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SZLAKIEM SAPIEHY I OGINSKIEGO 
W pięknym ruchu, przeciwstawiają- 

cym się szablonowym formom obchodu 

rocznic historycznych, Słonim zajmuje 

jedno z naczelnych miejsc. 

Rok bieżący, który wielokrotnie jest 

rokiem jubileuszowym, znalazł w Słoni- 

mie głębokich interpretatorów, którzy, 

czcząc przeszłość, wydobywają z niej 

wiecznie żywe pierwiastki, zwiastujące 

radosne jutro. 

Nie martwe w swej treści akademie, 

— zawsze jednakowe, zawsze fałszywie 

patetyczne, — nie ten, tak dobrze wszyst 

kim znany, cały arsenał „uroczystościo- 

wych“ środków „podnoszenia ducha'',— 

lecz — czyn, — szczery, pogodny czyn, 

wypływający ze zrozumienia przeszłości 

i posiadający sam w sobie konkretną 

wartość, — oto prawdziwy wyraz hołdu! 

Czynem, tylko czynem można należy- 

cie uczcić rocznice 'wielkich czynów!... 

Takie to jest proste, a jednak świadomość 

tego, że nie słowa są najwymowniejszyni 

wyrazem hołdu przeszłości, — jeszcze 

nie opromieniła wszystkich warstw na- 

szego społeczefstwa. 

I nie koniecznie ten czyn dzisiejszy 

ma posiadać cechy bohaterstwa lub wiel- 

kiej ofiary, — niech to będzie nawet go- 

dziwa rozrywka, byle ideowo łączyła się 

ze zdarzeniami, których jubileusze są ob- 

chodzone. 

Słonim, poza rocznicami, które w ca- 

łej Polsce znajdą wielki oddźwięk (Od- 

sieczy Wiedeńskiej, Powstania Stycznio- 

wego itd.), szczególnie pragnie uczcić 

rocznice wyjątkowo mu bliskie, a miano- 

wicie: 400-lecie nadania miastu praw 

magdeburskich, 300-lecia śmierci hetma- 

na Lwa Sapiehy, starosty słonimskiego, 

i 150-lecie otwarcia kanału ostatniego 

królewskiego starosty słonimskiego, het- 

mana Michała Kazimierza Ogińskiego. 

Program obchodu tych rocznic prze- 

widuje szereg imprez, z których ze wzglę 

du na swą całkowitą oryginalność, na 

plan pierwszy wysuwa się wielki spływ 

kajakowców, wioślarzy i żeglarzy  szla- 

kiem SAPIEHY I OGIŃSKIEGO. 
Zanicjowany przez najzasłużeńszego 

działacza kulturalnego w Słonimie, p. Mie 

czysława Piotrowskiego, spływ ten stanie 

się niepospolitym wyczynem sportowym, 

którego dokonanie będzie wymagało zna- 

cznej sprawności fizycznej, zapozna u- 

czestników z nieprzebranem pięknem nie- 

zwykle bujnej przyrody, wykazującej 

wszystkie najbardziej charakterystyczne 

cechy naszych ziem, — a przedewszyst- 

kiem przypomni przeszłość w sposób naj- 

wspanialszy, bo demonstrując twórczą 

myśl naszych przodków, którzy dalekim 

pokoleniom otwierali drogę w przyszłość. 

Niepospolita była myśl twórcy kana- 

łu, który połączył dwa morza... Hetman 
Ogiński właśnie zapomocą tego swego 

pomysłu wypowiedział się najkompletniej 

przyszłości przysłużył się najrzetelniej... 

Kanał Ogińskiego nie odegrał jeszcze tej 

roli, do której był przeznaczony, ale wła- 

śnie dlatego warto się zastanowić nad 

jego rolą w przyszłości, do której dążyć 

należy. 

Szlak Ogińskiego — to szlak wodny 

Piny, kanału Ogińskiego; Szczary i Niem- 

na. jest to zrozumiałe. Dlaczego jednak 

organizatorzy spływu nazwali ten szlak 

imieniem Lwa Sapiehy? Czy jest do do- 

wodem wielkiej nieporadności, która pod- 

sunęła pomysł połączenia osób i zdarzeń, 

nic ze sobą nie mających wspólnego, — 

czy tez tkwi w tem głęboka myśl, chlub- 

nie świadcząca o inicjatorach tak niepo- 

spolitei imprezy? 

Czy w dziejach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego wielu znajdziemy tak typo- 

wych budowniczych kanałów, łączących 

oddało" e morza, jakim był hetman i kanc 

lerz Lew Sapieha?... 

Czy cała jego działalność, gdybyśmy 
chcieli nadać jej kształty plastyczne, nie 

znalazłaby dokładnej ilustracji w rozlew- 

nych wodach Piny, nieraz wprost nie 

mające; brzegów (tak rzeka łączy się z 

niską równiną), w mocnem cięciu 

kanału, który jest wyrazem niezłomnej 

woli, — w łagodnym nurcie Szczary, 

pmywającej ukochany Słonim i biegnącej 

ad niego w kierunku Żyrowic, — w wart- 

kiin prądzie Niemna, przeorywującego 

talisty grunt? 

Był Lew Sapieha jednym z najwięk- 

szych mężów stanu, jakiego wydała na- 

sza ziemia, i był tej ziemi nieodrodnym 

synem. Wyszedł z bohaterskiej plejady 

iycerzy króla Stefana, wielką przeszedł 

szkołę życiową i poznał, jakiem dobrem 

może być miecz w żołnierskiej ręce, — 

iaką potęgą $> sprawiediiwość i miłość.. 

W życiu politycznem, — w sobie 32- 

myr. nawet, — umiał łączyć senny prąd 

Piny z burzliwemi falami Niemna!... 

A że jego działalność zaznaczyła się 

na terenie, opasanym srebrzystą wstęgą 

wodnej drogi Ogińskiego, — mieli rację 

organizatorzy spływu, gdy połączyli imio- 

na dwóch tak niepodobnych do siebie, 

choć dobrze Ojczyźnie zasłużonych, het- 

manów wielkich litewskich. 

Spływ, którego organizację wzięły na 

siebie trzy kluby kajakowców i wioślarzy 

w Słonimie oraz słonimski oddział Pol- 

skiego Towarzystwa Krajoznawczego, — 

spływ ten rozpocznie się dnia i lipca br. 

i potrwa trzy tygodnie, obejmując trasę: 

Pina — Jasiołda — Kanał Ogińskiego— 

Szczara — Niemen Kanał Augustowski. 

W dniach 28 i 29 czerwca zostanie 

zorganizowany gwiaździsty spływ do 

Pińska, skąd wyruszy flotylla SZLAKIEM 

SAPIEHY I OGIŃSKIEGO, zwiedzając 

po drodze miasta i miasteczka: Telecha- 

ny, Dobromyśl, Byteń, Słonim (dłuższy 

postój w celu poznania miasta i okolic), 

Łunnę, Grodno (dłuższy postój), a wre- 

szcie Augustów, gdzie spływ zostanie za- 

kończony. 

W dzisiejszej kronice słonimskiej po- 

dane są szczegóły, dotyczące uczestnic- 

twa w spływie. Należy wyrazić nadzieję, 

iż wszyscy miłośnicy sportu wodnego 

zainteresują się oryginalnie pomyślaną, 

ciekawą imprezą jubileuszową i poprą ją 

czynnie. 

A każdy Polak ze szczerem uznaniem 

powita inicjatywę Słonimian, mówiąc:* 

— „Oto najlepszy sposób składania 

hołdu przeszłości: wynajdywanie w dniu 

dzisiejszym szlaków, które zostały wyt- 

knięte przed wiekami!... W. Charkiewicz. 

Program spływu na trasie Pińsk — $łonim — 
Grodno — 

1-szy dzień 30 czerwca: Organizacja spły- 

wu, udział w uroczystościach „Święta Morza” 

i obchodu „150-lecia otwarcia Kanału Ogińskie- 

go”, zwiedzanie m. Pińska pod przewodnic- 
twem przedstawicieli miejscowych klubów wio- 
Ślarskich i oddziału PTK. 

2-gi dzień, 1 lipca: Pożegnanie Pińska i roz 
poczęcie spływu Piną do Jasiotdy (30 km).— 
Nocleg .we wsi „Horodyszcze*. 

3-ci dzień, 2 lipca: Jasiołdą od wsi Horo- 
dyszcze do połączenia z kanałem Ogińskiego 
przy śluzie I. (40 km.) Nocleg: śluza I, w. Mer- 
czyce, obozowisko. 

4-ty dzień, 3 lipca: Kanałem Ogińskiego od 
śluzy Ido m-ka Talechany (29 km.) Nocleg w 
Telechanach (Poczta, st. kolei wąskotorowej) 

5-ty dzień, 4 lipca: Kanałem i jez. Wygo- 
nowskiem ou Telechan do śluzy X, przy połą- 
czeniu ze Szczarą (22 km.) Nocleg, obozo- 
wisko). 

6-ty dzień, 5 lipca: Szczarą od połączenia 
z kanałem Ogińskiego do Dobromyśla (30 km.) 
Nocleg w Dobromyślu. 

7-my dzień, 6 lipca: Szczarą od Dobromy- 
&а do Uziatkowicz (43 km.) — Krótki postój 
w Byteniu (Poczta). Nocleg w Dzitkowiczach. 

8-my dzień, 7 lipca: Szczarą od Dziatko 
wicz do Słonima (46 km.) — Nocleg w Słoni- 
mie. (Poczta, stacja kolejowa). 

9-ty i 10-ty dzień, 8 i 9 lipca: Postój w 
Słonimie. Udział w uroczystościach  miejsco- 
wych. Wycieczki autobusem do Żyrowic, Syn- 

Augustów 
kowicz,  Dziewiątkowicz, 
Różany, Dereczyna itp. 

li-ty dzień, 10 lipca: Szczarą od Słonima 
do Horodyszcza (34 km.) Obóz, w razie niepo- 
gody nocleg w Horodkach. i 

12-ty dzień, 11 lipca: Szczarą od Horodysz- 

azc do Wielkiej-Woli. Obóz wzgl. nocleg w 

Wielkiej-Woli. ы a 
13-ty dzień, 12 lipca: Szczarą od Wielkiej- 

Woli do Niemna (32 km.) Obóz wzgl. nocleg 
we wsi Nowosiółki. 

14-ty dzień, 13 lipca: Niemnem od Nowo- 
siółek przez Mosty do m-ka Łunna (47 km.) z 
krótkim postojem w Mostach. (Poczta, stacja 
kolejowa). Nocleg w Łunnej. : 

15-ty dzień, 14 lipca: Niemnem od Łunnej 
do Grodna (50 km.) Nocleg w Grodnie. (Pocz- 
ta, stacja kolejowa). 

16-ty i 17-ty dzień, 15 i 16 lipca: Pobyt w 
Grodnie. Zwiedzanie miasta i okolic. Uroczysto- 
ści miejscowe. 

18-ty dzień, 17 lipca: Niemnem od Grodna 
do Niemnowa (przy połączeniu z kanałem Au- 
gustowskim 35 km.) Obóz lub nocleg w Niem- 

Mereczowszczyzny, 

+nowie. 
19-ty dzień, 18 lipca: Kanałem Augustow- 

skim od Niemnowa do Mikaszówki (32 km.) 
Nocleg w Mikaszówce. 

20-ty dzień, 19 lipca: Kanałem od Mika- 
szówki do Augustowa (36 km.) Nocleg w Au- 
gustowie. 

21 i22 dzień, 20 i 21 lipca: Pobyt w Augu- 
stowie, rozwiązanie spływu. 
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Pakt czterech mocarstw i jego echa 
KIEDY PAKT ZOSTANIE PARAFO- 

WANY. 

LONDYN. PAT. — Agencja Reutera 
donosi, że w kołach dobrze poiniormowa 
nych Londynu panuje przekonanie, że 
pakt czterech będzie parafowany w Rzy- 
mie dziś wieczorem, albo jutro rano. 
PAKT a sprawa rozbrojenia 

FRANCJA ROBI ZASTRZEŻENIA. 

LONDYN. PAT. — Rząd francuski przez 
swego ambasadora w Londynie zawiadomił 
wczoraj ministra spraw zagranicznych Simona, 
że aczkolwiek gotów jest parafować w Rzymie 
pakt 4 mocarstw, to jednak zastrzega, że pod- 
pis swój jod tym paktem położy dopiero wów- 
czas, gdy ofrzyma ze strony Włoch zapewnie- 
nie, że rząd włoski, podpisując pakt 4-ch mo- 
carstw, równocześnie zobowiązuje się pow- 
strzymač. od ujawniania wrogiej taktyki, zaró- 
wno w stosunku do Francji, jak i państw Małej 
Ententy. Oświadczenie to wywołało w angiel- 
skich kołach rządowych silne wrażenie. 

PARYŻ. PAT. — „L* Ordre" podkreśla, że 
w kuluarach Izby Deputowanych panuje prze- 
konanie, że większość posłów wypowie się 
przeciwko paktowi. Wątpliwe jest, czy Izba 
zmieni swe stanowisko po zapoznaniu Się ze 
szczegółową treścią paktu. 

Dyskusja w Izbie w kwestji paktu odbę- 
dzie się prawdopodobnie 9 czerwca, 

Tenże dziennik podaje, że prezydent Le- 
brun jest podobno zdecydowanym przeciwni- 
kiem paktu, a i w radzie ministrów nie łatwo 
osiągnąć iednomysiność w kwestjach, związa- 
nych z tem zagadaieniem. 

PAKT A SPRAWA ROZBROJENIA. 

PARYŻ. PAT. — Prasa donosi, że w 
pakcie 4-rech przewidziana ma być klau- 
zula, że wszyscy czterej sygnatarjusze w 
okresie 10 lat mają przeprowadzić akcję 
rozbrojeniową. O ileby wiadomość ta by- 
ła prawdziwa, państwa, które nie biorą 
udziału w pakcie 4-rech, zgodzićby się 

  

miały na odroczenie konferencji rózbro- - 
jeniowej do czasu zakończenia prac Świa- 
towej konferencji ekonomicznej w Londy- 
nie, Pozatem prasa donosi, że protokuł 
dodatkowy do paktu 4-rech, który miał 
być wręczony wyłącznie państwom Ma- 
łej Ententy, według ostatnich informacyj, 
przesłany będzie do wiadomości wszyst- 
kim wielkim mocarstwom. 

mieszczenia ogłoszeń. 
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INICJATYWA POLSKA 
PARYŻ. PAT. — „Le Temps“ w ob- 

szernym artykule, omawiającym zagad- 
nienia paktu czterech, na podstawie in- 
formacyj prasy zaznacza, że Polska my- 
Śli o powzięciu inicjatywy utworzenia no- 
wego ugrupowania państw, w którem by- 
łaby głównym czynnikiem. Koncepcja ta 
polega na związaniu trzech państw Małej 
Ententy z trzema państwami bałtyckiemi: 
Litwą, Łotwą i Estonją, by tym sposo- 
bem zorganizować blok, łączący morze 

Czarne z Bałtykiem. 
Idea nie jest nowa, ale z punktu wi- 

dzenia ogólnego należy wyrazić żal, że 
pierwszą pośrednią konsekwencją paktu 
4 głównych mocarstw, zawartego w ce- 
lu unicestwienia rywalizacji 2 głównych 
ośrodków wpływu na los Europy, byłby 
podział Europy na dwa nowe bloki: 
wschodni i zachodni. W każdym razie za- 
daniem Francji kończy swe uwagi 
dziennik winno być przeszkodzenie 
tego rodzaju rywalizacji, a we właściwym 
momencie Polska powinna odegrać rolę 
łącznika. 

Hołd poległym amerykańskim lotnikom 
LWÓW. PAT. (W dniu 30 b. m. ma cmen- 

taczu Obrońców Lwowa, jako w dniu -- 
Memoriał Day, odbyła się uroczystość od 
dania hołdu lotnikom amerykańskiej es- 
kadry im. Tadeusza Kościuszki, poleg- 

łym w, czasie wojny! w obronie Lwowa. 
W uroczystości wzięli udział przedstawi- 
ciele władz cywilnych i wojskowych, li- 
czni oficerowie oraz przedstawicieł am- 

basady amerykańskiej kpt. William Col- 
bem. Przybyły też liczne delegacje ze 
sztamdarami oraz młodzież szkolna. Na 
grobie złożono liczne wieńce, m. in. od 
zarządu miasta Iiwowłia, oficerów garnizo- 

nu łwowskiego, 6 p. lotn., ambasady a- 
merykańskiej, od Związku Narodowego 
Polskiege w Chicago i wielu innych. 

  

  

Z Komisji Rozbrejeniewej 
GENEWIA. PAT. Komisja: Główna: — 

«Konferencji rozbrojeniowej, po przyjęciu 
w pienwszem czytaniu bez dyskusji, 

projektu powołania komisji dla. stwierdze- 

nia napaści, przystąpiła do omówienia 
projektu europejskiego paktu bezpieczeń- 
stwa. 

Projekt ten' składa się z dwóch rozr 
działów. — Rozdział I zawiera dwa arty- 

kuły. W pierwszym państwa  europej- 
skie wyrzekają się uroczyście użycia 51- 
ły jeko mamzędzia polityki: narodowej, w 

drugiem — zobowiązują się przystąpić, o 
ile dotychczas tego nie uczymiły, do op- 
racowanej w roku 1931 koniweneji o 

rozwinięciu środków zapobiegających woj- 
nie. 

Konferencja Stałej Rady Małej Ententy 
PRAGA. PAT. — We wtorek 30 maja roz- 

poczęła się tu pierwsza konierencja Stałej Rady 
Małej Ententy. — Na porządku dziennym obrad 
znajdowały się zagadnienia polityki międzyna- 
rodowej. Po zakończeniu obrady wydany został 
komunikat olicjałny, w którym między innemi 
jest powiedziane: 

Ministrowie spraw zagranicznych przystą- 
pili na posiedzeniu Stałej Rady Państw Małej 
Ententy do wymiany dokumentów ratyfikacyj- 
nych organizacyjnego paktu Małej Ententy, pod 
pisanego w Genewie 16 lutego br. Następnie 
przeszli do dyskusji o międzynarodowej sytua- 
cji politycznej i zagadnieniach, dotyczących po- 
lityki zagranicznej ich państw, które znajdują 
się aa porządku dziennym posiedzenia Stałej 
Rady w Pradze, 

1) O iłe chodzi o pakt 4-ch mocarstw za- 
chodnich i ostatnie wzajemne rokowania o ten 
pakt, formułują swe stanowisko w sposób na- 
stepujacy: ||| 

W swem oświadczeniu z dnia 25 marca 
1933 r., wszyscy trzej ministrowie spraw zagra- 
nicznych państw Małej Ententy nakreślili za- 
sady, któremi powodować się ma ich polityka 
w odniesieniu do paktu i oświadczyli, że: 

a) Każda współpraca państw, mająca na 
celu. uregulowanie zagadnień, które wyłącznie 
ich dotyczą, jest pożądana i korzystna. 

b) Państwa Małej Ententy nie mogą uznać, 
żeby służyło się sprawie dobrych stosunków 
między różnemi państwami przez umowy, które 
miałyby na celu dysponowanie prawami trze- 
cich państw, — czy to w drodze konkretnych 
rozstrzygnięć, czy to przez nacisk na państwa . 
inne, niż te, które umowy takie zawarły. 

c) Ponieważ nie jest dopuszczalne dyspo- 
nowanie majątkiem drugiego czy to pośrednio, 
czy bezpośrednio, ministrowie spraw zagranicz- 
nych Małej Ententy sformułowali 15 marca r. 
„-u3 swoje najwyraźniejsze zastrzeżenia w spra 
wie ewentualnego zawarcia takich umów 0 . 
wszystkiem, coby dotyczyło ich spraw i poli- 
tyki. 

Ze.wzglłędu na nowe teksty, które rząd 
trancuski, wierny wspólnej polityce Francji i 
Małej Ententy, zakomunikował jej i ze względu 
na ovszerne informacje, jakie rząd francuski 
mieustannie Małej Entencie, konstatuje następu- 
jące fakty: 

że została porzucona definitywnie pierwsza 
wersja paktu, którego duch był przeciwny zasa- 
dom prawa międzynarodowego i prawom, wy- 
pływającym dla wszystkich pozostałych naro- 
dów z paktu Ligi Narodów. Nowe brzmienie 
paktu, zakomunikowane Małej Entencie, przy- 
stosowuje się do memorandum rządu francus- 
kiego z IC kwietnia br., wyznającego zasadę, że 
pakt 4-ch może dotyczyć tylko zagadnień, zwia- 
zanych wyłącznie z interesami sygnatatjuszy 
tego porozumienia. W ten sposób zadośćuczY- 
niono obu zasadniczym zarzutom, wysuniętym 
w oświadczeniu Małej Ententy z 25 marca 1933 

Dalej Stała Rada Małej Ententy stwierdza, 
że ministrowie spraw zagranicznych Małej En- 
tenty przyjmują do wiadomości zapewnienia, 
dane im przez pozostałych przedstawicieli mo- 
carstw zachodmch, sygnatarjuszy ewentualnego 
paktu 4-ch, o ile chodzi o granice ackji, jaką 
zamierzają przedsięwziąć w dalszym ciągu, o 
zupełnej nienaruszalności kompetencyj Ligi Na- 
rodów, — zapewnienia, w których sygnatarju- 
sze ewentualnego paktu ošwiadczają, že nie 7a- 
mierzają jej naruszać i wreszcie zapewnienia, 
o ile cnodzi o zasadę jednomyślności w odnie- 
sieniu do art. 19 paktu Ligi Narodów. 

Dałej ministrowie spraw zagranicznych 
stwierdzają, że rząd francuski, na podstawie 
dawniejszych wzajemnych zobowiązań, dał pań 

stwom Małej Ententy formalne gwarancje prze- 
ciwko wszełktm usiłowaniom rewizji. W związ- 
ku z temi gwarancjami pakt 4-ch nie może stać 
Się umową, której celem byłoby dążenie do о- 
siągnięcia pośredniej lub bezpośredniej rewizji 
granic innych państw. 

W tych warunkach państwa Małej Ententy 
posiadają dostateczne gwarancje, że pakt 4-ch 
nie mógłby zaszkodzić 1ch interesom i ufają, że 
decyzje 4-ch mocarstw o dotyczących ich za- 
gadnieniach, będa mogły je wzajemnie zbliżyc, 
wzimocnić ich ducha współpracy i przywrócić 
w, ten sposób spokoj w Europie, w szczególno- 
ści w Europie srodkowej. 

W sprawie rewizji postanowień terytorjai- 
nych traktatów pokojowych, ministrowie spraw 
zagranicznycn Małej Ententy stwierdzają zgod- 
nie, że zagadnienie rewizji granic ich państw 
dła nich nie istniej. Niemniej nie mogą zasad- 
niczo dopuścić, aby 'w celu rewizji wywierany 
był nacisk na ktorekolwiek państwo, ponieważ 
losy terytorjum zależą wyłącznie Od wlašci- 
wych czynników konstytucyjnych i od parla- 
mentów. 

Wreszcie stwierdzają, że przez poruszenie 
zagadnienia rewizji zatruwa się tylko wzajemne 
stosunki między państwami, podnieca się bo- 
wiem w ten sposób nadzieje nie do spełnienia i 
pomnaża przeszkody, utrudniające normałne sto 
sunki między państwami. 

Rozdział II dotyczy wzajemnej po- 
mocy w razie napaści, 

W czasie dyskusji okazało się, że I roz- 
dział może być wogóle skreślony. Oo 
się tyczy zobowiązanie: wyrzeczenia się 
użycia siły, może ono obecnie być przy- 

jęte w skałi światowej, a nietylko euro- 
pejskiej. Co się tyczy art. 2 przewidują- 
cego przystąpienie do konwencji dla .roz- 
wimięcia środków «zapobiegających woj- 

nie, to napotkał on! ns sprzeciwi kilku de- 
legacyj. 

GENEWA. PAT.  Korespondet! Hava- 
sa w Genewie donbsi, że prawdopodobnie 
we wtorek (komisja główna konferencji 
rczbrojeniowej mozpocznie rozpatrywanie 

projektu komisji bezpieczeństwa celem 
uzupełnienia projektu angielskiego w — 

pumkcie dotyczącym wzajemnej pomocy 

państw europejskich. — Należy pozatem 
stwierdzić, że delegat francuski w komi- 

sji efektywów zdołał w dniu wczoraj- 

szym przeprowadzić rezolucję ieo do zwró 

cenia uwagi komisji głównej ma powa- 

žne miebezpieczeństwa, jakie mogą wy- 
niknąć z wytworzenia w pewnych pań- 
stwach  imstytucyj pracy przymusowej. 

OŚWIADCZENIE PAUL - BONCOURA. 

PARYŻ. PAT. — Korespondent Havasa w 
Genewie donosi, że w dniu wczorajszym Paul- 
Boncour oświadczył prasie, że Francja popiera 
komisję bezpieczeństwa w jej wysiłkach i przy- 
łącza się bez żadnych zastrzeżeń do projektu 
detinicji napastnika. Pragnąłbym — mówił Paul- 
Boncour -— by komisja główna przyjęła tę de- 
tinicję jednomyślnie. Obawiam się jednak, że 
tak nie będzie i głęboko nad tem ubołewam. 
Mamy być może do czynienia z kamieniem wę- 
gielnym gmachu bezpieczeństwa międzynarodo- 
wego, który usiłujemy zbudować. Bez niego 
nie zdołamy zbudować nic. Zasługą komisji ©- 
raz sprawozdawcy jest zastąpienie definicji o 
charakterze oderwanym przez listę wypadków 
«onkretnych. Niewątpliwie lista ta jest niekom- 
pletna, lecz projekt, który jest w posiadaniu 
komisji, stanowi dostateczną podstawę do oce-- 
ny. Jeżeli decyzja komisji głównej mieć będzie 
charakie: negatywny, to nałeży z największym 
niepokojem patrzeć w przyszłość, gdyż obrady 
nasze nie będą mogły zakończyć się pomyślnie. 

ARS LTORE TAI TSA TĘ OSZPYWŁONDOREYCEK 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

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

   

    

TELEGRAMY 
NOWY REKTOR S. G. G. W. 

WARSZAWA. PIAT. (W dniu 30 b. m, 
odbyło się posiedzenie delegatów, wydzia- 
łów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej- 
skiego ma iktórem dokonano wyboru rek- 
tora. W :pienwszem głosowaniu wybrany 

został obecny rektor prof. Jan Sosnow- 
ski, który wyboru mie przyjął. 

(W drugiem głosowaniu na rektora z0- 

stal wybrany profesor uprawy i nawożenia 
roli dr. Marjam Górski. 

STAN BEZROBOCIA. 

WARSZAWA. PAT. Liczba bezrobot- 
nych zarejestrowanych w Państwowych 
Urzędach Pośrednictwa Pracy ma terenie 
całego państwa, wynosiła rw dniu 27 b. m. 
249.422 osoby, co stanowi Spadek liczby 
bezrobotnych w stosunku do tygodnia po- 

przedniego o 4.148 osób. 

PRZEDGIEŁDA. 

WARSZAWA. PAT. Bamk (Polski płaci 
zandolary czeki i przekazy: 7,35, Na ryn- 
ku prywatnym dolary 7,40 — 7,41. Dola- 
my złote 916. Ruble złote 4,90 przy ma- 

łym popycie. 
POWRÓT „POLONII* Z AMERYKI. 

GDYNIA. PAT. W dniu 30 b. m, rano 
przybył do portu w Gdymi. transatlantycki 
statek „Polonia”, przywożąc z Ameryki 
424 pasażerów, pocztę oraz kilkaset tonn 
towarów. Wśród: pasażerów! znajdują się 
wycieczki 3-ch polskich omganizacyj, a 
mianowicie Ligi Orgamizacyj Polskich w 
Cleveland, Towarzystwa (Przyjaciół Mo- 
rza z Cleveland i organizacji „Zjedmocze- 
ni Podhalanie“ z Chicago. 

KPT. SKARŻYŃSKI WYLĄDOWAŁ 
W KURYTYBIE. 

KUTURYBA PAT. Kpt. Skarżyński — 
wylądawał tu o godz. 14-iej, witany na 
lotnisku przez wielotysięczne tłumy pu- 
bliczności. iPrzy lądowaniu z powodu nie- 
równego terenu zostało lekko mszkodzone 
podwozie samolotu. Lotnik nie poniósł 
szwauku. 

DYMISJA SENATU GDAŃSKIEGO. 

GDAŃSK. PAT. Senat Gdański zgło- 
sił demisję (będzie jednak prowadził spra 

wy do chwili wyboru nowego Senatu. — 
Natychmiast po zakończeniu sprawozdania 

aktów wyborczych i urzędowem ustale- 
niu wyników wyborów, to jesti zaraz po 

Zielonych Świętach, mastąpi zwołamie no- 
wego  Volkstagu. 

MARIAN FUKS I WAWRZYNIAK 
WYDALENI Z GDAŃSKA. 

GDAŃSK. PAT. Aresztowany przed 
kilku dniami właściciel wytwórni filmo- 

mej w Warszawie Marjam Fuks i operator 
Wawrzyniak zostali dziś w drodze postę- 
powania administracyjnego wydaleni z 

terenu w. m. Gdańska i dzisiaj o godz. 13 
odjechali do. Warszawy. 

DEMONSTRACJE STUDENTÓW | 
W INSBRUCKU. 

WIEDEŃ. PAT. W Imsbrucku studen- 
ci nacjonalistyczni umządzili demonstra- 
cję przeciwiko witargnięciu policji do uni- 
wersytetiu wiedeńskiego, W. czasie demon- 
stracji pobito. kilku członków. Heimwehry 
i zdanto z mich mnumdury. Policja rozpę- 
dziła demonstrantów kastetami. 
SESJA KOMITETU WYKONAWCZEGO 
MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI 

DZIENNIKARZY 
BUDAPESZT. PAT. — W dnim 29 bm, 

w gmachu Alkademji (Węgierskiej odbyło 

się otwarcie sesji Kiomitetu Wykonawcze- 

go Międzynarodowej Federacji Dziennika- 

mzy. Zebrało się około 200 delegatów z 23 
krajów. — Posiedzenie otworzył węgierski 
minister spraw zagranicznych Kanya, wy- 
głaszając przemówienie, w kitórem powitał 
imieniem rządu gości, oraz podkreślił zma- 

TT 2 ET WOTZTREWERĆ UZAIKAWKEN OZN WRZZULWEKISESS czenie prasy, jako jednego z najpotężniej- 
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Pan Prezydent R. P. w Yachtklubie Polski 

  W sobotę po południu odbyło się na przystani Yachtklubu Polski w Warszawie uroczyste pod- 
niesienie bandery, otwierające sezon klubu. W uroczystości tej, którą zaszczycił swą obecno- 
ścią Pan Prezydent R.P. wzięli udział prezes Rady Ministrów Janusz jędrzejewicz, p.p. mi- 
nistrowie: Beck, dr. Zarzycki i 
Gallot i 
che na czele i 

inž. Butkiewicz, я 
Doležai, członkowie kongres: dyplomatycznego z ambasadorem francuskim Laro- gmach teatru żydowskiego. Mi м 

td. Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezydenta R. P., któremu córeczka cznego śledztwa przyczyna pożera nie z0- 

podsekretarze stanu p.p. Szembek, Czapski, 

jednego z członków Yachtklubu wręcza bukietkwiatów. 

szych środków. zbliżenia miedzymarodowe- ‚ 
go. Komitet Wykonawczy Międzynanodo- 
wej Federacji Dziennikarzy przyjęty został 
w południe przez regenta Horthy'ego. 

SWASTYKA NIE PODOBA SIĘ ROBOT- 
NIKOM PORTOWYM W SAN 

SEBASTIANO. 
SAN SEBASTIANA. PAT. Robotnicy 

portawi odmówili wyładowanie okrętu 
niemieckiego, na którym powiewała fla- 
ga hitlerowska. (Podobny wypadek wy- 
darzył się w porcie Santander i dopiero — 
gdy kapit:n okrętu molecił flagę opuścić, 
robotnicy pnzystąpili do pracy. 

PO GŁODÓWCE GANDHIEGO. 
POONA. PAIT. Gandhiemu powoli po- 

wricają siły, Jeden z telegramów z ży- 
czeniami madesłany Mahatmie głosi, że 
zakończenie przez niego głodówki upa- 
miętnione zostało w Kundżange dopusz- 
czeniem parjasów, do słynnej świątyni — 

Sziwy. 
KATASTROFA SAMOLOTU LOTEW- 

SKIEGO. 
BERLIN. PAT. Odbywający łot do A- 

fryki samolot łotawski uległ wczorej — 
wieczorem katastrofie pod! Szczecinem. —- 
Jeden z lotników doznał ciężkich, drugi 
lżejszych obrażeń. Obu lotników  Polin- 
sa i Celmsa — odwieziono do Berlina. — 
Według infommacyj prasy, aparst ło- 
tewsiki jest poważnie uszkodzony, że nie 
nadaje się do dalszego lottu. 

POŻAR TEATRU ŻYDOWSKIEGO 
W CZERNIOWCACH. 

CZERNIOWCE. PAT. W Czerniowcach 
spłonął doszczętnie w nocy z 27 ma 28 bm. 

Mimo energi- 

stala ustialona. „1



  

Wileński Okręg Związku Nauczyciel- 
stwa Polskiego odbył w maju XI dorocz- 
ne walne zgromadzenie. Po raz siódmy 
skolei prezesem jego został poseł Stani- 
sław Dobosz, właściwy organizator związ 
ku na terenie kuratorjum wileńskiego. 
Rola tej wielkiej organizacji nauczyciel- 
skiej jest tak doniosła i twórcza w ży- 
ciu szkolnictwa (przedewszystkiem pow- 
-szechnego( na kresach północno-wschod 
nich, że należy przyjrzeć się jej bliżej. 

Poseł Stanisław Dobosz, odpowiada- 
jąc uprzejmie na pytania, dotyczące 
związku, oświetli nam najlepiej jego 
działalności, dzieje walk i rozwoju. 

— Zacznijmy od genezy Związku, hi- 
storji jego powstania, panie pośle. 

— Początki sięgają wakacyj roku 
1921, wówczas, kiedy to rozpoczynało 
się na wielką skalę dokształcanie nauczy- 
cieli szkół powszechnych i całe zastępy 
nauczycielstwa zjechały do Wilna, aby 
odbyć rozmaite kursy. Liczny ten zjazd 
zbudził konieczną myśl zrzeszenia się. 
Senator Nowak, prezes zarządu główne- 
go z Warszawy, i poseł Smolikowski, 
wiceprezes, zainteresowali się wileńskie- 
mi kursami i przyjechali do nas. Zwoła- 

"li doraźnie zebranie nauczycieli, z które- 
go natychmiast wyłoniła się komisja za- 
rządu głównego, a na jej czele stanął St. 
Gałązka, pierwszy prezes późniejszego 
Związku. Praca tej komisji polegała na 
organizowaniu tzw. ognisk (w gminach) 
i oddziałów (w powiatach). W roku 
1927, gdy kolega St. Gałązka wyjechał, 
aby pracować w szkolnictwić polskiem w 
U.S.A., prezesem komisji obrano mnie. 
Stan ten trwał do roku 1929, kiedy komi- 
sja przeistoczyła się w samodzielny O- 
kręg, obejmujący teren kuratorjum  wi- 
leńskiego. 

Związkowi od roku 1927 nieprzerwanie. 
W okresie tym nastąpił znaczny rozrost 
Związku, spowodowany przyłączeniem 
się doń innych organizacyj nauczyciel- 
skich. 

: — Połączył się z nami Związek Za- 

wodowy Nauczycieli Szkół Średnich. By- 

ło to w roku 1930. Odtąd zmieniliśmy 

nazwę na Związek Nauczycielstwa Pol- 

skiego", podczas gdy przedtem byliśmy 

tylko Związkiem Nauczycieli Szkół Pow- 

szechnych. 
— Zespołenie dwóch znacznych zrze- 

szeń nauczycielskich w jedną całość, 

świadczy o solidarności pedagogicznej 

nauczycielstwa i jest wyraźnem  jedno- 

cześnie zaprzeczeniem  rozpowszechnio- 

nego przesądu, jakoby pomiędzy  nau- 

czycielem* szkoły średniej i powszech- 

nej panował antagonizm. : 

— Istatnie. By! to dužy sukces, šwiad 

czący i 0 tem jeszcze, że postępowe nau 

czycielstwo zdaje sobie sprawę z donio- 

słości wprowadzenia jednolitej szkoły, co 

właśnie realizuje ustawa o nowym ustro- 

ju szkolnictwa. 

— Chciałem zapytać pana posła o 

stosunek związku do ustawy. Przedtem 

jednakże trochę pytań z zakresu statysty 

ki i organizacji. Wracając do sprawy 

rozrastania się Związku: na czem jeszcze 

ono polega? ą 

— Nowogródczyzna przyłączyła się 

również do nas. Potem w związku z li- 

kwidacją kuratorjum białostockiego, po- 

większyliśmy się o cztery powiaty: gro- 

dzieński, wołkowyski, suwalski i augu- 

stowski. 
— Zasięg bardzo duży. Czy wszyscy 

nauczyciele są zrzeszeni? 
— Nie, aczkolwiek liczba . zrzeszo- 

nych jest przytłaczająca. Wynosi. ona o0- 

- becnie przeszło 4000. Zaczęło się zaś od 

niespełna tysiąca. jednakże około 1300 

nauczycieli nie należy do Związku. Sta- 

nowi to mniej więcej 27 proc. W tej licz- 

bie mamy 165 (według naszych  obli- 

czeń) nauczycieli, zjednoczonych w Sto- 

warzyszeniu Chrześcijańsko-Narodowem. 

Prócz tego, około 1200 nauczcieli pozo- 

staje, tak rzekłszy, w stanie dzikim. 

— Dlaczego? 
—Przyczyny są różne. W liczbie tej 

mamy, naprzykład, pewną ilość nauczy- 

cielek mężatek, których mężowie są człon 

kami Związku. Wielu młodych, począt- 

kujących nauczycieli wstrzymuje się od 

wstępowania do Związku, pragnąc za- 

pewne zorjentować się naprzód w naszej 

ideologji. Wreszcie, czynnikiem hamują- 

cym bywają względy materjalne. 

— Czyżby wysokość składek? 

Absolutnie biorąc, składka do 5 zło- 

tych miesięcznie nie jest duża. Ale... nau- 

czyciel szkoły powszechnej pobiera prze- 

ciętnie niecałe 200 złotych. Dodatek mie- 

szkaniowy wypłacają mu gminy, z półro- 

"cznem nieraz opóźnieniem. Fundusze na 

potrzeby rzeczowe szkół są tak minimal- 

ne, że nauczyciel częstokroć wspomaga 

szkołę własnemi, skromnemi pieniędzmi. 

Ma rodzinę, dzieci... Pięć złotych przeto 

- stanowi nierzadko sumę poważną w jego 

biednym budżecie. 

| — Wszelako za te pięć złotych otrzy- 

miać może dużo korzyści... 

— W samej rzeczy. Za pieniądze 

składkowe Związek wybudował wielkie 

sanatorjium w Zakopanem (niestety, za- 

wsze przepełnione); kosztem 3 miljonów 

buduje olbrzymi gmach w Warszawie, w 

którym znajdą pomieszczenie wszystkie 

jego biura i drukarnia; część gmachu 

obrócona będzie na hotel dla nauczycieli, 

część na bursę dla ich dzieci. Poza tem 

wykończyliśmy sanatorjum w Krynicy. 

Posiadamy w paru uzdrowiskach „wille 

wypoczynkowe. Pomoc zaś udzielana 

nauczycielom jest wielostronna i daleko 

idąca. Udzielanie zapomóg i ; k 

zasiłki dla zredukowanych, pośredni- 

or or: 

 POPIERAJCIE 1.0.Р.Р.   

Przewodniczy więc pan poseł | 

pożyczek, 

ctwo w zakupach towarów, urządzanie 
kursów dokształcających, obrona praw 
zawodowych, bezpłatna pomoc prawna 
— oto prerogatywy nauczyciela związ- 
kowego. Ponadto 5 zł. składki obejmuje 
prenumeratę dwóch czasopism: „Głosu 
Nauczycielskiego* i „Spraw Nauczyciel 
skich”. 

— To ostatnie pismo jest specjalnie 
wileńskiem, organem tutejszego Okręgu? 

— Tak jest. Wychodzi w Wilnie od 
czterech lat, przez nasz Okręg wydawa- 
ne. Ale rozchodzi się i poza nasz teren, 
znajdując chętnych czytelników nawet na 
Śląsku. 

— Jakie są jeszcze przejawy działal - 
ności wileńskiego Okręgu Związku? 

— Mamy bibljotekę i czytelnię, 8( 

Poseł St. Dobosz, prezes Z. N. P. 

proc. książek stanowią dzieła pedagogi- 
czne. Tak zwana „Sekcja wczasów '* fun 
kcjonuje sprawnie: w roku bieżącym, na- 
przykład nauczycielstwo będzie mogło 
znaleźć tani wypoczynek wakacyjny w 
Trokach i w Augustowie. Nasz obrót 
kasowy za rok 1932 wyraża się cytrą 

623.214 złotych. Takie są rezultaty rze- 

czowe i materjalne naszej pracy. Czy 

trzeba mówić, jak wielkie znaczenie mo- 

ralne ma organizacja o mocnych podsta- 

wach ideowych? Organizacja, która pra- 

gnie zjednoczenia nauczycielstwa w imię 

twórczej pracy dła narodu i państwa, 

nie czyniąc żadnej różnicy pomiędzy je- 

go współobywatelami? Najlepszym do- 

wodem oddziaływania ideologji związko- 
wej niech będzie fakt, że wielu nauczy- 

cieli Litwinów i Białorusinów jest człon- 
kami naszego Związku. 

— (Obraz, który pan poseł roztacza, 

jest imponujący. Powinien zachęcić i ten 

tysiąc dwustu nauczycieli. — Niezależnie 

do związku staje się nakazem obywatel- 

skim i interesem osobistym. Związek 

SŁOWO 

ODEGRAMY ZASADNICZĄ ROLĘ 
ROZMOWA Z POSŁEM ST DOBOSZEM PREZESEM Z, N.P. 

umie zaspakajać indywidualne potrzeby i 
zbiorowe dążności. jest to wielka i tru- 
dna rzecz. Teraz, panie pośle, kilka słów 
o stosunku do nowej ustawy szkolnej. 

—- Jesteśmy zwolennikami jednolitej 
szkoły. Nowa ustawa o ustroju szkolnym 
realizuje w 90 proc. nasze postulaty, i 
dlatego przyjęliśmy ją z zadowoleniem. 
Jest jednak w niej pewien punkt, który 
nie odpowiada naszym żądaniom: mia- 
nowicie, kwestja oparcia szkoły średniej 
ogólnokształcącej i zawodowej na 6-cio 
klasowej szkole powszechnej. Uważamy, 
że tą podbudową powinna być 7-mio 
klasowa szkoła, która może jedynie dać 
zaokrąglone wykształcenie, wielu  bo- 
wiem z kończących szkołę powszechną 
nie zapragnie dalszej nauki, musi przeto 
na niższym poziomie nauczania otrzymać 
ją w postaci możliwie doskonałej, 

— Trudno nie zgodzić się z tym po- 
stulatem. Przekonywa do siebie prakty- 
cznością i życiowem ujęciem. 

— Dlatego też Zarząd Główny na- 
szego Zwązku postanowił stać nieza- 
chwianie przy nim, widząc w nowej u- 
stawie tylko etap przejściowy na drodze 
do całkowitego wprowadzenia w życie 
naszego programu. ; 

— Czy zechciałby pan poseł powie- 
dzieć coś o stosunku władz szkolnych do 
Związu? 

— Był okres, kiedy władze zwalczały 
nas. Było to w czasach przedmajowych. 
Obecnie współdziałamy i współpracuje- 
my. Oczywista, są dziedziny, w których 
niezawsze można dojść do porozumienia. 
Nauczyciele słusznie narzekają na zbyt 
formalistyczne traktowanie ich przez wła- 
dzę. Pragnęlibyśmy, aby przedstawiciele 
władz nie byli tylko kontrolerami, ale i 
życzłiwymi opiekunami, którzy wskazują 
nauczycielowi, jak w trudnej jego sytua- 
cji może zdobyć się na maximum. Ocena 
pracy nauczyciela przez wizytatora czy 
inspektora powinna uwzględniać warunki 
pracy, które, jak wiemy, nieraz bywają 
nadmiernie ciężkie i wyczerpujące, gdyż 
oprócz bezpośrednich obowiązków na 
nauczycielu spoczywa cały ciężar pracy 
społeczno - oświatowej na wsi. A trzeba 
pamiętać, że nauczyciele w swej masie to 
ludzie ideowi i zamiłowani, prawdziwi 
pionierzy oświaty i idei państwowej w 
najdalszych zakątkach naszego kraju. 
Czyż można mówić o dochodowości sta- 
nowiska z uposażeniem 200 złotych? Na 
wieś idzie człowiek, który chce w tym za- 
wodzie pracować i walczyć. 

— Czy pan poseł mógłby poczynić 
jakieś przewidywania na przyszłość? 

— Na przyszłość Związku? Wierzy- 
my, że ogarniemy całe nauczycielstwo i 
odegramy zasadniczą rolę w kształtowa- 
niu się stosunków na tutejszych tere- 
nach. Tymczasem, mamy tę świadomość, 
że jesteśmy organizacją, która bierze 
walny udział w budowie polskiego szkol- 
nictwa i we wszystkich pracach, zdąża- 
jących do uświadomienia obywatela i sze 
rzenia idei państwowych. ski. 

SĄD NAJWYŻSZY W PRZEDMIOCIE PRZYMUSO- 
WEJ SPRZEDAŻY MAJĄTKÓW POWSTAŃCÓW 

Rząd rosyjski po powstaniu 1863 r. stoso- 

wał na kresach polskich względem majątków 

powstańców nie tylko konfiskatę, lecz w nie- 

kiorycn wypadkach przymusową ich sprzedaż 

na mocy ukazu carskiego z dnia 10 grudnia 

1865 r., nwry- zarządził zbycie majątków pow- 

stańców, zesłanych na Syberję, w ciągu 2-ch 

lat pod rygorem sprzedaży tychże majątków z 

licytacji, o ile w tym dwuletnim terminie nie 

zostaną. zbyte. 
Kwestja, dotycząca takiego zbycia majątku 

powstańca, po raz pierwszy była. rozpoznaną 

przez 5ąd Najwyższy w sprawie z powództwa 

Franciszka Laskowskiego, którego dziadek Igna 

cy Laskowski został zesłany po 1863 r. na Sybe 

ję, a jego majątek Jatwiesk, położony w pow. 
Wołkowyskim, został zaliczony do majątków, 

ulegających przymusowej sprzedaży. 
Majątek ten od powstańca ignacego La- 

skowskiego nabyli Aleksander i Olga Bułha- 
rynowie 28 fistopada. 1867 roku, t. į. na 12 dni 
przed 10 grudnia 1867 r., kiedy majątek miał 
być sprzedany z licytacji. 

Obecnie wnuk powstańca Ignacego La- 
skowskiego Franciszek Laskowski wytoczył po- 
wództwo przeciwko zamieszkującej w Paryżu 
córce i sukcesorce Bułharynów Oldze Dublań- 
skies o uznanie tej sprzedaży za nieważną z 
tytułu opowiadania jej politycznym przymusem. 
Powództwo to uwzględnił zarówno Sąd Okrę- 
gowy w Grodnie, jak i Sąd Apelacyjny w Wil- 
nie. 

Pełnomocnik pozwanej Olgi Dublańskiej 
adw. Zadaj w skardze kasacyjnej żądał uchy- 
lenia wyroku Sądu Apelacyjnego z następują- 
cych powodow. Przy sprzedaży majątku nie 
było żaanego przymusu, gdyż powstaniec Las- 
kowski sprzedał majątek Bułharynom na mocy 
aktu dobrowolnego. Pobudki, jakiemi kierował 
się Laskowski, nie mają żadnego znaczenia. 
Nabywcy Bułharynowie osobiście żadnego u- 
działu w wymuszaniu sprzedaży nie przyjmo- 
wali. Wreszcie cena, za którą majątek ten był 
sprzedaży, była ceną naówczas normalną. 

Pełnomocnik Franciszka Laskowskiego, 
adw. Władysław Szyszkowski wnosił o 0d- 
dalenie skargi kasacyjnej z zasad następuią- 
cych. Zarówno doktryna, jak i prawo pozy- 
tywne, zna przymus nie tylko fizyczny, lecz ' i 
moralny. Wobec tego pobudki sprzedawcy, ma- 
ja istotne znaczenie, o ile były spowodowa'e 
tak zw. morainym przymusem, nie mającym 
właściwie nic wspólnego z* moralnością. Pow- 
staniec Laskowski, sprzedając rodzinny maja- 
tek, wiedział o tem, że w razie, jeżeli nie sprze- 
da go w zakreślonym mu 2-rocznym terminie, 
nastąpi licytacja, która niechybnie pozbawi go 
majątku. Młotek, z którego, na licytacji miaa 
odbywać się sprzedaż rodzinnego majątku po- 
wstanca Laskowskiego, bił go już po głowie 
przed licytacją, a licytacji tej Laskowski unik- 
nąć nie był w stanie, gdyż cesarz rosyjski, wy- 
dając celem kary i zemsty na nim, ekstermi- 
nacyjny ukaz o przymusowej sprzedaży mająt- 
ków powstańczych, wcale „nie żartował, wsku- 
tek czego obawa licytacji była obawą nie uro- 
joną, lecz najzupełniej realną... Sama zaś licy- 
tacja, pod której groźbą działał Laskowski, 1 
która miała spowodować wprowadzenie żywio- 
łu rosyjskiego na ziemie połskie z krzywdą 
ludności polskiej, w istocie swej była zarzą- 
dzeniem, sprzecznem z porządkiem publicznym, 
panującym w. odrodzonej Polsce i dlatego 
zarządzenie to nie może być uznane za należy- 
te źródło praw cywilnych. 

  

   

Akt, sporządzony pod grożbą licytacji, ja- 
kiej ulegał majątek powstańca Laskowskiego, 

był aktem wymuszonym właściwie na rzecz 
nabywców Bułharynów, który w tym wypadku 
całkowicie zrealizowali z jednej strony swe 1- 

przywilejowane stanowisko i przymus  pow- 

stańca do sprzedaży jego ziemi z drugiej stro- 
ny. Wytwarzane w takich warunkach ceny ów- 
czesne nie były cenami normalnemi, łecz sztu- 
cznemi, skoro nabywcami powstańczych m4 
jąrków mogli być jedynie ci z Rosjan, którzy 
otrzymali od gubernatorów zaświadczenia 0 
swej prawomysiności politycznej i którzy 
wskutek tego dyktowali ceny na  licytacjaca 
przymusowych. Przymusowej. sprzedaży ziemi 
przez powstańców nie można kwalifikować pod 
kątem. hasła — byle nandel szedł, gdyż pow- 
stańcy polscy dalecy byli od chęci trymarcze- 
nia ziemią polską, a jeżeli sprzedawali ją, to 
oczywiście pod wpływem groźby nieuniknionej 
licytacji, która, jak fatum, jak ananke, nad ni- 
mi wisiała i była przymusem, nie sankcjono- 
wanym przez ustawodawstwo polskie i pozb1- 
wiającym wobec obowiązujących przepisów 
prawa cywilnego mocy umowy, pod tym przy- 
musem zawarte. Zresztą mniejszą lub większą 
cenę, wpłaconą za powstańczy majątek, który 
ulegał przymusowej sprzedaży, nabywcy mogą 
obecnie otrzymać przy jednoczesnym obrachun- 
ku z tytułu sum, uzyskanych już przez nich z 
majątku w drodze eksploatowania go i sprze- 
daży w nim lasu. 

Sąd Najwyższy skargę kasacyjną pełnomo- 
cnika Olgi Dublańskiej oddalił, stwarzając przez 
to judykaturę, uznającą nieważność przymuso- 
wych sprzedaży majątków powstańców. Judy- 
katura ta ma dla nas bardzo istotne znaczenie 
dla sukcesorów tych powstańców, których ma- 
jątki zostały przymusowo sprzedane na mocy 
ukazu z dnia lv grudnia 1865 r. 

jptracja żydów na (órtym (łąku 
GENEWA. PAT. — Rada Ligi Narodów 

zebrała się wczoraj pod przewodnictweni dele- 
gata Włoch dla rozpatrzenia petycji Bernheima 
w sprawie sytuacji żydów na niemieckim Gór- 
nym Śłąsku. 
Sprawozdawca Irlandczyk Lester przedłożył 

raport, w którym przytoczywszy zarzuty, sior- 
mułowane w petycji, stwierdził, że zapoznanie 
się z ustawami i postanowieniami administra- 
cyjnemi, wymienionemi w petycji, jak wyka- 
zuje, że stosowanie przynajmniej niektórych 
przepisów tych ustaw nie mogło nastąpić bez 
pogwałcenia szeregu postanowień Konwencji 
Górnośląskiej. 

Przypomniawszy deklarację reprezentanta 
Niemiec von Kellera, sprawozdawca oświadczył, 
że interpretuje ją w ten sposób, iż rząd nie- 
miecki zdecydowany jest zapewnić poszanowa- 
nie postanowień Konwencji Górnośłąskiej. Z de 
klaracji niemieckiej wynika, że rząd niemiecki 
poweżmie zarządzenia, ażeby ustawy i posta- 
nowienia administracyjne, sprzeczne z Konwen- 
cją, nie były stosowane na Górnym Śląsku, jak 
również, że przywrócona zostanie natychmiast 
normalna sytuacja osób, które ze względu na 
swą przynależność do tmiejszości £ w rezulta- 
cie zastosowania wymienionych ustaw, straci- 
ły posady, lub którym zostało uniemożliwione 
wykonywanie ich zawodów. 

iRaport wyraża dalej życzenie, ażeby rząd 
niemiecki zgodnie z zasadą przestrzegania Kon- 
wencj w przyszłości, poinformował sprawo- 
zdawcę o decyzji i zarządzeniach, które wyda 

poczem proponuje przyjęcie do wiadomości 
deklaracji rządu niemieckiego w przekonaniu, 
że ten uczyni wszystko, ażeby zapewnić posza- 
nowanie postanowień Konwencji. 

Wreszcie raport porusza sprawę szkód, wy 
rządzonych osobom, należącym do mniejszości 
ZYdOWSn..,, przez zastosowanie ustaw. 

Sprawozdawca sądzi, że sprawa ta może 

być zbadana na podstawie procedury lokalnej 
i wzywa rząd niemiecki, ażeby sprawa samego 
Bernheima była natychmiast skierowana na dro 
gę tej procedury. 

Zebrał następnie głos dełegat niemiecki von 
Keller, który oświadczył, że rząd niemiecki nie 
przyjmuje raportu do wiadomości. Przypom- 
niawszy swe zastrzeżenia co do praw autora 
petycji von Keller dodał, że Bernheim nie jest 
związany z Górnym Śląskiem żadnemi więzami 
i tylko od niedawna był tam zatrudniony. Po- 
zatem rząd niemiecki kwestjonuje prawo Bern- 
heima do przedstawiania petycyj co do spraw 
PEC Pay ustaw niemieckich na 
jórnym ti, gdyż ustawy te bynajmniej go 

nie dotyczą. Bernheim nie może być uważany 
za kwalifikowanego reprezentanta interesów 0- 
gólnych ludności górnośląskiej, tembardziej, że 
nie jest on ani funkcjonarjuszem na Górnym 
Śląsku, ani lekarzem, ani Ojcem dzieci, uczęsz- 
czających do szkół itd. Wreszcie petycja nie 
może być wzięta pod uwagę, gdyż o ile chodzi 
o wykonanie ustaw, nic definitywnego nie zo- 
stało dotąd na Górnym Śląsku dokonane. 

Von Keller powołał się na deklarację, którą 
złożył uprzednio i według której ustawy wew- 
nętrzne Niemiec nie mogą dotknąć Konwencji 
Międzynarodowej i, że jeżeli miały miejsce wy- 
padki naruszenia Konwencji Górnośląskiej, to 
zostały cne spowodowane fałszywem interpre- 
towaniem ustaw podrzędne or; Ra- 
port, oświadcza Keller, nie liczy się z tą sytu- 
acją, gdyż porusza sprawę stosowania tych u- 
staw i wysnuwa stąd pewne twierdzenia oraz 
żądania materjalne. Rząd niemiecki uważa, że 
Rada Ligi powinna była przyjąć do wiadomości 
deklarację niemiecką i uznać petycję za zlikwi- 
dowaną o ie chodzi o jej stronę ogólną. Co się 
tyczy strony osobistej, rząd niemiecki jest ewen 
tualnie gotów zbadać sprawę Bernheima na pod 
stawie procedury tokalnej. 

Oświadczenie ministra Raczyńskiego 
Następnie zabrał głos delegat połski mini- 

ster Raczyński, który popiera przedewszystkiem 
życzenie, ażeby raport prawników został szybko 
przedłożony. Mówca zastrzega dla rządu połskie- 
go prawo przedstawienia w charakterze współ- 
sygnatarjusza Konwencji Górnośląskiej uwag co 
do zagadnień prawnych, wysuniętych przez rząd 
niemiecki. Minister Raczyński stwierdził następ- 
nie, że delegacja niemiecka porzuciła w pewnej 

Doktór R. BUCH 
akuszarja | choroby kobiece. 

ordynuje cd 11 — 1 14 — 6 przy ul, Nie- 
mieckiej 35, tel. 8-64. 

Lokuje chorych w Lecznicy Połoźniczo- 
Ginekologicz. W.-Pohulanka 15, tel. 14-71 

Lot północno-wschodniej 
Polski 

+ Najbliższą imprezą lotniczą, jaką bę- 
dziemy mogli w: Wilnie oglądać, jest. przy- 
gotowywany obecnie przez Aeroklub wi- 
leński I-szy Lot pėlnocno-wschodniej 
Polski. Będą to dwudniowe zawody (17 i 
18 czerwcu br.) 0 urozmaiconym i boga- 

  

    
  

. tym programie. 
Podawaliśmy już pewne szczegóły or- 

ganizacji Lotu; obecnie możemy je uzu- 
pelnić mowemi. 

Po przebyciu trasy przewidzianej, za- 

włodnicy wezmą udział w) konikursach i po- 

kazach ma Porubanku. 

Między innemi odbędą się pokezy a- 
krobacji pojedyńczej i grupowej, komibi- 
miowanła sztafeta lotniezo-samochodowo - 
motocyklowa, lot z zatrzymanem śmigłem 
itp. 

(Lot północno - wschodniej Polski, ma 
glómnie znaczenie propagandowe. Odbyweć 
się on będzie nad terenami województiw:: 
wileńskiego, nowogródzkiego i białostoc- 
kiego. Toteż w Kiomitecie Honorowym za- 
siadają wojewodowie: wileński p. Jasz- 
czolt, mowogródzki p. Świderski i biało- 
stodki p. Kiościałkowski. Również do Ko- 
mitetu Hionorowego należą (pp.: d-ca OK 
NI gen. inż. Litwinowiez, inspektor armji 
gen. Dąb-Biernacki, d-ca О. . Wilno pik. 
Pakosz, d-ca 5 p. lotn. ppłk. pilot Iwasz- 
kiewicz, Kurator O. S$. Wileńskiego Szelą- 
gowski, (prezes ILO/PIP' wieewojewoda Jan- 
ikciwski, dyr. (kol. państw. inż. Falkowski, 
prezydent miasfe! Wilna dr. Maleszewski. 

Komitet wykonawczy stanowią  człon- 
kowie Aeroklubu Wileńskiego, który czuwa 
nad całością organizacji Lotu. Tad. C. 

LA Sa aj аеа ть 

Konkursy pieknošci w Niem- 
czech są zabronione 

Według doniesienia komisarza rządowego 
Havemanna nowy zarząd Berlina postanowił, 
że w przyszłości nie będzie urządzał żadnych 
przyjęć ami dla bokserów, ani dla królowych 
piękności. Równocześnie biura, która organizo- 
wały w Niemczech tak zwane „konkursy pięk- 
ności* zawiadomiły „światowy komitet'* w Pa- 
ryżu, że odtąd Niemcy nie będą uczestniczyły 
w tego rodzaju konkursach. „A zatem — pisze 
„Miinchener Zeitung“ hasło geszeiciarzy: „Kto 
jest najpiękniejszą kobietą w kraju?" nie bę- 
dzie już oszukiwało kobiet niemieckich.. Praw- 
dziwa kobieta niemiecka nie miała nigdy zro- 
zumienia dla tego widowiska i dlatego ćliętnie 
powita koniec tej blagi. Niech sobie zagranica 
wybiera nadal „dynastje* królowych zimy, la- 
ta i królowych piękności, niemiecka kobieta 
wyrzeknie się tych polowań na „Когопе“ 1 z 
pewnością godność jej nie poniesie z tego po- 
wodu żadnej ujmy*. 

Walasiewiczówna na starcie 

  W ramach lekkoatletycznych mistrzostw Warszawy, Stanisława Walasiewiczówna dokonała 

ponownej próby pobicia rekordu Światowego Czeszki Menzlikowej na 5v mtr. Z 

złej bieżni, próba nie udała się. Walasiewiczówna jednak wyrównała ustanowiony 

powodu 

przez sie 

bie rekord polski, osiągając 6,8 sek. 

mierze pozycję zajmowaną dotąd przez dełega- 
tów niemieckich, którzy domagali się stale jak- 
bardziej Ścisłej interpretacji tekstów, dotyczą- 
cych ochrony mniejszości. 

„Pragnę także przypomnieć — mówi mini- 
ster Raczyński — rezolucję, przyjętą przez Li- 
gę Narodów w dniu 22 września 1922 roku, 
w której zgromadzenie Ligi wyraziło nadzieję, 
że państwa, które nie są związane wobec Ligi 
Narodów żadnemi zobowiązaniami względem 
mniejszości, niemniej stosować będą w trakto- 
waniu tych mniejszości rasowych, językowych 
i religijnych ten Sam stopień sprawiedliwości i 
tolerancji, jakiego wymagają traktaty. Pozwa- 
lam sobie wyrazić nadzieję, że rząd niemiecki 
nie odmówi wzięcia pod uwagę życzenia, wy- 
rażonego w tej rezolucji, gdyż Niemcy od chwili 
wstąpienia swego do Ligi Narodów. rewindyko- 
wały stale prawa mniejszości rasowych, języ- 
kowych i religijnych". 

„„Wzywam więc — kończy minister Ra- 
czyński — wszystkich mych kolegów w Radzie 
Ligi, by zastanowił się nad tem poważnem za- 
gadnieniem, którego pilność i znaczenie uwy- 
pukla się na smutnem tle przedłożonej nam 
sprawy. Sądzę, że w dalszym ciągu trzeba bę- 
dzie pogłębiać to zagadnienie, którego dysku- 
towanie narzuca się sumieniu każdego narodu 
i każdego polityka”. 

Po deklaracji delegata polskiego, którego 
dosk ka ryan w na 
cztonkac y korzi wrażenie, przema- 
wiali delegaci Hiszpanji, Norwegji, Guatemali i 
Czechosłowacji, podkreślając Konieczność Šci- 
słego przestrzegania zobowiązań i traktatów. 

_ Następnie przemawiał Niemiec von Keller, 
który oświadczył, że Niemcy w dalszym ciągu 
będą żywo interesować się ochroną mniejszości. 

Oświadczenie to wywołało ironiczne Ко- 
mentarze na sali. Propozycja sprawozdawcy 
przekazania sprawy Komitetowi Prawników z0- 
stała przyjęta. Ogólnie stwierdzić można, że 
wszyscy członkowie Rady, a w szczególności 
ci, którzy w przeszłości zawsze popierali poli- 
tykę Niemiec, odgrodzili się obecnie od delega- 
ta niemieckiego. 

LITWINOW W GENEWIE. 

GENEWA, PAT. We wtorek rano przy- 

był do Genewy komisarz spraw zagrami- 

cznych ZSRR Litwinow. 

SILVA RERUM 
JESZCZE O MATURZE I MATURZY- 

STACH 

Kurjer Poznański (121) porusza naj- 
bardziej aktualną w chwili obecnej spra- 
wę egzaminów maturalnych. „Matura* — 
ten złowieszczy wyraz wywołuje dreszcz 
grozy i przerażenia. Gdy zbliża się de- 
cydująca chwila, ofiara robi rachunek su- 
mienia... 

Co roku na wiosnę ósmą klasę ogarnia lek- 
ka psychoza. Przerabia się przed egzaminem 
dojrzałości ołbrzymi materjał pamięciowy. Wen 
tyluje się skrupulatnie „sumienie szkolne“, czy 
czasem który z nauczycieli nie ma powodu do.. 
zemsty. Dzieci i rodzice przeżywają współne 
niepokoje. Życie codzienne składa się ze wzru 
szeń i obaw, często zakończonych nieporozu- 
mieniami 'w rodzinie, W takich okresach klimat 
życia domowego nie jest zdrowy: osłemnasta 
wiosna wygląda źle, blado. 

Taki jest wstęp. Wyniki rozważań 
zwykle są dość ponure: wiedza nie trzy- 
ma się w głowie, — „belfry“ wyglądają 
podejrzanie i dają powód do przypu- 
szczenia, iż przygotowują jakieś piekiel- 
ne niespodzianki. 

Matura. Straszne, symboliczne niemał sło- 
wo — ileż ono już wycisnęło gorzkich słów, 
cichych przekleństw, iluż rodzicom  zakłóciło 
spokój egzystencji. Słowo — dla starszego po- 
kolenia przesycone przez tyłe łat perfidją znę- 
cania się obcego nauczyciela w obcej, niemiec- 
kiej, czy rosyjskiej szkołe. A dziś, choć w grun 
townie zmienionych warunkach polskiej szkoły 
w państwie polskiem, instytucja egzaminów 
nie strąciła — „złej opinii". 

Młodzi ośwradczajją kategorycznie, że — 
„ta cała nauka nie ma ż sensu“, a r0- 
dzice dziwią się, że dziś jeszcze „szkoła jest 
na to, aby dziecko dręczyć”, 

Egzamin dojrzałości budzi tradycyj- 
ny lęk, który w gruncie rzeczy niema 
najmniejszej podstawy. Wiele się mówi 
o „śŚcinaniu* dobrze przygotowanych 
maturzystów, w rzeczywistości jednak 
zwykle okazuje się, że na egzaminie sro- 
motnie padają ci, którzy wogóle nie po- 
winni byli stawać do egzaminów. 

W opinji publicznej egzamin dojrzałości 
nie cieszy się więc madal dobrą sławą. Litera- 
tura fachowa, tak obfita zwłaszcza w Niem- 
czech, podkopała do reszty zaufanie do tej in- 
stytucji szkolnej. A „przecież nigdzie, poza Ro- 
sją sowiecką, egzaminy nie zostały skasowane. 
Utrwaliło się przytem w kołach fachowych prze 
konanie, że sama instytucja egzaminu maturał- 
nego jest zła, ale że jej charakter i zakres 
wymaga reformy. Przedewszystkiem — i  słu- 
sznie — wystąpiono przeciw zgubnej zasadzie 

i materja- 
przerobi 

nauki szkolnej (obliczono naprzykład, że tylko 
z historji abiturjent przerobić musi materjal 
zawarty na 1781 stronach druku w podręczni- 
kach). 

Wkuwanie się przedegzaminacyjne w 
celu naładowania pamięci erudycją, któ- 
ra się ulatnia natychmiast po odbytej o- 
peracji, — nie ma żadnego sensu. Ale z 
tego nie wynika, aby egzaminy wogóle 
były absurdem. 

Zdaje się też, że samo pojęcie dojrzałości 
będzie musiało ułec rewizji. Czyż bowiem za 
dojrzałego uważany ma być tylko ten, co — 
obdarzony dobrą pamięcią — opanuje taką to 
a taką ilość faktów i wiadomości teoretycz- 
nych? Czy przygotowanie do życia ma być wy- 
łącznie teoretyczno-naukowe skoro życie do- 
maga się raczej umiejętności rozstrzygania tru- 
dności. Problemy te nasuwają się dziś w okre- 
sie przeobrażeń gospodarczo-społecznych, zwła 
szcza na tle kryzysu, ze szczególną siłą. 

Nie można usuwać z życia młodzieży — 
wysiłku. Trzeba ją nawet zaprawiać intensyw- 
niej, niż dawniej. Młodzież wstępująca w szran- 
ki samodzielnego życia, czeka obecnie cięższa 
wałka o byt i trudniejsze warunki pracy za- 
wodowej. Reforma ma usunąć tylko to, co na- 
prawdę szkodliwe dła zdrowia fizycznego i 
sprawności umysłowej ucznia, bo szkoła wy- 
siłku rzetelnego i wytrwałego musi pozostać. 

й Lector. 

W WIRZE STOLICY 
  

GŁOŚNE PYSKOBICIE 
Wielka chryja w pierwszym zawodowym 

klubie w Polsce t.j. w Legii. Dobry bek Zie- 
mian zarabiał tyle jako sekretarz klubu, że 

zrzekł się pensji jako gracz — rozzłoszczeni 

tem koledzy, sprali go należycie. Ziemian udzie- 

lił potem obszernego wywiadu pisemku Kuso- 

cińskiego, opowiedział szczegółowo: 

JAK MNIE BITO. 

— Było tak, żałośnie zwierza się Ziemian, 

Szaller i Cebulak przytrzymali mnie za ręce 

w korytarzu, a Nawrot kuł po gębie, krew ciur 
kiem się lała, zęby trzeszczały.... 

Nareszcie ciekawy, oryginalny wywiad. Za- 

wsze opowiadają: jak zdobyłem nagrodę "No- 

bla, jak przeleciałem Atlantyk, jak wymyśliłem 

promienie x — okazuje się, że i znany piłkarz 

może coś zajmującego zakomunikować. 

W Legji rządzą porucznicy, majorzy, jest 
kilku pułkowników. Wyższe władze wojskowe 

oświadczyły: — albo zrobicie tam porządek, 

olbo wyślemy was zaraz na głęboką prowincję. 

Wzięli się majorzy energicznie do dzieła, zawie- 
szono zbitego Ziemiana i bijących ga katów 

na 2 lata; gruby Martyna, nieodłączny przyja- 

ciel Nawrota, co tylko dlatego nie przyłożył 

ręki, do szczęki partnera, że się spóźnił na egze 

kucję zastrajkował, cała I-sza drużyna ogłosiła, 

że solidaryzuje się z Nawrotem. Cała Legia za- 

wieszona! 

Majorzy nie ulękli się ukrytych zawodow- 

ców — doskonale! Zawieszać, dyskwalifiko- 

wać, nie płacić — cóż to tylko w sejmie będzie 

porządek, a pozatem wszędzie bałagan?! 

LAIK — NIE SPRAWOZDAWCA 
Można i trzeba mieć szczery żal do jedy- 

nego polskiego sprawozdawcy w Hadze na 

smutnym meczu Polski z Holandją. Ten to 
dziennikarz Gryżewski o wyglądzie zgryźliwej 

mumji informował całą Polskę o przebiegu 

meczu, on wypisywał duby smalone o extra 

formie Tłoczyńskiego, o genjuszu Timmera. 
Według niego Timmer i Tłoczyński, to 

gracze, do których dorośli zaledwie Cochet, Bo- 

rotra, zbliżają się Perry i Austin !! 

Dziennikarz, co bałamuci opinję, wmawia 

w grajka, że jest Świetny, gdy jest w rzeczy- 

wistości bardzo mierny — taki dziennikarz jest 

strasznym szkodnikiem, że niema pojęcia > 

sporcie, który referuje — to drobiazg, nikomu 

to nie przeszkadza, byle nie forował się ze swe- 

mi relacjami. 3 

Że Tłoczyński gra źle, widzieliśmy w War- 

szawie, gdy wodził go za nos Hecht, teraz w 

Paryżu Cravford rozłożył go jak dzieciaka. Tło- 

czyński grał bezmyślnie i 

nadal. 

monotonnie, gra tak 

A Timmer? Fenomenalny gracz! — zapew- 
niał Gryżewski. 

Gamoń stary! dowodzą niezbicie wyniki. 

Cramm pobił Timmera leciutko, bez wysil- 

ku, a Cramm nie jest w pełnej formie. Obecnie 

na mistrzostwach Francji Timmera rozłożył 
Malecek — ten Świetny hokeista i mierny te- 
nisista. Gracz szanujący się, nie może przegrać 

z Maleckiem, porażka ta spycha Timmera do 

rzędu szarych, na tuziny liczonych przeciętnych 
mistrzów swoich kraików. 

W lekkiej atletyce niema bluffu,4 bo cen- 

tymetr i sekunda zawsze doprowadzą bajacza 

do porządku, w tenisie niesumienny  sprawo- 

zdawca łatwo otumania wszystkich i potem 

tylko naraża na przykre rozczarowanie i gorz 
ki wstyd. Karol. 

  

0d Administracii 
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Urzędy rozjemcze do spraw majątkowych 
posiadaczy gospodarstw wiejskich 

Zgodnie z ustawią z dnia, 28 matica 1933 
r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 29, poz 253) został 

już ustalony skład. wojewódzkiego urzędu 

wozjemczego do spraw majątkowych posiz- 

daczy gospcdarsiw wiejskich, którego ю- 

rzecznictwu podlegają sprawy, wniesione 

przez posiadaczy gospodarstw wiejskich o 

obszarze ponad 100 ha. 
Przewodniczącym urzędu został miano 

wamy sędzia Sądu Apelacyjnego w „Wilnie, 

p. Wacław Węckowic., zastępcą zaś sędzia 

Sądu Apelacyjnego p. Józef Folejewski. 

Poniewiaż nie zostało jeszcze zorganizo- 

wane biuro urzędu, w: wypadkach, wyma- 

gających zaiwieszenia egzekucji, w. trybie 

art, 28 wymienionej na wstępie ustawy: 

bądź imnej szybkiej interweneji urzędu roz 

jemczego należy (wnosić podania ze poś- 

rednictwem wojewódzkiego biura do spra: 

finansowo-rolnych, Iktóre będzie marazie 

spełniało funkcje sekretarjatu urzędu moz- 
jemczego. > 

Wnioski posiadaczy gospodarstw wiej- 

skich o obszemze do 100 ha podlegają ©- 

rzeczaictwu powiatowych urzędów: rozjem- 

czych. 
Urząd rozjemczy będzie pobierał opła- 

tę w wysokości 1,5 procent określonej we 

wniosku kwoty, drobne opłaty kamcelaryj- 

ne, oraz koszta postępowania (eksperci, 

świadkowie itp.) W sprzwie opłat ma się 
jeszcze ukazać rozporządzenie Ministra Rol 

wieówa i Reform Rolnytch. 3 
Wobec Itego, że urzędy rozjemcze są im- 

stytucją przejściową, zadaniem której jest 
oddłażenie rolnictwa, wszyscy posiadacze 
warsztatów rolnych powinni dokładnie 
przejrzeć swoje długi i ustalić, czy z:' po- 

średnietwem urzędów rozjemczych mie da- 
toby się uzyskać dogodniejszych warunków 
spłaty. wierzytelności, gdyż po eweniual- 
nem uchyleniu ustawy o umzędach rozjem- 
czych jedyną droga obniżenia nadmiernego 
zadłużenia będzie dobrowolmy układ z wie- 
rzycielem, ten ost:ini zaś będzie wówczas 
panem sytuacji i rzadko zgodzi się na: ob- 
niżenie swojej wierzytelności i nadmerme- 

go oprocentiowaniia.. 
Rówmież nie należy ograniczać się do 

chwilowego zaspokojenia wierzyciela kosz- 
tem drobnej medpłaty, czy obietnicy, dameż 
w dobie obecnych ustaw ratowniczych, 
gdyż wierzyciel i tak będzie wyczekiwał, 
aż do chwili uchylenia tych ustaw, a wów- 
czas dopiero z całą bezwzględnością może 
zacząć dłużnika licytować, 

Pomostem pomiędzy urzędemi rozjem- 
czemi a rolnikami są wojewódzkie i powia- 
towe biura do spraiw finansowo - wolnych, 
których zadaniem jest udzielanie szczegó- 
towych wyjaśnień i porad, oraz sprawdze- 
nie wniosków, wnoszonych przez rolników 

000— 

Kogo karać? 
Choć późno, ale drzewa się zazieleniły. 

Radość wiosny udziela się ludziom. Naj- 
żywiej odczuwać powinna ją młodzież. 

Jasne zieleń pierwszych liści nie uspa- 
sabie złowrogo. Dlaczego więe tyle nisz- 

czycielskiego instynktu przejawiają 'właś- 
nie teraz wobec rozwijających się pącz- 
Rów i Tiści, uczniowie i dzieci?! 

Niejednokrotnie można obserwować 
beamyślme obłamyw:mie gałęzi. kasztanów, 
obdzieranie liści,  kaleczenie świeżych 
pędów. 

Jedni zaopatrują się w „zielone”, opy- 
chająe kieszenie masami liści, inni popro- 
stu zrywają je dla, sportu. 

Kto winien? Ozy dom, że nie wpoił w 
dziecko miłości przyrody, czy szkola, że 
mie dała zrozumienie: prawa do 
życia, które ma także i roślina ? 
""W' odniesieniu do uezniów ze szkół po- 

wszechmych, dzieci m modzim mało inteli- 
gentnych — iwinę ponosi głównie szkoła, 

IPouczać, przestrzegać, zbliżać do przy- 
rody, ukazywać jej piękno — tek niewąt- 
płówie robi każdy nauczyciel pazyrody,— 
Ale karać i bo surowo za przekroczenia 
„powinna szkoła. 

Uczniowie szkół powszechniych nie tyl 
ko, że obrywają przez psotę liście i gałę- 
zie, ale kredną kwiaty z ogrodów. 

Przykład ? Trzej uczniowie szkoły pow 
szechnej Nr. 36, pnzyłapami. na gorącym u- 
czynku przez przechodniów na uliey, Sło- 
waelktiego. Рииел płot, stanąwszy jeden na 
drugim, łamali gałęzie bzu. 

- Złapemi, podali zmyślome nazwiska i 
przynależność do szkoły jpowsz. Nr, 17. 

* "Dopiero zeszyty zdradziły konspirację. 
Są to: Aleksander K., Borys L, j Leon Sz.. 
wszyscy z oddziału 5-go szk. powsz. Nr. 36 

— Kogo karać? (e) 
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„UNIEWINNIENIE J. SZUKIEWICZA. 

Wezorej w; Sądzie Grodzkim w Wilnie 
rozegwał się epilog głośnej w swoim cza- 
sie sprawy rzekomych nadużyć w. Kasie 
Chorych wi Niowej Wilejce. (W wymiku cią- 
guącego się około 2-ch lat śledztwa, były 
kierownik Kasy, Chorych p. Józet Szukie- 
wicz postawiony został 'w, stan oskarżenia 
o spowodowanie strzt. matenjalnych Kasie 
Chorych w wysokości 2.203 zł. 31 gr. przez 

niedbałe i lekkomyślne wykonywanie po- 
wierzonych mu obowiązków 'w okresie od 
stycznia do grudnia 1930 +. Sąd Grodzki 
w osobie p. sędziego Dowgialło przepro- 
wadziwszy (przewód sądowy, wydał wyrok 
uniewinniający całkowicie p. Szukiewicza 
z inkryminowiamych mu zanzutów. 

Uniewinniony p. Szukiewicz z racji tych 
słanmów przeżywał krańcową mędzę, mie 

mogąc migdzie otrzymać pracy. Nawązu- 
jąc do jego przeszłości wspomnieć wypad- 
nie, iż w. latach jpowiojennych był p. Szu- 
kiewicz organizatorem samorządu w No- 
wogródku, później zaś faktycznym twórcą 
szkolnietwa w powiecie dziśnieńskim oraz 

P założycielem i do roku 1930 włącznie dy- 
_ rektorem Gimnrzjum  Umji Tabelskiej w 
Głębokiem. ; 

   

do urzędów: rozjemczych. Dlatego też le- © 

piej przed wniesieniem sprawy do urzędu 
Irczjemączego, zasięgnąć porady w biumze 

«do spraw finansowo-ralnych. 
IWojewódzkie Biuro do Spraw Finanso- 

wo-"Rolnych i Wojewódzki Urząd Rozjem- 
czy mieszczą się pnzy Urzędzie Wojewódz- 
kim w (Wilnie, zaś powi:towe biura i u- 
nzędy rozjemcze przy; Sejmikach. 
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3 JÓZEF KOREWA Ė 
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PORZUCONA NA UL. WIELKIEJ. 

WILNO. Wczoraj na ulicy Wielkiej 
koło skweru znaleziono leżącą na chod- 
niku młodą dziewczynę, pogrązoną we 
śnie. Gdy próby zbudzenia nieznajoniej 
vie powiodły się, policja przewiozła cho- 
rą do Pogotowia. 

Tam również śpiącą niesposób było 
uoprowaczić do przytomności, więc od- 

zmarł na Litwie Kowieńskiej w mej, 
Nagie w dniu 13 maja 1933 r. prze- 

żywszy lat 73. 
Zwłoki zostały złożone do grobów 

rodzinnych w Szydłowie, 
O westchnienie za spokój Jego 

duszy proszą, pozostali w głębokim 

wieziono ją do Szpitala Sawicz w celu 
poddania szczegółowym badaniom lekur- 
skim. Ses nieznajomej może być.spowo- 
dowany wstrząsem nerwowym. Chora jest 
wiejską aziewczyną, łat około 20, porzu- 
comą na ulicy przez nieznane osoby, naj- 
prawdopodobniej przez kogoś z rodziny. 

Krwawy samosąd złodziejski 
WILNU. Wczoraj rano na polu za Pośpiesz 

ką znaleziono ciężko poranionego nożem śred- 
mich lat mężczyznę, jak się potem okazało H. 
Olszywskiego z N. Świata. Rannego próbowano 
furą przywieźć do miasta, lecz wobec wyraźne- 
go pogorszenia stanu wezwano z półdrogi Po- 
gotowie. Oiszywskiego ulokowano w szpitalu 
św. jakoba. Jak się zdaje, ma on przebite płu- 
co. Policja zdołała wyjaśnić, że zaszedł tu wy- 

padek samosądu, Oliarą którego właśnie padł 
Olszywski. 

Będąc wraz z bandą gdzieś na kradzieży 
w miescie, udał się podobnie jak i jego towa- 
rzysze za Pośpieszxę w celu podziału łupu. Tu 
między złodziejami wynikło nieporozumienie — 
'Frowarzysze Olszywskiego napadli go i chcąc u- 
nieszkodliwić, gdyż groził doniesieniem do po- 
licji, porżnęli nożami. 

Groźba strajku autobusów 
WILNO. Odbyło się zebramie obsłu- 

gi autobusów miejskich na którem — о- 
mówiono projektowaną przez dyrekcję о- 
bniżkę płac. 
Postanowiono iw razie mieproporcjonzl- 

nego obniżenia zarobków, ogłosić strajk 

RONIKA 

Wschód słońca g, 2,53 

Zachód złońca g. 7,39 

Jakóba B. 
DEI са рЫао 

KOMUNIKAT STACJi METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 30 maja 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: + 15. 

Temperatura najwyższa: -- 18. 

Temperatura najniższa +9. 

Opad w mm.: —. 
Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P..M.- 

na dzień dzisiejszy: 

Pogoda naogół słoneczna i dość ciepła, 
o zachmurzeniu umienkowanem. Miejsca- 
mi jednąk możliwy drobny, przelotny 
deszcz. Słabe wiatry z kierunków  półno- 

enych. 

MIEJSKA. 

— SPRAWY AUTOBUSÓW! MIEJ- 
SKICH. Stanowisko dyrektora autobu- 
sów miejskich 'wi Wilnie objął p. Jankow- 
ski, dotychczasowy dymektor autobusów 
wi Sosnowieu. 

W najbliższym czasie dyrektor Jam- 

kowski podejmie pertraktacje z megistra- 
tem w celu omówienia iwszystkieh spraw 
związanych z komumikacją autobusową 

Obecnie bewi w Wilnie przedsta- 
wiciel (Państwowych Zakładów. Inżynie- 

nych w Warszawie w celu porozumie- 
się z magistrstem w sprawie przyszłych 

losów komunikacji miejskiej, Zaklady in- 
teresują ze względu na posiadaną licencję 
aa produkcję tych samochodów yw. Połsee. 

Przedstawiciel Zakładów  Inžynieryj- 
nych odbędzie konferencje z magistratem. 

— WIARUNIKI PRACY W AUTOBU- 
SACH. Pracownicy: biurowi zatrudnieni w 
dyr. autobusów otrzymali wczoraj wy- 
mówienie pracy. 'Wymówienia te, jak się 
zdaje mają ma celu przeprowadzenie ob- 
nižki poborów o 25 proc. 

Jeżeli chodzi o obsługę autobusów to 
wysokość ich uposeżenia nie została je- 
szcze ustalona. W sprawie tej udała się 
do dyrektora delegacja pracowników. E- 
wentuałna obniżka poborów me: być prze- 
pronadzona po porozumieniu się z pracow- 
nikami. 

— WSTRZYMANIE EGZEKUCJI Z 
racji świąt żydowskich w dniach 31 i 1 

  

   

  

€ZETW wstrzymane będą egzekucje u 
podatników — żydów. 

Terminy weksłowe również zostały 
przesunięte do 2 czerwca. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Połonistów. W piątek 2 czerw- 

ca w sali Śniadeckich USB o godz. 19 odbędzie 
się wieczór poświęcony Norwidowi. Odczyt p. 
t. „Aktualność Norwida” wygłosi prof. ŚStani- 
sław Cywiński, Po odczycie recytacje. Wstęp 
wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Praca ustawodawcza ostatniej sesji sej- 

mowej. Staraniem Rady Grodzkiej BBWR w 
Wilnie, odbędzie się dziś o godz. 18 w sali 
Ogniska Kolejowego (ul. Kolejowa 19) odczyt 
posła dr. Stefana Brokowskiego na temat „Pra 
ca ustawodawcza ostatniej sesji sejmowej”. 
Wstęp na powyższe zebranie dla członków Ra- 
dy Grodzkiej i sympatyków B.B.W.R. wolny. 

— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 
będzie twórczości Cyprjana Norwida w zwiaz- 
ku z 50 rocznicą Jego zgonu, przypadającą w 
bieżącym miesiącu. Na program wieczoru zło- 
żą się przemówienia prof. Manfreda Kridla i 
Władysława Arcimowicza i recytacje poezyj 
prozy Norwida. Początek o godz. 20.30. Wstęp 
dla wprowadzonych gości 1 zł. 

  

Obsługa wozów stawi się do pracy; — 
łecz nie wyjedzie ma: miasto. Termin straj- 
ku uzaleźniony jest od rozmów, jakie pro- 
redzone są w' sprawie płac «z kierownmi- 

atiwem dyrekcji. 
— 

— Zebranie Zw. Oficerów Rezerwy. W dn. 
31 maja o godzinie 19 w lokalu Związku Ofice- 
rów Rezerwy, Wileńsko 33 odbędzie się zebra- 
nie na tem: „Wojnę wygra żołnierz dobrze wy- 
szkolony i dobrze zaopatrzony”, na którem 

przemawiać będą p.p. generał Lucjan Želigow- 

ski dyr. Maculewicz, prof. Janusz Jagmin i 
Franciszek Tyman, Ё 

Ponieważ sprawa powyższa tyczy się pod- 

stawowej produkcji kraju naszego, jaką jest 

len, prosimy o przybycie na powyższe zebranie 

lub delegowanie swego zastępcy. 

— Zebranie Towarzystwa Neofiłologiczite- 
go odbędzie się w gimnazjum im. Orzeszkowej 
w piątek 2-VI 1933 r. o godz. 19-tej. Porządek 
dzienny: 1) sprawozdanie ze zjazdu P.T.N. w 

Krakowie poda prof. S$. Glixelli, 2) referat o 
nowszych badaniach nad genezą romantyzmu 
francuskiego wygłosi Mr. Marja Sorokówna. 

— Kuratorjum nad ociemniałymi”. Dziś, 31 
maja o godz. 19 w pierwszym terminie, o godz. 

20 w drugim terminie odbędzie się w lokalu 

poradni zrzeszenia Lekarzy Specjalistów przy 
ul. Garbarskiej Nr. 3 wałne zgromadzenie Ku- 
ratorjum nad ociemniałymi w Wilnie. 

— IZBA RZEMIEŚLNICZA W' WILNIE 
niniejszem powiadamia, że we środę 31-go 
maja. 1933 r. o godz. Z0-tej w lokelu Izby 
Rzemieślniczej przy ul. (Mickiewicza 23 

odbędzie się Walme Zebranie szewiców, — 

cholewikarzy i garbarzy w: celu dokonania 

wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej no- 
wopowstałej spółdzielni szewskiej p. f. — 
„Bulixil“. ) 

Chcący wziąć udział iw głosowaniu — 
winini zaopałinzyć się wi kanty: nzemieślni- 
cze i 3 złote tytułem wpisowego. 

RÓŻNE 

— ODJAZD WICEMINISTRA ROŻNOW 
SKIEGO. W| poniedziałek wieczorem. Od- 
jechal do (Warszawy, po prawie tygodnio- 
wym pobycie w. Wiilnie wiceminister skar- 

bu p. Rożnowski, (wraz z towarzyszącym 
mu wicedyrektorem depznttamentu p. Mi- 
chałowskim. 

Przed odjazdem u p. wiceministra od- 
była się — zapowiedziana konferencja ż 
przedstayicielami Izby, Przemysłowo - 
Handlowej, na której poruszono cały sze- 
reg zagzdnień matury podatkowej. 

M. in. poruszono sprawę wymiaru ry- 
czałtowego wi roku przyszłym dla drob- 
nych przedsiębiorstw i sposób obliczeń 
tego podatku, oraz omawiano wysokość 
stawek podatkawych dle" garbami i tar- 
taków i tektumowni. 

— „tydzień Dziecka*. Opieka nad dziec- 
kiem chorem, opuszczonem, bezdomnem,  za- 
niedbanem tizycznie, lub moralnie, nie jest kwe- 
stją dobroczynności, wynikającej z porywów 
dobrego serca. Sprawa opieki nad dzieckiem 
— to sprawa jutra całego społeczeństwa i pań 
stwa — a więc to obowiązek, który ciąży na 
wszystkich obywatelach Rzeczypospolitej. Tyl- 
ko przy wspołudziale wszystkich możliwe jest 
zabezpieczenie wszystkim bez wyjątku  dzie- 
ciom dobrych warunków rozwoju fizycznego 
i moralnego, a co zatem idzie wydobycie naj- 
większych uzdolnień i wartości umysłu i cha- 
rakteru, które tkwią w dzieciach,  jutrzejszych 
budowniczych świata. le dobre warunki roz- 
woju należą się wszystkim dzieciom! Wszysr- 
kie dzieci mają do nich jednakowe prawa! jed- 
nakowe prawa do tego, co jest niezbędne, by 
mogły wyrosnąć na ludzi dobrycn, zdrowych, 
uzdolnionych i pożytecznych. 

Wojewódzki Komitet „Tygodnia Dziecka” 

— PRZEJAZD KOM, S$IPRIAW. ZAGR. 
ZRRS. Dnia. 28 maja r. b. przejeżdał przez 
Stołpee w drodze do Genewy. p. Litwinow 
wrcz ze sztabem urzędniczym, 

Wypadki 
WILNO. Samolot wojskowy wylądował 

przymusowo koło wsi Tumbry, gm. porzeckiej. 
Lądowanie, mimo nierówności terenu, odbyło 
się bez wypadku. 

Włamanie 
WILNO. Zuchwałego włamania dokonano 

wczoraj w nocy do urzędu gminnego w Zanie- 
wiczach. Nieujawnieni sprawcy po wyłamaniu 
drzwi irontowych dostali się do wnętrza loka- 

  

i lu, skąd zrabowali kasetkę z zawartością 217 
zł. 67 gr., kilka weksli na sumę 456 zł. 95 gr. 
1 druki gmirme. 

T 
— REJESTRACJA OSADNIKÓW. DO 

BRAZYLJI. Z polecenia Starostwa  od- 
bywa się rejestracja rodzin, mających za- 
miar osiedlić się w Espinite Sante (Biały 
Orzeł) w Brazylji. Warunki są w tym 
roku zmacznie dogodniejsze. 

— OPŁATY NA FUNDUSZ PRACY. 
W ciągu maja mależało wnieść do kasy 

chorych należności za kwiecień na Fundusz 
Przcy: z tytułu zatrudnienia slużby domo- 
wej (służące, dozorcy, lokaje). 

Kasa Chorych nie ogłosiła twskazó- 
wek jak te opłaty mależy wnosić, więc 
nie dziwnego, że wpływy są minimalne. 

— Zjazd dełegatów Sodalicyj Marjańskich 
z całej Polski. Na Zielone Świątki, w dniach 
4 i 5 czerwca br., odbędzie się Zjazd Delega- 
tów Sodalicyj Marjańskich Inteligencji Męskiej. 

Zjazd obecny delegatów w Wilnie zapo- 
wiada się bardzo licznie, gdyż około 150 osób 
z Krakowa, Warszawy, Poznania, Lwowa, Lu- 
blina, Katowic, Częstochowy itd. zameldowało 
swój przyjazd. Szereg wybitnych profesorów z 
rozmaitych stron wygłosi referaty w czasie 
Zjazdu, którego zebrania odbywać się będą w 
Sałi Śniadeckich USB. 

Sodalicje Wileńskie osób starszych i Aka- 
demickie, żeńskie i męskie, proszone są o przy- 
bycie in gremio w oznakach sodalicyjnych na 
inaugurację Zjazdu oraz dla wysłuchania zgło- 
szonych referatów. Pozatem, wszystkie osoby 2 
inteligencji obu płci, interesujące się ideą soda- 
licyjną, oraz pogłębianiem katolickiego uświa- 
domienia w Polsce, mają wolny i bezpłatny 
wstęp na zebrania Zjazdu i mile będą widziane. 

Szczegółowy program Zjazdu zostanie 0- 
głoszony w gazetach w sobotę 3 czerwca br. 

— Z działalności Polskiego Czerwonego 
Krzyża. jednym z najenergiczniej pracujących 
oddziałów prowincjonalnych PCK, jest Oddział 
Wilejski. Uruchomił już on dwa kursy sióstr 
pogotowia sanitarnego, oraz kurs dla podinstru- 
ktorów drużyn ratowniczych, pierwszy tego 
rodzaju w Okręgu Wileńskim. Dnia 26 i 27 
b.m. w obecności p.p. naczelnika Rudzińskieg2, 
starosty miejscowego, oraz delegata Zarządu 
Okręgu ouvyły się egzamina, a następnie uro- 
czyste rozdanie świadectw. Kadry ratownicze 
P. C.K. powiększyły się o 41 instruktorów, oraz 
16 sióstr pogotowia .sanitarnego. 

— Wystawa „Pięć lat uczniów 
w gimnazjum T-wa Pedagogów (Portowa 5) 
będzie otwarta do 31 b.m. Wstęp wolny. 

— WIĘCEJ UWAGI NA KWESTU- 
JĄCYCH. 'Wtzoraj| jakaś organizacja ży- 
dowska urządziła kwestę uliczną angażu- 
jąc do zbieramia datków m. in. i pewną 
amonmmalną dziewczymę, eórkę włeściciela 
pewnego hotelu w, Wilnie. 

Kwestarka krążąc po ul. Miakiewicza 
i koło skwerku katedralnego wyrządzała 
różne brewerje, zaczępiała w miestosowny 

sposób przechodniów, a mawei mgzniała 
się za przejeżdżającemi autobusami i 
dorożkarzami; Omganizatorzy kiwest — 
wiinni zwirócić większą uwagę na' dobór 
Ikwestargy. r 

— Wyeksmitowani. W lasku magistrackim 
przy ulicy Kraszewskiego ulokowała się rodzi- 
na riejakiego Bagińskiego, wyeksmitowana z 
ul. Rysiej. Wśród wyeksmitowanych znajduje 
się 75-letni starzec. Bezdomnych skierowano na 
tychmiast do schroniska przy ul. Dzielnej. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

„Dżimbi* — drugi występ Jadwigi Zaklickiej. 
Dziś, we środę 31 maja o godz. 8 т. 15 №- 
nomenalna komedja egzotyczna „Dżimbi*, z 
riezrównaną wykonawczynią roli tytułowej, zna 
komitym gościem Jadwigą 4aklicką. Dźimbi* 
— podbiła Wilno! — „Dżimbi* — to poetycz- 
ny, afrykański kwiat, porywający wszystkie 
oczy i serca ku sobie! — „Dżimbr* — to wspa 
niała kreacja uroczego gościa Jadwigi Zaklic- 
kiej, którą każdy powinien zobaczyć i podzi- 
wiać! — „„zambi* — to koncertowa gra na- 
szego zespołu i artystyczny sukces dekoratora 
Makojnika! „Džimbi“ reżyserował znakomity 
reżyser i dyr. T. Trzciński. 

We czwartek i piątek (1 i 2 czerwca) 
— trzeci i czwarty gościnny występ Jadwigi 
Zaklickiej. 

Zniżki nieważne. 

— Wyjazd Teatru Objazdowego — z głoś 
ną sztuką Doval'a „Mademoiselle* nastąpi już 
1 czerwca. — Pierwsze przedstawienie (1-VI) 
„Mademoiselle* będzie w Nowo-Święcianach, 
następne 2-VI w Staro-Święcianacu, 3-VI w 
Turmontach, 4 w Podbrodziu, 5 w Łyntupach. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy H. 
Makowskiej. Znakomita artystka H. Makowska 
niebawem zakończy cykl swych występów w 
Wilnie. Dziś w dalszym ciągu z jej udziałem 
ujrzymy Świetną komedję muzyczną O. Straus- 
sa „Kobieta, która wie czego chce* w wyka- 
naiu najwybitniejszych sił zespołu. Sztuka fa 
zyskała ogólne uznanie prasy i publiczności i 
cieszy się niesłabnącem powodzeniem. Zniżki 
ważne. Początek o godz. 8,30 wiecz. 

— Przedstawienie popołudniowe w „Lutni”. 
W Zielone Święta odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach propagandowych. W 
niedzielę wystawioną zostanie „Peppina z M. 
Gabrjeli w roli głównej, w poniedziałek świa- 
teczny po raz ostatni w sezonie „Cnotliwa Zu- 
zanna“ z B. Halmirską w roli głównej. 

T TT ON INTER 

OLEJEK 

   
     

  

    

DAJE PRZY 
BRONZOWY KOLOR 

KREM 
PROMIENNY 
NIEZBĘDNY DLA /PORTOWCÓW    

lotnicze 
Również wczoraj zanotowano opadnięcie 

samolotu wojskowego niedaleko 
Grzybiszki koło Lidy. Piloci wyszli bez szwanku 

de gminy 
Wczoraj rano koło wsi Jazno znaleziono 

porzuconą w rowie kasetkę oraz druki gminne. 
W toku dochodzenia władze śledcze zatrzyma- 
ły dwoch podejrzanych osobników, przy któ- 
rych w c.asie rewizji znałeziono skradzione w 
urzędzie gminnym weksle, Ti 

DO MŁODZIEŻY 
CHLEBA I SŁOŃCA DLA NAJBIEDNIEJ- 

SZEJ DZIATWY. 

Tysiąc z was wyruszy wraz na wakacje 

po całorocznym trudzie szkolnym  wiypo- 

cząć na łonie natury i mabrać sił do dal- 

szej pracy. Tymczesem wi zatęchłych pod- 

wórzach, wilgotnych suterenach, podda- 

szach, na bruku ulicznym marmieć będą 

setki dzieci najbiedniejszych i schorowa- 

nych, pozbawionych powietrza 'i słońca. O 

pomoc dla mich zwraczmy się do was. Jak 

dotąd, pomagaliście przez całą zimę mi- 

łosiernie biednym i głodnym kolegom —- 

swoim i braciom, dzieląc się nieraz ostat- 

nim kawałkiem chleba: odjętym od ust, tak 

i teraz w imię Chrystusowego Miłosierdzia 

przyjdźcie im z pomocą, składając cho- 

ciażby najdrobniejsze datki na półkolonje 

welkacyjne, które jak rok rocznie zamie- 

rzamy urządzić. A świadomość w ten spo- 

sób  spełnionego obowiązku miłosierdzia 

  

     

  

Heganckie i 
INN oszczędne fnie 

i Rinienki 
NOSZĘ TŁ 

drewruarychu 
obce asa fieki ze 
skory gumowej 

Berson Olena 

bwa, lanie, przyjemny chód. 
znacznie zTUzżone. 

WYRÓB KRAJOWY 

SEMINEO ROMEGEOREC RT WW OZTKWA REKE 

wobec najbiedniejszej dziatwy. da wam 
pełną radość wakeeyjną, 

Ofiary przyjmiują: 1) _ Archidiecezjal- 
ny Związek Towarzystwa Dobroczynności 

„Caritas“ ul. Metropolitalna 1, od 9—15, 

2) P. W. XX. Prefekci i 3) Redakcje pism. 
Archidiecezjalny 

Związek Towarzystw Dobroczymności 
„Caritas* 

   

  

Wznowienie prac w Katedrze 
WODA PODSKÓRNA W KRYPCIE KRÓLEWSKIEJ. 

WILNO. Prace konserwacyjne w Ba- 
zylice, szczególnie mad wzmocnieniem 
ściany frontowej, będą wznowione naj- 
wcześniej pod koniec czerwca. 

W związku z tem Komitet rozpisał 
przetarg na te roboty z tem, że ostatecz- 
ny wybór firmy, która przeprowadzi te 
prace, nastąpi w dniu 15 czerwca. 

Woda podskórna stoi w podziemiach 
Bazyliki, m. in. w krypcie krółewskiej i 
o usunięciu jej nie może być narazie mo- 
wy. Dopiero po usunięciu pali drewnia- 
nych i zastąpieniu ich materjałem bar- 
dziej trwałym, będzie można przeprowa- 
dzić odwodnienie terenu. 

— Wieczór tańca artystycznego H. Szmoi- 
cówny w „Lutni*. Niezwykle piękny wieczór 
tańca artystycznego zapowiedziany został ra 
wtorek 6 b.m. w wykonaniu słynnej prima- 
baleriny opery warszawskiej Haliny Szmolców- 
ny, oraz najwybitniejszych sił baletowych: Ha- 
liny Hulanickiej i Z. Dąbrowskiego. Najcud- 
niejsze produkcje baletowe wypełnią bogaty 
program wieczoru. Bilety już są do nabycia w 
kasie „Lutni”. 

— Hanka Ordonówna. W myśl zapowie- 
dzi, wystąpi z własnym recitalem w środę 7-go 
czerwca w „Lutni*. Bilety już są do nabycia. 
Zainteresowanie olbrzymie. 

— Poranki dla dzieci i młodzieży w „Lut- 
ni“. Duże zainteresowanie budzą zapowiedzia- 
ne na Zielone Święta poranki dla dzieci w „Lit- 
tni*. Wesoła komedyjka na zakończenie roku 
szkolnego, baśń fantastyczna o „Marysi Sierot- 
ce", oraz popisy taneczne na „Balu dworskim" 
stanowią przepiękny program z M. Szomańską, 
M. Milewską, J. Irhorą, M. Ostawikėwną, oraz 
Ksenią Rubomówną, niezwykle utałentowaną u- 
czenicą Ryszardy Góreckiej-Morawskiej na cze- 
le zespołu tanecznego. Ceny miejsc od 25 gr. 
Początek o godz. 12.30 po pał. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Król to ja. 
CASINO —Los dżentelmena. 
HELIOS — Bezdomni. 

— (PAN — Miodowy: miesiąc. 
HOLLYWOOD — Igranie z miłością. 
LUX Mężowie i żony oraz Nocna eskapada 
ŚWIATOWID — Biała odaliska. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— OKRADZIONA W KIRSZE. W kirsze 

przy ul. Niemieckiej skradziono Marji Melon 
(Zakretowa 14) 100 rb. w złocie i 400 zło- 
tych. Pieniądze te Melon nosiła przy sobie, о- 
bawiając się w domu złodziei. 

— ECHA REWIZJI NA POCZCIE w 
KOL. WILEŃSKIEJ. W związku z wiado- 
mością o ujawnieniu nadużyć w agencji 
pocztowej w Kolonji Wileńskiej, dowia- 
dujemy się, że urzędniczka Trzeciarowa 
depuścda się jedynie w dwóch wypad- 
kach przetrzymania niedużych kwot, bez 
zamiaru przywłaszczenia tych pieniędzy. 

Przypuszczenia, 'że dopuszczała się 0- 
na nadużyć systematycznych nie potwier- 
dziły się. Władze sądowe, które narazie 
poleciły Trzeciakową aresztować, obec- 
nie nakaz ten cofnęły i aresztowana zwol 
niono na wolną stopę. | 

— ZŁODZIEJ W OGRODZIE. Z ogro- 
dów. przy ml. Ogórkowej skradziono :Pa- 
lewiczowi Juljanowi (Chocimska 54) róż- 
ne rośliny: ogrodowe. 

—PAŁSZYWY BILON. Fałszywą je- 
dnozłotówikę  dosterczył do I komisarjatu 
p. Romańczuk Bronisław (Derewnieka 60) 

— SKUTKI BÓJKI. W. piwiarni przy 
il. Nowrogródzkiej 127 na tle porachun- 
ków osobistych 'wjywikła bójka między Ko 
dzikiem Wincentym (Dobrej Rady 4) a 
Rudzińskim Józefem (Świemkowa 12). W 
rezultacie Klodzik, ramny przez Rudziń- 
skiego kilku eiosrmi moża: w akolicę klat- 
ki piersiowej, odwieziony został do Szpi- 
tala żydowskiego. 

OSZMIANA 
— ZAGINĄŁ UMYSŁOWO - CHORY. — 

Znikł 7 domu swych rodziców 35-letni umysło- 
wo - chory Stanisław Matowicz, mieszkaniec 
wsi Borcit, gmuny graużyskiej. Wszelkie do- 
tychczasowe poszukiwania pozostały bez rezul- 
tati, 

MOŁODECZNO 
— ANONIM Z POGRÓŻKAMI. Mie- 

szkeniec wsi Tałuje gm. bienickiej Durej- 
ko Paweł znalazł na drzyiach swego bu- 
dynku gospodarskiego przymocowany — 
bialy papier z anonimem, mapisanym ma- 
tym pędzelkiem atramentem w języku ro- 
Syjskim, a grożący. iż zabudowania Du- 
rejki zostana sr_lone, 0 ile w ciągu trzech 
dni nie wymzuci ze swego spichlenza zbo- 
ża cddamego tam ma przechowanie przez 
ich (sutorów anonimu) i jego wspólnego 
mmoga“, Chodzi o zboże gajowego lasów 
państwowych Babickiego Pawła, do któ- 
rego mrają urazę jacyś osobnicy, chcąc 
go usunąć z zajmowanej posady i szko- 
dząc mu wszelkiemi sposobami. 

PODBRZEZIE, 
— „ŚWIĘTO PIEŚNI*. Miasteczko Pod- 

brzezie w dniu 25 maja r.b. przeżywało nieco- 
dzienną uroczystość. Już z rana z okolicznych 
szkół ściągały szeregi dziatwy, która po wysłu- 
chaniu Mszy św. — zgromadziła się na rynku. 

Wzniesioną estradę otoczyły tłumy ludno- 
ści, zainteresowane pierwszy raz organizowaną 
w Podbrzeziu tego rodzaju imprezą. . 

Po słowie wstępnem o znaczeniu śpiewu 
w życiu ludzkiem i naszego Narodu, wygło- 
szonem przez instruktora oświaty pozaszkołnej 
p. Edwarda Aluchnę — wystąpiło kolejno a 
potem zbiorowo pięć chórów szkolnych i 
den pozaszkolny z Podbrzezia, dzarn, Gilinci- 
szek, Szprejń i Mieszkańc, wykonując nader 
udatnie szereg pieśni i piosenek  patrjotycz- 
nych i ludowych. 

Pozatem Święto Pieśni urozmaicono popi- 

je- ie 

wywczasy letnie dla 
nauczycielstwa 

NAD JEZIOREM „SERWY* OBOK 
AUGUSTOWA. 

ku Namczycielstwa (Polskiego wiWilnie 
w. celu przyjemnego spędzenia wakacji or- 
gamizuje od! 1-go lipea b. r. do 31-go lip- 

ca b. r. kollomję wypoczynkową w: sehro- 
misku:  wycieczkowem mad malowniczem: 
jeziorem Serwy obok: Augustowa. Schro- 
miskko położone w: puszczy, Augustowskiej. 
Przy, schronisku jest plaża. boisko do gier 
Spomtowyich, kajaki, łodzie. 'W lecie bar- 
dzo dużo grzybów: i jagód. i 

wychowemia fizycznego nauką pływania, 
i wioślarstwa. Z gier prowadzone będą: 
siatkówka, koszykówika i winne. Wieczo- 
rem radjo gny towarzyskie, i tańee. Celem 
zapozniamia się z piękną okolicą zonganizo- 
wane będą wycieczki. Za wypoczynek i 
miłe urozmaicenie pobytu w Serwach — 
gwarantujemy. 

Wpisowe 25 zł. ij po 3 zł. dziennie na 
utrzymanie. Posiłki 4 razy dziennie, Li- 
czba: miejse ograniczona dlo 40 osób. Zgło- 
szenia należy: nadsyłać wraz z wipisowem 
25 zł. pod adresem Zarządu Oddziału 
Grodzkiego Związku Nauczycielstwa Pol- 
skiego w Wilnie, ul. 3-go Maja 13, m. 
T, do dnia 10 czerwca 1933 r. O przy- 
jęciu będą wysłane powiadomienia, — 
Pieniądze za: utrzymanie mależy wpła- 
cić kierownikowi gospodarczemu za cały 
czas pobytu: w schronisku zgóry w: pierw- 
szym: dniu przyjęcia. Dojazd Mo stacji 
kolejowej Augustów, województwo  bia- 
łostockie. Od stacji kolejowej do schro- 
niska dojazd zapewniony przez Zarząd 
Oddziału Grodzkiego Z. N. P. 

Zarząd Oddziału Grodzkiego 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 
„LOS GENTELMENA“ — „CASINO“. 

Oj ciężki to los, gniotący... Szczególnie, 

gdy urodziwy i spokojny gentelmen (John 
Giłbert) nagle się dowie, .że jego tata był 

przemytnikiem, a braciszek (Louis Wolheim), 
nadal prowadzi „interes“. 

jeszcze gorszy staje się los  gentetmena, 

gdy snobistyczna i sentymentalna narzeczona 

(Leila Hyams) sprzeniewierzy się przysięgom 
wierności. — Na pociechę ma gentelimen pro- 

ste, lecz szczere uczucia swego brata i nowej 

narzeczonej. (Anita Page). 

Z wytwornych apartamentów do niebez- 
pieczeństw „roboty kontrabandzisty skok ry- 

zykowny, to też gentelmen przypłaca go ży- 

ciem. 

Film aczkolwiek szablonowy w założeniu, 

jest jednakże dobrze pomyślany jako emocjo- 
nujące i frapujące widowisko. Brak wpraw- 
dzie mocnej konstrukcji w całości, ale nie- 
zwykłość sytuacyj, efektowne zestawienia, a 

przedewszystkiem gra zespołu — sprawia, że 

widz daje się pochłonąć akcji. Na czoło wyko- 

nawców wysuwa się bezsprzecznie Świetny 

aktor charakterystyczny, nieżyjący już dziś Lo- 
uis Wolheim. Johin Gilbert poprawny. Reszta na 

swojem miejscu. 

Na dodatek idzie stary, niemy polski film 
„Owiazdzista eskadra" czy coś w tym sensie. 

Ramota z okresu „Cioci — Imci*, pasów koa- 
licyjnych, balszewików i zgrywania się takich 

„artystów* (Boże odpuść!) jak Baśka Orwid. 
— Jeszcze jeż Kobusz (ordynans kocmołuch) 

coś jest wart. Dowiódł zresztą tego w „Le- 
gionie ulicy". Wszystko pozatem niech daro- 
wane będzie reżyserowi i temu, co ten film 

popełnił. 

Seans trwa trzy godziny, z których poło- 
wę sala emocjonuje się „Losem gentelmena”", 
a połowę ziewa i klnie. 

Tad. C. 

sami dziarskiej Straży Pożarnej, nieźle zaopa- 
trzonej w sprzęt przeciwpożarowy. Wreszcie 
zawody sportowe — biegi i skoki zakończyły 
tę uroczystość. 

Nadmienić należy, że głównym organizato- 
rem całe; imprezy wespół z miejscowem i oko- 
licznem nauczycielstwem szkół powszechnych, 
oraz wójtem gminy by: nauczyciel publicznej 
szkoły powszechnej z Ghnciszek p. Piciura Ste- 
an. 

Może ta' uroczystość będzie hasłem do roz- 
wcju akcji śpiewaczej na terenie gminy zarów- 
no wśród m'odzicży szkołnej jak i pozaszkol- 
nej, co w życiu kulturalnem każdego narodu 
ma doniosłe znaczenie. „Obecny“,



  

SPORT 
DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dziś o g. 4 pp. na boisku Mzikabi : 
z racji świąt żydowskich odbędzie się ta- 
wanzyski mecz piłkarski Grają drużyny 
Makabi I i ŻAKS I. 

Zazn:czyč mależy, że ostatnie spotkamie 
tych konkurujących z sobą © tytuł naj- 
lepszej żydowskiej drużyny Wilna za- 
kończył się mieznacznem zwycięstwem — 
Makabi, 

Mecz zapowiada się ciekawie. 

  

— P. WOJEWODA DR. STEFAN ŚWIDER 
SKI PREZESEM HONOROWYM WIELKICH 
ROCZNIC SŁONIMSKICH. W ubiegłą sobotę 
bawił w Nowogródku burmistrz Słonimski p. 
inż. K. Michalski, który poinformował p. woje- 
wodę o uchwale organizacyjnego zebrania 400 
lecia nadania miastu praw Magdeburskich, 300 
lecia Śmierci Lwa Sapiehy i 150-lecia otwar- 
cia kanalu Ogińskiego, w sprawie wyboru jego 
na prezesa honorowego Komitetu i prosił o 
przyjęcie wyboru. 

P. Wojewoda wybór przyjął. 

— WIELKI SPŁYW KAJAKOWCÓW, 

WIOŚLARZY I ŻPGLARZY „SZLAKIEM 
SAIPIEHY I OGIŃSKIEGO" Pińsk — 

Słonim — Grodno — Augustów: Piną, Ja- 
siołdą Kanałem Ogińskiego, Szczarą, 
Niemnem i Kanałem Augustowskim. 
Spływ. ten pod nazwą „Szlakiem Sapiehy 
i Oginskiego“ rozpocznie się w Pińsku w 
dniu 1-go lipca r. b. i Piną, Jasiokdą, Ka- 
małem (Ogińskiego (Jeziorem Wygonow- 
skim), Szezarą, Niemnem, j Kanałem 'Afu- 

gustoxskim; prz Slonim i Grodno, za- 
kończcny w Augustowie w dniu 20 — 22 
dipca r. b. 

Trasa spływu o długości 565 kilomet- 
rów przecina  najcharak'terystyczniejszą 
część Polesi:, obejmuje jubileuszowy ka- 
mał Hetmana Ogińskiego i z krajobrazu 
nizianego (Polesia, doliną Szezary przecho- 
dzi w sfałewane tereny Nowogródczyzny i 
południowej [Wileńszczyzny wśród  pięk- 
mych brzegós: dolnej Szczary i środkowe- 
go Niemna biegnie do pojezierza Augu- 
stowskiego, znznego ze swej piękności i 
swoistego uroku. 

(Pod: względem wysiłku fizycznego jest 
to jeden z najłatwiejszych szlaków: mwod- 
mych, pod względem zaś turystycznym da- 
je on w syntetycznym skrócie całkowity 
przekrój maszych ziem północnowsidhod- 
mich, wszystkich najbardziej charakterys- 
tycznych cech terenu i jego swoistego ko- 
lorytu. 

Międzykiubowy Komitet Spływu gorą- 
co zachęca wszystkich kajakowieów i 'wio- 
ślarzy do wzięcia udziału w tym spływie 
w głębokiem przekonaniu, że uczestnicy 
spływu 'wynosą z niego najwięcej nieza- 
pomnianych wrażeń z dalekich i mało zna- 
nych kresów, kresowiacy giębiej poznają 
swój własny; kraj, a uczestnikom z innych 
dzielnie pokażą go w całej tak orygimalmej 
kinasie, 

Międzykiubowy iKiomitet! Spływu w: Sło 
mimie w: porozumieniu i przy  wydatenem 
poparciu organizacyj sportowych i tury- 
stycznych wt (Pińsku, Grodnie, Augustowie 
zapanmi uczestnikom spływu opiekę sa- 
nitamną i techniczną na trasie spływu, do 
wóz żywności 'w miejscich moclegów, u- 
czestnietwio w uroczystościach lokalnych 
wi Pińsku, Słonimie i Grodnie, udział w 
wycieczkach w okolice tych miast (pamiąjt; 
ki po Sapieže, św. Józefacie Kuncewiczu 
Ogińskim. Mickiewiczu, Kościuszcze, Onzę 
szkowej i & d.). 

Międzykiubowy Komitet gorąco zachę- 
ea: do wzięcia udziału iw spływie gwiaździ- 
stym do Pińska ma dnie 28 29 ; 30 czerw- 
ea, który onganizują tamtejsze organiza 
«je spowtowe i turystyczne, z tem, żeby po 
zalkończeniu spływu gwiaździstego do 
Pińska: rozpocząć spływ! „Szlakiem Sapie- 
hy i Ogińskiego", 

Uczestnicy Spływu jednocześnie z kartą 
uczestnictwa otrzymają obowiązujący — 
wszystkich regulamin spływn, mapki 
trasy spływu, _szezegółowe programy ро- 
stiojów kilkudniowych w Pińsku, Słonimie 
Grodnie i Augustawie, żetomy pamiątikowe 
(za zwrotem (kosztów własnych) i przepa- 
ski na łodzie i kajaki, biorące udział w 
Spływie. 

Na koszty organizacji uczestnicy spływu 
wpłacają ma rachunek czekowy Kiomitettu 
Spływu do Kom. Kasy Oszez. wi Słonimie 
tytułem wpisowego: a) za przybycie całej 
trasy 12 zł. (młodzież szkolna 8 zł.), b) 
za połowę (trasy, tt. j. za. odcimek od Piń- 
ska do Słonima lub od Słonima do Anigu- 

VATA NOAINAUAINOTASA ORNOS 
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stowa — 8 zł. (młodzież szkolna 6 zł.) od 
asdby. ; 

Do spływu przyłączyć się można w 
Telechanach (st. wąskotorowej kolejki od 
st. Iwacewicze na linji Bnześć — Barłamo- 
wicze), w Domanowie (ma tejże linji), w 
Słomimie, w, Mostąch (na linji Siedlce — 
Wilno) i Grodnie. 2 

Młodzież szkolna wi wieku do l:t 16 za- 
sadniczo do spływu przyjmowana: nie bę- 

„dzie, wyjątkowo na specjalną prośbę rodzi- 
ców lub opiekunów i mz ich odpowiedzia 

Iność, W wieku po nad 16 lat — wiinna 
mieć zgodę rodziców: lub opiekunów ma. u- 
czestnietwo w! spływie. 

Starania o ulgi kolejowe  dła uczest- 
„ników spływn i ieh taboru są w toku. 

Zapisy uczestników: przyjmuje do dn. 
25 czerwca r. b. Międzyklubowy Komitet 
Spływu w Słonimie (ul. Ułańsku 5, skrz. 
pocztowa 27, tel. 39). 

W zgłoszeniach uczestnietwa należy 
podawać: imię, nazwisko i adres, wiek, — 
(pożądane) zawód uczestnika, ch:zrakter i 
nazwę łodzi, przynależność klubową. 

Międzyklubowy Komitet Spływu 
„Szlakiem Sapiehy i Ogińskiego" 

w. Słomimie, ul. Ułańska 5. 

36 ROCZNICA EGZYSTENCJI SŁONIM- 
SKIEJ STRAŻY POŻARNEJ. W dniu 5 czerwca 
r.b. słonimska straż pożarna obchodzić będzie 
36-tą rocznicę swego istnienia. Rocznica ta ma 
być obchodzona uroczyście. Program podamy 
dodatkowo. i 

Przy tej okazji nasuwa się pytanie:, dla- 
czego organizatorzy uroczystości, którzy o ile 
nam wiadomo byli na posiedzeniu organizacyj- 
nem Komitetu Wielkich rocznic słonimskich nie 
zaproponowali przesunięcia terminu obchodu na 
8 19 lipca t.j, na dzień obchodu rocznic. Rocz- 
nica wypadłaby zapewne uroczyściej. 

— MAGISTRAT PRZYSTĄPIŁ DO ROBOT 
ZIEMNYCH. W związku z wykończeniem mo- 
stu zwodzonego przy ul. Ułańskiej przez kanał 
TZ; Szczary w Słonimie, zaszła konieczność pod- 
wyższenia znacznego jezdni ulicy Ułańskiej do 
przecięcia jej z ulicą Operową. Magistrat przy- 
stąpił do związanych z tem czynności, które, 
jak nas informują, zostaną zakończone w koń- 
cu miesiąca czerwca 1933 r. 

— 2Е SLONIMA DO BARANOWICZ BĘ- 
DZIEMY JEŹDZIĆ TANIEJ KOLEJĄ. Dowiadi- 
jemy się, że z dniem | czerwca 1933 r. na od- 
cinku Slonim — Baranowicze wprowadzona 
zostaje taryfa podmiejska. wyłącznie dla prze- 
jazdów pociągami osobowemi i miesz. (bez 
pośpiesznych). 

Podmiejskie bilety będziemy mogli kupo- 
wać do Albertyna, Połonki, Baranowicz Tow. i 
Baranowicz Poleskich. 

— UDUŚ DZIECKO A POTEM CIĘ PO- 
ŚLUBIĘ"... W niedużym, pełnym romantyzmu 
Dereczynie, niejaki p. Daniel Góral, zdobył pło- 
mienne serce 19-letniej Dożynówny, która 00- 
darzyła go prawdziwą miłością. Czas mijał 
szybko. Pod wpływem ciepłych słówek Danie- 
la, pewnego wieczoru, przy blasku księżyca w 
chwili najbardziej czułej, nastąpił moment za- 
pomnienia, a po 9-ciu miesiącach smutny owoc 
jego. 

„Tem niemniej miłość trwała nadal, i pięk- 
na Zonia przeprowadziła Się na stałe zamiesz- 
kanie do kochanka. 

Po pewnym czasie wywiązała się między 
kochankami ciekawa rozmowa. Oto Daniel Gó- 
rał rzekł: 

„— Wiesz co Zosieńko, jeśli chcesz zostać 
nioją żoną — uduś dziecko, a poślubię cię. 

Lecz młoda matka nie zgodziła się na ohy- 
dne morderstwo dziecięcia i doniosła o propo- 
zycji Policji, która wszczęła już dochodzenie. 

Sprawa znajdzie swe rozwiązanie na wo- 
kandzie sądowej. 

BARANA ADI KA AA. AAODLADD KARK AAA LAA AA 

Dźwiękowe kins „tPOLLOG 
DOMINIKANSKA 26. 

  

Walka pomiędzy miłością a namiętnością 
w filmie p. t. 

Muthanka 7 Tahiti 
W rolach głównych: CONCHITA MONTE- 
NEGRO i L. HOWARD. — Nadprogram: — 
iygodnik FOX'a — najnowsze aktualności. 

Wstęp od 50 gr. 

pom 
—PRACA BBWR W: TERENIE. Tak 

jak w roku ubiegłym poseł Konstanty 
Terlikowski wspólmie z kierownikiem 
Sekretarjatu Powiatowego p. Ottonem 
Butkiewiczem  objeżdżają Komitety Gm. 
i Miejskie na terenie powiatu Grodzień- 
skiego, gdzie się odbywają liczne zebra- 
mia na których poseł Terlikowski imfor- 
muje zebranych 0 sytuacji w kraju i za- 
gramicą i o pracach Rządu i ciał ustawio- 
dawczych , a Kierownik Sekretarjatu za- 
łatwia sprawy _omganizacyjne. 

Datyczhczas zebrania takie odbyły się 

33) 

Zwycięstwo Józefa Żełądzia 
Wczorajszy przeciwnik przywitał się 

bardzo uprzejmie, zdawał się zachwyco- 
ny spotkaniem, zdawał się nie pamiętać 
wczorajszej drażliwej dyskusji. Rozpyty- 
wał natomiast o Straż Graniczną, dla któ- 
iej poczuł nagle ogromne zainteresowa- 
nie. 

Józka zawsze można było wziąć na 
ten lep. I stało się jakoś samo przez się, 
że około północy komendant Żołądź re- 
zydował w Polonji w towarzystwie kilku 
przyjaciół Żozia i paru fordanserek. 

Było bardzo wesoło. Wszyscy przy- 
jaciele mówili jaknajserdeczniej o Stra- 
ży Granicznej, a Żozio opiekował się Józ- 
kiem: dolewał mu do kieliszka i mówił 
komplementa. , 

Niejaki Tolo, młodzieniec 0 twarzy 
do złudzenia przypominającej wyciśnię- 
tą cytrynę, przyrządzał zabójcze miesza- 
niny z przeróżnych alkoholi, nazywał to 
coktailtem i. kazał pić przez słomkę. Śpi» 
wano chórem, na zmianę, szlagiery i pio 
senki frontowe, wznoszono jakieś toasty. 
Żołądź przemawiał, bił pięścią o stół, sły 
szał jakieś śmiechy dokoła siebie i sam 
się śmiał. Potem całował się z jakiemiś, 
oślizgłemi, mokremi ustami, potem po- 
czuł ciężar na kolanach i zobaczył męt- 

I ATI O PRAWO I III ISI TAS I IKO" ARTIST TRS 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO . Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

nie, że ma tuż przed twarzą coś różowe- 
go. Objął owo „coś*, przytulił mocno i 
rozczulił się, bo wyobraził sobie, że to 
Kazia Sorokówna. Jednocześnie słyszai, 
jak Żozio krzyczał głośno: 

—— Straż Graniczna nam stawia! Niecn 
żyje Graniczna Straż! 

— Tak — to rozumiem! Górą straża- 
cy! Kelner Szampana! — darła się w nie- 
bogłosy pijana kompania! 

— Koniaku! Lepiej koniaku! Do dja- 
bła z ich fałszowanym szampanem! 

— Wódy czystej, luksusowej! Byle 
dużo! 

Żołądź z trudem zsunął iordanserkę 
z kolan i chybnął się ku Żoziowi. 

— Za... pozwoleniem. Kto powiedział, 
że Straż Graniczna dziś stawia? 

Żozio wytrzeszczył 
oczy. 

— Sam'eš pan powiedział! Przed 
chwilą'śś pan powiedział... A co? odwrót 
na całej linji? 

Żołądź chwycił kieliszek od wódki i 
cisnął o ziemię, aż szkło prysło na wszy- 
stkit strony. 

— Dla Strażaka niema odwrotu! Za- 
płacę wam... jasne pany, szam...pana. 

A nazajutrz, siedząc w wagonie, 

na niego mętne 

co 

w Marcinikkańcach, Mostach. Indunze i 
Krynkach, 

Stosownie do opracowanego planu 
pracy w: terenie przewidują się jeszcze w 
całym szeregu punktach na powiecie ta- 
kie zebramia, które się cieszą dużą frek- 
'wemcją i zainteresowaniem. 

Charakterystycznem jest, iż tak rolnicy 
jak i inne warstwy społeczeństwa  mie- 
zależnie od przediużającego się kryzysn, 

a więc zdz:wałoby się konjunktury miepo- 
myślnej dla tego rodzaju prac, Organiza- 
cji Błoku w terenie doskonale sobie zda- 
ją sprawę = sytuacji i doceniają należy- 

cie mprecę obozu Marszałka, świadomie 
krytykują obóz opozycyjny, który w tak 
ciężkim i trudnym a tak ważnym okre- 

sie dla Państwa uchyla się od współpracy 
z Rządem. 

Te fakty dają obozowi 
tyjnego gw:rancję 
owocnej pracy. 

— KRADZIEŻ GOTÓWKI. 
mkniętego 

Bloku Bezpar- 
i rękojmię do dalszej 

Z nieza- 

Bobryka. 
przez niezna- 

nych spraiweów 320 zł. gotówką, które 
znajdowały się w ikufrze, Jak widać, zło- 
dziej był dobrze poinformowany, gdzie są 
schowame pieniądze. 

— BEZROBOTNI GROŻĄ URZĘDNI- 
KOM. Łukaszewicz Józef i Michalenko 
Borys. pracownicy magistratu zzwiado- 
mili policję, o grożeniu im przez robotni- 
kówt za to. że nie zostali przyjęci do pracy. 

— WYŁOWIENIE ZWŁOK ŻOŁNIE- 
RZA. W dniu 29 maja na prawym brze- 
gu Niemna około zaścianka Kąkole gm. 
Hoża, wyłowione zostąły zwłoki żołmie- 

rza. Jak ustalomo są to zwłoki Dominika 
Józefa, sapera kompanji K. O. P., który 
przejeżdżając lódką przez rzeczkę wy dniu 
24 maje wypadł z łódki i utomzr. 

Zwłoki żołnierza zabrała żandarmerja 
K. O. P. 

— TEATR MIEJSKI. W najbliższym 
czasie pod reż, dyr. Kirokowskiego, 
premjera 4-aktowej sztuki M:rcelego Pay- 
nola i Pawła: Nivoi p. t. „Hamdlarze sła- 
wy”. 

— SPORT. W sobotę na stadjonie O. 
K. HI — rozegrany zostanie mecz piłkar- 
ski o mistrzostwo kl:sy A między druży- 
nami: Makabi Suwałku, a Kraftem Grod- 
mio. 

mieszkania Adama 
skredziomo 

      

     

    

— ECHA WŁAMIANIA DO BOŻNICY. 
W dniu 29 b, m. Sąd Okregowy zatiwier- 
dził wyrok Sądu Grodzkiego w. Lidzie, — 
skazując mieszkańca Białegostoku Kopela 
Rudsztejna: zawodowego złodzieja, na pół- 
tora roku więzieni: za okradzienie w mo- 
cy z 14 ma 15 marca bożnicy żydowskiej w 
Lidzie, przy ul. Szkolnej, 

— RADCA WIL. IZBY ROLNICZEJ 
W dniu 29 b. m. odbyło się (posiedzenie 

Rady O. T. O. į K. R. w Lidzie, na któ- 
rem dokonano wyborów radcy do Rady 

Wileńskiej Izby Rollniczej, Na stanawi- 
sko ta wylbrzsno przesa O. T. D. i K. R. 
w Lidzie posła Górskiego Mieczysława. 

ka 

—ŚWIĘTO PW i WF . (Wi dniach 3 i 4 
czerwica odbędzie się święto [PIW i WF, 

W: dniu 3 czeriwea rozpocznie się świę 

to o godz. 8 m. 30 ma placu 78 p. p. 
W dmin 4 czerwe: 0 godz. 9-tej odbę- 

dzie się malbożeństwo w kościele garmizo- 
navrym, poczem defilada i dalszy ciąg za- 
„wodów 0 odznakę sportową P. O. S. 

Caly dzień 3 czerwca także będą od- 

bywały się konkurencje. 
Szereg osób ofiarowało cenne magro- 

dy. 

— WIYCIECZKA DO WILNA, Odział 
Polskiego 'T-wa Krajoznawczego  orga- 
nizuje "wycieczkę do Wilma. Zapisy przyj- 

muje sekretanjat PTK (Magistrat). 

— KUIPUJMY MASKI. Zarząd Pawia- 
towego K'omitetu LOPP w Baranowiczach 
posiada ma składzie nowe maski przeciw+ 
gazowe który może każdy. zakupić — Ce- 
ma (po jakiej obecnie sprzedają się maski 
19 zł., powinna zachęcić szerszy ogół — 
zaopatrzyć w tak miezbędny dziś sprzęt. 

— NIE PUSZCZAĆ KONI SAMOPAS, 
W dniu 28 maja o godz. 23.15 pociąg 'oso- 
ibowy zdążający z Lidy do Baranowicz na 
przejeździe kolejawym między” ul. Ryn- 
ikową i Kołpienicką najechał na konia, ma- 
leżącego do Adama Buśki. Koń został za- 
bity ma miejscu. 

Buśko bez dozoru puścił konia na pa- 
ze. 

    

go wiózł z powrotem do domu, Żołądź 
robił sobie w myśli krótki rachunek z po- 
bytu w Wilnie. Po raz piąty już wyjmož 
wał portiel i przeliczał jego zawartość: 
niestety, rezultat pozostawał zawsze ten 
sam. Cały pobyt w Wilnie, licząc z Bri- 
stolem i wczorajszą pijatyką, - nietylko 
wykończył odrazu, do ostatniego grosza, 
skromną zresztą gażę miesięczną, ale 
szarpnął pieniędzmi organizacyjnemi na 
sumę stu trzydziestu pięciu złotych. 

Żołędź stwierdził to ostatecznie, scho 
wał portfel i oparł głowę o miękkie obi- 
cie wagonowej ławki. Był intensywnie, 
niecierpliwie ziy; głowa bolała, uparty 
ból stuxał w skrome płomiennemi mio 
teczkami i przeszkadzał myśleć. Cho- 
ciaż.. o czem tu właściwie myśleć? Ga- 
żę kwietniową djabli wzięli, a na pokry- 
cie manna trzeba kędzie skądś pożyczy? 
na racalunek gaży inajowej. I to zaraz, 
bo poszły pieniądze Świetlicowe, ukocha- 
ny skarb Wołłowicza. Czy lepiej z ten: 
pójść do Szlomy Bergmana, czy chwy- 
cić gdzieś u znajomego? prywatnie? 105 
złotych mógłby pożyczyć gruby Przyjem- 
ski z kooperatywy... dla niego to nie jest 
suma. Tak: Ale dla Żołądzia? Dia Żo- 
łądzia — to połowa gaży Sliczna gzża, 
niema co mówić... za taką wściekłą pra- 
cę... U nas zawsze tak. Wyzyskać czło- 
wieka ile się da.. Owszem. Wycisnąć, 
jak cytrynę — dlaczego nie? Ale zapew- 
nić mu byt normalny, albo choćby do 

   

  

Dziś! 

„CN 
p. 

Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny. — w obsadzie trzech wyDiinyah gwisżd 

Johna Gilberta — Anity Page i Louisa wolheima 

„LOS DŻENTELMENA" 
  

Dziś premjera! 

Po raz pierwszy 

bezkonkuren- 

cyjny kamik   „PAN“ SLIM 
w 8-mio aktowej komedji najlepszej w sezonie 

„. „MIODOWY MIESIĄC" 
Nieprzerwane hnrzgsny spontanicznego śmiechu, 

Nad program: „Człowiek bez nerwów* 
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— DZIECKO BEZ OPIEKI. W dniu 
27 maja wslkutek bralku dozoru sześcio- 
letnie dziecko Lickiewicza wyszło na 
przejazd kolejowy i zostało w czasie za- 

myikania przejazdu przygniecione przez 
zaporę kolejową. Na szczęście skończyło 
się na lekkiem tylko stosunkow: obreże- 
miu cielesnem. 

[Pierwszej pomocy udzieli dziecku fel- 

azer kolejawy. Przestraszone dziecko za- 
brała do domu matka, ma którą sporza- 
dzono doniesienie za pozostawianie dzie- 
«i bez opieki. 

— OTWARTE OKNO — POKUSA DLA 
ZŁODZIEI. W nocy 27 maja przez otwar- 

te okao Dewidowi Bethenówi skradzić 
no walizkę zawierającą różne rzeczy, po- 
nadto z niezamikniętej szafy  skmadziono 
£rak, koszulę i bluzę drelichową. Walizkę 

mastępmie zmaleziono ukrytą + podwó- 
wzu. Bether podejrzewa, o kradzież Pauli- 
mę Waśnik, czy naprawdę tak było wyja- 
śni policja. 

— ZADUSIŁA DZIECKO. W nocy 27 
ms:ja Zubik Stefanja mieszkanka wsi 
Uciosy podezas snu zadusiła swe dziec- 
ikto, które położyła przy sobie dla aakarmie- 
mia. 

  

  

  

Samoloty 

tomnnkacyjne 
kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. Giełda. Dewizy: Bel- 

gia 124,61 — 123,29. Holandja 359,55 — 359,45 
—— 360,40 — 358,0V. Londyn 29,8, — 29,88 -— 
30,03 — 29,73. Nowy York 7,50 — 7,54-—7,46. 
Nowy York kabel 1,51 — 7,55 — 7,41. Paryż 
35,10 — 35,19 — 35,01. Praga 26,53 — 26,59— 
26,47. Szwajcarja 172,30 — 172,73 — 171,87. 
Włochy 46,40 — 46,63 — 46,37. Berlin w 0- 
brotach nieoficjalnych 207,75. Tendencja nieje- 
dnolita. 

Papiery procentowe: Pożyczka inwestycyj- 
na seryjna 107,50. 5-proc. konwersyjna 43. €- 
proc. dolarowa 48,25 — 48,50 — 48,25. 4proc, 
premjowa dolarowa 49,50. 7-proc. stabilizacyj- 
na 48,85 — 49,13 — 49,00; 49,25 — 49,38 (dio- 
bne). 4,5 proc. L. Z. ziemskie 37,25—37—37 5 
8-proc. warszawskie 39,50 — 39,75 — 39,63, 
Tendencja niejednolita. 

Akcje: Bank Polski 74 — 73,50. Cukier 
17,75. Lilpop 11. Starachowice 9.—, Tendencja 
niejednolita. 

Dolar w obrotach prywatnych 7,40—7,41. 
Rubei złoty 4,90. 
Pożyczki połskie w Nowym Yorku: Dilo- 

nowska 63,75. stabilizacyjna 56,25. Warszaw- 
ska 39,25, Sląska 41,50. 

    
   

    

  

Radje wiieńskie 
ŚRODA, DNIA 31 MAJA 1933 R. 

11.40 Przegląd prasy, komun. meteor., czas. 
12.05: Audycja dla poborowych (muzyka) 13.20 
Komun. meteor. 14.40: Program dzienny. 14.45 
Muzyka popularna (płyty) 15.15: Giełda roln. 
15.25: Kom. Zw. Młodz. Polsk. 15.35: Program 
dla dzieci. 1.00: Muzyka niemiecka „ (płyty). 
16.40: „O hodowli psa* — odczyt wygł. St. 
Bliziński. 17.00: Utwory, Rossiniego (płyty). 
Słowo wstępne wygł. prof. M. Józefowicz. 17.40 
„Społeczne porady prawne* — odczyt 17.55: 
Program na'czwartek. 18.00: „Na torze łazien- 
kowskim“ — podag. 18.15: Muzyka tan. (ply- 
ty). 18.35: Wiad. bieżące. 18.40: Przegląd litew 
ski. 18.55: Rozmait. 19.00: Codzienny odc. pow. 
19.10: Rozmaitości. 19.15: „Ciotka Albinowa 
mėwi“ — monolog humorystyczny. 19.30: 
„Sport w Wilnie" — wywiad z płk. Zygmun- 
tem Wendą z okazji Tygodnia Propagandy 
Sportu. 19.45: Pras. dz. radjowy. 20.00: Po- 
gadanka muzyczna. 20.15: Koncert kameralny. 
21.15: Wiad. sportowe, dodatek do pras. dz. ra- 
djowego. 21.25: Muzyka. 21.35: Koncert chóru 
Dana. 22.10: „Na widnokręgu”. 22.25: Muzyka. 
22.35: Odczyt esperancki, 22.55: Komun. me- 
teor.. 23.00: Muzyka taneczna. 

normalnego zbliżony... Nie. Takich dobro 
dziejów niema. 

Złość poczęła w Żołądziu kipieć i 
narastać w miarę biegu myśli... Właśnie 
teraz będzie potrzebował więcej pienię- 
dzy, gdy zostanie oficjalnym narzeczo- 
nym Zoni. To pociągnie za sobą większe 
koszta. Trudno. Nie sposób prezentować 
się Wołłowiczom w wytartym mundurze.. 
Cały legjon ciotek i babek wytrzeszczy 
na niego oczy pilne i nieżyczliwe. Trzeba 
pomyśleć o tysiącu eleganckich drobiaz- 
gów, których pełno ma zawsze. Żozio. 
Ach, ten nieomieszka wyzyskać każdej 
okazji, by ośmieszyć rywala w oczach 
Zoni.. 

Tu Żołądź usłyszał i zobaczył niby 
na jawie, jak Żozio mruży oczy i mówi, 
po swojemu, przez zęby: 

— Cóż chcesz, kuzynko! Nie możesz 
wymagać za wiele. Koniec końców, — to 
tylko szewczyk z Limanowej. 

Żołądź wyobraził sobie Żozia tak pla- 
stycznie, aż podskoczył na ławie i zgrzyt- 
nął zębami. 

— Psiakrew! Ten wymokły  bubek 
ziemiański, mimo swoich wiecznych kło- 
potów pieniężnych, nie przejmowałby się 
zbytnio, gdyby przepił taką mizerną su- 
mę. A on, Żołądź, człowiek o tyle war- 
tościowszy, musi głowę łamać, nad tem, 
co zrobi, gdy ureguluje manko! Gdzież 
tu jest jakaś elementarna sprawiedli- 
wość? Czyż ten, kto haruje od rana do 

Dziś! Największy film pred. „SOWKiNO” w Moskwie 

BEZDOMN 
Djalogi w języku rosyjskim. Najpotężn. arcydzieło filmowe estatnich czasów. 

(Putiowka 
Droga do życia). 

CENY ZNIŻGWE: 
ца 1 seauz 

Balkon 49 gr. 

Parter 70 gr. 

Wiecz. od 58 gr. 

w żyźń — 

  

Popierajcie 
noweotworzony polski sklep 
е galanteryjny e 

„Zródło Nowości 
Wino, Wielka 15. 

Największy wybór! Najniższe ceny!   
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X — 

WYCIĄG Z CENNIKA WIN GRONOWYCH 

firmy 

A. JANUSZEWICZ 
Zamkowa Nr. 20-a. 

Rumuńskie białe półsłod. butel. zł. 3.56. 
Burgund'i czerwone w szampankach zł. 4.58 
„St. Raphael lecznicze but. zł. 8, 15 but. 4,50 
Cinzano oryginalne białe i ciemne zł. 6. | 
  

LETNISKO 
rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwulskiego Nr MIESZKANIE w mająian z całkowi- 
6 m. 28, na zasadzie art. 602 Kod. Post. Cyw. 
ogłasza, że dnia 14 czerwca 1933 r. od godz. 
10 zrana w aomu przy ulicy 

„Tatra“, oszacowanych na 1200 zł. 
Spis rzeczy i 

rzany być może w dniu licytacji. 
Wilno, dnia 24 maja 1933 r. 

  

we wszystkich apiekach 

składach aptecznych znane 

šradka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
TYRIMAS ISU KTTM ass T ES 

im więtej bibljetek— tem mniej więzień 

NOWA 
WYPOŻYCZALKIA 

KSIĄŻEK 
Jagieliońska 16, m. 8 

Kompletna balstrystyka do ostatnici: 

nowości w języku polskim oraz w 

obcych. — Lektura szkolna. — Dział 
naukowy. 

Czynna od godz. 1l-ej do 18.ej. 

Warunki przystępne. 

443 MA UK AO A 

  

  

  

POSZUKUJĘ 
3—4% pokojowego mie 
szkania z wygodami — 
balkonem, 1e — 2e 2 

Lokale 
ИАУОН 

) = mia R B= piftro_ W. śródmieściu, 
MIESZKA NIA Lokator soliduy. Objaz- dą, obok lasu, do wy: 

315 oowojewe dowa 6 m. 6 

DO WYNAJĘCIA RM 2 

ze wszelkiemi wygoda- POPIEŻAJCEE 

mi. W. Pohulanka 43— 

ka RZESZA a = z 

  

Dąbrowskiego hauzowska 4 m, 7. 
Nr. 10 odbędzie się licytacja ruchomości, skła- = — — — — 
dających się z samochodu — taksówki firmy 

szacunek takowych przej- pojedyńczej osoby, ła- ° 

ŻĄDAJCIE 

| do wynajęcia 

ZN PAC 

4:0 pokojowe z wygo- tem utrzymaniem 3 zł, 
dzmi 1 piętro. Tyzeu. dtiennie. Ładna zdrowe 

miejscowość, od Wilji 
-- 1 ki. pianino, radjo, 

tadny gry, konie wierzchowe 
umeblowany pokój dia P. Niestaniszki, Połany. 

  

zienka, telefon 14-78, “7 
Ofisrna 4 m. 1. Można 
z pościelą. 'Posady 

udania — giga 7 Letniska > wro iażć bez. 
NWAWERYYWYTYWYWYWYYY" kapeluszowa — koniecie 

nie polecona przez pa- 
DANTUSZE W wą — potrzebne-— Oć 

MAJĄTEK 1-ej dn 4-ej. Objazdowa 
LP NES KO 6 MG 

pensjonat — poczta — — — — — — — — 
Janiuszew — Kiersnow  uwań446AAA0A44EA4Ay... 
ska stacja  Smorgonie. 
Plaża, kajaki, tenis. POSZUKUJĘ 

a i —  PRACY 
L.E TN ISKO 

Z ENS JONA T  pośWIADCZONA 
„asy — Rzeka. —Dan- __ 
cingi. Dow. Zarzecze - 
16 — 17. godz. 3 — 5. 

wychowawczyni ——, 
z dobrym akcentem peł 
skim poszukuje posady, 

r “ przy dzieciach.  Posia- 
Letnisko da świadectwa. Dąbra- 

1, 2 lnb wskiego 12 m. 3. 
3 pokoje z kuchnią i 
werandą, w maj, Pusz- 
karnia 6klm, od Wilua, 
Obok rzeka i las ses- 
nowy. Miejscowość w+- jako nauczycielka zn- 
lownicza Komunikac'a gielskiego iub wycho- 
bardzo dogodna znt"- wawczyni. — Oferty w 
busem co godziaa « administracji pod „Z.B.* 
Placn Orzeszkowej (i 
koleją). Dowiedzieć się: 

  

Młoda . amerykanke 
wyjedzie na kondycję 

PILNOWAĆ 
Metropolitsluy 3.M IESZKANIA 

m. 8. zgodzę się za skromne 
——————— wynagrodzenie — po- 

POK6] siadam referencje. Pil- 
LETNISKO sudskiego 29 m. | 

lub dwa, z dužą weran 4 6, 

najęcia tanio. Zakret — Młody. 'uczeiw — ul. Letnia 6 m. 1. Do- ZWI wiedzieć się od godz 
: (skończone 5 oddz. ssk. 

LŽ asi .. powsz.) prosi o jaką 
si kolwiek pracę.— Adres 

TTT TT T Wiłkomierska Iš 117. 
  

PRZETA 
skiego w Bazylice Wilenskiej. 

w wysokości 5% zaoferowanej sumy. 

botę. 

bowiązujące. z 
Urząd Wojewódzki zastrzega sobie 

renta, uzależniając to od fachowych i 

wet zupełnego ich zaniechania.   Wilno, dnia 27 maja 1933 r. 

nocy, ponosi odpowiedzialność, stoi wy- 
trwale na rusztowaniu budującego się 
gmachu wielkiej i potężnej Polski Odro- 
dzonej, czyż taki nie ma prawa do chwili 
zapomnienia? A zresztą, czy to było na- 
prawdę zapomnienie? Czyż i tam nie 
pilnował przedewszystkiem | interesów 
Straży? Nie werbowałże dla niej adeptów 
wśród nietkniętych jeszcze elementów 
młodzieży ziemiańskiej? Zdaje się, że mu 
nawet coś obiecali? Ależ tak! Obiecali 
napewno pomoc materjalną po żniwach.. 
poparcie świetlic... zasilenie bibljote- 
czek? Ale cóż... Wołłowicz tego nigdy 
nie uzna... 

Złość Żołądzia zmieniła się teraz w 
palący gniew, zajadłą złobę i skoncentro- 
wała się na osobie Wołłowicza. : 

Wysubtelniony uprzywilejowaniec, 
któremu nigdy w życiu nie zbrakło nicze- 
go. Nie zrozumie jak to czasem, straszli- 
wie, nieodparcie chce się chwycić mło- 
demi, zdrowemi zębami wilczego szcze- 
nięcia długo upragniony kęs... niedostęp- 
ny, wymarzony przez lata półgłodnego 
dzieciństwa. Skądżeby taki pan miał zro- 
zumieć?... usprawiedliwić? Osądzi su- 
rowo i odwróci się z pogardliwym gry- 
masem... 

Coraz bardziej rozżalał się Żołądź, 
coraz wyraźniej czuł się pokrzywdzonym. 
Buntował się gorzko przeciw konieczno- 
ści zwrócenia niespodziewanego długu i 
byłby, w tej chwili, rozszarpał chętnie 

  

Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza piśmienny przetarg 
ofertowy na wykonanie w surowym stanie Mauzoleum Królew- 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 1933 roku, o g. 
11-tej w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie, przy ulicy Magdaleny 
2 wi Małej Sali Konferencyjnej. Piśmienne oferty winny być zło- 
żone w tymże dniu do godziny 9-tej i pół w Sekretarjacie Oć- 
działu Sztuki i Kńitury UrzęduWojewódzkiego, łącznie z pokwi- 
towaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargow 

W ofercie winien być podany minimalny termin, w którym 
firma podejmuje się wykonać objętą niniejszym przetargiem ro- 

Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys otrzymać mo- 
żna w Sekretarjacie Oddziału Kultury i Sztuki 
wódzkiego w Wilnie lub w Warszawie ul. Uniwersytecka 4 m. b 
tel. 8-80-19 u inż. H. Wąsowicza za zwrotem kosztów wykona- 
nia. Fam również można codziennie od godz. i2-tej do 13-tej 
przejrzeć ogólne i techniczne warunki wykonania robót przez 
przedsiębiorców, projekt robót, projekt umowy oraz ogólne prze- 
pisy b. Min. Rob. Pubł. o przetargach, które dla oferenta są о- 

finansowych 
przedsiębiorstwa oraz prawo zredukowania ilości robót lub na- 

URZĄD WOJEWÓDZKI W WILNIE. 
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Ważne 

przed litytacją, 
przejmę 10—25 000 din. 
gu  długoterminowega 
w Wileńskim  Bankn 
Ziemskim za odstąpie- 
nie 30 —80 ha dobrego 
gruntu. Najchętniej w 
pow. Wil. - Trockim., — 
Oferty pisemne z go- 
daniem nazwy położe- 
nia majątkn i waren: 
ków kierować Wilno, 
Połocka 4 m. 22 M.Ju- 
rewicz. 

Ро!есэту 
miłosierdzin Czytelni 
ków wdowę z 9-letnią 
córeczką, Ostatnia nę 
dza. Dziecko, szykuje 
się do pierwszej Ko 
munji św., niema co 
włożyć na siebie, Ofiery 
przyjmuje Administrac. 
„Słowa* dla S. B. 

Urzędu Woje- 

prawo wyboru ofe- 
zdolności     

wczorajszych wesołych kompanów. Do 
wagonu weszło trzech panów o ziemiań- 
skim wyglądzie, Wracali 2 polowa- 
nia: pieczołowicie układali na siatce 
torby z zastrzelonemi cietrzewiami. Mar- 
twe główki ptaków, poznaczone u nasa- 
dy dzioba rdzawemi kropelkami krwi, 
chwiały się i podskakiwały w takt tur- 
kotu kół. 

Panowie kończyli rozmowę o bandzie 
w Krystynopolskich lasach. Widocznie 
Korolonek był już na wszystkich ustach. 
Przypisywano mu zuchwały napad na 
patrol K.O.P.'u, lustrujący pogranicze... 
przewidywano jeszcze gorsze zdarzenia: 
napady na dwory, lub urzędy pocztowe 
po małych miasteczkach, jeżeli władze 
energiczniej się nie wezmą do likwidowa- 
nia zbójów. 

Żołądź słuchał tej, nie do siebie zwró- 
conej rozmowy i oderwał się trochę od 
osobistych trosk. Zaczął myśleć, że naj- 
widoczniej władze nie mogą dojść do ła- 
du i że prawdopodobnie, Straż Granicz- 
na będzie tu miała pole do popisu. Trze- 
ba tylko, zaraz po powrocie, skomuniko- 
wać się z Rupejką i wziąć kierunek 
spraw w swoje ręce. A tymczasem głosy 
rozmawiających i stukot pociągu powol 
ukołysały Żołądzia do snu. Przymknął o- 
czy, zapadł w jakąś otchłań i spał z roz- 
chylonemi, spiekłemi ustami, z brwiami 
boleśnie ściągniętemi przez sen. 

D. C. N. 
a 

Redaktor w/z Witold Tatarzyńskć 
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