tować wypada, że Klub Prawników: 
ledwo powstał, już wygrywa, — W miaj- 
bliższej przyszłości zobaczymy, co nam 
Panie pokażą. 

Zwycięstwo biegaczek białostockich w Grodnie 
W! Grodnie odbył się zorganizowany 

mzez KS „Orescvi:“ II doroczny bieg ma 
pnzełaj pań o puhar KS „Oresovia“. Na 
starcie do biegu, którego trasa wynosiła 
1000 m., stanęły 4 zawodniczki z białostoc- 
kiej Jagiellonji, 1 zawodniczka z wileńskie 
go Sokoł» i 1 grodnianka z KS „Oresovia“. 

Bieg wypadł triumfalnie dla zarodni- 
czek białostockich, które też zdobyły pienw 
BEST DALINE 

s2e dwa miejsca, przybywajac mw nastepu- 
jącej kolejności: 

1) Afletenówina (Jagiellonja Białystok) 
2) Suchocka (Jag. Białystok), 3)Putrymó- 
wna (Sokół Wilno), 4) Nachtmanówna 
(Jag. Białystok), 5)  Kludoszewiczówna 
(Jag. B-stok), 6) Malarczykowa (Creso- 
via Grodno). 

  

(O SIĘ DZIEJE W GMINIE WORNIAŃSKIEJ 
Od kilku lat urząd gminy worniańskiej stał 

się siedliskiem nadużyc, pcwodujących ciągłe 
fermerity wśród mieszkańców gminy i nieza- 
dowolenie ludności z naszych władz samorzą- 
dowych. Nie przebrzmiały jeszcze echa sprawy 
kupna ślepego konia za 800 zł., gdy znowu na 
światło dzienne wypłynął cały szereg prze- 
stępstw wołających o pomstę do Boga, popeł- 
nionych przez byłego zastępcę wójta gminy 
Franciszka Żurowskiego i godnego jego na- 

' stępcę , — Wacława Kardzisa. 
Były zastępca wojta, egzekwując w myśl 

wyroków sądowych różne sumy od dłużników 
Chrześcijańskiego Banku w Wornianach, za- 
miast wpłacać pieniądze do kasy, systematycz 
nie je przywłaszczał. „Urzędując* w ten spo- 
sób, pobrał od Adama Klimowicza ze wsi Ma- 
le 150 zł., od Andrzeja Bogdanowicza z Dre- 
wienik 75 zł. i od Bronisława Pieszki z Dub- 
niczek 145 zł. i nie zważając na kilkakrotne 
upomnienia zarządu banku pieniędzy tych ani 
poszkodowanym nie zwrócił, ani też do banku 
nie wpłacił. Lecz nie koniec na tem. „Docho- 
dy“ osiągane przez Żurowskiego z tytułu przy 
właszczeń pieniędzy wpływających do jego kie 
szeni przy wykonywaniu wyroków w Sprawach 
cywilnych wydały mu się widocznie zbyt małe, 
nie zawahał się bowiem on nawet przed przy- 
właszczeniem pieniędzy rządowych. W 1928 ro 
ku mieszkaniec wsi Słobody Kazimierz Filip- 
czyk został skazany wyrokiem sądu na karę 
grzywny w kwocie 25 zł. z zamianą na karę 
aresztu w razie niewypłacalności. — Filipczyk 
grzywnę zapłacił i otrzymał od Żurowskiego 
pokwitowanie. 

Żurowski, zamiast wpłacić pieniądze do ka 
sy , posłał tytuł wykońawczy do sądu z wnio 
skiem. o zastosowaniu względem Filipczyka ka 
ry aresztu, motywując ten wniosek rzekomą 
niewypłacalnością skazanego. Sąd, przychylając 
się do wniosku, wydał decyzję o wykonaniu 
drugiej części wyroku tj. o osadzeniu Filipczy- 
ka w areszcie. 

W 1932 roku Żurowski został zwolniony ze 
swego stanowiska na własne żądanie, które 
dziwnym zbiegiem okoliczności zgadzało się z 
życzeniem pana starosty. Na miejsce Żurow- 
skiego wybrano p. Wacława Kardzisa. Po tych 
wyborach wśród mieszkańców Wornian i u- 
rzędników gminnych zapanowała pewna kon- 
sternacja, wiedzieli bowiem wszyscy, że nawet 
podpisanie swego nazwiska sprawiało p. Kar- 
dzisowi pewne trudnošci. — Rada gminna ie 
zwróciłą jednak uwagi na tę błahostkę, tembar 
dziej, że kandydaturę p. Kardzisa gorąco popie 
rał „wszechmocny* w naszym partykularzu ks. 
Ignacy Kardzis. Niedługo trzeba było czekać, 
na rezultaty wyboru półanalfabety na stanowi- 
skó podwójciego. 

Po objęciu urzędowania udał się on do wsi 
Male i zażądał, aby Adam „Klimowicz wpłacił 
mu 150 zł. na rzecz Chrześcijańskiego Banku 
w Wornianach. Klimowicz oświadczył p. Kar- 
dzisowi, że dług swój uregulował jeszcze w 
1928 roku, wpłacając całkowitą należność b 
zastępcy wójta Żurowskiemu. P. Kardzis  za- 
miast zameldować w drodze służbowej o nadu 
życiu Żurowskiego wójtowi, dokonał zajęcia 
ruchomego mienia Klimowicza, wystawił je na 
licytację i — nie zważając na protesty i zape 
wnienia Klimowicza, że dług swój on już uiś- 
cił — byłby to mienie sprzedał, gdyby nie in- 
gerencja zarządu banku. Po upływie pewnego 
czasu p. Kardzis pojechał do Bronisława Piesz- 
ki i zażądał od niego wpłacenia 145 zł. w 
myśl wyroku sądu. Pieszko oświadczył p. Kar 
dzisowi, że dług swój już spłacił, gdyż 145 zł. 
pobrał od niego Żurowski w. czasie swego u- 
rzędowania. 

P. Kardzis i o tym wypadku nie zameldo- 
wał p. wójtowi. W toku urzędowania w ręce 
p. Kardzisa trafił tytuł wykonawczy w sprawie 
Filipczyka. Z powodu braku adnotacji na tytu- 
le wykonawczym o pobranych przez Żurowskie 
go pieniądzach p. Kardzis zawezwał Filipczyka 
do urzędu gminy celem osadzenia go w aresz- 
cie. 

Po przybyciu do gminy Filipczyk oświad- 
czył, p. Kardzisowi, że zapłacił karę grzywny 
jeszcze w 1928 roku, że ma dowód zapłaty w 
postaci kwitu Żurowskiego i prosił zastępcę 
wójta, aby ten pozwolił mu pójść do domu po 
ten kwit. P. Kardzis zamiast donieść o tym wy 
padku wójtowi albo też wyznaczyć Filipczyko- 
'wi termin na przedłożenia ' pokwitowania, ka- 
zał natychmiast osadzić Filipczyka w areszcie. 
Po odbyciu kary Filipczyk przyniósł kwit Żu- 
rowskiego do urzędu gminnego i okazał go 
p. Kardzisowi. Teraz dopiero zastępca wójta 
zrozumiał, że grozi mu odpowiedzialność za 
bezprawne pozbawienie wolności i zameldo- 
wał o sprawie wójtowi, który skierował ją na 
właściwą drogę. Takie oto były skutki wyboru 
niepiśmiennego człowieka na tak nawet niezna- 
czne stanowisko. 

Stosując do wyczynów Żurowskiego i Kas 
dzisa szablon norm prawnych, konstatujemy, 
że czyny pierwszego z nich były zwykłym 
przywłaszczeniem, drugiego za$ — nadużyciem 
władzy, przejawiającem się w bezprawnem po- 
zbawieniu wolności obywatela naszego pan - 
stwa. Są to ordynarne przestępstwa, które w 
nikim nie wzbudzą specjalnego zainteresowa- 
nia. jeżeli jednak po głębszem zastanowieniu 
Się nad temi faktami uprzytomnimy sobie kon- 
sekwencje wynikające z działalności takich Żu 
rowskich i Kardzisów — musimy przyjść do 
wniosku, że zohydzić naszych władz przed 
miejscową ludnością nikt lepiej od nich nie po 
trafi. Nic też dziwnego, że wśród ludności tej 
narasta radykalizm społeczny, prąd jego staje 
się z dnia na dzień coraz bardziej wartki a 
kierowanie nawą państwową — coraz trudniej 
sze. > 

Lecz dlaczego milczą sternicy nawy? Wszak 
że już czas najwyższy, aby karząca ręka spra 
wiedliwości dosięgła tych, dla których nawet 
wyrok sądu jest tylko dogodną okazją do przy 
właszczenia cudzych pieniędzy. 

Jak to! Więc wyrok sądu niczem jest już 
dla byle zastępcy wójta? Czy tolerując podob 
ne wyczyny, możemy zrealizować program u- 
trwalenia naszych wpływów na Kresach i wpo 
ić w obywateli Rzeczypospolitej poszanowanie 
dla jej praw? 

Dokądże wreszcie szubrawcy i analfabeci 
będą nadużywali cierpliwości ludu kresowego? 
Jednemu wystawiają na licytację cały jego do- 
bytek za dług zapłacony cztery lata temu, dru- 
giego osadzają w areszcie nie dając mu moż- 
ności przedłożenia kwitu na zapłaconą grzyw- 
nę. Gdzie my żyjemy? Czyżby w Meksyku? 

Niestety! Rzeczy te dzieją się nie w Meksy- 
ku, lecz w gminie worniańskiej, na Kresaci 
wschodnich, o których wiele lat temu Marjan 
Zyndram - Kościałkowski, będąc jeszcze pos- 
łem na Sejm — jakże słusznie — powiedział, 
że są one krajem zapomnianym od Boga i lu- 

dzi. Wacław Andruszkiewicz. 

TT AAA AKA 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmnje od 12 — 214—6 
Kwlatowa T, tel, 14-25,   

              

    

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

Zwyc 
Domeykę zatkało z oburzenia. Przed 

chwilą zderzenie z Żołądziem  rozgrzało 
w nim wieczystą litewską urazę do koro- 
niarzy. Teraz uraza zakipiała i wylała 
się przez brzegi. 

— Kresowa organizacja pracy... Może 
być, panie łaskawy, ale zato też kresowa 
kultura duchowa i towarzyska. U nas, 
wie pan, jak się nazywa taka, niczem nie- 
wytłumaczona, napaść na spokojnego czło 
wieka? 

— Nie ciekawym. 
— A ja panu i tak powiem: nazywa 

się chamstwo. A co? może pan mnie te- 
raz wyzwiesz? co?—Cegiełkiewicz zgrzy 

ы 

  

— Nie myšlę udawač chlystka. Wy- 
starczy, jeśli poza urzędowemi sprawami 
nie będziemy ze sobą rozmawiali. 

Domeyko skłonił się ironicznie. 
— Z najwyższą przyjemnością. 
Zatarg był skończony. Cegiełkiewicz 

potoczył się dalej, mrucząc sobie pod no- 
sem, ale tak głośno, by Domeyko mógł 
usłyszeć: 

— Kresowe wielkości! Dmie się to, a 
puszy! Wszyby ich tu zjadły, żeby nie 

26) 

estwe Józefa Żsłądzia 
my, przybysze. Domeyko z irytacji, le- 
dwie mógł się ruszyć. Po urzędowaniu, 
przy obiedzie w: Ognisku, wierny Bó- 
boczka musiał wysłuchać żalów i skarg. 
Pocieszał jak mógł asystującego mu przy 
jedzeniu, rozrzewnionego jeszcze po nie- 
dawnej starce, Domeykę. 

— Szkoda żółci, panie szanowny! Pu- 
ścić kantem całe zmartwienie i tego biu- 
rokratycznego durnia! 

Domeyko ocierał oczy i. pociągał no- 
- sem. 

— Oj ciężko, młody człowieku, na 
stare lata, z ludźmi nie swojej stery ko- 
legować... służyć za urzędnika i żeby je- 
szcze obrażał Bóg wie kto... 

— Bo też szanowny panie, gdybym 
tak ja miał pańską Beręzówkę.. ) 

Ale staruszek nie dał mu dokończyć: 
— To co? Tobyś w niej siedział? Ga- 

dasz, kochanieńki, bo nie wiesz... Mają- 
tek u czorta na kuliczkach.. wilki, zimą, 
aż na ganek przychodzą. Czyż nie do 
nich każesz mnie przepić, albo zagadać 
po sąsiedzku? Nie. Niech już tam moja 
Ańciutka gospodarzy. Wszystko taki tu- 
taj weselej. 

nowogfódzka 
— URZĘDOWA. Wi dniu 23 bm. pan 

miojewoda Świderski przyjął: prezesa Okr. 

Urz. Ziemskiego p. Żemoytelia, delegację 

ludności z pow. mieświeskiego, starostę po- 
wiałtowego z Bardnowiicz p. R 

i posła na Sej . С. Szymanowskiego. 
— POBYT KOMISJI MIN. ROLNICTWA 

NA TERENIE WOJ. NOWOGRÓDZKIEGO. 

Od dnia 20 b.m. na terenie wojew. Nowogródz 

kiego bawi komisja Min. Rolnictwa w składzie 

p.p. Wojno- — naczelnika wydz. wytwórczo- 

ści roślinnej, Bairda — nacz. wydz. wytwórczo- 

ści zwierzęcej, Szostaka — nacz. wydziału or- 

ganizacyj społecznych, insp. ministerjalnego p. 

Krzyżewskiego, oraz dyrektora wileńskiej Izby 

Rolniczej p. lwańskiego. Komisja w towarzyst- 
wie nacz. wydziału rolnego p. Bokuna zwiedzi- 
ła w dniu 20 maja szkoły rolnicze w Żyrowi- 
cach i Grzybowie, oraz zlustrowała kilka go- 
spodarstw przykładowych i zespołów konkur- 
sowych — na terenie pow. Słonimskiego; te- 
goż dnia na terenie gminy wolniańskiej, pow. 
Baranowickiego, Komisja zbadała stan wykony- 
wania ustawy o nadzorze państwowym nad bu- 
hajami, wreszcie w Onoszkch, pow. Nieświe- 
skiego zlustrowała spółdzielnię mleczarską, ko- 
ła, kontroli mleczności i konkursy rolnicze; w 
dniu 21 maja — zlustrowano zakład w Hanuso- 
wszczyźnie, oraz szereg gospodarstw przykła- 
dowych, konkursy rolnicze, oraz  serowarnię 
prywatną w Mirze, w pow. Stołpeckim. W dniu 
22 maja Komisja ziustrowała szkołę roln. w 
Kuszelewie pow. Nowogródzkiego, prace w re- 
jonie szkoły, skąd przez Wsielub udała się do 
Łazdun w pow. Wołożyńskim i Berdówki w 
pow. Szczuczyńskim. 

— ANTYNIEMIECKI WIEC PROTES 
TACYJNY. W dniu 20 maja z iniejatywy 
koła literatów i dzieninikanrzy w Nowo- 
ródku, odbył się w! sali teatru miejskiego 
wiec protestacyjny, przeciw  miszezeniu 
przez Niemców: dorobku kulturalmego. Ze- 
brami w liczbie około 300 osób uchwaliti 
rezolucję, potępiującą postępowanie hitle- 
aławiców:. 

— BAL WIOSENNY ZPOK. Zrzesze- 
mie Wojewódzikie Zw. Pracy Obywitelskiej 
Kobiet w Nowogródku organizuje w dniu 
3 czerwiea br. „Bal (Wioseniny', który ©4- 
będzie się iw sali teatru miejskiego. Wstęp 
dla Pań 2 zł., dla panów 3 zł, Stroje wie- 
czonowe. 

Będzie te pienwsza impreza rozrywiko- 
wa mia większą skalę w: rozpoczym:jącym 

się okresie letnim w: Nowogródku. 
— „DRZWICZKI Z BYLICZKI* — 

CZYLI MOST MAGISTRIACKI. — Dużo 
czasu upłynęło, zanim mieszkańcy ulicy 
im. Tadeusza Hołówiki (dawmiej Bazyljań- 
skiej) — doczekali się mostu na najbar- 
idziej błotnistym: | zamiiedbanym odcinku 
tej ulicy. Most nareszcie zosteł „wybudo- 
wany — oszczędnie oczywiście, aż do 
przesady, o czem Świadczy fakt, że kiedy 
w dniu 21 maja, przejeżdżał przez ten 
mosti samochód wiycieczkowy — most się 
załamał, s samochód zosteł uszkodzony. 

— (Co będą grać w kinie miejskiem? Od 
dnia 25 maja dyrekcja kina miejskiego zapo- 
wiada wystawienie „Gehenna kobiety* z Syl- 
wią Sydney i Gene Raymony w rolach głów- 
ny; „Szanghaj Express“ z Marleną Dietrich, 
Anną May — Wong i Clive Brook; „Godzi- 
na z tobą“ z Maurice Chevalier i Jeanette Mac 
Donald; „Bezdomni* — wytwórni Sowkino; 
„Odwieczna pieśń* z Henry Garatem i . Mary 
Głory w rolach głównych. 

grodźięh/ka 
— POSIEDZENIE PKPR, W; dnin 2-go 

czenwica w) lokalu Okręgowego T-wa Orga- 
mizecji i Kółek Rolmiczych odbędzie się 
posiedzenie Powiatowej Kiomisji Przyspo- 
siobieniia. Rolniczego. 

— ZATARG ROBOTNIKÓW  MIEJ- 
SKICH. — Robotnicy, którzy byli zatrud- 
mieni: przez magistrat, w dniu wczorajszym 
ponownie samowolnie przybyli i zaczęli 
pracę. Nia Klołoży pracuje 75 osób, koło 
szkoły: mia ul. Ceglanej 52 osoby. 

— ZŁODZIEJ W RĘKU POLICJI. — 
Jak już podawaliśmy, w nocy ina 16 bm. 
Kisiel Józef mieszkaniec wsi Głuszniewo, 
gm. Benszty, okradziomiy został z biżuterii 
i garderoby na łączną sumę 796 zł,, przez 
nieznamych sprawiców. 

TEGEWE YYY 

DZWIEKOWE KINO „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Noc w raju 
z czarującą, pełną wdzięku AMY ONDRĄ w 
wersji francusko-czeskiej. Rytm — śpiew — ta- 
niec — dowcip. Nad program:— TYGODNIK 

FOX'A. | 
wsięp 50 gr 

AAAAASAPAAAAAAAAAAAADAASAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
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Michaś Kunicki postanowił sobie uro- 

czyście, że gdy powiezie Kazię Soróków- 
nę do miasta, to jej, po drodze, powie 
wszystko, co mu leży na sercu. 

Według przepisów nauczycielka mia- 
ła prawo do podwody raz na tydzień, Ka- 
zia z przywileju tego korzystała o wiele 
rzadziej, była we wsi lubiana, mimo to, 
ilekroć wyraziła chęć przejażdżki, chłopi 
poczynali drapać się w głowę i odsyłać 
„panienkę: jeden do drugiego. Najczę- 
sciej przychodził jej z pomocą wierny Mi 
chaś. 

Stary Kunicki nie był tem zachwyco- 
ny. Bał się, że dostanie synową — bie- 
łoruczkę, co to ani z sierpem w pole, ani 
z hładyszką do obory... i na zapas czy- 
nił wstręty.. Ale Michaś imponował trochę 
ojcu swoją godnością komendanta od- 
działowego Straży, więc zwykle postawii 
na swojem. Tym razem także zwy- 
ciężył, chociaż po dłuższej sprzeczce, nie 
na wiele jednak przydało mu się to zwy- 
cięstwo. Oto, poprostu, przez całą dro- 
gę nie znalazł sprzyjającego momentu dla 
tyle oczekiwanej rozmowy. Trzy razy na- 
bierał tchu w piersi, otwierał usta i za 
każdym razem, Kazia poczynała mówić 
szybko, gorączkowo, o byle czem: o zbli- 
żającej się wiośnie, o tem, że przylecia- 
ły skowronki, że podobno na Harasimo- 

    

  

Dziś wyświetla 

„REWJA“ 
Ostrobromska 5 

Batson | Parter od 

25 gr.| 54 gr.     

MUSUJĄCY HUMOREM I WERWĄ FILM p.t. iš k sę E : 
z dawno niewidzianą a tak przez wszystkich uwielbianą największą gwiazdą ekranu 

KARY PICKFORD 
Początek o godz. 4 — 6 — i 8-ej. W soboty i niedziele od godz. 2-ej. 

  

  

Dziś! Film o którym mowi cały światl Niebywała dotychczas sensacja. Najpiękniejszy film se- 

zonu. Wypredukowsnie kosztowało miljon dolarów 

SYN DZUNGLI 
Niewidziane zjawisko — dziecko wśród Iwów i tvgrysów, — W roli gł. najpiękniej zbudowany 

oraz pełna 
wdzięku i czaru 

„ 
mężczyzna świata 

Czempion Olimpijski BUSTES GRABBE 
Nad program: Atrakcje, 

CENY ZNIŻONE: 
па 1 sczas 

Balkon 40 gr. 

sis 
fa DEE. | „50,   

  

Dziś tilm nowej ery! 
Arcydzieło 

„CN 
W związku iz tą kradzieżą w dniu 22 b. 

m. zatrzymeny został na terenie miasta 
Grodna Malinkiewicz Amitoni, mieszkaniec 
Porzecza, razem ze skradzionemi u Kisiela 
mzeczami. Maciukiewiczą razem z dowioda- 
mi przekazano nix posterunek PP, w Bersz- 
tach, celem przeprowadzenia dochodzenia. 

'— Z TEATRU MIEJSKIEGO, Dziś, w 
środę dinia 24 bm. pod protektoratem sta- 

mosty AE Drożańskiego, dowód- 
cy OK III gen. Litwinowicza i prezydenta 
miasta O'Brien de Lacy'ego odbędzie się 
uroczyste przedstawienie, związane z jubi- 
leuszem 40-letniej pracy artystycznej p. 
Zofji Miillerowej. Odegrama zostanie tragi- 
komedja Gabrjeli Zapolskiej pt. „Moral- 
miość pami Dulskiej". W woli głównej wystą- 
pi jubilatka p. Zofja Miillerowa, która w 
40-ietniej swej pracy scenicznej święci tak 
że 10-lecie występów na scenie grodzień- 
skiej. 

znane z filmu „Pon Dachami Paryża* 
Żyja Welność*. — 

     

  

— NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE 
RADY MIEJSKIEJ. Wobec nieodbycia się 
posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 20-g0 
maja, odbędzie się ono z tym samym po- 
nządkiem dziennym w dniu 24 maja. 

— ZNOWU | WY- 
PADEK PRZY ROZBIERANIU GRANA- 
TU. — W dniu 19 maja o godzimie 13 mie- 
szikaniec wsi Czemnihowo gm. Wolna, Ser- 
gjusz Klimaszewski lat 11 znalazł zapal- 
mik od graniatu, przymiósł go do domu i za 

czął rozbierać. Podczas rozbierania zapal- 
nik eksplodował, odrywając Klimaszew- 
skiemu palec on:z raniąc w oko i piersi, 
Ranhnego odwiezionio do szpitala. między- 
komunialnego, gdzie mu amputowano rękę. 

— RAJD BRYGADY KAWALERJI 
SUWAŁKI. — W dniw 20 maja przybył 
rajd oficerów brygady kawalerji „Suwał- 
ki*, Na terenie powiatu spotkali brygedę 
pan. starosta Neugebauer, dowódca bry- 

gady kaw. generał Skotniidki i kompus o- 
ficerski. W! dniu 21 maja korpus oficerski 
podejmował gości wi kasymie oficerskiem 
26 p. ułamów. 

— UBRAŁ SIĘ W OUDZE PALTO, 
ALE NIE DŁUGO SIĘ CIESZYŁ, W dniu 

20 maja Stanisław Padereweki, mieszka- 
miec miasteczka Hiemcewicze przyjechał do 
Baranowicz dla „leczenia zębów! i zaszedł- 
szy do dentysty Minskiego. przy ul. Naru- 
iowicza, zdjął palto, powiesił ga na wie- 
szalku. Po skończonej operacji wyszedł, a- 
le jakież było jego zdziwienie: pzlta nie 
było. 

Poleciał do komisarjatłu, który może 
poszczycić się sukcesem, gdyż w przeciągu 
kilku godzin został zatrzymany  Włodzi- 
mierz Szymczak wraz z paltem, Palito po- 
licja wróciła prawemu wiašcicielywi, „zaś 
Szymczak: powędrował do kozy, й 

— PORZUCONE DZIECKO. W dniu 
18 maja o g. 21 w ogrodzie przed Żłobkiem 
przy ulicy Narutowicza zostało porzucone 
dziecko płci męskiej, w: wieku lat około 3. 
Dziecko zabramo do żłobka, a matkę po- 
szulkuje policja. 

— POŻAR, W dniu 20 maja o godz. 2 
we wsi Łołtwicze gm. Molczadź wybuchł 
pożar w chlewie Aleksego Małyszko, wsku 
tek czego spaliły się na szkodę. Małyszki 
obora, stodoła, 2 chlewy, krowa i 2 cielę- 
ta, prócz tego mia szkodę Onłufrego Mały- 
szki Śpichmz, chlew .i zboże. Wypadku z 
ludźmi nie biyło. Pożer powstał wskutek za 
prószenia ogniia przez poszkodowanego 
Małysziko Aleksego. 

bociana... 
za- 

widział 
Chybaby jej przerwać w pół słowa i 
pówiedzieć wręcz — ważną rozmowę... 
Michaś pocił się, kręcił na siedzeniu, o- 

„ biecywał sobie, że stanowczo za tamtyni 

wicza łące ktoś już 

zakrętem.. i mijał zakręt... a Michaś niy 
mgół zdobyć się na odwagę.. Kazia była 
dzisiaj taka śliczna, jak na świętym obra- 
ziku.. taka wesoła, jak sina jaskółeczka. 
a taka niezrozumiale daleka, że Michaś 
płakałby ze złości, gdyby nie wstyd. 
Wkońcu umyślił chytrze, że zaraz po 
przyjeździe do miasta zaproponuje Kazi 
gorącą herbatę w zajeździe... że niby po 
długiej drodze... A tam, przy herbacie, to 
jakoś prędzej rozwiąże mu się język, po- 
puści bolesne ściskanie w gardle.. tam 
chyba udadzą się oświadczyny. Cóż kie- 
dy Kazia zniweczyła ten cały plan, bo 
wysiadła zaraz na pierwszej ulicy, skai- 
żąc się, że ją trzęsie po nierównym bru- 
ku miasteczka. Wstydziła się, bo przez 
szczeble drabinki sterczały bure źdźbła 
zeszłorocznej słomy, kilimek był brudny 
i podarty, a Michaś krępująco — nud- 
ny, ze swojem wpatrywaniem się w oczy, 
ze swoim nabożnym uśmiechem. 

Chciała pozbyć się go jaknajprędzej, 
piorunem załatwić, co było do załatwie- 
nia w inspektoracie szkolnym i spokoj- 
nie poszukać komendanta Żołądzia. To 
ostatnie nie było takie łatwe. Pójść do 

   

ftoijćcka 
— INSPEKCJA ODDZIAŁÓW P.W. W so- 

botę, dnia 20 maja Dowódca Baonu p. płk. Be- 
zeg przy współudziale Komendanta Rej. P.W. 

p. kpt. Dayczyńskiego dokonał inspekcji człon- 
ków wszystkich oddziałów P. W. wieku przed- 
poborowego. 

— OTWARCIE PRZYSTANI KLUBÓW 
WIOŚLARSKICH WOJSKOWEGO I POLICY ]- 
NEGO. 21 maja r.b. przy nadzwyczaj dopisują- 
cej pogodzie odbyło się otwarcie przystani klu- 
bów wiośłarskich wojskowego i policyjnego. 
Dowódca Baonu p. ppłk. Bezeg w krótkiem, 
zwięzłem przemówieniu wskazał, że Klub woj- 
skowy ma już swą trady swą historję. O 
jego tężyźnie świadczy wyczyn jednego z człon 
ków Klubu p. kpt. rez. Orciucho — pokona- 
nie tysiąca przeszło klm. wodnej przestrzeni ka- 
jakiem. 

Przy dźwiękach orkiestry podniesiono ban- 
derę. Tuż potem komendant P.P. p. kom. Ja- 
skórzyński dokonał otwarcia przystani klubu 
policyjnego. Wspomniał w swem przemówieniu, 
że po twardej i odpowiedzialnej służbie, tu 
policjanci znajdą pewne wytchnienie. Na otwar 
ciu obecni byli przedstawiciele władz z p. sta- 
rostą Gackim na czele. Zwracały uwagę liczne 
mundury oficerskie. 

WYCIECZKI KULTURALNO - OŚWIA- 
TOWE. Gimn. państwowe od dłuższego czasu 
rozwija ożywioną działalność oświatową. Z ini- 
cjatywy dyr. gimn. p. Smotera (Smoter) mło- 
dzież udaje się w Świąteczne dni z bogatym 
programem do okolicznych wiosek. Spełnia w 
ten sposób w znacznej mierze misję scalania 
społeczeństwa, przedewszystkiem zbliżania wsi 
do miasta. Ludność odwiedzanych miejscowo- 
ści tę inicjatywę wita z zadowoleniem, czego 
wyrazem są przepełnione sale. Ostatnio tego 
rodzaju wycieczka do Nowego Świerżenia (No- 
wy) przyniosła pokaźny dochód w sumie 47 zł., 
90 gr. Z sumy tej p. star. Kulwieć przeznaczył 
na Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej 22,90 
pozostawiając resztę do dyspozycji Dyrekcji 
gimnazjum. 

— EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI. Do egzami- 
nu dojrzałości przy tutejszem gimnazjum do- 
puszczono wszystkich uczniów(nice) w licz- 
bie 13, 

      

Z WYPADKAMI ZAGADNIENIE WALKI 
PRZY PRACY. — Ukazał się 2 numer czasopi- 
sma, poświęconego walce z wypadkami przy 
pracy p.t. „Przegląd Fabryczny”, w którym za 
mieszczone są m. in. artykuły: Ekonomiczne i 
społeczne znaczenie bezpieczeństwa pracy; Wy 
padki i ich przyczyny; Higjena i bezpieczeń- 
stwo pracy w fabrykach materjałów wybucho- 
wych i środkach zapalczych. Walka z wypad 
kami tramwajowemi; Wystawa bezpieczeństwa 
pracy w Paryżu. Kronika itp. 

Na szczególną uwagę zasługuje wstępny ar 
tykuł p. inż. M. Rzęckiego, który omawiając 
ogromny wzrost wypadków przy pracy w Pol- 
sce wskazuje na konieczność powołania do ży 
cia Instytutu Bezpieczeństwa Pracy, któryby się 
wyłącznie poświęcił walce z wypadkami przy (dwa letniska w ładnej 

pracy. SAS 
Ze względu na niezmiernie ciekawą treść 0- 

raz aktualność zagadnienia, wobec przeszło 50|nem a N.-Wilejką koło 
zĮm.- Kuczkuryszki. miljonów strat, jakie ponosi społeczeństwo 

tytułu wypadków przy pracy, powinno czaso- 
pismo to znaleźć poczytność i zainteresowanie 
w szerokich sferach społeczeństwa. 

Adres redakcji: Poznań, Szamarzewskiego |wy Laskówka, — letn. 
nr 23. 
TYYYYYVYVYYVYYYVYYVYY! 

  

komendy okręgu? Tam, z pewnością, 
zgłosi się Michaś w sprawach oddziału. 
Spotkać się z nim? Jakże? Nie wspomnia 
ła mu ani słowem, że ma coś do załatwie- 
nia w okręgu... zresztą, prawdę mówiąc, 
nic nie miała. A tak sobie zajść.. można 
zawsze, ale nie wtedy, kiedy serce łomo- 
ce, jak szalone na samą myśl, że ktoś 
mógłby się czegoś domyśleć.. Nie była 
jeszcze oficjalną narzeczoną komendan- 

ta... Jak będzie, to co innego! Wówczas 
niech ją sobie spotyka u Józka cały le-- 
gjon Michasiów Kunickich! 

Kazia nazywała miłego: „Józek* tyl- 
ko w najskrytszych myślach, ale już nie 
wątpiła, że niedługo będzie go tak na- 
zywała w oczy. Marzyła o nim przez te 
dni ostatnie, rozegzaltowała ją do reszty 
sprawa Zahorańska, o której biedny Mi- 
chaś opowiedział ukochanej z całym en- 
tuzjazmem, nie wiedząc co robi. 

Teraz Kazia miała nareszcie zobaczyć 
swego bohatera. Jak ją przyjmie? Czy 
jeszcze pamięta? Szła wolno, rozglądała 
się pilnie.. A nuż spotka Józka na ulicy? 
Gorące pragnienie ma czasem moc przy- 
ciągającą. Józef Żołądź miał wracać do 
domu zupełnie inną ulicą, w ostatniej 
chwili skręcił w bok i spotkał Kazię, na- 
pełniając ją całą nieziemską radością. 

Sam zresztą ucieszył się także bardzo 
i zupełnie szczerze. Wyciągnął przed sie 

RENE CLAIRE A 

19914 LIPCA , 
w obsadzie słynnego Clairowskiego zespołu: ARKA BELLA; POLA ILLENY 

CORRDY bohater „Miljona*, PAUL OLIWIER słynny z filmu „Niech 
Z eazwy cza dodsiki dźwiękowe, Początek o godz 4, 6, 8 i 10.30 

  

UD UOKSN — — — — — — — 
Lekarze LETNISKO 

w majątku, 6 km. od 
-- — — — — -- Vilna, I, 2 lub 3 po- 

DOKTOR koje, z kuchnią. Duża 
weranda. Obok rzeka i 
ias sosnowy. Mieisco- 
wość malownicza. Ko- 
munikacja  autobniso - 
wa (co godzinę) lub 
koleją. Może być z cało 

Blumowicz 
choroby weneryczne — 
skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 92i 
od 9 — 1i3 — 8 

    

W.Z.P. 23 dziennem | utreyma- 
a seks» Niem. Oferty żyć ka: da 

Administracji „Słewa” - 
Kupno —pod A. K. 

Ii SPRZEDAŻ - ——— —— > 
RZE POKO] 

WFELŁA LETNISKO 
DO SPRZEDANIA lub dwa, z dużą weran 

w obrębie m. Wilna, — dą, obok lasu, de wy- 
iadnie położona, wzoro- najęcia tanio. Zakcet — 
wo zagospodarowana - ul. Letnia 6 m. 1. Do- 
ziemi około 4 ha. Na- wiedzieć się od godz. 

daje się na gospodar- 12 do 5 po poł. 
stwo mleczne i kurne. -- -- 
Budynki mieszkalne į — — — — — 
gospodarcze nowe dre- PADAŻAMAŁDAÓZA As 
wniane. —  Miejsco - 1 й 
wość ludna, dobre są- Lokaje 
siedztwo, blisko mia- 
steczka, kościół Komu. =" "e 
nik. Autobus, Niedale- M I E S ZK A NI E 
ko kąpiel. Kalwaryjska, Do WYNAJĘCIA 
12 m. 6. 4 — 6 - pokojowe ze 
Le aaa a LS 2 wszelkiemi wygodami - 
« O RT EP I A NMickiewicza 46. Dowia- 
rirmy zagranicznej w dywać się od 3 do 5 
dobrym stanie sprze- PO poł. 
dain medrózamrZamkoe Z REZ + 
wa 14 m. E KILKA PIĘKNYCH 
e pokoi umebiowanych -—- 
Sledzie birskie, oddam zaraz. Można od 

dzielnie. Zwierzyniec — 
szmelcówki fomasza Zana 7 m. 2. 

i królewskie Świeżo 
otrzymane pol:ca POKÓJ 

DH. | ze wszystkiemi wygo- 

M IKAUSZEWIC 4 dami (łazienka) de wy 
L najęcia. Plac Metrepoli- 

Zamkowa 20-a tel. 8-72 talny 3 m. 8. 

do ARAD DARKA ©- DARAAAAAAAAŁABAĆ 216 nes 

ietniska Poszuku:a 
KASA CHORYCH „PRACY че 

przy Stowarzyszeniu NB Lig 
Wzaj. Pom. Stud. Ży- ^ - й 
dów USB poszukuje let | Wychowawczyni 
niska w okolicach Wil- 2 kilkuletnią praktyką, 
na- dla kólónie W z szyciem, może na wy 

kana) na 30 0 jazd lub tylko na lato. 

osób. Warunki: rzeka, Referencje dobre.. Ber- 
las, bliska poczta i do- nardyński 3 — 6. 
godna komunikacja. — = — a pea 
Oferty przyjmuje kan- K UCHA Sadas 
celarja Kasy Chorych szuka posady. ada 
między 2 — 3 p. p. w Świadectwa. -— Zarze— 

swym lokalu przy ш. ®® 16 m. 10. 
Ludwisarskiej 4. 

A Publiczpaści DANIUSZEW pOLŁECAM 
MAJĄTEK sumienne pielęgniarki 

aka 2 A mieszkań. Ul. Tiocka 9 

Janiuszew — Kiersnow r 
ska stacja „Smorgome. S aa GC 

Plaża, kajaki, tenis. __ Młody, uczciwy 
= ё chłopiec 

T anio (skończone 5 oddz. szk. 
powsz.) prost © jeką- 
kolwiek pracę, -—- Adres 
Wilkomierska Ne 117. lesistej i zdrowej miej 

cowości między  Wil- 

Ko 
unikacja autobuso 
a co godzinę. Adres: 

Przystanek autobuso - 

  

      PRZYBŁĄKAŁ SIĘ 
pies rasy chart. Dowie- 

40 gospodarza  Adolfafgzjeć się: Popowska 43 
vvyvvvvv |„Ancuta”. Zgłosić sieęjm 2; po 3-ch dniach 

POPIERAJCIE L.0.P.PJ LL 
WER TOWEKOAEATOTE CEED a AE NTT OS TIT TEST NASA PORT 

uważam za własaego. 

bie obie ręce z radosnym okrzykiem. 51г 
sznie mu się ta dziewczyna podobała, 
nawet jej gąskowatość miała specjalny, 
rozczulający urok. 

Zaczęła się wesoła, bezładna rozmo- 
wa, z której wynikło, że Kazia podziwia 
swego komendanta, że się za nim stęskni 
ła i cieszy się „straszliwie*, że go, wi- 
dzi, że tylko trzy godziny może być w 
mieście, że przywiózł ją Michaś Kunicki, 

który zapewne lada chwila zgłosi się de 
okręgu na konierencję. 

— W takim razie mnie nie zastanie, 
— powiedział Żołądź. — ldę do domu, 
pracować spokojnie. Od dwóch dni nie 
mieszkam już przy komendzie. Ale to nic. 
Kunickiego załatwi Songin. 

Kazia zmartwiła się. 
— Pan idzie pracować?.. a ja myśla- 

łam... { 
— Miałem taki zamiar, ale teraz, wo- 

bec tego, że pani przyjechała, daję sobie 
trzygodzinny urlop. Wpadnę położyć te- 
kę i pójdziemy do Szewca na ciastka. 

Kazia zarumieniła się z uciechy. Po- 
szli szybko, wdół ulicy, tak blisko, że 
ich ramiona ocierały się o siebie. To była 
wspaniale: iść, jak, zwykle, chodzą w* 
wsi narzeczeni. 

D. C. N. 
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