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Podatek obchodowy 
Wszyscy narzekamy na podatki. Nikt 

już właściwie nie wie, kiedy i za co 

ma płacić, — wie tylko, że tych podat- 

ków jest stanowczo za dużo... Zwykły 

śmiertelnik bezradnie poddaje się swemu 

łosowi i protestuje tylko wówczas, gdy 

mu każą opłacać podatek za psa, który 

zdechł przed pięciu laty, lub podatek do- 

chodowy za przedsiębiorstwo, którego 

szczęśliwym właścicielem jest całkiem 

nieznany imiennik. Obok nauki — nie- 

słychanie zawiłej — o podatkach powsta 

ła jeszcze bardziej zawiła, ale o wiele po- 

pularniejsza nauka o szachrajstwach, ja- 

kie należy stosować w celu wykręcenia 

się przed podatkami... 

Jest więc niedobrze... Ale pomimo to, 

nie znajdzie się przecież żadnego uczci- 

wego obywatela, któryby nie rozumiał 

konieczności wielkich wysiłków materjal- 

nych w celu zbudowania mocnych fun- 

damentów państwowych, i któryby nie 

miał przekonania, iż w razie nadejścia 

lat tłustych po latach chudych — życie 

ekonomiczne społeczeństwa rozkwitnie w 

sposób wspaniały. 

Jest jednak jeden straszliwy podatek, 

tragiczny wskutek swej bezmyślności i 

mogący mieć wprost katastrofalne następ 

stwa, — podatek, którego zabójcze dzia- 

łanie nie odrazu zlikwidują nawet „lata 

tiuste“.. > 

Jest to podatek, który dobrowolnie 

nałożyliśmy na nasze uczucia patrjotycz- 

ne i obywatelskie, zabijając i marnu- 

jąc każdy żywszy odruch zapomocą ruj- 

nującej daniny w postaci obchodów, po- 

chodów, akademij,  okolicznościowych 

przemówień i pubłikacyj, — zapomocą 

„tygodni“, „dni*, „świąt* i temu podo- 

bnych rzeczy. 

Obchodomanja która jeszcze niedaw-. 

no budziła ironiczny uśmiech, dziś staje 

się niebezpieczeństwem, z którem należy 

stoczyć zdecydowaną walkę, aby urato- 

wać w narodzie tak portzebną w życiu 

społecznem zdolność do szczerych, moc- 

nych zbiorowych odruchów  uczucio- 
wych. 

Dziś stan jest zatrważająco groźny: 

nim się zbudzi w szerszych masach pra- 

gnienie uczuciowego odruchu, — już po- 

wstaje komitet obchodowy, podzielony 

na komitety honorowy i wykonawczy, 

już się tworzą sekcje i podsekcje, — już 

się przytłacza ledwie tlejący płomyczek 

uczucia zbiorowego martwym kamieniem 

uroczystościowego biurokratyzmu.. 

Bywa zresztą jeszcze gorzej: gdy szer 

sze masy nie odczuwają żadnej potrzeby 

reagowania uczuciowego, zorganizowane 

komitety obchodowe domagają się od 

nich entuzjazmu i zapału, albo przynaj- 

mniej komedji uczuć. 
Wytworzyła się sytuacja paradoksal- 

na: mamy tak niesamowitą ilość przeróż- 

nych „świąt*, że właściwie nie mamy ani 

jednego dnia świątecznego. Kiedyś nie- 

dziele i święta kościelne były dniami wy 
poczynku duchowego i fizycznego. Dziś 

są to dnie wprost „katorżne', najgorliw- 

szy katolik, jeżeli ma nieszczęście być 
„działaczem, może sobie pozwolić tylko 
na mszę „dla leniuchów*, bo ma jakąś 

akademię, jakieś uroczyste otwarcie cze- 

goś, kilka posiedzeń „z okazji*, słowem, 

święto kościelne, którem niegdyś była 
niedziela, ginie, przekształcając się w 

niezwykle pracowity dzień powszednich 

uroczystości!... 

Odruchy uczuciowe mas, jeżeli nie 

dadzą się „uroczystościowo* opodatko- 

wać, stają się przedmiotem podziwu, ja- 

ko dość egzotyczne widowiska: tak, na- 

przykład, na dzień Bożego Ciała, wyjeż- 

dżają do Łowicza wycieczki, aby popa- 
trzeć na.. procesję kościelną! W tym ro- 

ku wyjedzie do Łowicza wielka wyciecz- 

ka uczestników międzynarodowego kon- 

kursu tanecznego|.. Tancerze i tancer- 

ki całego świata będą mieli zarezerwo- 

wane miejsca, aby mogli wygodnie po- 

dziwać barwność strojów i religijną gor- 
liwość rozmodlonego tłumu łowickiego. 

Widowisko całkiem bezpłatne. 
Niesamowita ilość rocznic, jubileuszy, 

„šwiat“ i innych uroczystości „ku czci”, 

„Z powodu* i z „okazji* sprawia, jak 

to już podńkreślałem, iż stanowiska na- 

czelne w hierachji państwowej i społe- 

cznej stają się obchodowemi dekoracja- 

mi. Wojewoda, prezydent miasta, rektor 

uniwersytetu, prezesi większych instytu- 

cyj i organizacyj — muszą nieproduk- 

cyjnie marnować czas na ušwietnianie 

swemi osobami posiedzeń, zebrań akade- 

mij i innych ponurych w swym  zakła- 

manym entuzjažmie imprez uroczysto- 

ściowych. 

Wytwarzają się nawet urzędowe sta- 

nowiska uroczystościowych męczenni- 

ków. 

Tragedja w Wilnie pogłębia się je- 

szcze wskutek tego, że na stanowiskach 

naczelnych: wojewody, rektora uniwersy 

tetu, prezydenta miasta, kuratora szkol- 

nego — mamy ludzi nie znoszących bla- 

gi i pragnących spokojnych warunków 

do pracy, a jednak zmuszonych do pły- 

nięcia z prądem.. 

W tym roku Wilno spróbowało zer- 

wać z dotychczasowym szablonem i za- 

mierzało zorganizować obchód polączo- 

nych rocznic historycznych w miesiącu 

czerwcu... Nie udało się jednak... Do dłu- 

giego szeregu rocznic historycznych do- 

łączyła się cała litanja „Świąt* i „dni“, 

niektóre uroczystości wyłamały się z ogól 

gólnej koncepcji, — opracowany plan 

załamał się, — fałszywa katarynka uro- 

czystościowa gra nadal... 
Nałożyliśmry ńa nasze uczucia wielki 

haracz w postaci szablonowych obcho- 

dów, narzekamy wszyscy na tragiczną 

sytuację i Sami nie wiemy, jak można 

z niej wybrnąć. lnicjatywa wojewody 

Beczkowicza, który chciał nadać obcho- 
dom nową formę, nie powiodła się. Ini- 
cjatywa p. kuratora Szelągowskiego, któ 

ry zaczął tępić przejawy zakłamanej ob- 

chodomanji na gruncie szkół okręgu wi- 

leńskiego, — narazie nie wydała  plo- 

nów: po ukazaniu się mądrego okólnika 

na temat urządzania obchodów w szko- 

łach, — już się odbył cały szereg najbar- 

dziej banalnych uroczystości. 

Obchodomanja wśród ludzi starszych, 

rodzi zawodowych blagierów lub męczen 

ników społecznej blagi. Ostatecznie lu- 

dziom nie szkodzi: blagierzy robią „ka- 

rjerę'*, zdobywając tak przyjemny dla 

nich rozgłos, — ludzie rzetelni siedzą z 
ponuremi minami na zebraniach, będą- 

cych wyrazem zbiorowego entuzjazmu, 

— i z tem większą pasją zabierają się 
do ukochanej przez nich pracy. 

Gorzej natomiast dzieje się w środo- 

wisku młodzieży, Tu obchodomanja wy- 

rządza ogromne szkody, bo przytępia, a 

nieraz zabija uczuciową wrażliwość zbio- 

rowości. 

Na nas — starszych spada olbrzymia 

odpowiedzialność za marnowanie energji 

uczuciowej naszej młodzieży. Nie dopi- 

suje nam inwencja twórcza. Odruchom 

własnym nadajemy najmniej stosowną 

formę szablonowych obchodów, a pocią 

gając za sobą młodzież, przyczyniamy 

się do przytępienia jej wrażliwości uczu- 

ciowej. 

Młodzież kieruje się przedewszyst= 

kiem uczuciem; — uczucie — to jej siła 

największa i najcenniejszy skarb. Mło- 

dzież jest zdolna do reagowania bezpo- 

średniego. Ale jeżeli tej młodzieży każe- 

my w jdnakowy sposób reagować na zja 

wiska całkiem odmienne, zniwelujemy, a 

naw.* zniweczymy tę zdolność. 

A przecież my podług tych samych 

reguł obchodowych czcimy Królowę Ja- 

dwigę, obchodzimy „Święto Lasu*, „Ty- 

dzień sportu* trzechsetlecie śmierci Lwa 

Sapiehy, lub  czterdziestolecie procesu 

Krożan... 

A oto rezultat: Przed paru dniami od- 

był się pogrzeb ostatniego w Wilnie we- 
terana z r. 1863. Zgasł żywy symbol 
wzruszającej legendy... 

Zdawałoby się, całe Wilno pójdzie za 
trumną bohatera... Przytępiona wrażli- 

wość uczciowa dała się jednak we zna- 

ki: pogrzeb był o wiele skromniejszy, niż 

należało spodziewać się. 

Ale gdy kondukt żałobny przesuwał 

się przez Plac Katedralny, w gmachu Wo 

jewództwa obradował komitet organiza- 

cyjny „Święta morza'... 

Dźwięki pogrzebowego marsza prze- 
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nterpretacja paktu 4-C Francuska I 
Deklaracja a * basadora Laroche'a w imieniu rządu francuskiego 
WARSZAWA. PAT. — Minister spraw 

zagranicznych józei Beck przyjął w dniu 
wczorajszym ambasadora Francji Laro- 
che'a, który w imieniu swego rządu zło- 
żył deklarację, zawierającą interpretację irancuski punkt widzenia na art. 19 pak- 
rządu francuskiego niektórych postano- 

List do rządu polskiego 
PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa do- 

nosi: 
W związku z listem, wystosowanym 

w dniu 8 bm. przez rząd francuski do 
rządów Małej Ententy zostanie prawdopo 
dobnie wysłany w dniu 9 bm. list analo- 
gicznej treści, lecz uwzględniający sta- 
nowisko zajęte przez rząd polski, do rza- 

Echa w prasie sowieckiej 
MOSKWA. PAT. — Prasa sowiecka pow- 

strzymała się od wszelkich komentarzy w spra- 
wie parafowania paktu czterech, ograniczając 
się do wydrukowania tekstu paktu oraz obszer- 
„nego przytoczenia głosów francuskich, a także 
mowy Mussoliniego. Dzienniki zaznaczają swe 

Przygotowania do konferencji ekonomicznej 
LONDYN. (PAT. Uwoczyste woliiwarcie — 

wszechświatowej kienferencji dkonomicznej 
odbędzie się w! sposób następujący: 

Delegaci 67 krajówi zbiorą się w: po- 
miedziałek 12 b. m. przed godziną 15-tą 
w s.|li posiedzeń komiferenieji wi mowym 
gmachu muzeum geologicznego, specjal- 
nie na ten cel przerobionym. 

Punkiiualnie 0 godz. 15-tej_ przybędzie 
król Jerzy, którego niai salę posiedzeń wpro 
wadzą przewodniczący konferencji! premjer 
Mac - Domald ii pełniący obowiązki: sekre- 
tarza generalnego Ligi Narodów: Avenol. 

Król Jerzy odczyta mowę powiiłtalną, 
po której opuści konferencję. 

Nowy lot kpt. 
LONDYN. PAT. — Kpt. Skarżyński 
za w piątek o godzinie 10 rano 
według czasu miejscowego z Kurytyb 
do Porto Allegre. 

Rokowania sowiecko - mandżurskie 
MOSKWA. PAT. — Ambasador ja- 

poński w Moskwie Ota odwiedził zastęp- 
cę komisarza spraw zagranicznych So- 
kolnikowa i zakomunikował mu zgodę 
rządu madżurskiego na propozycję sowie 

Rosyjski związek narodowych - socjalistów 
MOSKWA. PAT. — „Prawda* w kores- 

pondencjach z Berlina donosi o ożywionej dzia- 
łalności tamtejszych monarchistów rosyjskich, 
którzy pod batutą Hitlera utworzyli rosyjski 
związek narodowo - socjalistyczny, 

_ W związku biorą żywy udział wszyscy e- 
migranci z państw bałtyckich z Rosenbergiem 
na czele Oraz członkowie Związku Niemców 
Bałtyckich z gen. von der Goltzem na czele— 
Należą m. in. do tej akcji: były dowódca pół- 
nocno-zachodniej białej armji Awałow-Bermont, 
gen. Zacharow, książe Oboleński i znany z pro- 

Aresztowanie szefa policji ateńskiej 
pod zarzutem zamachu na Venizeloza 

ATENY. PAT. — Wielkie wrażenie wywo- 
łała sensacyjna wiadomość o rozkazie areszto- 
wania szeła bezpieczeństwa publicznego w A- 
tenach Polichronopulosa pod zarzutem udziału 
w zamachu przeciw Venizelosowi. Aresztowignie 

szefa policji ateńskiej wowołuje liczne jak naj- 
sprzeczniejsze komentarze. Prócz Polichrono- 
pulosa aresztowano 2 innych urzędników poli- 

cji. Władze, które wydały rozkaz aresztowania, 

uchyłają się od wszelkich wyjdŚnień. 

Auto, którem posługiwali się uczestnicy 

zamachu, znaleziono spalone w pobliżu Mala- 
kasa. W mieście panuje najzupełniejszy spokój. 

Wydano surowe zarządzenia, uniemożliwiające 

wszelkie próby zamachu stanu. Stan zdrowie 
żony Vvemzelosa poprawia się. 

ATENY. PAT. — W związku z aresztowa- 
niem trzech wyższych urzędników służby bez- 
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PRZEDSTAWICIELSTE 
DRUJA — Kowkin. BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodziimnierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jedność*. 

LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

WOŁOŻYN — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 

  

NOTA DO RUMUNII. 

ien + BUKARESZT. PAT. — Wczorajsza prasa 

R paktu 4-rech mocarstw. Deklaracja aa ogłasza wraz z tekstem pakt 4-rech 

ta opiera się na analogicznych zasadach, mocarstw treść not, wymienionych 7 czerwca 
jak oświadczenie, złożone państwom Ma- po. =: ao i Rumunii. | ii я 

i šci i ota francuska zaznacza, iż rząd r i 

2 Eueolų, a S francuskiej, pragnąc stosować się do brzmienia 
traktatu francusko - rumuńskiego z dnia 10-go 
czerwca 1926 roku, obowiązującego zarówno 
Francję, jak i Rumunję do wzajemnego komu- 
nikowania sobie traktatów i układów, zawar- 

tych z trzeciemi. A as: A kg 

i wieraj. sonia rumuński, co do okoliczności, w jakich odbyły 

zo b Jacy OWCY się rokowania, które zostały ukończone. | 

: ja 2 ар SWOIM sojusznikom, Artykuł drugi wyłącza rozpatrywanie isto- 

co do zasięgu i konsekwencyj paktu 4-ch ty rewizji w wypadkach konkretnych. Zastoso- 
mocarstw. Ten list, jak również i listy wanie tego artykułu może jednakże doprowa- 

wystosowane do państw Małej Ententy, dzić do rozpatrzenia wniosków, dotyczących 

zostaną odobni os metod i procedury, mających na celu zapewnie- 

iu 9 ok lobnie ogłoszone w nie pełnej skuteczności artykułów paktu Ligi Na 
dniu m. rodów, w tej liczbie art. 19. Wobec tego rząd 

francuski pragnie sprecyzować zasady, jakiemi 
będzie się kierował w sprawie tego artykułu. 

Po pierwsze nie może być mowy o poru- 
szaniu sprawy rewizji, poza zasadami, ustało- 
nemi przez art. 19. Z drugiej strony w razie e- 
wentualności rozpatrywania procedury, jaka 
winna być stosowana w wypadku, gdyby jedno 
lub kilka państw pragnęło poruszyć sprawę te- 
rytorjalną uregułowaną przez traktaty, żądając, 
by sprawa była rozpatrzona przez Zgromadze- 
nie Ligi Narodów na podstawie art. 19 paktu Li 
gi, rząd francuski nie zgodzi się na żadną pro- 
pozycję, zmierzającą do zmiany warunków, w 
jakich, w myśl paktu Ligi Narodów, Zgroma- 
dzenie Ligi może wezwać członków Ligi do po- 
nownego zbadania traktatów, nienadających sie 
nadal do zastosowania lub sytuacji międzynaro- 
dowej, której utrzymanie mogłoby zagrażać po- 

tu Ligi Narodów. 

stanowisko jedynie w tytułach, jak np. „Imper- 
jalizm angielski usiłuje uczynić z paktu narzę- 
dzie swej polityki*, „Francja uspakaja sprzy- 
T, „Zawiedzione nadzieje niemiec- 

Następnie wygłosi przemówienie Mac - 
Donald. Następnie zebralniie dolkkomia! wiybo= Kojlowy świata! 

2 Ru biura  Ikonife- Jednomyślność wszystkich obecnych człon- 
rencji powoła komisję regulaminową — ków Zgromadzenia, włącznie ze stronami zain- 
wedakcyjną i weryfilkacyjną, poczem prem teresowanemi, musi być nadal konieczna do te- 
jen: Mae Domelld zaproponuje ograniczenie go, żeby DE Ligi Narodów mogło po 
mówi powiitalnych poszczególnych deca. wziąć w tej sprawie decyzję. : у 

cyj Z aa vija 2 Nota rumuńska, wyrażając podziękowanie 
4akże uwzględnienie w mowach  powital- rządowi francuskiemu za udzielone informacje. 

: Е M : 2 oświadcza, iż rząd rumuński jest w całkowitej 
nych odiiazu konkretnych wniosków s zgodzie z poglądami, wyrażonemi w nocie fran 
szczególnych mząjdów. Po przemówiemiach cuskiej w sprawie artykułu 2 paktu 4-rech, o- 
m.propomowane będzie utworzenie szeregu raz zastosowania ewentualnego art. 19. Nota 

komisyjj dla omówiienia, zgłoszonych winio kończy się stwierdzeniem zupełnej zgodności i 
śków i opracowania propozycyj. wspólności poglądów i zamiarów obu rządów. 

ОО Mowa premjera Deladier 
Skaržynskiego PARYŻ. PAT. — Na wczorajszem po 

siedzeniu Izby Deputowanych premier 

PORTO ALLEGRE. PAT. — Znako- Daladier wygłosił dłuższe przemówienie, 
mity lotnik polski kpt. Skarżyński wylą- = spotkało się z uznaniem wszystkich 

dował pomyślnie w Porto Allegre. W pezemówieniu tem premier podkre 

Ślił, że Francja jest wierna doktrynie pa- 
rytetu złotego. 

Potępiając zjawisko dumpingu, Dala- 
4 : dier zaleca zorganizowanie wielkich ro- 

cką rozpoczęcia 25 bm. w Tokje rokowań bót międzynarodowych, których plan о- 
sowiecko - mandżurskich — м sprawie pracowało Międzynarodowe Biuro Pra- 
sprzedaży wschodnio - chińskiej linji Ko- cy, a między innemi budowę kolei trans- 

lejowej. airykańskiej i roboty w państwach środ- 
kowo - europejskich. Francja pragnie 
wziąć udział w tych ważnych pracach, 
nie może się bowiem prowadzić polityki 
osamotnienia gospodarczego. 

cesu Gorgułowa Jakowlew. Głównym terenem Działając w tym duchu, rząd irancus- 
działalności organizacji mają być państwa bał- ki zgodził się na parafowanie paktu czte- 

MA mie w gy re ao A AE Wykazuj iązek, jaki istnieje mię- rosyjskim i niemiecki aw z S anos WS JE mę 
kułów bug A T uiasių k Še dzy paktem 4-ch a Ligą Narodów, Dala- 
Bałtyckich, proponujących przyłączenie państw dier zaznaczył, że w pakcie nie chodzi 0 

Aa k pilneį obserwacji dzia utworzenie dyrektorjatu puństw. Państwa z : 1 Ooserwaci! Сиа ie łączą się jedynie, aby zgodnie działać. a Landknechtów kontrrewolucji niemiec- Noa już Ža poniownego zbro 

jenia się Niemiec. Daladier przypomina, 
że przyjaciele Francji znali dobrze prze- 
bieg rokowań i podkreśla aprobatę Ma- 
łej Ententy, z którą współpraca jest obec 
nie potrzebniejsza, niż kiedykolwiek. 

Podobne zapewnienia jak państwom 

pieczeństwa, podejrzanych o udział w organi- Małej Ententy dano też Polsce. Francja 
zacji zamachu na Venizelosa, w kołach opozy: Pozostaje wierna swoim przyjaciołom. 
cyjnych dało się zauważyć wczoraj wieczorem Po przemówieniu Daładier'a „odbyło 

pewne podniecenie. Rząd wydał niezwłocznie Się głosowanie nad kwestją zauiania. Izba 

surowe zarządzenia, celem zapewnienia spoko- Deputowanych 347 głosami” iwko 

ju. Godną uwagi jest stanowczość, jaką wyka- 245 uchwaliła wniosek zautania dla rządu 
zał prezes rady ministrów Selderis; polecił on RESEEDY ANON OOAKE 

aresztować wszystkie osoby zamieszane w Or- Rezolucje konferencji pracy 
ganizacji zamachu, nie zważając na zajmowane 

Pak Pientki oaza ko. Sala ch НОНЕ пр та ой в 
PoE O JE POZY "Golio kd PAS przez e zeń t0W 

Po zebraniu odbytem u Venizelosa ogłosił wszystkich 3 grup: rządowej, pracodawców i 

on odezwę, wzywającą wszystkich swych zwo- robotniczej, a sikerowaną do konierencji gospo- 
lenników do powstrzymania się od wszelkiego darczej w Londynie: 

rodzaju demonstracyj i zachowania spokoju. — Rezolucja zwraca EŃ че ."°"і?°“°ё: 
Premjer Saldaris oświadczył, że utrzymanie Szybkieco: powziębia. SUCZKZEŃ, »zinieczajacyą 

do następujących celów: 
spokoju i porządku jest zagwarantowane. WM 1) przywrócenia ustabilizowanych stosun- 

ków monetarnych; ‚ 
2) stworzenia systemu współpracy między- 

KE TORRRCANSOCE PTWYCOCZWORY NTT TDS TSS NL CSEREZAOOCEORCA narodowej, najbardziej sprzyjającej wstrzyma- 

szkadzały obradującym, którzy zastana- 
wiali się nad zorganizowaniem wybuchu 
uczuć narodowych... 

A gdy symbol największego en- 

tuzjazmu został pochowany na odległym 

cmentarzu, kilkudziesięciu poważnych pa 

nów zakończyło owocne obrady  jedno- 

myślną uchwałą, iż dnia tego a tego, o 

godzinie tej a tej ma w iWlnie wybuch- 

nąć żywiołowy entuzjazm z powodu po- 

siadania dostępu do morza!... 

Za kilka dni ci sami panowie prawie 

w kompłecie będą ofiarnie opracowywać 
sposób wywołania powszechnej radości 

z okazji rosznicy Odsieczy Wiedeńskiej. . 

= sės EB: е niu katastrofalnej fluktuacji pieniądza; Niet... Tak dłużej być nie powinno!... "= Sj ty zo ZZO mj 
Szukajmy nowych torm organizowa- dzy narodami przez zniesienie ograniczeń w wy 

= A В „ер manie międzynarodowej; nia odruchów NYCH SPOłĘCZEn 4) powięi siły nabywczej i utrzyma- 

stwa. Ograniczmy ilość obchodów. U- nia względnie stworzenia zadawalniającej stopy 
suńmy z życia niestosowny wyraz „śŚwię- życiowej dla pracowników; 

« х : 3 5) ponownego puszczenia w obieg nieru- 
to“. A przedewszystkiem: nie szafujmy chomych kapitałów, przedewszysfkiem przez po 
energją młodzieży!... litykę robót publicznych. : 

я 3 L ais са 
Podatek „obchodowy“ jest o wiele 

ciężczy i groźniejszy od wszelkich, naj- Lot daskoła ziemi 
bardziej niesprawiedliwych podatków do- 
chodowych! MOSKIWA. PAT. James Mattem wy- 

Pa Ё ю startował z Jełowa o godzinie 4 ramo. — 
Dochodowy może przyczynić się do Według infonm:cyj Reutera, Matiiera skie- 

zubożenia materjalnego, — obchodowy w: ma; arię i o 
każe nam bezużytecznie trwonić kapitał Krasnojarsku dzisiaj © godzinie 7,30, zaś o 

i jie 11 wystartował w. dalszą drogę do 
ducha!.. W. Charkiewicz. e: A: Ai 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji о 25 proc „drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. - 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. i 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte _uy. 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

WOKATDOREWAJIEZCOCTRZ" ROWE WDC TRZE TAU 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz # 

| 

TELEGRAMY 
WYMIANA DOKUMENTÓW ZE ST. 

ZJEDNOCZONEMI. 

WARSZAJWA, (PAT. W dniu 9 czerwca 
1933 nastąpiła wymiana dokumentów raty- 
fikacyjoych tralktatu przyjsónii handlowe 
go i praw konsulannych między: Rzecząpo- 
spolitą (Polską a Sitłanami! Zjednioczonemi 
Ameryki Północnej, podpisanego w Wa- 
szyngtonie 15 ezentwiea 1931 moku. Powyż- 
szej miym'ianty, dokonał ze strony Polski — 

minister spritw: zagramicznych Józef Beck, 
ze stromy Stamów  Zjedmocz. . Ameryki 
— chamge d'affalires Stanów Zjednoczonych 
'w Warszatwiie. 

ŻYDZI UCZESTNICY WALK. 

WARSZAWA. PAT. (Pan Prezydent: — 
Rzeczypospolitej przyjął prezydjum zarzą- 
idu Zwiiązku Żydów, byłych uczestników 
włallk: o niepodległość Polski, złożone z pp. 
dir. Muszkatblaitta, Bregmana, Lachowskie- 
go i Flaua. Deleg:teja złożyła sprawozda- 
mile z działalności Związku i zaprosiła p. 
Prezydenta ma. zjazd Związku Żydów b. u- 
czestnilków. wojny i walk. o: niepodległość 
który ma: się odbyć dnia 25 czerwca w War 
szarwiile. 

UDEKOROWANIE SZALOM ASZA. 

PARYŻ, PAT. (W| piątek w: gmachu 
ambasady odbyła się uroczystość wręcze- 
niia prziez ambaszidona Chłapowskiego zna- 
nemu pisanzowii żydowskiemu Szalom - Asz 
krzyża oficerskiego [Piolonia Restituta, przy 
zmiajniego mu. jesienią mb. moku. Szalom - 
Asz dziękując za przyznanie mu odzn:- 

'zemiia, zapewnił, że z Polską łączą go za- 
wsze najserdeczniiejsze uczucia, a mistrza 

mi jego byli wielcy pisanze polscy. ; 

SAMOBÓJSTWO POSŁANKI. 

BERLIN. PAT. Postainika socjal - demo 
bratyczna do Reichstagu Amltdninia Pfuelf 
popełniła. dziś w, Monachjum samobójstwo 
przez żażycie większej dawki wieronalu. — 

Zanatrła brała udział. tw pracach socjal — 

demokracji ma terenie pariamentu od mo- 
ku 19%0 i! uczestniczyła w konstytuanicie 
weimalrskiiej, 

UDZIAŁ KOBIET W GŁOSOWANIU. 

PARYŻ. PAT. W! prezydjum Izby de- 
putowanych został złożomy: projekt ustawy 
przyznającej kobietom czynne i bierne 
prawo wyborcze do ciał siamomządowych 
wie Francji. Ustawa ta przewiduje udział 
kobiet w głosowaniu już w majbliższych 
wyborach do samorządów: miemowicie w 
roku 1935. 

TRAGICZNY WYPADEK 

ZURYCH. PAT. (W pobliżu miejscowo- 
ści Gribbio, mw czasie jazdy partji rabot- 
nikow kolejką limową, przeznaczoną dla 
transportu drzewa zdanzyt się tragiczny 

wypadek. (Przeciążony: wózek kiolejki: za- 
madził o przewód prądu elektrycznego o 
młapięciu 160 tysięcy, iwolt. 7 nobotnilków 
poniiosło śmierć ma miejscu a pięciu jest 
bamdzo postzwłamikow:enych. 

NIEMCY PRZEGRALI Z JAPONJĄ. 

BERLIN PAT. Pierwiszy dzień тодету- 
wek o puhar Davisa pomiędzy Niemcami 
a Japonją zakończył się dwiema poražka- 
mi Niemeów.  Społikiamiie Satomi - Onamm 
zakończyła się wytnilkiem 6:3, 2:6, 6:3, 6:4 
ma korzyść Jiapończyłkia, spotlkanie zaś — 
Nuomi — Jennecke wypadło również na 
korzyść gości w! stosunikiu 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 

NURMI W DOSKONAŁEJ FORMIE. 

'HELSINGFORS. PAT. Nummi znajduje 
się w doskonałej formie i w zawodach we- 
wnętrziniych. wygrał |bileg mia 5 klim. w cze- 
sie 15 m, 05,2 sek. 

  

Proces terorystów ukra- 
ińskich 

LWÓW. PAT. — Na piątkowej rozprawie 
terorystów ukraińskich w dalszym ciągu zezna- 
wał nadkomisarz Petry, naczelnik urzędu śled- 
czego we btw Monat kierował dochodzenia- 
mi w sprawie zbrodni adu na tę w 
Gródku Jagiellońskim. 2. R omeiazą: fa: sd 
wy Motyki, świadek zeznaje, że wszystkie re- 
welacje o swojej roli oraz o działalności towa- 
rzyszów złożył Motyka samorzutnie i dobrowo!- 
nie, nie wyłączając sprawy morderstwa, doko- 
nanego na śp. pośle Hołówce. Jakiś czas póź- 
niej Motyka dobrowolnie przedstawił policji 
skład bojówki, która napadła na bank w Bory- 
sławiu, dalej sprawę napadu na pocztę w Trus- 
kawcu oraz wydał sprawców napadu. 

W dalszym ciągu zeznawał świadek Wac- 
ław Suchenek, kierownik urzędu śledczego w 
Stanisławowie, oraz komisarze i przodownicy 
policji. W końcu rozprawy nastąpiło rewełacyj- 
ne zeznanie aspiranta Ciesielczuka, szefa sekcji 
ukraińskiej lwowskiej brygady politycznej. Roz 
poczynają się one od zeznań o napadzie na dyr. 
Babija. W czasie poszukiwania sprawców tego 
napadu aresztowano oskarżonego Maszczaka i 

stwierdzono przytem, że Maszczak został zwer- 
bowany do organizacji U. O. N. przez Michała 
Kopacza, który, oprócz Maszczaka, zwerbował 
szereg innych osób, przebywających obecnie od 
trzech tygodni w więzieniu pod zarzutem pla- 
nowanego zamachu na urząd pocztowy we Lwo 
wie. Na podstawie zeznań samych aresztowa- 
nych ustalono, że chodziło o napad na urząd 
pocztowy Nr. 1 lub 2. Napad miał być zorga- 
nizowany podobnie jak w Gródku Jagiellońskim 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAIWA. PAT. Bank Polski placi 
za dolary, przekazy i czeki po 7,25. Na nyn 

ku prywialtnym dolary, 7,30 — złote 9,14 — 

ruble 4,86.



SiLVA RERUM 
O książce znów będzie mowai o 

ludziach, którzy kochają książkę. Właś- 
nie do tych miłośników książki, którzy tak 
chętnie korzystają w warszawskich bi- 
bljotek miejskich, prowadzi czytelnika 
Kurjer Poranny (156). 

Są jeszcze ludzie, pragnący książki!.. 
Często myślę, że byłoby dobrze, gdyby tak 

ktoś z wysoce... piszących, czy z wysoce urzę- 
dujących, słowem potentat pióra, lub stolca (do 
ministerjalnego włącznie), poszedł od czasu do 
czasu za przykładem Harun-al-Raszyda i, upo- 
dobniwszy się do „pojedyńczego* obywatela, 
zwiedził te tam bibljoteki. 

Skończyłyby się może biadania z powodu 
„kryzysu czytelnictwa” jednych, powstałyby 
decyzje utrzymania za wszeiką nawet cenę tych 
placówek najwierniejszej służby kulturze pol- 
skiej u drugich. 

Te bibljoteki bowiem, w liczbie 25, roz- 
rzucone w centrum i po peryierjach Warszawy, 
to dzisiaj naprawdę nietylko źródła zdobycia u- 
pragnionej książki, to w wielu wypadkach po- 
radnie w najszerszem i najbardziej ludzkiem te- 
go słowa znaczeniu, poradnie nieomal sztuki 
życia dła większości, co tam przychodzą bez 
różnicy wieku, stanu, pochodzenia itd. To są 
poradnie dla wszystkich. Poprostu dla ludzi. 

Czytelnicy, korzystający z bibljotek 
miejskich, przychodzą do bibljotek nie- 
tylko w celu „zabicia czasu, lecz traktu- 
ją lekturę bardzo poważnie. 

Zwraca uwagę to coś nieuchwytnego w 
twarzach tych ludzi, kiedy podchodzą do „pani 
bibljotekarki“. 

jest bardzo młoda. Studentka. Dowiaduję 
się, że właśnie zdaje egzaminy. Obserwuję pil- 
nie coraz to inne grupy ludzi, z któremi rozma- 
wia. Co jakiś czas prosi czytelnika, lub czytel- 
niczkę do drugiego pokoju, a kiedy wychodzą, 
dostrzegam na twarzach widoczne wzruszenie. 
To właśnie odbywają się te narady, bo jak już 
wspomniałam, bibljoteki stały się siłą faktu po- 
radniami. W tych czasach zwłaszcza. 

Pani bibljotekarka obiecała mi, po zamknię 
ciu bibljoteki, opowiedzieć, z czem tu do niej 
oprócz po książki przychodzą. 

Książką jest ludziom potrzebna... Jest 
poszukiwana przez wielu... Ale wadliwa 
jest organizacja wykonawcza oraz pro- 
paganda księgarska. 

TAR 

Gazeta Lwowska (156) mówi: 
Rozwielmożnienie się w ostatnich czasach 

sprzedaży koszykowej nie jest wynikiem tylko 
zubożenia społeczeństwa i zmniejszenia obro- 
tów księgarskich. Jest to refleks krótkowzrocz- 
nej i egoistycznej polityki naszych nakładowych 
księgarni. Wbrew zdrowej zasadzie kupieckiej: 
duże obroty przy niskiej cenie towaru — nasi 
nakładcy stosują najczęściej zasadę małych na- 
kładów przy wyśrubowanej fantastycznie cenie 
książki. Kalkułacja ich polega na tem, że pe- 
wna część nakładu rozejść się musi pomiędzy 
bibljoteki, wypożyczalnie, wreszcie tych, którzy 
i dziś nabyć mogą książkę drogą, względnie 
tych, którym książka jest tak niezbędna, jak 
chłeb powszedni. Już ta część nakładu pokry- 
wa szybko i bez ryzyka koszta wydania, a cała 
reszta, będąca zyskiem księgarza, rozchodzi się 
pówołi w doraźnych sprzedażach, lub przecie- 
ka z księgarni do koszyków ulicznych. Na dłuż- 
szą metę jest to oczywiście polityka szkodliwa 
i dla interesów nakładców, bo yczaja spo- 
łeczeństwo od książki, i zmniejszając obroty, 
podnosi automatycznie koszta handlowe przed- 
siębiorstw księgarskich. 

Tania książka musi stać się nietylko has- 
łem rzesz czytelniczych, ale i dewizą kupiecką 
księgarza. Wtedy tylko, mimo całej mizerji dnia 
dzisiejszego nie zarosną trawą drogi, wiodące 
do księgarni. 

Kalkulacja wydawców rzeczywiście 
jest bardzo niezdrowa: zwykle cena sprze 
dažy jest pięciokrotnie wyższa od ceny 
kosztów. Takie śrubowanie ceny pozwala 
na względnie prędkie wycofanie iwłożo- 
nego kapitału zapomocą sprzedaży tylko 
małej części nakładu. Reszta, jako zysk 
czysty, sprzedaje się po cenie o wiele niż- 
szej: 45” 

Wskutek tego wiele osób powstrzy- 
muje się od nabywania najnowszych ksią- 
żek, licząc prawie napewno na obniżenie 
ceny po pewnym czasie. 

Nakładcy muszą zrewidować swój 
sposób kalkulacji i uzdrowić stosunki! 

Lector. 

Ła 
SŁOWO 

gadka ponarskiego lasu 
Pościg za tajemniczem autem w Ławaryskiej Puszczy 

SAMOCHÓD BEZ NUMERU. 

Jak już donosiliśmy, śledztwo intensywnie 

prowadzone jest na prowincji. 

W ubiegły czwartek około godziny 8 wie- 

czorem powiatowe władze policyjne zaalarmo- 

wane zostały wiadomością, że w okolicy No- 

wej Wilejki ukazało się jakieś auto, jadące bo- 

cznemi drogami w kierunku Mickun. Zauwa- 

żony samochód, był niedużą krytą maszyną, ko- 

loru granatowego i rzekomo nie posiadał nume- 
ru rejestracyjnego. 

Okryty był cały kurzem i błotem, co wska- 

zywało, że odbył dłuższą drogę. 

Powiadomiony o tem posterunek policji u- 
siłował zatrzymać auto, ale jadący samocho- 

dem trzej osobnicy nie tylko nie usłuchali we- 
zwania, lecz zwiększywszy szybkość, pomknęli 

w stronę Ławaryskich lasów. 

ZARZĄDZENIE POŚCIGU. 

W celu zatrzymania zagadkowego auta wy 

dano natychmiast odpowiednie zarządzenia. 

Posterunki policyjne w N. Wilejce, Micku- 

nach, Ławaryszkach i okolicy otrzymały pole- 

cenie wysłania pościgu. 
A więc w chwili, gdy uciekający wóz u- 

kazał się koło Adelina, tj. w odległości 8 kilo- 

Międzynarod. zawody hippiczne w Wa     rszawie 

i 

W niedzielę ubiegłą w drugim dniu Międzynarodowych Zawodów Hippicznych, rozegrany zostal 
m. in. konkurs skoku. W konkursie tym pierwsze miejsce zdobył rtm. Lewicki na koniu „Kiki- 
mora“. — Na zdjęciu naszem widzimy rtm. Lewickiego w czasie brania jednej z trudniejszych 

przeszkód. 

  

Akcja pomocy pogorzelcem miasta Zdzięcioła 
Na 4000 mieszkańców: m, Zdzięciół, — 

wskutek ostatniego poż:ru pozostało bez 
dachu mad) głową 616 osób. Spłonęło 126 

budyników! mieszkalnych i 89 budyników: go- 
spodanezych, oraz miiemiall — са! lobytek 

dotikniętych klęską pożaru ludzi. Pożar 
bowiem wybuchł gwałtownie i pożerał bu- 
dyniki, mim: udzło się cokolwiek uratować. 

Pierjiszej pomłbiey: udzielił pogorzelcom 
p. wośjewioida: Świdenński, priźezmaczając —— 
1000 zł. na (pierwsze połirtzeby akcji ratun- 
kowej. Nazajutrz po pożarze rada miej- 

siką m. Nowogródku złożyła również 500 
gł. ma 12002 pogorzelców. Niai miejscu › п- 
kołnistyłtuował się lokalny Kiomiktet! pomo- 

cy pod przewodaietwiem p. Burmistrza Be- 
mdlowiiiezia. 

Porażka Schmellinga 
NOWY YORK. PAT. Mecz bokserski — 

pomiędzy: byłym mistrzem śŚwiilafta we 

wszystkich wagach Schmellingiem a Ame- 

cyłkanifnlem Baerem zelkończył się  sensa- 

cyjną porażką Schmelliląga, który: m 10-ftej 

nmumdzie pokoniajniy został przez nokaut. — 

Schmelliing otrzymał iw: 10-tej mandzie po- 

tężny cios w szezękę. (Pirzy: dziewiątej se- 

kundzie usiłował wstać, lecz chwiał się na 

mog:ich i sędzia uznał go: za niezdolniego do 

włalki li ogłosił zwycięstwo IBaiera przez nlo- 

ikaut techniczny, Nia meczu było 65 tysięcy 

widzów. 

  

KONKURS TAŃCA 
'WARSZAIWA. [PAT, Dzisiiećj m Tealtnze 

(Wielkim, wj obecności  przedstawiicieli 

władz, zaproszonych (gości, sfer artystycz- 

mych  ioraz licznej publiczności odbyło siię 

urcezyste otiwarcie pierwszego międzyna- 

wodcwego konkursu tańca artystycznego, 

zongawiizowajniego pod pinotiekitoriztiem pami 

Józefowej Bedkowiej, małżonki p. ministra 

W WARSZAWIE 
spra wzagrianiicznych. 

Oltrwaireża doikiona!ł jelko prezes komitetu 

minister Berlioni, wilłając uczestników koa 

kursu w stolicy kraju, słyniniego ze swych 

pięknych 'tradycyj 'w: dziedzinie tańca. — 

Następnie przemałwiał  maczelnik wydzi:- 

łu sztuki w Ministerstwie W. R. i O. P. dr. 

Zawistowski, 

    

  

Genjalny korsykanin XX Gieku 
Nigdy nie wiadomo, co w człowieku 

siedzi. Urodzi się taki, żyje, umrze, nikt 
o nim nie wie, słowa nie pisną kroniki hi- 
storji, czy współczesne gazety. A może 
genjusz, fenomenalna jednostka, o głowę 
przerastająca otoczenie? Szczęście i nie- 
szczęście mierzy się rozpiętością — od 
własnych aspiracyj, do rzeczywistej sy- 
tuacji człowieka. Czem rozpiętość ta jest 
mniejszą — tem człowiek szczęśliwszy, 
czem większa, tem bardziej czuje się nie- 
szczęśliwy na świecie i nie pomogą żad 
ne powodzenia życiowe, żadne bogactwa. 

Etyka publiczna zafiksowana w pra- 
wach pisanych i nie pisanych koryguje 
i kwalifikuje ludzi wybitnych, daje im 
w rękę zaszczyty i władze, lub tępi ja- 
ko przestępców i szkodników. Często 
się mówi: czem mógłby być ten człowiek, 
gdyby nie był tym, kim jest? Wkroczył 
na manowce? To go zgubiło, lub tamto, 
a indywidualność przecie ogromna. Ma- 
my cię wreszcie — idź do więzienia! — 
A przecież mały szczegół w zaraniu ży- 
cia zaprowadzić go mógł na szczyty sła- 
wy. 

Oto żandarmerja francuska areszto- 
wała w końcu maja r.b. nieuchwytnego 
bandytę Korsyki Spada. Długie jedena- 
ście lat człowiek ten walczył z przemocą 
prawa, z potęgą władz, z całym światem. 
Sam jeden przeciwko wszystkim. Bandy- 
ta, przestępca wulgarny, morderca, ra- 
buś krwią zbryzgany. Gdy wyrastał z 

wieku dziecinnego w rodzinnej wiosce 
na Korsyce, mógł śmiało marzyć o lep- 
szej przyszłości. Być może sam nie zda- 
wał sobie sprawy, ile w nim drzemie ener 
gji, siły woli, odwagi i sprytu. 

Spada rzucił rękawicę konglomerato- 
wi zjawisk moralnych i fizycznych ob 
jętych słowem — Republika Francuska. 
Jedensście lat walczył z nią zwycięsko, 
wreszcie Republika wysłała przeciw wro- 
gowi kilka torpedowców, całą dywizję 
piechoty i wiele patroli żandarmerji. 

ubecnie ma 33 lata. Urodził się w 
małej wiosczynie w blizkości Ajaccio. 
Gdy miał 21 lat, żandarmerja aresztowa- 
ła niejakiego Rutilli, przyjaciela Spady. 
— 8 października 1922 roku, Spada wy- 
rusza wąską ścieżyną lasu, na miejsce, 
kędy żandarmi prowadzić będą areszto- 
wanego przyjaciela. Widzi ich zaczajony 
z za drzewa. Idą. Strzela, raz drugi. Do- 
brze strzelał! Jednego żandarma kładzie 
trupem na miejscu, drugiego ciężko ra- 
nił. — Uchodzi wraz z Rutillim w góry. 
— Od tej chwili prowadził żywot bar- 
dziej podobny do życia tropionego zwie- 
rza, niż człowieka. I tak przez 11 lat. 

Żandarmerja francuska czyni wszyst- 
ko, co jest w jej mocy, ażeby ująć zu- 
chwałego bandytę. Daremne są jednak 
wszystkie wysiłki. — 3 lutego 1924 r. 
większy oddział żandarmerji otacza dom, 
w którym mieszka Spada 4 Rutilli. Ale 
zuchwały bandyta zawczasu był uprze- 

Akcją ponioey, pogorzelcom. kieruje 0s0- 
gólmie powiatowy: Komitet pomocy -posz- 
kodowanym: wskutek klęsk żywiołowych z 

p. Majchrem nia czele. 
Komitety te zorganizowały  bezzwłocz- 

mie i prowadzą akcję dożywiania około 
600 osób, w tem blilsko 250 dzieci. Nieza- 
leżnie od itlegio podjęto zbiórkę odzieży ( ©- 
buwia w Nlowogródku i okolicy, przyczem 
miawazie efekt! zbiórki jest dobry. 

Równoczesniie (Pow. Komitet Kięskowy 

zwrócił się do P. Z. U. W. z pmośbą o 
Szybkie zlilkwiildlojwietnile premji asekuracyj- 

nych. Obecnie więc ujzęduje na miejscu — 
specjalna: komisja P. Z. U. W. 

Powiażną troską jest sprawia odbudowy 

iszezonych budłyników czemu nia przesz- 
e sioi główmie mały rozmiar po- 

szczególnych parceli! budowiamych (po spe- 
onych budynkach. Niie miożnia dopuścić do 
odbudowania z pogwiałtceniem obowiązują. 
eych przepisów: budowilanytch gdyż może 
to grozić poawitórzemiem klęski przy naj- 

większych — mawefi ostrożnościach. Mając 
to ma względzie Wydział Powialtfowy wy- 
delegował swego (techinika . budłowilaniego, 
który nia miejscu ma sporządzić plany od- 
budowy. Również bardzo aktualną jesti — 
sprawa przydzielenia [przez Rząd części 
gruntów peństiwoawiych przylegających bez- 
pośrednio do Zdzięcioła dla umożliwienia 

prawidłowej rozbudowy Rownloezešnie — 
wisizezętł, stawania  iedlem uzyskania: z la- 

sów pańsjtwiowych budulea! ldlla pogorzelców 
mis warunikiach ulgowych. iP. Skoryma, wł. 

maj. Żukiowszczyzna dając przykład oby- 
waeńsikiej ofiiamniości odstąpił bezinitere- 
sowmie dla celów odbudowy: iswłoją cegiel 
mię polową znajdującą się wi pobliżu Zdzię 
cioła, dając bezpłaltinie opał ms! wypala 

miie cegieł. Władze miejskie wspólnie z 
komitetem pomocy pogłorzelcom poczyni- 

ty rówłnocześnie starania 0 uzyskanie ulg 
podaltikowyteh dla: pogomzelców. 

Podkneślić tu należy, że p. wojewiod: 
Świderski madal udziela swej pomocy, tak 
w” dożywianiu pogorzelców, jak i odbudo- 
(mie; interesując się osobiście dolą pogo- 
12elc6w: i postępami: odbudowy. х ; 

000— 

   

   

  

  

dzony ©0 miebezpieczeństwie, zawczasu 
zabezpieczył sobie drogę odwrotu. Wie, 
iż zdradziła go właścicielka domu. Rani 
ją ciężko, zabija jej syna i wycofują się 
obaj na poblizki wzgórek, skąd prażą z 
karabinów do żandarmerji. Już legł zabi- 
ty inspektor policji Papini, już ranni cięż 
ko imspektor Succoni i żandarm Kanal. 
Walka trwa nadal. Żandarmi atakują 
wzgórze, tlankują obrońców. Udaje się 
im wreszcie pochwycić Rutilliego, ale 
Spada i tym razem uchodzi cało. 

Obręcz wokół kryjówek Spady zacie- 
śnia się coraz bardziej. Aresztowują je- 
go wspólników, dostawców broni, aresz- 
tują wkońcu kochankę jego, piękną An- 
tuanettę Lecas. Spada przenosi się w in- 
ne regjony wyspy. Znów uchodzi pogoni, 
znów rozluźnia pętle pościgu, myli ślady. 
znika. Znów jest nieuchwytny. Przez 
czas pewien zacicha, by z nowym zapa- 
sem energji rabować, zabijać, a przede- 
wszystkiem walczyć z żandarmerją, któ- 
rą znienawidził, zwłaszcza po drugiem 
ujęciu Rutilliego. 

W tym czasie pojawia się na Korsy- 
ce inny znakomity bandyta Romanetti. 
Zachodzi ciekawe zjawisko: Romanetti w 
niczem nie jest podobny do Spady. Spa- 
da, to mimo wszystko wulgarny rabuś; 
Romanetti — szlachetny typ zbójnika, 
cieszący się wielką popularnością wśród 
mieszkańców. Tępił i prześladował rów- 
nież żandarmów, mordował i rabował, 
ale przebierał pomiędzy ofiarami. Nieraz podbródka i wybija jedno oko. Kavillio- władzy suwerennego państwa. 
się zdarzało, że pomagał słabym i bied- 
nym. Bywało odbierze od bogatego, a da 
biednemu. Zdawało się więc, że dwaj 
konkurenci, których dzieli tak znaczna 

metrów od Micku, zatrzymano go i z zacho- 

waniem potrzebnych środków ostrożności skie- 

rowano na posterunek. 

W pierwszej chwili jadący samochodem 

pasażerowie obruszyli się na policję, że ta bez 

żadnych rzekomo podstaw zatrzymuje ich w 

drodze, przez co uniemożliwia załatwienie ter- 

minowej tranzakcji majątkowej. Zatrzymani po- 

dali się za kupców z Pomorza, skąd też przy- 

byli samochodem. Maszyna rejestrowana jest 

w Toruniu. Wbrew pierwotnym przypuszcze- 
niom posiadała numer porządkowy, ale tak da- 

lece zamaskowany zapasowem kołem, że na 

pierwszy rzut oka wcale go nie było widać. 

FAŁSZYWY PASZPORT. 

Na posterunku sytuacja uległa kardynalnej 

zmianie: okazało sie, że nieznajomi wcale nie 

pochodzą z Pomorza. Wszyscy trzej są z Wil- 

na i tu state zamieszkują. 

Kierujący autem monter J. Sawicki nie 
mógł wykazać się miejscem zamieszkania, dru- 

gi okazał paszport na nazwisko A. Niewiarowi- 

* cza, właściciela piwiarni na Antokolu, trzeci zaś, 

dowód, że się nazywa St. Witkowski z Grodna. 

Przy bliższych oględzinach paszportu tego 

ostatniego wyszło na jaw, że dokument jest 

siałszowany. 

Przyciśnięty do muru rzekomy Witkowski, 

przyznał się w końcu, że nazywa się Niewiaro- 

wicz i jest synem zatrzymanego z nim razem 

knajpiarza, 

KREW NA UBRANIU. 

Rewizja osobista przeprowadzona u Nie- 

wiarowiczów i Sawickiego dała jeszcze bardziej 
sensacyjne wyniki. 

Mtanowicie na ubraniu młodszego Niewia- 

rowicza stwierdzono ślady krwi. 

Pouobne ślady były widoczne i na bieliźnie 

znajdującej się w tobołku. : 

Ujawnienie tego szczegółu tak dalece spe- 

szyło właściciela  kompromitującej garderoby, 

że narazie nie mógł wyjaśnić, skąd pochodzą 

te plamy. 

Również i ubranie Sawickiego dało policji 

dużo do myślenia. Pod podszewką marynarki 

miał on ukryte pieniądze w sumie kilkuset zło- 

tych. Rzekomo w obawie przed złodziejami 

tam je zaszył. 

PODWÓJNY FAŁSZERZ, ZBIEG 
I GWAŁCICIEL. 

Po sprowadzeniu aresztowanych do Wilna 
wyszło na jaw, że Niewiarowicze zamieszani 

byli do głośnej w roku ubiegłym afery fałszer- 

skiej na szkodę PKO, przytem młodszy Niewia- 

towicz jest w związku z tem poszukiwany i u: 

    

krywał się. Dlatego zaopatrzył się on w fał- 

szywy paszport. 

— Skąd tu się wzięła krew? — pytają Nie- 

wiarowicza. 

— Będąc w Grodnie — odpowiada dopuś- 

ciłem się gwałtu, a że musiałem uciekać, więc 

nie zdołałem usunąć dowodów swej zbrodni. 

Należy nadmienić, że Niewiarowicz jest nie 

uleczalnie chory na syfilis. Już to jedno kwali- 

tikuje go do więzienia, nawet w wypadku nie- 
odnalezienia poszkodowanej; przytem Niewiaro- 

wicz miał już raz sprawę o gwałt. 

POCHODZENIE SAMOCHODU. 

Zatrzymani twierdzą, że samochód nabyli 

okazyjnie za 400 złotych w Grodnie. jest to 

całkiem przyzwoita „Tatra*, warta conajmniej 

5—6 tysięcy złotych. Rejestrowana była, jak już 

wspomnieliśmy, na Pomorzu. Zachodzi więc u- 

zasadnione przypuszczenie, że została skradzio- 
na. Gdzie dokonano kradzieży, narazie niewia- 

domo. 

Arestowani nie chcą powiedzieć, dokąd je- 

chali. Policja jest przekonana, że usiłbwali oni 

odjechać gdzieś dalej od miasta, w celu ukry- 
cia samochodu i ewentualnego spieniężenia. 

CZY BYLI W PONARACH. 

Mimo wszeikich poszlak, zatrzymani zdołali 

wykazać swe alibi w stosunku do zbrodsj po- 
narskiej. — To nie oni. — Śledztwó wykazało, 

że ani Niewiarowicze, ani Sawicki nic wspól- 
nego ze zbrodnią w Ponarach nie mają. 

Ujęcie 1ch przypisać należy wyłącznie 

wzmożonej czujności władz bezpieczeństwa, 
które bacznie śledzą każdy podejrzany ruch. 

Samochód bez numeru, podobny do widzia 
nego w Ponarach na przejeździe kolejowym, 
skierował policję w stronę umykających oszus- 

tów i doprowadził do ich aresztowania. 

PANTOFLE NIE NALEŻAŁY DO 
ZMARŁEJ. 

Tymczasem Zakład Medycyny Sądowej do 

konał już dodatkowych pomiarów szczątków 

nieznanej kobiety z Ponar. Wzrost zmarłej 0- 
kreślono na 160—164 cm., zaś ręka była nie- 
duża, tak że znalezione pantofle raczej nie do 

niej należały. 
Badanie jelit trwa w dalszym ciągu. 

Również nie zostało jeszcze stwierdzone, 

czy zamordowana była w ciąży. 

Okolicznosc ta pozwoliłaby wysnuć hipote- 

zę, że morderstwo popełniono w celu pozby- 
cia się np. kochanki lub uwiedzionej. Wczoraj 

rano policja śledcza po raz drugi dokonała jak- 
najszczegółowszej lustracji miejsca, gdzie zbrod 

nię popełniono i najbliższych okolic. Szczegóły 

trzymane są w tajemnicy. 

Wyrok w chirurgicznym procesie 

Dr. Hellin i dr. Rostkowski uniewinnieni 
Warszawski Sąd Okręgowy ogłosił wyrok 

w sprawie głośnego procesu dwu doktorów 0- 
skarżonych o spowodowanie Śmierci pacjentki 
eperacyjnej, śp. Uinowskiej. 

Sąd przyszedł do przekonania, iż związek 
przyczynowy między śmiercią śp. Uinowskiej, 
a działaniem lekarzy nie został udowodniony, 
wobec czego uniewinnił tak dr. Rostkowskiego, 
asystującego przy operacji, jak i samego jej chi 
rurga dr. Hellina. 

Sąd przyszedł do przekonania, iż zasadni- 
czo nie została ustalona przyczyna Śmierci Ś. p. 
Ufnowskiej. Orzeczenia biegłych były między 
sobą sprzeczne. Hipoteza zakażenia została od- 
dalona. Wyrażone przez prof. Glatzela i prof. Ju 
rasza przypuszczenie o zatruciu zbytnią ilością 
narkotyków nie mogły być w sposób de- 
cydujący wzięte pod uwagę, podobnie ze wzgle 
du na niezgodność z opinjami innych biegłych. 
Prof. Glatzel mówił o nieodpowiednich warun- 
kach, prof. Jurasz nie wykluczał zatrucia, lecz 
raczej opowiadał się za szokiem psychicznym. 
Proi. Leśniowski uwzględniał jeszcze inne oko- 
liczności. Wobec tego sąd nie był w stanie u- 
stalić kategorycznie przyczyny Śmierci śp. UI- 
nowskiej. 

Poza tem sąd zaznaczył, iż przewód sądo- 
wy nie potwierdził zarzutów niedbalstwa, ani 
lekkomyślności. Oskarżony Rostkowski miał pra 
wo zalecić operację, nie znałazłszy w organiź- 
mie chorej żadnych przeciwwskazań. Sam 10- 
kal aczkolwiek według opinji biegłych nie był 
idealny, zgodnie jednak z orzeczeniem lekarza 
Starostwa mógł się nadawać. do czynności о- 
peracyjnych. Poza tem okołiczność odpowiedzial 

różnica charakterów, staną się zaciętemi 
wrogami. Otóż przeciwnie. Spada idzie 
niejako w służbę Romanetti. Staje się je- 
go adjutantem. Pracują razem. Nieuchwy 
tni wspólnicy dostarczają im w góry 
broń, jedzenie i wino. Trwało tak długo, 
aż do ujęcia Romanetti. 

Natomiast po pewnym czasie, gdy 
bandyta nazwiskiem Kaviillioli wkracza w 

  

Ujęty bandyta korsykański Spada, według 
zdjęcia szwajcarskiej ajencji fotograficznej. 

ten celnym 
mu część 

rejon działalności Spady, 
strzałem z dubeltówki łamie 

li jest unieszkodliwiony. 
* Ludność okoliczna płaciła haracz. Kto 

się nie opłacił, oczekiwać mógł z pewno- 
ścią wrogich przeciw sobie kroków ban- 

ności lokalu wobec nieujawnienia zakażenia by- 
ła dla sprawy obojętna. 

Wkońcu sąd stwierdził, że dr. Rostkowski 
posiadał odpowiednie kwalifikacje Tekarskie, dr. 
Hellin był zaś wieloletnim chirurgiem. Zarzutu 
w związku z długim czasem operacji, czynić о- 
peratorom nie można, ponieważ zostało stwier- 
dzone, iż nawet bardzo znakomici chirurdzy 
mog operować bardzo powolił Fakt, iż opero- 
wano bezpośrednio po piersi pierwszej, pierś 
drugą nie był czynem lekkomyślnym. Szereg po 
wag lekarskich, w zależności od szkoły z ja- 
kiej pochodzą, uznają takie postępowanie za 
właściwe. Tem więcej, iż w wypadku с7- 
nym alarmujące okoliczności (torsje) zaszły do 
piero przy operowaniu piersi drugiej. Orzecze- 
nia biegłych pozwałają poza tem ustalić, iż daw 
ki środków znieczulających nie miały charak- 
teru przesadnego, 

Od tego wyroku zapowiedzieli apelację tak 
prokurator Sieroszewski, jak i przedstawiciel 0- 
skarżyciela prywatnego adw. Jarosz. 

    MKIRTAUĘI 

Wyszła z druku broszura 

  

dyty. Tego iwoleli uniknąć mieszkańcy. 
Regularnie więc opłacali bezpieczeństwo 
'mienia i życia. Znalazł się jednak śmia- 
*łek, — właściciel autobusów, eksploa- 
tujący koncesję stałej komunikacji do 
Ajaccio. — Warjat? tak pytali jedną dru- 
gich na Korsyce. Kto się oprze krwawe- 

mu bandycie! — Istotnie dnia 18 maja 

1930 roku stała się katastrofa. Autobus 
idący na pełnym gazie, omal nie nasko- 
czył na przeszkodę, ułożoną z belek na 
szosie. Kierowca zahamował. — Bach, 
bach, bach, gruchnęły w tej chwili trzy 
strzały z gęstwiny leśnej. Spada strzela 
bez pudła! Zabity na miejscu szofer, za- 
bici dwaj żandarmi. Spada uchodzi bez- 
piecznie w góry. 

Jedenaście lat, to okres długi i wstyd 
przynoszący urzędnikom Republiki. Trze 

ba z tem skończyć! Gazety paryskie prze- 

pełnione są relacjami o czynach krwa- 

wego bandyty. Opinja publiczna domaga 

się likwidacji niesamowitego stanu na 
Korsyce. Tymczasem zmęczeni są žan- 

darmi francuscy, zmęczony najwidocz- 
niej i sam Spada. W tem stadjum, w ro- 
ku zeszłym, dochodzi do... pertraktacyj 
pomiędzy władzami i bandytą. 

Spada stawła swoje warunki: Odbu- 
dowanie jego domu w Punta, zdemolo- 
wanego przez żandarmów; oswobodze- 
nie z więzienia kochanki Antuanetty Le- 
cas; amnestji dla siebie. 

Warunki ciężkie jak dla prestige'u 
Gdybyż 

przynajmniej nie były dyktowane przez 
bandytę! „„Rokowania* zostają zerwane, 
dalsza wojna wypowiedziana. — I oto 
widzimy w 33-cim roku, dwudziestego 

Janek Loth umarł 
We środę 7 b.m. zmarł w Otwocku Ś. p. 

Jan Loth po długiej płucnej chorobie. 

Niema dziś takich talentów, jak janek 
Loth. Kto nie widział Janka Lotha w bramce, 
ten nawet nie może sobie wyobrazić, co to byt 
za fenomen. 

Jego wybiegi były porywające! Skrzydło- 
wy centruje gdzieś o 15 — 20 mtr. przed bram- 
ką — Loth wylatuje z bramki jak strzała i pię- 
ścią z całej siły odsyła piłkę na Środek boiska. 

A ile razy gdy ktoś urządzał przebój, Ja- 
nek Loth wypadał do niego, rzucał pod nogi, 
wstawał z piłką w ręku. 

Przyjeżdżały dawniej dobre drużyny do 
Warszawy: Ujpesti, Vienna, Tórekwes, Victo- 
ria Żiżkow — drużyny dziś jawnie zawodowe, 
wtedy niby amatorskie, ale w rzeczywistości 
czysto profesjonalskie. Co to za rozkosz było 
patrzeć na walkę Lotha z całą piątką napadu 
Węgrów, czy Austrjaków. Strzelali naprzód z 
daleka — bronił, podchodzili bliżej — nie wia- 
zi. Oho, bombardują, walą, pocą się, dopie 
zirytowani wjeżdżali wprost z piłką do braznki. 

Vienna, tegoroczny mistrz Austrji, przegra- 
ła kiedyś z Polonją 2:3, wiedeńczycy za gło- 
wę się łapałi wobec szaleństw Janka w bramce 
— bronił pewniaki, murowane strzały z trzech 
kroków. 

A pierwszy mecz reprezentacji Polski z 
Węgrami w Budapeszcie. Przegraliśmy z za- 
wodowcami 0:1, dziś dostalibyśmy koło 10:0,ale 
też wtedy grał Loth i Węgrzy zgodnie przy- 
znali: — no, gdyby nie ten wasz bramkarz!! 

Sprzykrzyło się potem  Jankowi grać w 
bramce, temperament go ponosił, zaczął gr. 
wać w napadzie. Znowu wszyscy rozdziawiali 
gęby z podziwu. 

Nie był żadnym technikiem, nie umiał po- 
dać, nie nadawał się do gry kombinacyjnej. 
Ale bieg miał nadzwyczajny, strzał błyskawicz- 
ny. Chodził sobie po boisku — nagie rusza! za 
piłką jak chart za zającem. Bek miał 10 me- 
trów do piłki, Janek — 20; dopadał pierwszy, 
w piełnym biegu strzelał jak z armaty. W Po- 
lonji był bezapelacyjnym królem strzelców. 
4 — 5 bramek na meczu było dlań błahostk 
W Lublinie strzelił ich kiedyś sam 7 reprezen- 
tacji miasta, a reprezentacja była niezła — 
ogólny wynik brzmiał: 10:1! 

Przyjechali słynni amatorzy mistrzowie Au- 
strji, z Szafferem, Konradimi, Cuttim, Роро- 
witzem i olbrzymim bramkarzem Lohrmanem. 
Co ci amatorzy wyprawiali wtedy w Warsza- 
wie! Chodzili formalnie z piłką przy nodze, po- 
dając sobie główkami, przejeżdżali całe boisko 
— łupnęli Legję 7:0, Warszawiankę 8:0, a 
Polonję 8:3! Janek Loth grał w ataku i zała- 
dował dwie wspaniałe bomby z przebojów. 

‚ A szwedzka Kamraterna, co wyjechała po- 
bita 4:3, bo Janek im solnął 3 bramki pod rzad, 
a Pardubice co oberwały 5:4 bo Janek szalał, 
a reprezentacja Pragi, co ledwo wygrała z War 
szawą 3:2, bo Janek i im potrafił dobrać się 
do skóry. й 

To też Janek Loth grał w reprezentacji 
Polski nietylko w bramce, ale i w ataku. 

Ostatni jego mecz był w barwach W.S.H. 
Nie grał już od roku czy dwóch, był chory, 
urządzono mecz Politechnika — Wyższa Szko- 
ła Handlowa Poproszono Janka, by ratował 
W.S.H. bezwzględnie słabszą od Politechniki, 
dał się namówić kolegom, zagrał! I sam, bez 
partnerów, porywającemi przebojami, strzelił 4 
bramki. W.S.H. wygrała 4:2. Ileż to meczy w 
życiu rozstrzygnął jeden Loth. 

Wziął się Janek Loth do tenisa. Nie miał 
żadnej techniki, żadnego uderzenia, taktycznie 
grał słabo — ale miał dobry serwis, bajeczny 
start, fenomenalny smecz, błyskawiczną orjen- 
tację. Przy siatce dokazywał cudów — był na- 
szym polskim Borotrą.-W singlu ulegał po 
ciężkiej walce Stolarowowi, Marszewskiemu, 
Czetwertyńskiemu — w doublu był o klasę 
lepszy. To też w meczu przeciw Anglji o Da- 
vis Cup, reprezentował Polskę w doublu. Prze- 
grała nasza para Loth — Stolarow do Eams— 
Ćroole Rees, ale Janek pokazał wspaniałe mo- 
menta, był dużo lepszy od partnera, szacho- 
wa Anglików. 

, Najpopularniejszy, najukochańszy sporto- 
wiec Warszawy, — ten wiecznie młody, sprę- 
żysty, giętki, szybki jak myśl, chłopak, okazał 
się gruźlikiem. Umarł w ponurem Otwocku. 
Ach Boże, już nie zobaczymy nigdy tak pory- 
wającego temperamentu, takiej żywiołowości! 
Przez swe krótkie życie Janek Loth z pewno- 
ścią więcej z siebie wyładował energji, niż nie- 
jeden starzec przez całe swe stulecie. Karol. 

Doktór R. BUCH 
akuszarja | choroby kobiece. 

ordynuje od 11 — 1 i 4 — 6 przy ul, Nie- 
mieckiej 35, tel. 8-64. 

Lokuje chorych w Lecznicy Połoźniczo- 
Ginekalogicz. M.-Pohulanka 15, tal. 14-71 
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Cena 2 zł 50 groszy 

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

o zniesławienie woj. Grażyńskiego. 
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wieku, jak dla ujęcia jednego, jedynego 
człowieka małej wysepki, przybywa na 
nią dywizja piechoty, trzy torpedowce, 
korpus żandarmerji. A człowiek ten się 
broni jeszcze rok. 

Ale mimo wszystko, dziwny to był 
człowiek, od pewnego czasu był już tyl- 
ko nawpół bandytą, nawpół zaś... pustel- 

nikiem, propagatorem religijnej misji, któ 
rą sam w swej wyobraźni sobie był wmó- 
wił. Co tydzień wysyłał listy do biskupa 
w Ajaccio. Nosił wyryty na pierścieniu 
obraz Matki Boskiej. Pościł. Zjawiał się 
po wsiach i spowiadał u miejscowych 
księży. Przyjaciele zwracali mu uwagę 
na grożące niebezpieczeństwo. Odpowia- 
dał wtedy: „broni mię Matka Boża*. — 
Powszechnie poczęto twierdzić, że groź- 
ny bandyta zwarjował. Inni natomiast, że 
symuluje obłęd w obliczu zdecydowa- 
nych zarządzeń policyjnych. — Istotnie 
jednak Spada przestał się ukrywać przed 
żandarmami, twierdząc, że ci nie ošmie- 
lą się ruszyć człowieka, obdarzonego Ła- 
ską Bożą. 

Żandarmi aresztowali go poprostu jak 
zwyczajnego przestępcę, wzięli jak to 
mówią — „golemi rekami“. Nie stawiał 
im oporu. Nie strzelał już i nie bronił się. 
Dał się spokojnie odprowadzić do wię- 
zienia. Zachowanie bandyty budzi poważ 
ne mimo wszystko przypuszczenia, że to 
nie symulacja, a prawdziwy obłęd. Być 
może i jego stalowe nerwy nie wytrzy- 
mały jedenastu lat życia, które spędził 
w skórze tropionego, dzikiego zwierzęcia. 

Taki jest koniec genjalnego korsyka- 

nina iw r. 1933. aż. 
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SŁOWO 

krycie murów Zamku Dolnego w Cielętniku 
żyjemy na gruzach przeszłości. Wieki za- 

kryły wiele, przysypały dawne lata zapomnie- 

miem, lecz wystarczy zdjąć cienką powłokę, by 

oczom ukazały się pomniki przeszłości i prze: 

mówiły bogatą historją swych dziejów. 

— Pisaliśmy wczoraj o początkowych pra- 

cach wykopaliskowych na terenie dawnego 

Zamku Dolnego w związku z poszukiwaniami 

tundamentów kościoła św. Anny vel św. Bar- 

bary. 

Prace te stać się powinny zaczątkiem szer- 

szych badań nad ustaleniem topografji Zamku 

królewskiego, który świetnością swą i związa- 

ną z nim tradycją zasługuje na specjałne ba- 

dania. 
Dawne plany Wilna, a zwłaszcza ciekawy 

pian Brauna i Hohenberga z w. XVI, przedsta- 
wiają położenie Zamku Dolnego niezbyt ściśle. 

Analiza fachowa doprowadza do wniosków nie- 
mał rewelacyjnych, gdyż stwierdza zasadnicze 

pomyłki w ugrupowaniu zabudowań  pałaco- 

wych. Błędy w planie zostałyby niezbicie po- 
prawione, gdyby wykopaliska murów dały po- 

zytywne rezułtaty. 

Niektórzy historycy sztuki i badacze (np. 
prof. Kłos) twierdzą, iż niszczenie dawnych bu- 

dowii (a w tej liczbie i Zamku Dolnego). przez 

rząd petersburski dokonywane było gruntownie 

włącznie aż do fundamentów. Wbrew temu 

twierdzeniu wysunąć należy pewnik, iż funda- 

menty Zamku Dolnego i większej części zabu- 
dowań pałacowych istnieją. Dzisiejszy t. zw. 

Cielętnik oraz gmach Inspektoratu Armji leżą 

na starych lochach i zawalonych fundamentach. 

Najlepszy dowód — obecne, nawet drobne od- 

krywki, Ten pagórek, na którym za czasów ro- 
syjskich stała kawiarenka, a później grywała 

orkiestra, zwabiająca tłumy spacerowiczów do 

Cieletnika, — pagórek ten stał się punktem 
wyjścia dra poszukiwań. 

De niedawna bawiła się tam gromadnie 

dziatwa, w zimie urządzano tor saneczkowy dla 

najmniejszych. 

Górne warstwy ziemi były pełne gruzu, 

Który nie wskazywał na jakieś budowie histo- 

ryczne. Nieco dalej natrafiono na ślady pobytu 

Rosjan, Znaleziono monetę — 1 kopiejkę z cza- 

sów Aleksandra II, z datą 1860 r. — Warstwa 
„moskiewska* jest dość mizerna, bo ma tylko 
30 cm. Głębiej już są czasy dawniejsze. Wska- 

zuje na to inna moneta, znaleziona niżej. Tu 

już jest data 1755 i napis Augustus (Sas). 

Szersze wykopy odkryły mury, schody i 

skiepienia. Niewątpliwie warstwy dalsze odsło- 

nią rzeczy o wiele ciekawsze. 

Gotyku szukać należy na głębokości co- 

najmniej dwóch i pół metra. Prace wykopalis- 

kowe są powolne, no i bardzo kosztowne. 
W tej chwili prace te prowadzi na własny 

koszt ks. kapełan dr. Śledziewski, który kończy 

opracowywać historję dawnego kościoła Św. 

Anny. 
Obecnie istniejący kościół św. Anny (koło 

kościoła Bernardynów) pochodzi z drugiej po- 

łowy XVI w. 

'_ Przedmiotem badań ks. dr. Ślefiziewskiego 

Potski Czerwony Krzyż w zwal- 

czaniu klęsk społecznych 
. Ze wszystkich klęsk społecznych, najbar- 

dziej obecnie dotkliwie daje się odczuwąć klę- 
ska bezrobocia. 

„W licznych krajach, dotkniętych tą klęską, 
przystąpiły do akcji zaradczej organizacje Czer- 
wonego Krzyża, wierne swemu zadaniu „Nie-- 
sienia ulgi w cierpieniu". 

Akcja taka istnieje obecnie w Ameryce, w 
Belgii, we Francji, w Czechosłowacji, w Niem- 
czech, w Szwecji, na Węgrzech, w Estonji, w 

„ Hiszpanji w Australji i td. Formy pomocy są 
bardzo różnorodne, wszędzie jednak zmierzają 
ku złagodzeniu głodu, braku odzieży, chłodu, 
bezdomności i nędzy materjalnej. Głównie za- 
tem rozwija się dożywianie rodzin  bezrobo- 
czych, zapewnienie im dachu nad głową i odzie 
ży, a nadto czynione są zabiegi o dostarczenie 
bezrobotnym pracy. 

Rozwinął również akcję w tym kierunku 
Polski Czerwony Krzyż. Statut w art. 1-ym wy- 
raźnie zaznacza obowiązek niesienia pomocy lud 

ności, dotkniętej przez klęski wszelkiego rodza- 
Ju. 

1a pomoc potrzebna już była nieodzownie 
"w zimie 1930 — 31 r. i wówczas już Polski 
tzerwony Krzyż w niektórych okręgach roz- 
począł akcję ratunkową dla bezrobotnych. Gdy, 
z biegiem miesięcy, bezrobocie'w Polsce poczę- ło przybierać coraz groźniejsze rozmiary, pa- cząc życie setek tysięcy rodzin, pozbawionych pracy i chleba, Polski Czerwony Krzyż wy- 
czuwając tragizm przeżywanej klęski, rozpo- 
czął poważną pracę w tym kierunku, biorąc 
czynny udział w miarę środków i możności w 
ołbrzymim ogólnym wysilku ratowniczym. 

Przedewszystkiem 'więc Polski Czerwony 
Krzyż zaofiarował swoją pomoc w stolicy. Wo- 
bec rozwińięcia już w Warszawie pomocy ma- 
terjalnej, głównie w dzieazinie dożywiania, P. 
C.K. zorganizował pomoc sanitarną, jako czyn- nik bardzo poważny, jak bowiem wiadomo, nę- dza bardzo sprzyja szerzeniu się chorób. 3 Największe obowiązki w zakresie pomocy 
poza stolicą były przedewszystkiem w okrę- 
gach przemysłowych. Tu występuje bardzo ja- 
skrawo niedola Łodzi, gdzie bezrobocie nieu- 
błaganie wzrastało. Głód i zwiększająca się 
nędza domagały się pomocy szybkiej, sprawnej 
* istotnej. 

Zorganizowanie dożywiania kilku tysięcy 
rodzin spadło na barki sekcji Czerwonego Krzy- 
ża. Szczególną uwagę zwrócono na dożywianie 
dzieci. Е у tym wypadku trzeba się było zwrć- 
cić do dość już obarczonego społeczeństwa. 
Społeczeństwo łódzkie odniosło się do tej akcji 
bardzo życzliwie. Zorganizowano również w 
Łodzi pomoc lekarską. 

Wiele pracy było również w okręgu Zagię- 
bia Dąbrowskiego, gdzie Czerwony Krzyż 
współdziałał w akcji komitetów powiatowych. 

Woj. Wileńskie należy do okręgów  najsil- 
niej dotkniętych przez głód i nędzę. Tu, nie- 
stety, akcja pomocy musi być prowadzona na- 
dal w szerokim zakresie, gdyż nędza istnieje 
zarówno na 'wsi, jak w miastach. 

Dodamy tu w ogólnym zarysie, iż Polski 
Czerwony Krzyż prowadzi swą akcję na szero 
ką skalę w okręgu lwowskim, lubelskim, radom 
skim, białostockim, śląskim i wielu innych. 

Niezależnie od tego udziału P.CK. w zwał 
czaniu klęski bezrobocia, Polski Czerwony Krzyż 
bierze czynny udział w akcji zwalczania cho- 
rób epidemicznych. 

_ Akcja ta uwydatnia się zwłaszcza na Wi- 
leńszczyźnie, gdzie działają specjalne kolumny 
okulistyczne Polskiego Czerwonego Krzyża, 
niosąc pomoc ludności, dotkniętej chorobą ja- 
glicy. 

jest jednak dawny kościół św. Anny, przemia- 

nowany przez króła Zygmunta Augusta na koś- 

ciół św. Barbary. Kościół ten znajdował się wła 

śnie w obrębie Zamku Dolnego. 

Zmiana wezwania nastąpiła w XVI w. i 

związana jest z historją królowej Barbary. Tu- 

taj, w tym kościele wystawił Zygmunt August 

piękny pomnik Barbarze, 

Dawny kościół św. Anny (a później św. 

Barbary), znajdujący się w obrębie zamku (in- 

tra muros castri), wznosił się przypuszczalnie 

w miejscu obecnych rozkopów. z 

Wyniki badań ks. dr. Śledziewskiego są 
niezniernie interesujące zarówno ze względu na 
ich wartość historyczno - artystyczną, jak i u- 

czuciową. Tradycja, ożywiona materjalnemi za- 
bytkami staje się żywsza i bliższa. Toteż uzy- 
skałiśmy zapewnienie ks. dr. Śledziewskiego, iż 

užyczy nam źródłowego materjału, który 

wszechstronnie pozwoli oświetlić sprawę doko- 

nanych odkryć. 

Ks. dr. Śledziewski odznacza się wielką 1п- 

tuicją artystyczną w swych badaniach history- 

czno - artystycznych, jak również wnikliwością 
i sumiennością dociekań naukowych. 

ж 

Po odkryciu grobów królewskich w Bazy- 
lice, mamy przed sobą dalsze ogniwo wskrze- 

szania przeszłości. 

Badania i umiejscowienie w terenie kościo- 

ła św. Barbary są fragmentem rekonstrukcji 
całości zabudowań Zamku Dolnego. 

Zaznaczyć należy, iż w pracach technicz- 

nicznych t. zn. w rozkopywaniu, ustalaniu 
szczegółów architektonicznych itp. współdziała 
z ks. dr. Śledziewskim inż. arch. Pekszo, który 

jak wiadomo, natrafił na groby królewskie w 
Bazylice. 

zarówno nazwisko ks. dr. Śledziewskiego, 

jax inż. arch. Pekszo — jest aż nadto wystar- 

czającą gwarancją solidności przeprowadzanych 

badań. TAD. C. 

    

SOBOTA 

ого 10 
Matgorzsty 

Jatroj 
Św. Trójcy 

EADS TOS 
KOMUNIKAT STACJI METEQROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WiLNEE 
z dnia 9 czerwca 1933 r. 

Wschód słońca g, 2,45 

Zschód siońca g 7,49 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: + 17. 

Temperatura najwyższa: -+20. 

Temperatura najniższa: +11. 

Opad w mm.: 3,2. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: lekki spadek, potem stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P..M.-« 
na dzień dzisiejszy: 

Reine chmurno i mglisbo. Miejscami 

deszcz. (W! ciągu dni przejaśnienia. Słabe 
wiatry wsehodknie i półmocno wschodnie. 

KOŚCIELNA 

— UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. 
W dhniu uroczystości- Bożego Ciała Msza 
św. odprawiona będzie przez J. E, ks. Amcy 
bisikupa Mietropolitę iw Kościele św. Kczi 
miierza (0.0. Jezuitów) o godz. 10-tej, po 
czem nastąpi! procesja. 

Wszystkie organizacje i Stowanzysze- 

mie; które zamierzają wiziąć udzialł w pro- 
(cesji, proszenii są o pawiadomieniie o tem 
Księdza J. Ostrejki listownie (ul. Zamiko- 
wia 6). allbo, itelefoniicznie (Nir. telefoniu 900 
wi godzinach 10 — 13 najpóźniej do godzi- 
ny 11-tej wtorku 13 b. m. 

Dokładny porządek nabożeństwa i pro- 
cesji! ogłoszony będzie wie czwiantek: 15 b. m. 

— PIELGRZYMKA. W niedzielę 11 b. 
m. po odprawiieniu mm kaplicy Milki Bos- 
kiej w Kalwarji — mszy, św. a godz. 8-ej 
wyruszy zbiorowa piielgnzymka Drogą Mę- 
ki Pańskiej pod! przewodnictwem księdza 
K. Mitki, 

Na tę pielgrzymkę zapraszają wszyst- 
kich pobożnych organizatorzy pielgrzymki. 

MIEJSKA. 

— Budżet miasta na wydziale woje- 
wódzkim. W dniu 26 czerwca zbierze się 
wydział wojewódzki w celu rozpatrzenia 
preliminarza budżetowego m. Wilna na 
rok 1933-34. 

Należy liczyć się z możłiwością zre- 
dukowania budżetu o dałsze 10 proc., tj. 
o jakieś 800—850 tysięcy zł. 

Sytuacja miasta, zdaniem władz wo- 
jewódzkich, wymaga tego. 

— ROBOTY NA UL. NIEMIECKIEJ, 
Wczoraj u wylotu ul. Niemieckiej i Troc- 
kiej rozpoczęły się roboty wstępne do u- 
kladania  jeźdnii kemienmej., Roboty po- 
tmwają Ikilka tygodni. 

— Zmiany w profilu ulicy Niemieckiej. W 
rezultacie świeżo ukończonych robót przy uli- 
cy Niemieckiej, ulica ta nietylko uzyskała nowe 
chodniki, lecz także i zmieniła nieco swój pro- 
fi. Mianowicie, zgodnie z zasadami urbanistyki, 
nowoczesnej, wykorzystano okoliczność, że uli- 
ca ta w swej części środkowej jest znacznie 
szerszą niż po końcach, by rozszerzyć nieco 
rozpiętość chodników w tem miejscu. Ponadto 
została zlikwidowana studnia u wylotu ul. Ży- 
dowskiej i po przesunięciu słupka z ogłoszenia- 
mi urządzono w tem miejscu efektowny postój 
dla dorożek i taksówek na wzór jak to ma miej- 
sce u zbiegu ulic Zawalnej i Trockiej. (j.) 

— O JEDNOSTAJNIY KOLOR PŁO- 
TÓW. Z polecenia polieji iwłaściciele do- 
mów zobowiązani zostali do malowania 
płotów ma kolor stalowy. 

Właściciele domów: mają zwrócić się z 
prośbą o zmianę tego zanządzeniia. 

SKARBOWA. 

— JAK UMARZANE BĘDĄ ZALEGŁO- 
ŚCI PODATKOWI. W związku ze stoso- 
waniem okólnika ministerstwa skarbu o u- 
marzaniu zaległości podelikowych podajemy 
mastepujące wyjaśnienia: 

iPodania: dottyczące umarzania zaległo- 
ści w wypadkeich w; któryjch okólnik prze- 
widuje załatw(lanie spraw ma zasadzie in- 
dywidualnyjch wniosków płatników win- 
ni podatniey bezpośrednio składać właś 
ciwym władzom skarbowym. 

O ile idzie 0 podania, które ze względu 
nla, kompetencję podlegają ostatecznej de- 
cyzji! izby skarbowej wzgl. ministerstwa 
slkańbu — wnosić melleży je również za po- 
średnietwem urzędów skarbowych. 

Ten sam tryb postępowaniia dotyczy 
talkże padań o umorzeniie motywowane fak 
tem zewamcia ugody sądowej z wierzycie- 

Izba skarbowa zgodziła się aby do wszy- 
stikich wniosków: według własnego uznania 
organizacji! dołączona była ewent. opinia 
o sytuacji majątkowej płatnika i okoliczno 

ściach uzasadniających 'umorzenie z uwa- 
gi mei istotnie zagrożoną egzystencję płat- 

nilka. ! 
Zgodnie z okólmikiem skarbu definity- 

way odpis zredukowianej sumy zaległości 

podatkowych mastąpi dopiero po wpłace- 

niu pozostiałej sumy, ido iktónej uiszczenia 
zobowiązeł się w czasokiresie, odpowiada 
jącym (terminowi końcckiemu, ozmaczcne- 
mu w. układzie z wienzycielamna. 

Rozltermimiawianie splaty reszity zaleg- 
łości — miepcdlegającej umorzeniu włedze 
skarbowe ustalą po słiwierdzeniu faktycz- 
tej sytuacji majątlkowiej płałtników. 

Tzba sikerbowa (przywiązywać będzie — 
szczególną wagę ido faktu mależytego i 
purktualnego wywiązywania się z bieżą- 
cych świaleaeń podałikowy(ch mie poddanych 
działaniu umorzenia. i 

SZKOLNA 
— WYJAZD KURATORA Pan Kura- 

tor Okręgu Szkolnego Will. K. Szelągowski 
odleciał samolotem w sprawach służbo- 
miyich do Warszawy. Zastępuje p. Kuratora 
о: Inik wydziału p. Głuchowski. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków zawiadamia, że w dniu 11 b.m. o godz. 
8 w kaplicy sodalicyjnej (Wielka 64) odbędzie 
się Msza św. z Komunją šw., poczem šniada- 
nie i zebranie ogólne. 

— S$. M. A-czek podaje do wiadomości, że 
zebranie sekcji Współczesnych zagadnień reli- 
gijnych odbędzie się dnia 11 bm. o g. 4 pp. 

. Zebranie Sekcji Eucharystycznej odbędzie 
się w niedzielę dnia 11 bm. po Mszy św. aka- 
demickiej. 

HARCERSKA 
— Koło Przyjaciół Błękitnej Jedynki Har- 

cerskiej przy 3 pułku saperów w Wilnie, urzą, 
dza Podwieczorek — Brigde — Tańce, które 
się odbędą dnia 10 czerwca w salonach kasy- 
na 3 pułku saperów ul. Kościuszki 1 (wejście 
vis-a vis pomnika A. Mickiewicza). Wesoła 
zabawa, bufet smaczny i tani, początek o 
godz. 18-ej. Cena biletu 1.50, akademicki 1 zł. 
„Dochód przeznacza się na obozy letnie har- 
cerzy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— środa Łiteracka, która odbędzie się dzi- 

siaj w sobotę o godz. 20,30, będzie miała za 
treść wybitne dzieło dramatyczne Henryka 
Kleista „Pentezylea* w poetyckim przekładzie 
Witolda Hulewicza. Fragmenty tego utworu 
odtworzą artyści Teatrów Miejskich. 

Wstęp 1 złoty. Młodzież korzysta ze zniżek. 
— Odczyt o Stwoszu. Publiczny odczyt ge- 

neralnego konserwatora dr. Jerzego Remera p.t. 
„Arcydzieło Wita Stworza — Wielki ołtarz ma- 
rjacki w Krakowie* w świetle nowych odkryć 
konserwatorskich z przezroczami dr. Przypraw 
skiego. Odczyt odbędzie się dnia 10 czerwca 
1933 r. o godz. 19 (7 po poł.) w sali Semina- 
rjum archeologji klasycznej — Zamkowa 11 
m. 3. Wstęp wolny. 

— Klub Włóczęgów. W sobotę dnia 10 b. 
m. odbędzie się wioślarska wycieczka: Klubu 
Włóczęgów o g. 11 z przystani AZS. Wziąć u- 
dział mogą wszyscy członkowie i goście Klubu, 
dysponujący kajakami. 

— Walne Kwartalne zebranie Cechu Pie. 
karzy odbędzie się w niedzielę dnia 11 b.m. w 
lokalu przy ul. Bakszta 2 o godz. 12.30 w pier- 
wszym i 0 1,30 w drugim terminie, na porząd- 
ku dziennym sprawa zamykania piekarń, spra- 
wa cechów przymusowych i sprawa umowy 
zbiorowej. 

— HERBATKA U PEOWIAKÓW. — 
W. miedzielę dniia 11 b. m. o godz. 18-tej 
w lokalu ob. W. Kowalskiego, ul. Żeligow- 
skiego 4, odbędzie się herbaltikia towarzyska 
na której zostaną wygłoszone referaty: — 
ob. Z. Nagrodzkiiego „Wyprawa Wileńskia** 
r. 1919 w sprzwozdaniu cywila”, — ob, A, 
Pudło: „Program pracy nia wok 1933-34, 

RÓŻNE 
— Loterja na rzecz bezrobotnych. Sprze- 

daž biletów loterji na rzecz bezrobotnych od- 
bywać się będzie jutro w niedzielę dnia 11-go 
czerwca, we czwartek, w święto Bożego Ciała 
15 czerwca, oraz w następną niedzielę 18-go 
czerwca. Los kosztuje tylko 50 groszy. Kilka 
tysięcy fantów wystawionych jest na widok 
publiczny w biurze loteryjnem Komitetu Woje- 
wódzkiego Funduszu Pomocy Bezrobotnym, w 
Ratuszu, przy ul. Wielkiej. Fanty odbierać bę- 
dzie można począwszy od 19 czerwca. Do wy- 
grania jest bardzo wiele pięknych fantów, mię- 
dzy innemi 10 książeczek oszczędnościowych 
PKO po 20 złotych, pewna liczba książeczek 
KKO również z wkładkami, ogromny, wspa- 
niały dywan, rowery, kryształy, zegarki kieszon 
kowe i na rękę i wiele innych. 

— Wojew. Kom. Kol. LOPP w Wilnie — 
Koło Pań. W dniu 12 czerwca br. o godz. 17 
w lokalu Ogniska KPW w Wilnie (Kolejowa 
19), rozpocznie się kurs informacyjny przeciw- 
gazowy dla rodzin kolejarzy. Zapisy na miej- 
scu. Kurs bezpłatny. 

Osoby, które przesłuchają całkowity kurs, 
otrzymają odpowiednie świadectwa. 

Taki sam kurs rozpocznie się dnia 13-g0 
czerwca br. o godz. 17 w lokalu Ogniska KPW 
w Nowowilejce. 

— KOSZTY UTRZYMANIA. W, mie- 
siącu maju koszta utrzymania wzrosły: o 
0, 26 proc. = 

Zdriożały wędliny, mięso i słonina, — 
Stamieł chleb i mabiał. 

— DYSKREOJA W K. CHORYCH. — 
W. statystykach opracowywanych przez 
Kasę Chorych ma przyszłość mie będą u- 
mieszczane mazwiska osób, kltórym udzie- 
t:mo pomocy w chorobach t. zw. kompro- 
mitujących. Miast mazwiska  zostamie 
wpisywany numer legitymacji. 

      

— ZJAZD KOLEŻEŃSKI. W niedzielę 
11 czerwca b. r. odbędzie się ósmy z kolei 
Zjazd Koleżeński Polaków, którzy ukoń- 
Czyli lub opuścili do r. 1915 I, II gimna- 
zja, i szikiołę realną w Wiilniie. Zjazd odbę- 
dzile się wiedług m:stępującego porządku 

1) o godz. 10 r. malbożeństiwo iw Ikošcie- 
le św. Jama, 

2) o g. 10.30 zbiórka ma podwórzu USB 
dla dokonamia zdjęcia: fotograficznego, 

3) og. ll-tej zwiiedzanie gmachu uni- 
wensyteckiego, gdzie mieściły się gimnazja 

4) ie godz. 7,30 rwiecz. zebranie koleżeń- 
skie. 

— POKAZ PRAC uczenic Żeńskiej Szkoły 
Zawodowej im św. Józefa w Wilnie, ul. Ostro- 
bramska Nr. 29 m. 11 odbędzie się w lokalu 
Szkoły dnia 11 i 12 czerwca od godz. 9 rano 
do 8 wiecz. wstęp 20 gr., wycieczki bezpłat- 
nie. Zapisy uczenic do Szkoły przyjmuje co- 
dziennie kancelarja szkolna między 11 a 1-szą 
oprócz niedziel i świąt. 

— RUCH GRANICZNY Z ŁOTWĄ. — 
W ciągu milesiącz; maja granicę polsko - 
łotewską mia podstawie przepustek grani- 
czmych przekroczyło przeszło 3500 osób z 
obłu stron wraz z towarem i imwtenftarzem 
żywym. W czerwieu much tem jeszcze bar- 
dziej się spotęgował i dochodzii do 200—300 
przekraczających, 

— WOROŃCZA. [Współpraca społeczna 
mia; terenie maszej gminy dała w kończą- 
cym. się okresie zimowym talk polkaźne wy- 

iki, że kłomiiecznem jest! zwrócenie na nią 
uwalagi, 

Wr. 1932-33 począwszy od Święta 
Młodzieży: w listopadzie, mieliśmy 8 w;- 
stępów, więc: S. M, P. ze Soplicowa: 3 ra- 
zy w Worończy i raz w Cytrynie. S. M. P. 
żeńskie z Rowin odegrało bardzo stairan- 
mie jedną z tych mefowniczych legend p. t. 
„Królowa Tatr" i wesołą jednoaktówikę —- 

„Klub Jaroszek” Dziiałtwa szkolna z Hor- 
batowiez uczciła zimę artystycznie wylko- 
naną w styczniu „Bzśnią o czterech porach 
roku i Śnieżee* — a dziatwa iz Mimialków — 
"witała wiosnę śliczną sztuezką (p. t. „Pier- 
wiosnek'*, 

Dnia 28 maja święto pieśni i wiosny 
organizowane przez miejscowe grono na- 

uczycielskie w maj. Tuh:nowiieze dało pole 
do popisu miejscowym chórom: szkolnym 
i Stowarzyszeniom Młodzieży. 

Oto są poczynania  szerzące kulturę 
oświatę! Oto prawdziwy „Dar narodowy” 
jeżeli nie dający. w: obecnych czasach zy- 
sków materjalnych, tio bogaty dorobek — 
momelny, bo ikrzepiący: ducha, dający rę- 
kojmię lepszej przyszłości, prawdziwego 
zbratania i prawdziwej wolmości. Al. Cz. 

KOWALCZUKI. 
— TRIUMF ZGODNEGO (WYSIŁKU. 

Kowalczuki, gm. szumskiej, miały swój 
wielki dzień. Oto wj dniu 5 czeriwes: zosta- 
ły poświęcone il oddane do użytłkiu publicz- 
mego strzelniea dla broni długiej. Dom Lu- 
dowy i remiza Ochotniczej Straży Pożar- 
mej. 

W. uroczystościach tych wzięli! udzał — 
liczni przedstawiciele władz, goście z Wilnia 
z p. wiłeestiarostą 'willeńskko — tmockm  Po- 
krzewińskim, pp. Zielińskim, Moskwą, — 
insp. Szubertem; por. Lietzem i por. Fial- 
kowskim ma 'ezele. ! 

Przy poświęceniu strzelnicy malowniczo 
położonej pod Kowalczukami  asystowały 
oddziały Ziwiązku Strzeleckiego i P. W. 
z tereniu calej gminy, drużyny K. P. W. — 
Kiena ij P, W. leśńikówi oraz tłumy; miej- 
scowej ludności, , Podniiosłe przemówienia 
wygłosili ks. Dziekani z Szumska i wicesta- 
rosta Pokrzewinski. Po przecięciu symbo- 
B wstęgi oldbyło się pienwsze strzela- 

mie. x 

Tego samego dnia również przez, ks. 
Dzidkaną 2; Szumskai odbyło się poświęce- 
nie Domu. Ludowego ii remiży straży og- 
miowiej w) Koweliezukach. 

Strzelnica, Dom Ludowy, i remiza. istra- 
żacka: zbudówne dużym, wiysilłkiem  miej- 
scowej ludności są wiidomym znakiem, že 
a terenie gminy szumskiej praca dla Pań- stwa Święci! prawdziwe triumfy. - ` 

      

BALE 1 ZABAWY 
.  — A LA „PRATER WIEDENSKI“ tylko 
jeden dzień 11 b.m. w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Moc niespodzianek i atrakcyj, początek 
o godz. 13. ŠA 

TEATR I MUZYKA. 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w Ogrodzie Bernardyńskim premje- 
ra „Roxy*, Gościnne występy Jadwigi Zaklic- 
kiej! Dziś sobota 10 bm. o godz. 8,15 w. Teatr 
Letni w ogrodzie Bernardyńskim daje premierę 
świetnej, amerykańskiej komedjo-farsy w 3-ch 
aktach Barry Conners'a pt. „Roxy”, która cie- 
szyła się wszędzie ogromnem powodzeniem, 

dzięki beztroskiemu humorowi sztuki. 
Niedzielna popołudniówka w Teatrze Let- 

nim. Jutro, w niedzielę dnia 11 bm. o godz. 4 
pp. ukaże się fenomenalna, egzotyczna kome- 
dja „Dźimbi*, z niezrównaną odtwórczynią roli 
głównej Jadwigą Zaklicką na czele świetnie zgra 
nego zespołu. Ceny miejsc zniżone. 

Dwa gościnne występy Reduty w Teatrze 
Letnim! Dnia 13 i 14 bm. zawita do Teatru Let- 
niego zespół Reduty ze sztukami: „Człowiek, 
którego zabiłem” M. Rostanda į „Murzynka“ J. 
Szaniawskiego. 

Stały Teatr Objazdowy gra doskonałą ko- 
medję współczesną „Mademoiselle* 14 bm. w 
Baranowiczach, 15 w Stołpcach, 16 w Horo- 
dzieju, 17 w Nieświeżu, 18 w Łunińcu. 

Teatr muzyczny „Lutnia*, Drugi występ 
"Teatru Polskiego z Warszawy. Dziś znów uj- 
rzymy niegrany jeszcze w Polsce najnowszy u- 
twór Geraldy'ego „Jan i Krystyna” (Historja 
dwojga serc!) w reżyserji A. Węgierki. Sztuka 
ta, odźwierciadlająaca smutki i radości dwojga 
serc, opromienionych głęboką miłością — wy- 
wołuje niezatarte wrażenie. Ceny normalne. 

Jutro trzeci i ostatni występ zespołu Tea- 
tru Polskiego z Warszawy w sztuce „Jan i Kry- 
styna". Początek o 8,30 wieczorem. 

Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. Nie- 
dzielne przedstawienie popołudniowe po cenach 
zniżonych wypełni sztuka „Jan i Krystyna" z 
Romanówną i Węgierką w rolach głównych. Ce 
ny zniżone. Początek o godz. 4 pp. 

Występy Teatru muzycznego „Lutnia* w 
Grodnie i Białymstoku. Zespół teatru muzyczne- 
go „Lutnia* gra dziś w Grodnie komedję mu- 
zyczną „Kobieta, która wie czego chce* z He- 
leną Makowską w roli tytułowej. 

Repertuar w Białymstoku: niedziela 11 bm. 
dwa przedstawienia: po południu o* g. 4 po ce- 
nach zniżonych „Peppina* z M. Gabrielli, wie- 
czorem „Kobieta, która wie czego chce” z H. 
Makowską. 
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ŚWITEZIĄ ` 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 8 
otwarty będzie od 15 czerwca, — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- | 
teka, pianino, kuchnia wiejska, posiłek |] 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anto. 
Dojazd z Baranowicz lab Nowogródka | 

Žž autobnsem. Ceny 3.50, 4.— i 4.50 w za- 8 
leżności od pokoju, — Poczta Walówka 

koło Nowogródka, Audrzejkowo 
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©BYWATELSKIE STANOWISKO 

Pragniemy się podzielić z czytelnikami wia 
domością o prawdziwie obywatelskiem stano- 
wisku, jakie zajął pewien obywatel wobec je” 
dnego ze swych gości, który z chełpliwą miną 
wyciągnął aż dwie papierośnice, częstując obec 
nych przemycanym łotewskim papierosem i 
niemieckiem cygarem. ; : 

Nie będziemy szczegółówo opisywać tego 
przykrego dla owego gościa, a miłego naszemu 
sercu zajścia; krótko mówiąc, pan domu nie- 
dwuznacznie wyprosił go za drzwi, zdobywając 
się nawet na złamanie zasady gościnności. 
Cóż bowiem innego można z podobnymi szko- 
dnikami robić? Przemytnika karze się więzie- 
niem, „pasera*, skupującego przemycany ty- 
toń — również, a obywatel, nabywający i pa- 
lący przemycane wyroby tytoniowe jest przez 
nas przyjmowany, bywa nauczycielem naszych 
dzieci, prezesem jakiegoś towarzystwa i  t.d. 
i td. 

Bezwzględny bojkot towarzyski, naślado 
wanie obywatela, o którym wyżej mówimy, bę- 
dzie jednym ze skutecznych środków  ratowa- 
nia się przed szkodnikami i głupcami, podci- 
nającymi gałęzie, na których sami siedzą. Szcze 
gólnie dzisiaj, gdy nakazem chwili jest dosto- 
sowanie stopy życiowej do zmienionych warun- 
ków gospodarczych, oraz wszelkie ogranicze- 
nia budżetowe, nabywanie przemycanych to- 
warów: nie może być inaczej nazwane, jak po- 
spolitą zbrodnią. 

Dzień Spółdzielczości 
W miedzielę 11 czerjwica 1933. r. w Małej 

Sali Miejskiej, ul. Kiońska 1, odbędzie się 
uroczysta akademja na program której zło- 

zą się: 1) Hymn Spółdzielczy, 2) Zagaje- 
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i mile, dokonia priezes Rady Nadzorczej Pow- 

szelchnej Sp. Spożyweów w. Wilmie, p. liema 

'ey Tunsgki, 3) Referat p. it. „Zmiaczenie Spół 

dziielczości 'w dobie obecnej” wygłosi p. B. 

Paździor. 4) Dział kloneertowy z udziestena 

artystów opery: 3! dramialtu. 

OSOBISTE 
Na posiedzeniu komitetu ku uczczenii 

pamięci Lwa Sapiehy, męża stanu litew- 
skiego z XVI w. wyrażone zostało ubo- 
lewanie, że rodzina X.X. Sapiehów w 

tym obchodzie udziału brać nie chce, 
przytem padło oświadczenie, najwidocz- 
niej na nieporozumieniu oparte, że zapro 
szenia zostały pod tym adresem wysłane. 
a odpowiedzi nie było. 

Otrzymaliśmy w tej sprawie list od 
ks. Eustachego Sapiehy, w którym min. 
Sapieha najkategoryczniej stwierdza, że 
żadnego zaproszenia z nikąd nie otrzy- 
małi że nawet było mu to bardzo przy- 
kro ze względu, że w czasach jeszcze za- 
borczych dużo sił i serca włożył w od- 

„nowienie kościoła św. Michała. 
Nie jest naszym zwyczajem nadawa- 

nia przesadnego znaczenia incydentom, u 
źródła których tkwi nie zła wola, lecz 
nieporozumienie. Jesteśmy, przekonani, że 
w tem oświadczeniu, które na komitecie 
padło, nie było odrobiny złej woli, lecz 
tyłko nieporozumienie. Lecz ponieważ 
jedno z pism wileńskich wykorzystało 
nieprawdziwą wiadomość o rzekomem 
niereagowaniu na zaproszenie w spo- 
sób złośliwy, więc zmuszeni jesteśmy ze 
swej strony przypomnieć wilnianom hi- 
storję odbudowania kościoła św. Micha- 
ła. Niedawne to zresztą czasy, a napew- 
no wiele osób, zwłaszcza z pośród wie- 
lebnego duchowieństwa katolickiego, ję 
sobie przypomni. 

Kościół Św. Michała w Wilnie za cza- 
sów rosyjskich był w strasznej ponie- 
wierce. Dach tego kościoła się walił, a z 
przytułku, mieszczącego się wtedy w mu- 
rach klasztornych wchodziły do kościoła 
różne męty społeczne niszcząc marmury 
i przewracając trumny 'w nadziei znale- 
zienia jakichś kosztowności przy zwło- 
kach. Nikt inny tylko właśnie rodzina 
Książąt Sapiehów kościół ten z komplet- 
nej ruiny wydobyła i nadała mu wygląd 
obecny. Ojciec Księcia Eustachego Sa- 
piehy, byłego ministra Spraw Zagranicz- 
nych, zwrócił się do Cesarza rosyjskiego 
z prośbą o oddanie mu kościoła jako gro- 
bowca rodzinnego. Rząd rosyjski po wiel- 
kich staraniach na tę prośbę się zgodził 
i_ oddał kościół pod warunkiem że to bę- 
dzie grobowiec, nie kościół, że nabożeń- 
stwa dla publiczności nie będą udostęp- 

Wyłkonawiey: p. Wanda Hendnich, (s0- nione. Książę Eustachy Sapieha z wielką 
pran), Nina Pekarównia (alt). P'rof. Adem 
Liudwig (baryton), Eugeniusz Olszewski 

(tenor), Jam Pośpiełowski (recytacje). — 

Przy rortepianie dyr. (Władysław Szcze- 

pański, 

5) Refer:+ p. t. „Spółdzielezość w Wil- 

miie”, Początek punktualnie o godz. 12 m 30 

po południu. Wstęp wolny. 

RZECZY EIZO AERO CEANKYS SZA SORO 

СО GRAJĄ W KINACH? 

REWIA — Głos serca 
CASINO — Adjutant Jego Wysokości 

. HELIOS — Miłostki księcia pana. 
HOLLYWOOD — „Tajemniea.? sekre- 

tarki. 
PAN — Oskanžona. 

ŚWIATOWID — Tajemnica starego 
rodu. 

ADRJA — Afera mężatki, 
Kawalerowie dzikiego zachodu. 

LUX — „Uwiedzioma". 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Złamał nogę. Izydor Gajdalewicz, zam. 
przy ul. Potok 3, wciągając wóz na górę na 
tejże ulicy, doznał złamania nogi. Pogotowie ra- 
tunkowe przewiozło go do szpit. żydowskiego. 

— Podrzutek. Na dziedzińcu domu Nr. 171 
przy ul. Antokolskiej znaleziono 4-tygodniową 
dziewczynkę, którą umieszczono w _ przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

— Okradzione mieszkanie. Okradziono mie- 
szkanie Jana Apmanowicza przy ul. Wielkiej 64. 
Skradzion 50 rubli rosyjskich w złocie, garde- 
robę męską wartości 350 złotych. 

— ECHA BANKRUCTWA. W swoim 
czasie głośne było bankructwo żyd. ban- 
ku kupców (Niemiecka 35), poprzedzone 
ucieczką dyrektora Frydlanda. Obecnie 
przeciwko byłym członkom zarządu tego 
banku wystąpiła firma Wajszerta ze Sta- 
rogardu. 

Za nadesłany do Wilna transport ry- 
żu bank miał zainkasować tysiąc funtów 
angielskich. Z sumy tej firma otrzymała 
tylko 600 funtów, resztę zaś pieniędzy 
Frydland przywłaszczył. 

Poszkodowani wychodząc z założenia 
że odpowiedzialność materjalną za straty 
spowodowane przez pracownika ponosi 
całe kierownictwo, zaskarżyło cały za- 
rząd b. banku przed policją, prosząc o 
wszczęcie sprawy. 

— ZAGINĄŁ BUCHALTER. Onegdaj wy- 
szedł z domu i zaginął długoletni buchalter fir- 
my kaloszowej „Rimini* (Rudnicka 6) 56-letni 
J. Zelikman. Co z nim się stało, dotychczas nie 
wiadomo. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. W zamiarach 
samobójczych napiła się esencji octowej Broni- 
sława Żurkowska (Garbarska 7). Pogotowie 
w stanie ciężkim przewiozło ją do szpitala Sa- 
wicz. Przyczyna nieznana. 

— ZAPOWIADA SAMOBÓJSTWO. Po 
niewyliczeniu się z 305 złotych, pobranych od 
klijentów wydalił się w niewiadomym kierunku 
akwizytor P. Czarnecki. 

Pracował on u. D. Kowalczyka (Ponarska 

37), przedstawiciela firmy luŚfer i portretów. 
W niedoszłym do swego szefa liście Czar- 

necki podaje, że postanowił popełnić samobój- 

stwo. 

WILNO — TROKI 

— ROZPOZNANE ZWŁOKI. В nano 
zwłoki topielca, którego wydobyto z Wilji w 0- 
kolicy zaścianka Malakiszki, gm. niemenczyń- 
skiej. Są to zwłoki Jana Wołkowskiego, miesz- 
kańca zaść. trejbszuny, gm. widzkiej, powiatu 
brasławskiego. Rozpoznał ię w dniu 8 bm. syn 
jego Stanisław, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Kalwaryjskiej 65. Oględziny lekarskie nie usta- 
liły na zwłokach żadnych śladów obrażeń cieles 
nych lub zbrodni. Dalsze dochodzenie w toku. 

ч 
  

RESTAURACJA-DANCING 
MWILNO, NIEMIECKA 25, Tel. 871. 

zawiadamia, że £ dniem 

Całkowicie zmieniony 

„LAZAR“ 
1-go czerwca r. b. został 

program artystyczny 
Zodziennie od g. 10-ej do 3 ej w nocy dancing towarzyski 

energją przystąpił do odnawiania kościo- 
ła. Cały dach został odbudowany, czę- 
ściowo sklepienie, wszystkie ołtarze, 
przy tem ks. Sapieha sam do Wilna przy- 
jeżdżał i razem z architektem przez sie- 
bie sprowadzonym robotami kierował. Je 
dnem słowem cała restauracja kościoła 
odbyła się wyłącznie staraniem i kosz- 
tami Ks. Eustachego Sapiehy. Koszta te 
wyniosły 40,000 rubli. 

Kiedy nadszedł moment, że można 
było zacząć odprawiać nabożeństwa pu- 
bliczne w kościele św. Michała, rodzina 
Ks. Sapiehów przeniosła uroczyście cu- 
downy obraz Matki Boskiej z kościoła 
Bernardynów do kościoła Św. Michała. 
Pierwsze nabożeństwo w kościele św. Mi 
chała odprawił ks. biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz. i 

Przez kilka lat Książę Sapieha utrzy- 
mywał księdza przy kościele św. Micha- 
ła, wypłacając mu na utrzymanie 1000 ru 
bli rocznie. Dopiero od chwili końca wiel 
kiej wojny, stosunki te się zmieniły; kla- 
sztor przy kościele św. Michała objęły 
S.S. Bernardynki, które o pomoc do Księ- 
cia Sapiehy się nie zwróciły i wobec te- * 
go on uważał, że więcej w roli opiekuna 
kościoła jest niepotrzebny. 

Przy okazji odnawiania grobu Lwa 
Sapiehy, zawsze należy podnieść szla- 
chetność, ofiarność i kulturę patrjotycz- 
ną wojska, które tą sprawą zajęło się i 
te wyrazy uznania złożyć na ręce płk. 
Błockiego, komendanta miasta. 

Samoloty 
komunikacyjne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

RA FILMOWEJ TAŚMIŁ 
„ADJUTANT JEGO WYSOKOŚCI* 

„CASINO* 
Młody porucznik C. K. armji robi karko- 

łomną karjerę. Zostaje adjutantem króla. Na 
tem stanowisku musi załatwiać intymne spra- 
wy jego wysokości. Przypadek płata figla adju- 
tantowi, gdyż sprowadza on na  randez-vous 
nie tę damę, o którą królowi chodzi. 

Mimowolna pomyłka sprowadza szereg za- 
bawnych sytuącyj. Qui pro quo trwa do końca, 
gdy adjutant po licznych perypetjach wraca do 
łask królewskich. 

Vlasta Burian lubi mundury. Tylko, że te- 
raz ubrał się dla odmiany w elegancki, chcąc 
pokazać jak wyglądać potrafi. 

Temat c.k. armji staje się już oklepany, 
ale tem niemniej „Adjutant jego wysokości” 
ma wszelkie cechy doskonałej komedji muzycz 
nej. Szczególnie pierwsza połowa obrazu jest 
świetna. Pomysłowy montaż, dowcipnie pomy- 
Ślane przejścia wzrokowe i dźwiękowe są fil- 
mowo bez zarzutu. Reżyser (Mac Tricz) może 
sobie pogratulować. Szkoda jednak, że w dru- 
giej połowie załamuje się ta linja. Sytuacje, 
świetnie na początku ułożone, nie są wyzyska- 
ne, fabuła niepotrzebnie się rozwleka, tempo 
'»abn 3, tak, że finał wypada więcej niż blado. 

Gdyby całość stała na tym poziomie, co 
pierwsza część, „Adjutant* mógłby  zdetroni- 
zować „Feldmarszałka", który ciągle pozostaje 
najlepszym filmem Buriana. ” 

Ale i tak jest „Adjutant* doskonałą roz- 
rywką i dač może. sporo zadowolenia, gdyż 

Burian umie śmieszyć i bawić. 

  

Tad C.



  

  

Wyścigi konne na Pośpieszce 
oraz zawody konne 

W dniach 11, 15, ii 18 b. m. So 

na: iomze wyścigowym mai: Pošpieszce 
myšcigti konnie (biegi nia! przełaj oraz zaiwio- 
dy konne). 

Program dnia pierwszego — niedziela 
11 ib. m, przewiduje: dwa 'cnoss - country 

mia dystainisie 3.200 mitr.,  rorałz lfirtzy ttalkiież 
biegi dla: panów cywilnych i oficerów: nia 

dysitamisie 3.600 mir. 
Program mastępnych dni  przewiiduje 

ponadto  kionikursy hippiczme, — © czem 
anesztią podamty: dlo ogólniej wiiadomiościt 

Ceny biletów zniżone: wejściowe 50 gr. 
trybumy 1 zł. kupony do lóż 2 zł. 
ow tauttobiusoawa: do Робр1е- 

sakti. 

Dzisiejszy mecz piłkarski 
Dziś ma! boisku Malkabi odbędzie się 

eiekawiy, mecz piłkarski, Team kliubėow žy- 

grodźięhyka 
— WYBUCH STRAJKU W FABRYCE 

DYKTY. W. fabryce dyłkitły, w Grodnie 
wybuchł. strajk robotników. 
strajku jest zwdlnienie robotnika Cymulmiie 
kiego. Pozostali. robotnicy: pod wpływem 
agitacji zastnajkowali wszyscy. 

Roboliniley: ww ilości! 150 osób pozostają 
w halaeh fabryczniych i żądają przyjęcia do 
DaeŃ dktoło 40 zwolallonych nłobotmiików. — 
Przebieg strajku ma charakter spokojinty. + 

— ZA ROZPOWSZECHNIANIE BIBU- 
ŁY KOMUNISTYCZNIEJ. Omegdaj Sąd 
Oknęgowy w Grodaie wozpatrytwał sprawę 
z oskarżenia: mieszkańca 'wsi Koniuchy — 
Józefa Tgniltowskiego i! mieszkańca wisi — 
Korty Mchałła Szypicę gminy Indura za 
przechowywanie i nozpowszechniamie  bi- 
buły, komunistycznej. 

Akt oskamżenia oprócz tego zanzucał 
obu oskarżonym należenie do partji ko- 

imulaistyoznej. 
Oskarżeni do winy się nie przyznali, 

'zb:'daini jędnak świadkowie  potlwiieridzają 
zanizniy alkltu oskarżenia! wobec czego Sąd 
Okręgowy skazał Józefa  Tgniatowiskiiego 
jalkio główinego kolportena iwywrotowej bi- 
buły n-| trzy lata więzienia, a Michała Szy- 
picę ma 1 i pół roku wiięzienia. - 

— ŁAŃCUCH |PRZYCZYNĄ BRATO- 
BÓJSTWA. W. tymże dniu Sąd Okręgowy 

rozpcznał sprawę mieszkańcz: wisi Dolima 
gm. Berszty Jerzego Rozmysława oskarżo- 

megio o to, że w: dniu 18 lutego b. r. kołem 
uderzył po glowie (brata: swiego IMiktołajo- 
wi, co spowodowało jego śmierć. 

Jak wildać z akitu oskarżenia, dwaj bra- 
cia meszkali i korzystali że wspólnej go- 
spodaiki. 'W krytycznym dniu oskarżony 
chciał plojechać do lasu i w tym celu — 

chciał zabrać ze sobą wspólny łańcuch. 
Na tem tle powstała kłótnia i bójka, — 

podczas której Mikołaj został zabity. 
Oskatrżany przyznał się do wimy i wy- 

jaśnił, że nie miał zamiiaru zabić brata, z 
którym żył w zgodzie, W czasie sprzeczki 
Mikołaj chwycił go za gardło i zaczął du- 
sić, a gdy udało mu się iwyhwać z rąk 
brata schwycił drąg, który przypadkowo 
zmalazł się ma ziemi ii udemzył nim brata, 
niie mierząc przy tem w glowę. 

'Wobee przyznania się oskarżonego 5 
winy, Sądi zwolnił od składamia zemań 
większości świadków i po wysłuchaniłu — 
przemówień p. wieeprokuratora Buczackie- 
go, rzecznika powódki cywilnej p. mec, 
Daniłlowicza i obnońcy oskarżonego p. mec 
Liobmanm:. skazał Rozmysława ma 2 lata 
wiięzieniia. 

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. -— 
W idnita 7 b. m. msiłowała popełmić samo- 
ibójstwo przez wypitie esencji oetowej 
Marja Ogrodniix (Piłsudskiego 21), De. 
nailkę w stanile miezagrażającym życiu od- 
wiieziono do szpiltala miejskiego. 
| PYWESYYYYTO NOEPYPWYPWYPYTYLPY PEPOYYYWZWY 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. PE NA 

IWAN MOZŻUCHIN I SUZY VERNON 
we wzruszającym filmie pełnym prawdy, życio- 
wej dramacie, którego akcja odbywa się na 

płonących piaskach pustyni. 

Sierżant X“ 
„Człowiek, który umarł dla SH m 
Nadprogram TYGODNIK FOXA. 

Wstęp od 50 gr. 
OAAARAAŁ AA DÓAKAŻ CAŁA CŁO AA ŁA RAARAADNAKAARADA W 

WANDA DOBACZEWSKA 

  

   

      

  

dowsikich (Malkabi — ŽAKS) zmierzy swe 
siły z drużyną W K. S. 

URZĘDOWA. W dniu 9 b. m. p. woje- 
wioda przyjął p. posła Juljana Małynicza, 

oraz delegację rady miejskiej m. Nowo- 
gródka, lkitóra złożyła p. iwojedwodzie po- 
dziękowenie za. pomoc w uzyskaniu kredy- 
tow na tozbudowę miasta. 

'W dniu 10 b. m. p. wojewoda wyjeż- 

dia do Grodna mia: inspekcję O. U. Z. 

—WIYBORY RADCÓW! WILEŃSKIEJ 
IZBY ROLNICZEJ Z RAMIENIA ORGA- 
NIZACYJ ROLNICZYCH WOJEW. NO- 
[WOGRÓDZKIEGO. [W wyborach przepro- 
waldzioniych przez poszczególne Okr. T-wa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych w, czasie 
lod 24 do 31 maja r, b. powiolamo ma 1ad- 
ców Wileńskiej Izby Rolniczej pp.: posła 

Fmeryka hir. Hutten - Ozapskiego — z рОч 
słomimskiego; _Amdhrzeja hr. Rostwiorow- 
skiego — prezesa» O. T. 0. # К. В. pow. 
szczuczyńskiego;  Konsianliego Sielużydkie- 
go — prezesą OTO ii KR pow. stołpedkięgo; 
posła Mieczysława  Gónskiego z pow. lidz- 
(kiego; Zygmunta Janmmolińskiego z pow. 
mieświeskiego; inż. Cz. Dębickiego — pre- 
gesa OTO 1IKIR pow. wołożyńskiego; Amit. 
Dulebę z pow. nowogródzkiego i p. Hała- 
bundę z pow. baramojwidkiego. 

— ZAIPRZYSIĘŻENIE CZŁONKÓW 
WOJEW. URZĘDU ROZJEMCZEGO. 
W dniu 8 mefja b. r. na ręce prezesa Sądu 
Okr. w Nowogródku złożyli: przysięgę mia- 
mowani (przez (Pama: Ministra. Sprawiiedli- 
wości — jako przewodniczący: Wojew. U- 
rzędu Rozjemiczego p. wiceprezes S. O. w 
Nowogródku A. Syrewiicz, jalkio wiiceprze- 
wodniczący p. sędzia: S. A. St. Różycki, 
oraz mianowani pnzez p. prezesy Sądu A- 

  

  

  

  

Potrzebny od zaraz 
do majątku leśno rolnego na Wileńszczyźnie 
doświadczony samodzzielny rządca- leśnik 
obsznany z nowoczesną gospodarką leśną i 
rolną. Odpisy świadectw, życiorys, koniecz- 
nie z łatogratją i podaniem warunków prze- 

słać do Redakcji pod litersm: J. J.     
pelacyjnego w! Wiilinie członikowiie tegoż 
Unzędu Rozjemczego pp: Jam Baliński - 
Jiundziłż senator Olgiemd Jeleński, Cz. 
Krupski, Jan Trzeciak, Leon Kordjak, — 
Bronisław Stolle, Marjzn Sielużycki, 
Stanisław  Brochocki, Tomasz Szalewiicz, 
iiniż. Cz. Dębicki, i Józef Grodllewsiki. 

— Z MIEJSKIEGO KOMITETU ROZ- 
BUDOWY. (W! dniu 7 b. m. odbyło się po- 
siedzeniie Miejskiego Komitetu Rozbudowy 
mia/ którem wozpatrywamo kredłyt otrzyma- 
my z B G. K. w wysokości 79,000 zł. mai — 
rozbudowę m, Nowcgródk:. Przyznano po- 
życzikii 24 pożydzkiobiowdom. 

— „KRZYŻACY* W NOWOGRÓDKU 
W, dniu 11 b. m. w saliil teatru miejskiągo 
w Nowiogródku zespół teatralny: KPW z 

Brześcia: n/Bugiem iwystatwila: sztukę scemi- 
ста p. |. „Krzyżacy — według słynnej 

powieści H. Sienkiewicza. Prewdopodob- 

mie odbędą się dwa przedstawienia jedno 
specjalnie dla młodzieży, szkolnej, drugie 
zaś wiłeczorem. dla Stamszy(ch. 

Wymieniony zespół odbywa  lturnee po 

w jich miastach i miasteczkach ое 
wódzit wschodnich, przyczem, jak dochodzą 
nas głosy, sztuka „Kirzyżacy* — cieszy się 
©gromnem powodzeniem, 

    

— ZEBRANIE KOMITETU REGJO- 
NALNEGO. W 'dniu 7 ezerjwida m. b. w Sar 
li ikontferencyjniej  stlariosttwa odbyło się 
zebrznie Komitetu Regjonalmego. 

Po odczytaniu protokółu poprzedniego 
zebramia p. starosta Neugebauer przedło- 
żył spraiwozdanie ogólne za mok 1932-33, — 
poruszając prłacę jposzczególintyjch sekcyj a 
miemowieie: ! 

1) sekteja obchodów i uroczystości n- 
rządzata obchody: świąt państwowych i! na- 

ricłdowych. 
2) Sekcja kulturalno - oświatowa, bar- 

dzo enienigilcznile pnzystąpiła do budowy og- 
iska urzędaliezego, pozałtem sekcja. fa u- 
хоа а, chór , który: już dwukrotnie wy- 
stępował piubliicznie, 

3) Sdkcja gospodarcza pracowała maj- 
lepiej, opracował:: pilam: prialey , opracowała. 
2 refeiralty, odbyła 7 posiedzeń. 

4) Sekcja monografiiczna z powodu 
zmiiem personalnych miie przejawiła właści- 
wej dzizłalniościi. 

5) Sekcja, muzealna, Ubezpieczono ek- 
sponaty, pozatem doprowadzono do porząd- 
ku. imwenitamz. 

Muzeum zwiedziła 678 osób i 10 wycie- 
czek. - 

  

   

Wasze obuwie, 
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Zwycięstwo Józefa Żałądzia 
— Nie wychodzę jeszcze zamąż, Ba- 

buniu, mam czas... Ale jak będę wy- 
chodziła — przedewszystkiem Babunię 
poproszę o błogosławieństwo. 

Coś podobnego do uśmiechu przewi- 
nęło się przez szare usta Prababuni. Kru- 
cha, ciemnobrunatna ręka podniosła się 
znowu z pomiędzy fałd grodeturowej 
spódnicy, sięgnęła twarzy Zoni i pogła- 
skała ją po policzku. 

— A jak zechcesz wychodzić zamąż, 
dziewczynko, pamiętaj, nikogo nie pytaj, 
jak tylko własnego serduszka. 

Ciocie i babcie, które usłyszały, za- 
mieniły ze sobą wielomówiące spojrze- 
nia. Zonia ucałowała ze czcią maleńką, 
wyschłą rękę, ale nie zdążyła odpowie- 
dzieć, bo w salonie zrobił się ruch. 

Gospodarz domu skłonił się głęboko 
przed Prababunią i podał jej ramię do 
stołu. Staruszeczka wstała Sztywno i 
szła powoli, zgarbiona i niziutka, mię- 
dzy szpalerem sztvwno wygorsowanych 
mężczyzn, zapełniających ogromną, cie- 
mnawą jadalnię. 

Wszyscy panowie trzymali w rękach 
puste kieliszki po wódce i 
plasterkami ozoru lub kiełbasy. W domu 
Wołłowiczów za stołem podawano już 

  

talerzyki z. 

tylko wino; taki był obyczaj, przestrze- 
gany surowo, szczególnie w dnie uroczy- 
ste. Dwie tylko niewiasty przemyciły się 
do jadalni na jeden kieliszek czegoś mo- 
cniejszego, obie z pokolenia obciętych 
włosów: śliczniutka Lilka Lasocka, córka 
pani Lawinji, oraz pani Stefa z Siehe- 
niów Wołłowiczowa, synowa samej groź- 
nej pani Apolinarowej. Wszechwładna 
matrona z tym wyrodkiem zacnej ziemiań 
skiej rodziny nie mogła dać sobie rady. 
Krążyła tylko dokoła drzwi jadalni, jak 
kura, której kacze potomstwo wypłynęło 
na burzliwe flukta stawu; stawała w 
drzwiach i chrząkała groźnie, a bezsku 
tecznie. Wejść — nie pozwalała jej su- 
rowa tradycja, nieubłaganie zabraniają- 
ca wszelkich rozpraw Ściśle rodzinnych 
„przy ludziach. 

Zonia, nie chcąc drażnić ojca, nie 
zaglądała nigdy do jadalni w okresie wód 
kii przekąsek, jakkolwiek ten przymus, 
jak wszelki przymus wogóle, ciążył jej o 
wiele więcej, niż rzecz była warta. Te- 
raz pomyślała sobie, że gdyby mogła 
pójść w ślady kuzynek, uniknęłaby wielu 
aluzyj i przymówek ciotczynych, wielu 
niedelikatnych, jej zdaniem, uwag. Ta 

ją nagle i myśl wzburzyła cokolwiek 

aw szczególnoścć    

  

zapóźno; poczuła ciężki żal do całego 
świata i poszukała, na kimby go skrupić. 

Właśnie Žozio Stągowicki ujął za po- 
ręcz krzesła w jej najbezpośredniejszem 
sąsiedztwie. Zonia błysnęła w jego stro- 
nę gniewnem spojrzeniem. Ten natręt 
stanowczo za dużo sobie pozwalał. Nie- 
dość, że był pośrednią przyczyną, że jej 
zatruto pierwszy dzień świąt, jeszcze 
siadł tu oto, by ją pozbawić jakiegoś 
p'zyjemniejszego towarzystwa. A może 
i dobrze się stało? Czy nie lepiej raz 
wreszcie wyjaśnić sytuację? Na myśl 
o tem wyjaśnieniu sytuącji Zonia poczu- 
ła mściwą radość. 

A Żozio właśnie przed chwilą zdecy- 
dował rzucić na szalę swój los: ośiwiad- 
czyć się. Olśnił go ten pomysł w powo- 
zie, po drodze do Lipni. Na jakimś wy- 
boju, gdy lewe koła zapadły w głęboką 
koleinę, a prawie wspięły się zatrważają- 
co na strome zbocze przydrożne, Żozio 
doznał gwałtownego wstrząsu i całe kło 
potliwe zmartwienie wytrzęsło mu się z 
głowy. 

O co tu się troszczyć? Żołądź? 
Phi! Takich flirtów pani Stągowicka z 
Wołłowiczów może mieć w życiu jeszcze 
kiikadziesiąt! To nieobowiązuje i zupeł- 
nie nic nie znaczy. Dlaczegożby on, Żo- 
zio, miał dostać kosza? Jego zdaniem 
nie było po temu najmniejszego powodu. 
Pozostawało zdecydować: czy oświad- 
czyć się zaraz, przy stole, czy zaczekać 

Drukarnia 

  

Dziś! 
Najaowsza 

komedja z 

М. 
Viasrą BURIANEMĄ 

Adjutant. Jego Wysokošci 
wy: awa się równocześnie ai „ATLANTIC* w Warszawie. 

VLASTA BURIAN,  tego'flms, owscyjnie witany przez 
Ned program: Najaktualaiejszy dodatek PAT'a 

z małżonką dnia 2 VI na sroczystej premierze 
rzesze wielbicieli warszawskich, 

  

„PAN“ 
Dziś ostatni dzień sensacyjny film z za kulis rozpraw sądowych pt. 

„Oskaržona“ 
Fascynujący proces na tle miłości i zdrady. 

Wkrótce film erotyczny 

SZALORY 
BARRAWAŁR 

  

„М 
Dziś! Super produkcja Foxa 

Miłostki Ksiecia Pana 
który zachwyci, oszołomi, wzruszy cndownemi pieśniami i oryginalnem ujęciem, W rołach gł. 
tenomenalny trnor JOSE MOJIKA i uwodzicielska CONCHITA MONTENEGRO. 

CENY ZNIŻOWE: 
па 1 seans 

Balkon 40 . 

Parter 70 ar. 

Wiecz od 58 ar. 
  

  

HollyWo »« TAJEMNICA? sekretarki 
W rol. gł: CLAUDETTE COLBERT i GEORGE METAXA. 
  

biegne saper proebojei „Afera mężatk 
Nad program: 

w-10 skt. w rel. g/. JoaMofte Mat Donald „ Wictor mac Laglek 
Stasic p. i. „Kawalerowie Dzikiego Zachodu" muwi w olch” ele 

Georg O'Brien, Conchifa Montenegro | Wiktor Mac Laglėn. „Mii: 
Ofiary 

Adolf Rejsapfel na bezrobotnych zł. 5. 

Poszukoje się 2 pokoi nmeblowanych 
ze wszelkiemi wygodami wzgl. mieszkania 
2 pokojowego dla inteligentnego małżeństwa 
(bez SBE — Oferty do Biura Ogłoszeń 

J. KARLIN, Niemiecka 35. 

  

    
Zakłańczając sjpiretwozdanie p. starosta 

zaznaczył, % ludzi chętnych dlo: pracy jest 

bardzo mało, np. iw Komitecie Bezrobocia 
pracowało zalledwiie tkillkiu ludzi i to prze- 
ważnie urzędniicy. 

Neistepmie sprawiozdalniie kasowe przedło- 
żył Dyelkitor Jasiomowski, (komisji! rewi- 

zyimej p. Bieniasz - Krtyiwiieje, poczem p. 
starosta przedłożył sprawozdanie z dzia- 
lalmości Komiitetu Bezrobocia, zaznaczając 

iż jest 40! ostetniie sprawiozdanie, gdyż — 
Komiltiet! Bezrobocia został zamieniony ma 
Fundusz Pracy, w żmudnej pracy Komi- 
tetiu Bezrobocia: specjalnie wyróżniła się 
straż pożarna, idzizłaliność kltórej pan sta- 
riosita ;podkmeślił, !A! Komiltet miozponządzał 
zinlaczną, sumą, która! wymiołsiła 37,059 zł. 59 

gr, zbičrki własne wiynosiły 16,251 zł. 49 
gr. jest to cyfra ma dzisiejsze czasy  mwe- 
kordowa, pozałtem wi niaftunze zebirano: na 
5166 zł. 77 gr. 'W aicku bieżącym dokarmia- 
mo tyllkio dzieci, starsi otirzym:lii produkty 
vt hatunze. 1 

Po przedłożeniu sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej wozpoczęłto idyskiusję, w) której 
poza p. pułk, Machalskim milkt mie zabrał 
głosu, 'a można było wiłaściwiie dużo cie- 
kawego czy; dobrego, czy też kiriytiyieznego, 

czy ostatecznie wiskiązówek: nia przyszłość 
powiedzieć, wile zostaweto przewiodhniiczące- 

mu nie inmiego, jak postawić wnioski! ko- 
misji rewizyjnej udzielające absolutorjum, 
pod głosowanie. (Wniloslki te pnzeszły jed- 
mogłośniie. Następniie p. starosta! zrefelro- 
wiał plen: pracy z kitórego wynika, że Ko- 
miłtet. Regjonalny: obejmuje (wszystkie ga- 
łęzie pralcy, gdyż widzimy: tam il wiykbory 

do samiomządłu i! walka z iapatją, pozatem 
szczegółowio  opracowamie wskazówki dla 
poszczególmyjch sekeyj. ([Wlymilka telkże z 
planu pracy, że już 11. XI 33 r. Komitet 
ma zamiar  umuchomiić ognisko urzędnicze. 

Budżet Kiomiitietu aczkolwiek skromny, 
bo mwymioszący (w! dochodach i wydatkach — 
1690 zł. zrefenowany przez skarbnika Ja- 
sionowskiego, przyjęto bez zmiam z za- 

    

sitrzeżeniiem, że wszelka miadiwiyżka ma być - 
użyła ma. zakup eksponatów do muzeum. 

Następnie burmistrz Jarmnulski zre- 
ferował Sprawę Targów Kresowych, о- 
woldząc konieczność umichomieniia: ch, 

[Po dyskusji! sprawę „przekłaziajnio kómisji "uf 

gospodarczej. 
Następniie p. pułk. Machalski dE 

wiał sprawę Święta! Monza, iwydhnilu 29 ezerw — 
ca, imławołujjąc do SPE 30 udziału i ро- 

parcia. 

Po poruszeniu przez pania; starostę je- 
szcze kilku drobnych spraw! posiedzenie 
zamknięto o godz. 21-ej, a więc zebranie 
trwalo 3 godzimy. 

na sposobniejszą porę: jakiś przytulny 
kącik w bocznym sałloniku, jakieś wspól 
ne wyjście do ogrodu... Tymczasem nie 
zawadzileby zbadać grunt. Żozio otwo- 
rzył usta i jednocześnie Zonia wpadła 
mu w słowo. Patrzyła mu prosto w oczy 
z otwartoscią, aż żenującą. 

— Bardzo mnie przykro, kuzynku, że 
mówię o tem teraz i tutaj, ale ja lu- 
bię zawsze jasne sytuacje. Mnie dzisiaj 
wszystkie ciocie — babcie kuzynkiem do- 
kuczały, a ja na to nie mogę się zgodzić. 
Ja tego sobie wcale nie życzę. 

Zdumiony Żozio poczuł jak jego zdu- 
mienie przeradza się szybko w złość. W 
tej króciutkiej chwili, nim cios padł, Żo- 
zio błyskawicznie zmierzył całą jego do- 
niosłość: posag Zoni wymykający się bez 
powrotnie i chciwe ręce Szlomy Berkma- 
na na swoim karku. Głos mu świszczał i 
syczał, gdy odpowiadał Zoni, z głową 
przechyloną na ramię, kręcąc niedbale 
kieliszek w palcach: 

— Proszę... i jakże kuzynka będzie 
łaskawa wyjaśnić tę sytuację? 

Zonia nabrała tchu 
— Widzisz kuzynku, musisz przyznać 

że ja tobie a'gdy nie dawałam żadnej 
nadziei. 

Żozie przygryzł wargi. 
— Nie dawałam żadnej nadziei, — 

brnęła a Zonia, — bo ja nie 
jestem kokietką... i... bez miłości nie wyj- 
de zamąž... 1... dożówy przecież zostać 

Wydawnictwa „SŁOWO©' 

Ata, 
a TO Ša 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 9 czerwca 1933 r. 
za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto zbierane 19,25 (tend. ze? 
Mąka pszenna 0000 A luks. 54,75—5 
Mąka żytnia do 55 proc. 30—31, 

ytnia do 6. 
ytnia razóv 
ytnia sitkowa 

   

  

       Mą 
Mąka 

  

mąki (Tendencį 
miocna). 

Mąka 

gatunki 

  

żytnia razowa Szatrowana 23.    

   perłowa (pęcak) Nr. 2 20. 
za prłowa Nr. 3 32. 

Kasza owsiana 50. 
CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 29,50 - 
cja mocna). 

Jęczmień na kaszę zbierany 
Owies zbierany 
Gryka jednolita 17. 
Otręby żytnie 10 — 10,25. 
Otręby pszenne 10 — 10,50. 
Otręby jęczmienne 10.—. 
Kasza gryczana 1/2 palona 36. 
Kasza gryczan 1/1 biała 36. 
Ceny lnu bez zmian: -targaniec 

ilachs) słany — nie notowany. 

Radjs wileńskie 
SOBOTA dinila 10 czeriwea 

11.40 — Przegląd priasy 
12.05 — Audyleja: dla: poborowych 

    

30.— (tenden- 

    0—17,75. 
).      

(Reiss 

14.45 — Miuzyika žydo sidk:! 4 popularna 
(płyty). 

15.15 — Giiełda rolnicza, 
15.25 — Wiadomości! wojskowe 
15.35 — Słuchowisko dla dzieci. 

о 

  

L 4 
Różne 

mi Koj 
iKuPno 

na. 
Tanio okazyjnie 
do sprzedania domek 
z ogródkiem przy Ro= 
gatce Kalwaryjskiej — 
Wiadomość Biuro Re- 
klamowe Garbarska 1. 

AKAAAAAAAADADARNŁO WW 

Letniska 
NYYYTYYYYYYYYTYTTWY" 

DANIUSZEW 
MAJĄTEK 

LETNISKO 
pensjonat — poczta — 
Daniuszew — Kiersnow 
ska stacja  Smorgonie. 
Plaža, kajaki, tenis. 

Absoiwentki Reczm. 
Kursów Pielęgnawa- 
nia i Wychowania 
Dziaci w wilnie, poze- 
stające bez posady — 
proszone są о przyby- 
cie w sprawie osobistej 
do Sekretarjata Kur- 
sów w godz. 5—7 (al. 
Mickiewicza 22—5). 

Posady ы 

Poszukuję 

boy > Francuzki 
na wyjszd do dwojga 
dzieci, Zgłoszenia nad- 
syłać do Administracji   

Letnisko „Słowa* dla W. K. 
w sosnowym lesie po: — — -— TT 
koje z balkonami I We-  uuaA50GAAABAŁACAŃAKA 
randami, možna 2 kus 
chnią lub z csłodzien= PoSZUKUJĄ 
nem utrzymaniem 4 zł, PRACY 
CA RR drogi  %YYYWWYVYYYTEYIYTY" 
autobusem lub statkiem 
J:rozolimka — kolonja Nauczycielka 

trancuskiego, z skož- 
czoną szkołą w Paryżu 
i muzyką wyjedzie ne 
lato za przyzwoite wy* 

„Zgoda* Zajączkowska. 

LETNISKO 
PENSJONAT “Arno 
lasy, rzėka, radjo — Sad nalska 6 m, 5 od 11— 
tenis it, d akademi- 
kom zniżka, Dowiedzieć = SSD e 
się ul. Zarzecze 16 m. Młoda osóba' 

władająca Diegie jęz. 
17. od 3 do 5. 

angielskim i (rancuskóm 
posznkuje posady na 

  

"Tanie letnisko 
16.00 — Kwadrans akademiicki 1 i2 pok. do wynajęcia. jato, — Zgłoszenia de 
16.15 — Nowsza literatura muzyczna Blizko Wilna, miejsco- Administracji „Słowa* 16.40 — Odczyt. wość prześliczna rzeka @а „Zet“, 

17.00 — Amdycj: dla chorych 

17.30 — Niezwyikli solišei (plyty) . 
1740 — Odezyt aktualiny, 
18.00 — Audycja Tew. Onieki 

zwiierzętami. 
18.20 — Muzyka 'taneczn=: (płyty). 
18.35 — [Wiiad, bieżące, 
18,40 — Tygodnik litewski 
18.55 — Odczyt. 
19.25 — Rozmait. 
19.30 — Na. mwidnokiregu. 

19.45 — [Piłas, dz. radjow, 
20.00 — Godzina. życzeń 
20.55 Wiad. sport. 
2105 — П część konieertu 
2205 — Koncesrlt! chopmowski 

22.40 — Feljetton. 

23,00 — Miuzylka tanieczma 

  

DOKTOR 
Blumowicz 

m Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 

  

DrGlnskerg ©5713—$ 
Choroby skórne, 2 KC E S AS 
ryczne i moczopłciowe. , 

Wileńska 3 048 —1  POPIERA/CIE 
L ATE Tel. oe 

- L.0.P.P 
przyjaciółmi, — dokończyła bardzo szyb 
ko. 3 

Żozio ścisnął z całej mocy nóżkę kie- 
liszka między palcami. Miał wrażenie, że 
ściska tak gardła 7 -łądzia. Odpowiedział 
lekko zachrypniętym głosem. 

— Ja kuzynce jestem bardzo wdzięcz 
ny za szczerość i najlepsze są zawsze 
jasne sytuacje. 

Na :em wależało poprzestać, ale Zo- 

nia nie potrafla rowstrzy mać się od nie- 
wczesnej kokiete: ji. Rzuciła kuzynowi 

powłóczyste spojrzenie 1 śliczny uśmiech, 
jak kwiat z laski, w.gardzonemu na po- 
ciechę. 

— Ejże! kuzyn nie zechce wmawiać 
we mnie, że jest w tej chwili głęboko 
nieszczęśliwy? Tyle jest panien godniej- 
szych w naszym powiecie... Mój Boże! 

co za piorunujące spojrzenie. 
Istotnie było porunujące. Żozio wziął 

ostatnie powiedzenie za drwiny; dławił 

się poprostu swojem rozczarowaniem i 
swoją wściekłością. Sięgnął po butelkę 
węgrzyna, by zapić gorycz i gniew, a 
Zonia skorzystała z jego ponurego mil- 
czenia i zwióciła się w stronę drugiego 
sasiada. Lasocki, mąż Lilki Bobrowskiej, 
wprowadził ją w tok ogólnej rozmowy; 
po chwili już śmieli się oboje, komentu- 
jąc sobie półgłosem uroczyście wygła- 
szane zdania starszego pokolenia. 

Pan Apolinary Wołłowicz, wobec za- 
jęcia się małżonki jakąś inną rozmową, 

miad w Administracji 

i las tuż koło domn — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą i kuchnią, 
Dowiedzieć się p 

„3ł0 

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze ma ma- 
szynie poszakuje po. 
sady biurowej oO. 
jenta lub innej. Oferty 
do Redskcji „Słowa, 
Bao „Мюву“ 

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik Nr. 
P., dingoletnia pr 
ka binrowa w dzi 

wa* Zamkowa 2. 
  

" Pokoje 
na letnisko w majątkn 
Kisarewszczyzna po 3 
zł. 2  calodziennem 
utrzymaniem — poczta 
Głębokie, woj. Wileń- 
skie skrz. poczt, 34 — 

  

  

zerniawska, rachunkowo - kasowym, 

= Z .. praktyka leśna i hamd- 
waasaaanananakanOni 1088 posiada dobre 

świadectwa i referencje 
LokKale  poszakojejskiejkolwiek 

уууач pracy — biurowej, łeś- 
niczego, gajowego — 
ekspedjenta lub innej 

pracy. W miejscu 
lnb na wyjązd. Oferty 
śe KS „Słowa* pod 

MIESZKANIE 
3 pokojowe duże od- 
remontowane z elektry- 
cznością — ładna miej- 
scowość i wolay garaż 
Antokolska 35 

3 pokoje 
z używalneścią kuchni 
i wszelkiemi wygodami 
poszukuję w okolicy 
Pohulauki lub Luūki- 
szek. Zgłoszenia” proszę 
kierować ul. J, Jasiń- 
skiego 11—7 Isb do 
redzkcji „Słowa* dla 
„Kultoralnych* 

ZGUBIONĄ 
legitymację Nr. 2344 
na nazwisko 
Wysockiego — wydanę 
przez U. S$. B. — anie- 
ważnia się. 

  

TT EDASTRA A . 

perorował bezpiecznie, od czasu do cza- 
Su tylko zerkając jednem okiem ku groż- 
nej połowicy. 

— Ja, panie przeciwnikiem obecnega 
rządu nie jestem, pana Marszałka, i ow- 
szem, weneruję, ale jak mnie chcą z tor- 
bami puścić, to już inna rzecz. Wów- 
czas ja, panie, protestuję i do waszege 
sumienia odwołuję się, sąsiedzi: mam pra 
wo protestować, czy nie? 

— Masz, sąsiad, prawo, — zagrz- 
miał, jak z beczki wysoki, bardze chudy 
obywatel z bardzo obwisłemi wąsami. 
Jego dudniący głos sprzeczał się dziwacz 
nie z bolejącą miną, w wieczną podków- 
kę zgiętemi sinawemi wargami.. — Ma- 
my wszyscy prawo. Po to broniliśmy na 
szych majątków przed Moskalami, żeby 
teraz, za polskie podatki, polskie władze 
na licytację nas wystawiały. Dożyliśmy 
że już nietrzeba lepiej.. 

Wołłowicz Kaźmierz stanął za mówia- 
cym z butelką w ręku. 

—- Płacimy za niepodległość. To łos 
naszego pokolenia. Zato mieliśmy  za- 
szczyt żyć czynnie w chwili Zmartwych- 
wstania Ojczyzny. Ciężko nam, ale nie 
damy się. Sąsiad pozwoli kieliszek wę- 
gierskiego na większy animusz? 

— A proszę pół kieliszka, — wysoki 
chudzielec. odprowadził oczyma oddala- 
jącego się gospodarza i szepnął cichut. 
ko, do najbliższego otoczenia. 

    „Sł  


