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Ku czci Papieża 
Tyle już razy w dziejach ludzkości 

przeciw duchowi czasu, przeciw  prą” 

sdowi, wystawiał Kościół prawdy od- 

wieczne, zasady niewzruszalne. Duch 

naszych czasów walczy z wielkim au- 

torytetem, wielką powagą, wielkim ob- 

jawem czci dla jednostki. А równo- 

cześnie Kościół teraz mocniej, -niž 
kiedykolwiek podkreśla potrzebę czci 

należnej Głowie Kościoła, Namiestni- 

kowi Chrystusa. W tym roku — roku 

jubileuszu kapłaństwa Piusa XI — 
nabożeństwa, obchody, akademje ku 

czci Papieża się mnożą. 

Dziś jest dzień šw,. Achillesa. — 

  

imieniny Piusa XI. 
uroczystość prawie rodzinna, 

«dziej osobista ze wszystkich uroczy- 

Imieniny — to 
najbar- 

stości; hołdy dziś składane, najbez- 
pośredniej dotyczą osoby Ojca sw. 
Ten właśnie osobisty element uroczy- 
stości nadaje jej pewien ton serdecz- 
ności, pewne zabarwienie uczuciowe. 
Z wyrozumowaną czcią dla Najwyż- 
szej władzy w Kościele — łączy śię 
uczucie dla dziś panującego Papieża, 
niedawno nuncjusza, Achillesa Ratti. 

Tej czci i tym uczuciom dajmy 
wyraz. 

Obchód papieski w Wilnie 
+ Program dzisiejszego obchodu pa- 
pieskiego zorganizonego przez komitet 
obchodu przedstawia się następująco: 
O godz. 10 m. 15 nabożeństwo w Ba- 
zylice celebrowane przez |. E, arcybi- 
skupa Jałbrzykowskiego. Na nabožen- 
stwie tem będą reprezentanci władz, 
oraz orgamizacyj (ci ostatni, po trzech 
ze sztandarami). 

O godz. 1 po poł. akademja w sali 
Miejskiej gdzie niezależnie od refera- 
tów przemawiać będzie p. prezydent 
Folejewski oraz wyświetlony zostanie 
film „Watykan. 

Również o godz. 1 p. p. odbędzie 
się akademja reprezentacyjna w sali 
teatru Reduta i tu wszyscy przedstawi- 
ciele organizacyj ze sztandarami zajmą 
miejsca na scenie. Niezależnie od re- 
feratu i produkcyj muzyczno-wokal- 
nych w imieniu władz rządowych prze- 
mawiać będzie p. Wbjewoda, a w 
imieniu Kościoła przemówi ]. E. ks. ar- 
cybiskup metropolita wileński. 

Akademja w Reducie transmitowa- 
na będzie na wszystkie stacje, pun- 
ktualność więc jest konieczna. 

  

j Nkadomia litewska ku czel Ojca ów, 
Ku uczczeniu 50-lecia kapłaństwa 

Jego Świętobliwości Papieża Piusa XI 
dn'a 12 maja r. b. jako w dniu Jego 
imienin, w sali „Apollo” (ul. Dąbrow- 
skiego Nr. 5) o godzinie 7 wiecz. od- 
będzie się uroczysta akademja w języ- 
ku litewskim. Bilety wejściowe można 

otrzymać w kasie pomienionej sali już 
od godziny 5 po poł. 

Akis kius Sa 

SIEMIĘ LNIANE siewne 
Pskowski „BOłgunieC” 

oraz inne nasiona 

poleca 

Lygnani Nagrodzki 
WILNO, Zawalna Nr. Il-a, 

tel. 6—87: =0 

z odniesieniem do domu lub z | 

E przyjmie. 

ECHA STOLICY 

Zmiany w generalnym inspekfo- 
racie Armii 

Na miejsce płk. Prystora miano- 
wany został kierownikiem referatu 
personalnego w generalnym inspekto- 
racie armji mjr. Sokołowski, który 
zajmował dotąd stanowisko szeia biu- 
ra Kapituły orderu Virtuti Militari 
oraz był trzecim oficerem do zleceń 
gen. inspektora Sił Zbrojnych. 

1o-lecie wielkiej Rumunji 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przesłał następującą depeszę: 

Do Wysokiej Rady Regencyjnej 
Królewstwa Rumuńskiego. 

Bukareszt 

Z okazji narodowego Święta ru: 
muńskiego, które w roku tym zbiega 
się z obchodem 10 tej rocznicy szczę- 
śllwego zrealizowania aspiracyj naro- 
du, zjednoczonego odtąd w swej 
wielkiej ojczyźnie, przesyłam najgoręt- 
sze życzenia dla Jego Królewskiej 
Mości króla Michała, rodziny królew- 
skiej, Rady Regencyjnej i dla całego 
zaprzyjaźnionego: królewstwa. 

( ) Ignacy Mościcki. 

Zacpairzenie h. skazańców po- 
lifycznych 

Do Min. Skarbu wpłynęły ostatnio 
prośby o zaopatrzenie szeregu osób, 
które za udział w ruchu niepodległo- 
šciowym więzione były przez rządy 
zaborcze i obecnie naskutek podesz- 
łego wieku oraz doznanych przeżyć 
nie są zdolne do pracy. 

Zaopatrzenia tym osobom  przy- 
znawane będą z Ogólnego funduszu 
przeznaczonego w roku bieżącym na 
ten cel w wysokości 1.700.000 zł. 

Kawalerzyści rumuńscy w War- 
szawie 

Dnia 11 b. m. o godz. 7 rano 
przyjechała do Warszawy rumuńska 
ekipa kawaleryjska, która przyjmuje 
udział w zawodach hippicznych w 
Poznaniu i w Warszawie. Kierowni- 
kiem ekipy jest gen. Comanescu, 
skład ekipy: płk. Sendrea, kpt. Con- 
stantinesku, k t. Aslan, por. Adam, 
Andrei i Pauline. Ekipa przywiozła 12 
koni, stanowiących własność ofice- 
rów. Po zatrzymaniu się w Warsza- 
wie - jeźdźcy rumuńscy wyjadą do 
Poznania na zawody  hippiczne, wra- 
cając do Warszawy przed terminem 
konkursów warszawskich dn. 1 czerwca 

Nuncjusz papieski u premjera 
Świfalskiego 

WARSZAWA 11.5 (tel, wł. „Stowa“) 
Nuncjusz papieski msgr. Marmaggi zło- 
żył w dniu dzisiejszym wizytę premie- 
rowi Świtalskiemu. 

Gen. Tessaro—K. O. P. 
WARSZAWA. 11.5 (tel. wł. „Słowa*) 

Minister Spraw Wojskowych podpisał 
w dniu dzisiejszym nominację gen. Tes- 
saro, dotychczasowego dowódcę dywizji 
w Kobryniu na dowódcę K. O. P. Sta- 
nowisko szefa Sztabu pozostaje bez 
zmiany. 

Inspekcja sanifarna gen. Sklad- 
kowskiego 

WARSZAWA. 11.5 (tel. wł. „Słowa”) 
W dniu dzisiejszym wyjechał do Białe- 
gostoku na inspekcję sanitarną minister 
Spraw Wewnętrznych gen. Sławoj 
Składkowski. W związku z wyjazdem 
p. Ministra lotne komisje sanitarne upo- 
ważnione zostały do doraźnego wymie- 
rzania kar za przekroczenia sanitarne 
ujawnione w hotelach i restauracjach. 

Zjazd „Sfrzelca” 

WARSZAWA. 11.5 (tel. wł, „Stowa“) 
W dniu jutrzejszym odbędzie się do- 
roczny zjazd Strzelca. W związku ze 
zjazdem spodziewane sa znaczne zmia- 
ny'w sferach kierowniczych Strzelca. 
Przedewszystkiem należy zanotować 
ustąpienie ze stanowiska prezesa Zarzą- 
du Głównego dr. "łuskiego, który ka- 
tegorycznie oświadczył, wobec odrzu- 
cenia jego rezygnacji przez 7arząd 
Główny, że ponownego wyboru nie 

Również przewidywana jest 
zmiana na stanowisku Komendanta 
Głównego. Dotychczasowy komendant 
pułk. Kierzkowski ma ustąpić a na jego 
miejsce ma być powołany gen. Rożen. 

Powróf min. Czerwińskiego. 

WARRZAWA, PAT. P. minister W. R. 
i O. P. dr. Czerwiński powrócił w dniu 
dzisiejszym z Poznania, dokąd udał się w 
dniu 9 maja w celu zapoznania się ze sta- 
nem prac w dziale szkolnym na powsze- 
chnej wystawie krajowej. 

. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń, 

  

Z ZA KORDOKÓW 

Ujawnienie sprawcy zamachu 
BERLIN, 11-V. PAT. Agencja Te- 

legraphen Union, na podstawie inior- 
miacyj, otrzymanych z litewskiego mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych, do- 
nosi, iż spodziewają się tam z całą 
pewnością wykrycia wśród arkesztowa- 
nych dońychcząs osób jednego ze 
sprawców zamachu па  Voldemarath. 
Główne podejrzenie skierowane jest 
na osobę studenta Wasi.iush, należą* 
cego do korporacji studenckiej Au- 
sziiumkai, zbliżonej raczej do ludo- 
wych socjalistów, niż do socjał-demo- 
kracji. Inni ańesztowani studenci rów- 
nież należą do różnych kbrporacyj 
studenckich, w znacznej mieńze prawi- 
cowych. Gdyby jednak podejrzenie 
przeciwko Wasiliusowi zpstało po- 
twierdzone, podkreśla korespondent 
Tel. Union, to równocześnie dowodzi- 
łoby to, że inspiratorów zamachu szu- 
kać należy 'w ikraju, a nie, jak to po- 

io przypuszczano, zagranicą. 
BERLIN, 11-V. PAT. Biuro Wolffa 

donosi z Kowria: W toku bea w 
sprawie /j4amachu na premjera. е- 
marasa, udowodnžono 4 osobom udział 
w tej zbrodni. Do 'tych osób należy 
również student politechniki Wisilius, 
który — jak wiadomo — w czasie 
ucieczki w drii1 8 maja, wskutek 'wy- 
buchu granatów ręcznych, został ciež- 
żo: pońaniony iw pierš i Agce. Wasilius, 
który przez noc ukrywał się w lasach 
koszedarskich i rajwo zgłosił się do 
urzędnika leśnego, został przewiezjo- 
ny przez, policję do Kowna, gdzie do- 
konano na riim operacji. Pomimo jod- 
niesionych ńan pozbstanie on prawdo- 

ie przy życiu. Wasilius odmó* 
wił złożenia jakichkolwiekbądź zeznań 
Przypuszczają, że chciał uciec do Pol- 
ski. Fotograiję aresztowanego Wasi- 
liusa pokagano rannemu kpt. Werbi- 
ckiemu, który poznał w nim jednego 
ze strzelających w dniu zamachu. 

Etha zamachu na premjera Woldomarasa. 
KOWNO, 11-V. PAT. „Rytas* dor 

nosi, że w ciągu ostatniej nocy doko- 
nano rewizyj i aresztowań wśród stu- 
dentów. Ogółem aresztowano 35 stu- 
dentów. — Kryzys w stanie zdrowia 
adoptowanego syna Voldembhrasa je- 
5 trwa. Wyznaczony na dzisiaj bal 

prasy został odwołany. — Zabity por. 
Gudinas został w dniu dzisiejszym, ro- 
zkazem prezydenta, miariowany kapi- 
tanem. 

Krwawa rozprawa W Szawlach 
BERLIN, 11-V. PAT. Biuro Wolifa do- 

nosi z Kowna, że wczoraj teroryści litew- 

scy Ruzgas, Markielis i Gawenas, którzy w 
dniu 21 kwietnia aresztowani zostali w Sza- 
wiach, uzbrojeni | w rewolwery i granaty, 
zostali skazani przez sąd wojenny na śmierć. 

Skazani wnieśli podanie o łaskę do prezy- 

denta Rzeczypospolitej litewskiej. „Vossische 

Ztg.* donosi po południu z Kowna, że pre- 

zydent Smetona nie uwzględnił podania o 

łaskę i że wyrok zostanie wykonany w nie- 

dzielę rano. 

Min. Bałodis w Fiólandji 
HELSINGFORS, 11-V. PAT. W da. 

wczorajszym przybył tu łotewski mi- 
nister spraw zagranicznych Balodis w 
towarzystwie szefa wydziału bałty- 
ckiego Ministerstwa spraw zagranicz- 
nych Muntersa. Pobyt Ministra Balo- 
disa w Helsingforsie nosi charakter 
rewizyty, związanej z ostanim poby- 
tem ministra Prokope w Rydze. W por- 
cie ryskim w imieniu rządu witał przy- 
bywających gości minister Prokope w 
towarzystwie wyższych urzędników 
ministerstwa spraw zagranicznych. W 
ciągu dnia minister Balodis złożył 
szereg wizyt oficjalnych oraz podej- 
mowany był przez prezesa Rady Mi- 
nistrów Muntersa. 

Łotwa niezadowolona z traktan Z 
Sowietami 

HELSINGFORS, 11-V. PAT. W 
czasie konferencji prasowej, która od- 
była się w poselstwie łotewskiem, mi- 
nister Balodis poświęcił specjalną uwa 
ge łotewsko-sowieckiemu traktatowi 
handlowemu, stwierdzając, iż dotych- 
czasowe jego wyniki nie wywołują by- 
najmniej na Łotwie zadowolenia.. — 
Przy realizowaniuwpostanowień trakta- 
towych, wyłaniają się nieustanne tru- 
dności. Mówiąc o stosunkach łotew- 
sko-estońskich, minister zaznaczyć, że 
rozwijają się one normalnie i nace- 
chowame są szczególną serdecznością. 
Najważniejszem zagadnieniem w sto- 
sunkach między obu państwami jest 
sprawa unji celnej, która z rozmaitych 
powodów nie mogła być dotychczas 
urzeczywistniona. W końcu wywodów 
minister podkreślił fakt zacieśnienia 
się stosunków gospodarczych między 
Łotwą a Szwecją. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

  

Uroczystości X-lecia istnienia Wielkiej Rumunii 
BUKARESZT, 11. V. PAT. W związku z uroczystym obchodem 10- 

lecia istnienia Wielkiej Rumunji panowało wczoraj do godz. 2w nocy wiel- 
kie ożywienie. 

Miasto było wspaniale iluminowane. Na głównych ulicach wstrzymano 
całkowicie ruch pojazdów z powodu olbrzymich tłumów ludzi, krążących 
po jezdniach. ; 

Na placach publicznych przygrywały orkiestry, przy dźwiękach której 
tłumy tańczyły. Rodzinę królewską, która uczestniczyła w galowem przed- 
stawieniu, zorganizowanem w teatrze narodowym, witały entuzjastycznie 
zgromadzone na ulicach tłumy. W dniu dzisiejszym dalszy ciąg uroczy: 
stości. 

Prezydeni Doumergue gościem króla belgijskiego 
BRUKSELA. 11 V. PAT. Jak podaje agencja Belga, prezydent Dou- 

mergue, odpowiadając na zaproszenie króla belgijskiego, złoży z początkiem 
września oficjalną wizytę na dworze belgijskim. 

Kardynałowie na audiencji u Papieża 
RZYM, 11 V. PAT. Papież przyjął obecnych w Rzymie kardynałów, 

py złożyii mu życzenia z powodu przypadającego jutro święta pontyfi- 
alnego 

Śniadanie na cześć legata papieskiego 
PARYŻ, 11. V. PAT. Prezydent Doumergue wydał Śniadanie na cześć 

„legata papieskiego. 
W śniadaniu wzięli udział nuncjusz papieski, kardynał Dubois, mini- 

strowie Briand i Poincare oraz wiele wybitnych osobistości z pośród do- 
stojników kościelnych i przedstawicieli władz wojskowych i cywil- 
nych. 

Zwłoki Ś. p. por. Szałasa w drodze do Polski 
BEYROUTH, 11. V. PAT. Dziś złożono na statek „Azja” trumnę ze 

zwłokami Ś. p. por. Szałasa. Trumnę przykryto sztandarem polskim i 
wieńcami żałobnemi. W uroczystości wziął udział konsul Zbyszewski i 

„ przedstawiciele kolonji polskiej. 

Zaszezytne odznaczenie 
PARYŻ, 11 V. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu akademii sztuk pię- 

knych przyszło zawiadomienie, że Paderewski odznaczony został wielkim 
krzyżem Legji Honorowej. 3 

Na tropie mordecy red. chlegla 
у WIDEŃ, 11.5, Tat. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Białogrodu: „Vreme* dono- 

si z Ueschueb, że tamtejsza policja aresztowało pewnego człowieka, ukrywającego 
się tam pod fałszywem nazwiskiem, kfóry zamierzał uciec do Białogrodu. Rysopis te- 
go osobnika zgadza się z rysopisem mordercy redaktora Schlegla. 

Obłąkańczy czyn podolicera 
WIEDEŃ. 11.5, Pat. Dzienniki donoszą z Białogrodu, 'że w czasie wykładów w 

szkole podoficerskiej pewien podoficer zastrzelił kapitana, poczem dał !jeszcze kilka 
strzałów, raniąc porucznika, tudzież jednego*ze swych kolegów. Po dokonaniu tego 
czynu mordercą popełnił samobójstwo. Powodem krwawego zajścia była zemsta osobist?. Skufki frzęsienia ziemi w Persji 

A PARYŻ. 11.5 Pat Według informacyj z poselstwa perskiego ostatnia katastrofa 
trzęsienia ziemi zniszczyła wszystkie budynki mieszkalne w miejscowości Bodźnurd i 
Szirwan. Zginęło 2 tys. osób. Prócz tego jest wiele rannych. 

Podróż króla Fuada do Europy 
„BERLIN. 5.V Pat. Jak donosi prasa berlińska, król egipski Fuad opuści Alek- 

sandrję w dniu 2 czerwca na pokładzie swego jachtu. prywatnego „Mahrusa“ i uda 
się do Europy Król Fuad ma odwiedzić najpierw Włochy, a następnie udać się 
do Niemiec, gdzie ma zatrzymać się przez 12 dni, z których 3 dni mają nosic charak- 
ter oficjalnej wizyty. 

W przededniu zaburzeń w Kurdisfanie 
LONDYN. 11.5. Pat. Według doniesien z Persji południowej możliwem jest, że 

zaburzenia w Kurdistanie rozszerzą się. Rząd perski wydał szereg zarządzeń zapo- 
biegawczych i panuje nad sytuacją. 

Tajemnicza przesylka. 
BIAŁOGRÓD, 11 V, PAT. Komisarz policji na dworcu w Niszu, zawiadomiony 

przez funkcjonarjuszy, że z walizy, złożonei onegdaj w magazynie, wydobywa się 
silny, cuchnący odór, polecił otworzyć walizę, w której znaleziono zawinięty w słomę 
korpus młodego mężczyzny, bez głowy i nóg, odciętych powyżej kolan. Walizą byłą 
wysłana z dworca białogrodzkiego w dniu 7 maja i zaadresowana była do dr. Pa- 
włowicza w Niszu. Dr. Pawłowicz jest w Niszu nieznany. Policja wszczęła śledztwo. 

Echa wypadków pierwszomajewych 
BERLIN, 11 V. PAT. Komunikat półoficjalny donosi, Ęże ambasador niemiecki 

w Moskwie dokonał wczoraj zapowiedzianej demarche w sprawie mowy komisarza 
spraw wojskowych Woroszyłowa, atakującej ministrów socjalistycznych rządu Rzeszy 
w związku z demonstracjami przed niemieckim konsulatem generalnym w Leningra- 
dzie. Rząd sowiecki miał oświadczyć w odpowiedzi ambasadorowi niemieckiemu, że 
komisarz wojskowy Woroszyłow bynajmniej nie miał zamiaru mieszać się w swej 
mowie, ogłoszonej w dniu I maja, do niemieckich spraw wewnętrznych. Pozatem 

rząd sowiecki miał przyrzec przeprowadzenie dochodzenia w sprawie karykatur, przed- 
stawiających różne wybitne osobistości niemieckie które były użyte przy demonstra- 
cjach pierwszomajowych. 

Oszust podający się za cesarzewicza 
PARYŻ, 11 V. PAT. „Petit Parisien* donosi z Metzu, że zatrzymano tam włó- 

częgę, który posiadał przy sobie dokumenty, pochodzące rzekomo z byłego dworu 
rosyjskiego. Włóczęgą oświadczył, że jest synem byłego cesarza i nazywa się Ale- 
ksiej Mikołajewicz. Włóczęga zostanie poddany badaniom psychjatrycznym. 

Dalsze porażki polskich fenisistów 
WARSZAWA, 11 V. PAT. W drugim dniu meczu eliminacyjnego 

o puhar Davisa pomiędzy Polską a Anglją Crole Rees i Eames (Anglją) 
zwyciężyli Stolarowa i Lotha (Polska) w stosunku 6 : 1, 6 : 4, 6 : 3. 

Czytajcie Myśl Ulorarstwową 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 
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Kia dokonał zamachu? 
Zamach na profesora Voldemara- 

sa, premjera Htewskiej republiki, był 
niewątpliwie jednem z większych wy-. 
darzeń doby politycznej. Strzały, gło- 
śnem echem obiły się-o szpalty euro- 
pejskiej prasy. Dziś sprawa zamachu 
obiaca się wokół zasadniczego pyta- 
nia: kto byli teroryści? — Dotych- 
czas stawiano najróżniejsze hipotezy. 
'Dopiero w dniu dzisiejszym nadeszły 
konkretniejsze nieco informacje, które 
wydają się wskazywać, że policji ko- 
wieńskiej rzeczywiście udało się już 
natrafić na ślad przestępców. jeżeli 
prawdą jest to, co donoszą depesze 
nocne, te stwierdzić należy, że prawda 
ta napewno. do. gustu czynnikom rzą- 
dowym w Kownie nie przypadnie i że 
woleliby om, iżby raczej winnych nie 
złapano nigdy. 

Nie trzeba być bowiem głęboko w 
sprawach kowienskich  zaawansowa- 
nym, ażeby móc przewidzieć głosy i 
enuncjacje półurzędowe, pozamacho- 
we, kowieńskie — gdzie szukać spraw 
ców zamachu? gdzież, jak nie w Pol- 
sce jak nie w Wileńszczyźnie jak nie 
po tamtej stronie knji demarkacyjnej! 
Naturalnie już drugiego dnia mieliśmy, 
manifestację w Kownie, która się za= 
raz w antypolską przerodziła. Polska 
— piszą gazety, — pódtrzymuje emi- 
grantów, Polska. płaci: im za czyny te- 
rorystyczne, Połska posyła ich z bom- 
bami do Kowna! — Niech tam sobie 
piszą!... Przyzwyczailiśmy się do tego 
przez lat dziesięć upartej, wściekłej 
demagogji antypolskiej uprawianej w 
Kownie. — Nas jedniak w Wilnie, któ- 
rży mimo stanu wojny, mimo krzywd 
doznanych, nie przestaliśmy czuć 
wspólnie tej naszej litewskiej ziemi, 
smuci, jedynie i przeraża ta bezdenna 
płytkość, ten niepoważny szablon 0- 
ceny wypadków  kowieńskich przez 
kierownicze czynniki litewskie. 

Sam zamach na Vołdemarasa i fakt 
i metodę tej walki i cel jej ostateczny 
potępić musimy aż nadto oczywiście, 
ale niepodobna zafrzeczyć, iż. tego 
rodzaju chorobliwe objawy życia pań- 
stwowego wypływają z chorobliwego 
stanu całego państwa. Staliśmy na 
stanowisku, że rząd dzisiejszy Litwy 
jest lepszy niż poprzednie, że z le- 
pszych założeń wychodzi dokonywu- 
jąc zamachu stanu w grudniu 27-go, 
Ale czas ten „czas”, na który tak pre- 
mjer Vokdemaras lubi się powoływać, 
robi swoje... źle jest w państwie - 
tewskiem i gonzej z rokiem każdym. 
A czy właśnie przyczyną tego zła nie 
jest ta płytkość w ujmowaniu zaga- 
dnień państwowych pierwszorzędnej 
wagi zarówno w polityce wewnętrznej 
jak zagranicznej? Zgóry przewidziany 
szablon, który nie cierpi sprzeciwu, 
który nie znosi krytyki. Wszystkiemu 
zawsze winna Polska. Przeszłe trady- 
cje? — O tych wspominać nie wolno. 
— Przyszłość Litwy? — o tem nie 
należy myśleć. 

Nie chcemy tu bronić Polski, ani 
pierwszymi krzyżować szpady a zda- 
ma wypisywane w pismach kowień- 
skich, lecz tylko stwierdzić bolesny 
fakt, że ci, którzy za linją demarkacyj- 
ną kierują ziemią litewską czasami ro- 
bią to niepoważnie. 

Mimo całej teorji o „fachowym 
charakterze zamachu na premjera Vo|- 
demarasa, co miało być wstępem do 
twierdzenia, że dokonali ga płatni 
ajenci zawodowi „,z, tamtej strony* — 
śledztwo wskazuje, że sprawców szu- 
kać należy wewnątrz samego Kowna. 
Ita okoliczność właśnie nas smuci, a 
smucić powinna i czynniki miarodajne 
Kowna. Gdyby zamachu dokonali t. 
zw. „pleczkajtisowcy“ przejśćby nad 
tem można do porządku dziennego. 
Zbyt bowiem wyraźne posiadają obli- 
cze ci emigranci socjalistyczni. Gorzej 
jest natomiast, iż ferment ogólny sięga 
aż tak głęboko na Litwie. m. 

SEO REECE TA TAN РИ EEK 
TANIO! 

l Najlepsze farby,  pokost, 
pendzie, szczotki i t. p. 

oraz farby ochronne do mostów 
żelaznych i drewnianych poleca 

SKŁAD FARB 

į Franciszka Rymaszewskiego 
a Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35. -0 
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POSTAWY. 
— Dzień 3-go maja w Postawach, jak 

zwykle od szeregu lat, obchodzono uroczy- 
ście. Domy, jak również siedziby wszystkich 
organizacyj społecznych i urzędy były deko- 
rowane i iluminowane. W wigilję 3-go maja 
odbył, się capstrzyk orkiestry straży ognio- 
wej i przy udziale stowarzyszenia młodzie- 
ży polskiej, hufcu szkolnego, straży ognio- 
wej i masy ludzi z pochodniami przedefilo- 
wało po ulicach Postaw. 3-go maja już od 
samego rana, przy pięknej wiosennej pogo- 
dzie, tak długo upragnionem ciepłem  tłu- 
my ludzi snuły się po ulicach o wesołych, 
uśmiechniętych twarzach. 3-ci maj w Posta- 
wach ma już swoje tradycje, w dniu tym 
tłumy wieśnia_cze, przeważnie młodzież, 
ściąga z okolicznych wsi do Postaw, na 
różnego rodzaju zabawy  urządzane przez 
miejscową inteligencję. 

Uroczystość jak zwykle rozpoczęła 
się nabożeństwem. Śliczny, w gotyckim sty- 
lu kościół w Postawach, zapełnił się modlą- 

_ cymi; w karnych szeregach w głównej na- 
" wie widzimy, stow. młodz. podska męska i 
"żeńska; strzelcy, szkoła powszechna stow. 

/ „Kultura”, na przedzie na ustawionych krze- 
‚ sełkach zasiada elita postawska na czele z 

p. starostą. Uroczystą mszę odprawił pro- 
boszcz z Żadziewicz ks. Al. Pieślak, któ- 
ry wygłosił kazanie. Nadiugo w sercach słu+ 
chających pozostaną sława jego. 

Po nabożeństwie uformował się pochód. 
Na przedzie orkiestra straży ogniowej, da- 
lej z karabinami na ramionach kroczy dziar- 
sko młodzież: hufiec szkolny, stowarzysze- 
nie młodz. polskiej Strzelec, dalej szkoła 
powszechna  postawska ze sztandarem 
(dar byłego starosty p. Obrockiego), szkoła 
dwuklasowa z Zabucza przybyła z odległo- 
ści 8 klom. ze swym kierownikiem p. Pru- 
szyńskim (cześć p. Pruszyńskiemu), szkoła 

. żydowska i hebrajska, stow. młodzieży pol- 
skiej żeńskiej, Tow. Kultura ze sztandarem, 
straż ogniowa w nowych mundurach i heł- 
mach świetnie się prezentowała, za ostatnie 

_ czasy straż ogniowa mocno zaczęła rozwi- 
jać się pod kierownictwem prezesa tej stra- 

y p. Stanisława  Hołorubca i komendanta 
Bobowskiego. Dalej przedstawiciele organi- 
zacyj społecznych jak to: Koło P. M... 
Szkoln., Patronat stow. młodz. polsk., strzel- 
<a, chrześcijańskiej spółdz. Banku Ludowe- 
go, spółdzielni - rolniczo-handlowej „Wygo- 
da”, spółdzielni spożywców „Ziarno”, Ka- 
sy Stefczyka, kasy komunalnej, przedstawi- 
cieli urzędów cywilnych i wojskowych na 
czele z p. starostą Niedźwieckim i majorem 
Kamińskim. Tak uformowany pochód  ru- 
szył przy dźwiękach marszu „My pierwsza 
brygada” ku grobowi Nieznanego Żołnierza, 
tam miłodzież złożyła wieniec... orkiestra 
odegrała hymn... i pochód ruszył dalej ku 
domom, gdzie ongiś prześladowany przez 
Moskali, ukrywał się Marszałek ilsudski. 
Tam ustawiono trybunę, z której w gorą- 
cych słowach przemawiał p. Józef Kęsto- 
wicz o znaczeniu Konstytucji 3-go maja dla 
ludu, w prostych, a zrozumiałych dła wszy- 
stkich słowach przekonywał, że lud cały, 
bez różnicy narodowości, stanu i wyznania, 
powinien brać udział w tem święcie, gdyż 
dichwała Konstytucji 3 maja przed stu trzy- 
dziestu laty w owe czasy była znamien- 
na, gdyż Konstytucja 3 maja zapowiadała, 
przedświt wielkich wolności dla wszystkich 
narodów, zamieszkałych w obrębie Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, wtenczas kiedy jeszcze 
w innych państwach o tem nie myślano. 

Na zakończenie wzniósł okrzyk na cześć 
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta pod- 
chwycony przez tłumy, orkiestra odegrała 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. A że trybuna 
była ustawiona, tuż przy. domu, gdzie ongiś 
przebywał Marszałek Piłsudski, wskazując 
okno, z którego ongiś przyglądał się tłumom 
Judu tutejszego, zjeżdżającym się na rynek, 
swemi siwemi oczyma analizując, czy kie- 

dyś można będzie rozliczać na nie. i wzniósł 
okrzyk na cześć tego Wielkiego Człowieka, 
twórcy armji polskiej, podchwycony z wiel- 
kim entuzjazmem przez tłumy, co dowodzi 
jak popularny jest ten człowiek u nas na 
Kresach. Niech żyje Marszałek Piłsudski — 
miech żyje powtarzano kilka razy. 

Następnie odbyła się defilada. 
O godz. 3-ej po poł. na placu ćwiczeb- 

nym odbyły się pod kierown. komend. p. p. 
Chorążaka i komendanta strzelca Korubskie- 
go zawody sportowe i różnego rodzaju za- 
bawy ludowe. Wieczorem o godz. 6-ej aka- 
demja w Domu Ludowym K.P.M. ET 
przemawiał p. starosta Niedźwiecki, poczem 
były deklamacje, śpiewy, sztuczka scenicz- 
na odegrana przez S.M.P. „Gdy zabłysnął 
nam maj”, żywy obrazek i nakoniec orkie- 
stra mandolinowo-bałałajkowo-gitarowa pod 
batutą p. majora Kamińskiego. Po akade- 
nji zabawa ludowo-taneczna przeciągnęła 
się poza północ. Na tem się zakończyły 
uroczystości „3 maja. Miejscowy. 

RYMSZANY p. Brasławski. 

— Smutne wspomnienie przeszłości i te- 
raźniejszej rzeczywistości. Kiedyś, niebar- 
dzo tak dawno, w 1920 r. kiedy chmury boł 
szewickie zalewały naszą Ojczyznę, garstka 
wymęczonych żołnierzy - legionistów stoczy 
ła bitwę z duzym kawaleryjskim oddziałem 
bolszewickim na polach wsi Wałuny, odle- 
głej o 4 klm. od miasteczka Rymszany. 

Rezultatem tej utarczki zostało kilku za- 
bitych, część dostała się do niewoli, a 
część ratowała się ucieczką.  Bolszewicy 
jeńców zaprowadzili do dołów, skąd lud- 
ność miejscowa brała żwir dla naprawy 
dróg (u jeziora Pruta) i tam w okrutny 
sposób ich zamęczyli. Po dokonaniu ohyd- 
nego mordu, kaazli wieśniakom ze wsi Weł- 
ny pogrzebać jak poległych, tak i zamęczo- 
nych. Gdy przyszli SNES grzebač zamę- 
czonych, dwaj legjoniści jeszcze żywi, lecz 
ciężko ranni, słysząc mowę polską wieś- 
niaków, poczęli prosić о ratunek, lecz, bę- 
dący przy tem dwaj bolszewicy, kazali tako 
wych żywcem zakopać.  Wieśniacy stawi- 
li się opornie temu rozkazowi, a gdy nie 
pomogły i groźby, to bołszewicy zabrali na 
wóz rannych i powiežli w stronę wsi Pru- 
ci, gdzie po drodze za zašciankiem Prutet- 
ka ich zamordowali. 

Miejscowa ludność zaopiekowała się te- 
mi mogiłami jak poległych, tak i zamęczo- 
nych, ogrodziła drutem mogiły, postawiła 
małe drewniane krzyżyki i znalazł się ktoś, 
kto ręką zmęczoną od pracy zawiesił na 
krzyżach blaszane tablice z okolicznościowe- 
mi wierszami, jak to: „Spij żołnierzu w cie- 
mnym grobie“ lub na mogile jednego żoł- 
nierza wierszyk taki: „Miłe moje dziatki, 
gdy nastanie piękny maj, to przynieście na 
grób mój kwiatki, bo jam poległ za nasz 
kraj“ i inne wiersze, w których autor przema 
wiał do serca ludu. 

Lecz czas robi swoje, krzyżyki podgni- 
ły, ogrodzenie zaczęło rozwalać się, a tabli- 
ce poczerniały, mogiły bohaterów zostały 
opuszczone — wszyscy o nich zapomnieli. 

Wówczas z inicjatywy p. N. (który nie 
mógł spokojnie spać, że mogiły W. P. opu- 
szczone). został zorganizowany Komitet, 
wybrany z miejscowej ludności, który zajął 
się przygotowaniem przeniesienia zwłok po- 
ległych i zamęczonych bohaterów na cmen- 
tarz do Rymszan. 

Na pierwszem posiedzeniu komitetu był 
wybrany (z trzech projektów) projekt po- 
mnika i najodpowiedniejsze miejsce na 
cmentarzu (łączka obsadzona z czterech 
stron krzewami), omówiono sposób zebra- 
nia potrzebnych funduszów i sposób zorga- 
nizowania uroczystego pogrzebu z tem, że 
komitet miał zaprosić przedstawicieli ma- 
cierzystych pułków poległych z orkiestrami 

0 POJMOWANIE MIGKIEWICZA 
Kiedy się kładzie u góry artykułu 

ten tytuł, zapytać należy czy pojmo- 
wanie Mickiewicza może nasuwać ja- 
kieś trudności i czy sam wyraz „poj- 
mowanie* oddaje treść naszego sto- 
sunku do poezji i życia Mickiewi- 
cza. 

* Zacznijmy od pytania drugiego. 
Tu bez długich wywodów dojdziemy 
do wniosku, że w całym naszym Sto- 
sunku do Mickiewicza, od chwili kie- 
dy umarł, kiedy przecięły się pora- 
chunki, wytwarzane na tle współżycia 
z żywym człowiekiem, z człowiekiem 
zwłaszcza, którego działalność była 
jednym wielkim aktem woli czynu, od 
chwili tej w ocenie dorobku życia i 
twórczości Mickiewicza górę wzięły 
*czynniki uczuciowe, rozpalone do naj- 
serdeczniejszego, najbardziej gorącego 
uwielbiania warunkami « niewoli polity- 
cznej. Od tej strony, od strony hoł- 
du dla poety i hołdu dla niepodleg- 

, łościowych dążeń działacza nastawiały 
się z pokolenia w pokolenie uczucia 
powszechne, czas opromieniał legendą 
wielkość słowa i czynu, nauka i ba- 
dania wykreśŚlały tę właśnie linję sto- 
sunku do Wieszcza. Specyficzne wa- 
runki polityczne, ciężar niewoli * naro- 
dowej, pogłębiał uczuciową spójnię z 
Mickiewiczem, wyostrzając naszą wra- 
żliwość na te przejawy twórczości i 
życia Mickiewicza, które najłatwiej 
trafiały do ówczesnych usposobień, 
najmocniejszy oddźwięk wywoływały 
w powszechnym nastroju. 

To nastawienie zarówno w pow- 
szechności polskiej jak i w nauce ofi- 
cjalnej wytknęło na czas długi škieru: 
nek i metodę badań, polegającą na 
wydobyciu jednolitego, zwartego tonu 
z życia i pism Wieszcza „Ku pokrze- 
pieniu serc'. To, czego nie zna wo- 
xóle,jlub zaznały tylko niektóre litere- 
tury i do tego w mierze nieznacznej, 
wysunięcie na czoło, w charakterze 
cech reprezentacyjnych, jednolitości 
pieśni i czynu Poety, jednolitości 
patrjotycznej, narodowej, zostało u 
nas wzmocnionę przez charakter lite- 
ratury polskiej, charakter wybitnie 
polityczny, a przez ten stosunek do 
Poety usunęło w cień sporą dziedzi- 

nę jego życia i twórczości będącą za- 
zwyczaj w badaniach innych narodów, 
równorzędnym do  patrjotycznego 
czynnikiem zainteresowania. 

Tak urastał monolit, posąg z je* 
dnej bryły, bez skaz i zmaz, „usuwa: 
jąc w cień człowieka, złożonego z 
włókien nerwów, z namiętności, poru- 
szających nim, ze wzlotów i potknięć 
życia. W tak ujętym człowieku i po- 
ecie nie było miejsca na dokładną 
rekonstrukcję rzeczywistości, па od- 
malowanie całego obrazu, wraz z dro- 
biazgami, dorzucającemi snop Światła 
na pełnię człowieka. 

Kształtowanie życia i twórczości 
Mickiewicza w posąg,  uszczuplało 
prawdziwość obrazu jego rzeczywi- 
śtego, tak jak wysuwanie cech patrjo- 
tycznych i etycznych jego poezji, usu- 
wało w cień jej nieprzemijające, wie- 
czne walory artystyczne. 

Z pokolenia w pokolenie sąd ten 
urastał i utrwalał się, nie poddając 
się czasowi. Przyjmowano go bez 
zastrzeżeń. Mały wyjątek : uczyniono 
na odcinku bardzo osobistym — м 
zakresie wierzeń religijnych. Przez 
czas długi okres Towiańszczyzny w 
życiu Mickiewicza nie był rozumiany, 
lub był opacznie przedstawiany. 

Zanim badania źródłowe wyświet- 
lity możliwie objektywnie i wyczerpu- 
jąco naukę Towiańskiego, błąkał się 
w monograijach i studjach o Mickie- 
wiczu sąd, który umniejszał jego 
wielkość niesłusznie, lub niesprawied- 
liwie sądził  Towiańskiego, dając 
upust ortodoksji religijnej, bynajmniej 
przez Towiańskiego niekrzywdzonej. 

W miarę postępu tych badań źród- 
łowych (Zdziechowski, Pawlikowski, 
Pigoń, Gąsiorowska-Szmydtowa, Bo- 
leski) rodziła się zdrowa reakcja 
przeciw zapoznawaniu wysokiej war: 
tości okresu mistycznego u Mickiewi- 
cza, co znalazło między innemi bar- 
dzo namiętny wyraz w broszurze 
Stanisława Szpotańskiego p. t. „O 
pojmowanie Mickiewicza” i w innych 
głosach nauki. ‚ 

Z chwilą odzyskania? niepodlegto- 
ści i w momencie wspaniałego rene- 
sansu Mickiewicza w Polsce, znalazł 

\ 

Po wyborach W 
Dow*adujemy się, że po zebraniu 

walnem Bratniej Pomocy z dn. 9 b. m. 
1929 r. przewodniczący Bloku Reform 
Samopomocowych kol. Henryk Dem- 
biński wystosował pismo treści nastę- 

pującej. 
Do zarządu Bratniej Pomocy P. 1. A. 

* _ U.S.B. w Wilnie. 
Wobec niezgodnych z prawdą zarzutów 

jakiemi posługiwały się Międzystowarzysze- 
niowy Blok Gospodarczy i Komisja Między- 
kursowa studentów medyków chrześcijan w 
walce wyborczej przed nadzwyczajnem wal- 
nem zebraniem Bratniej Pomocy dn. 9 maja 
1929 r. i wobec tego, że zarzuty te nie do- 
tyczyły jedynie mojej osoby ale szeregu or- 
anicyj wchodzących w skład Bloku Reform 

8 Sato ch i całej mojej publicznej 
działalności na terenie ratniej Pomocy, 
zwracam się do Zarządu Bratniej Pomocy 
P. M. A. U. S. B. z prośbą o wyznaczenie 
sądu koleżeńskiego, któryby tę sprawę nie- 
słusznych i oszczerczych zarzutów mógł roz 
patrzeć. W razie nieuwzględnienia powyż- 

szej prośby przez zarząd Bratniej Pomocy 
do dnia 15 maja 1929 do godziny 12-ej w 
południe, będę zmuszony zwrócić się z tą 
sprawą do J. M. Rektora. 

Do wszelkich pertraktacyj z zarządem 
Bratniej Pomocy w sprawie ewentualnego 
powołania i składu owego sądu, upoważniam 
kolegów: Rusieckiego Bernarda i Święcickie- 
go Józefa. 

| Oddział w 
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® 
i sztandarami na dzień pogrzebu, Został na- 

wiązany kontakt z urzędem opieki nad mo- 

giłami poległych przy województwie i usta- 

lono czas pogrzebu w jesieni 1929 r., jak 

zaznaczył kierownik tamtejszego urzędu p. 

inż. N.., że kredyty są obecnie wyczerpa- 

ne, a nowe będą udzielone .tylko w jesieni. 

Tymczasem w dniu 11 kwietnia, jak 
piorun z jasnego nieba, spadł jakiś pan, 

wziął robotników, częściowo wykopał zwło- 

ki, przewiózł je na cmentarz i pogrzebał w 

najnieodpowiedniejszem miejscu, u stóp gro- 

bów niemieckich, przy płocie, jakby nie bo- 

haterów a skazańców, uniemożliwiając w 

przyszłości postawienie najskromniejszego 

pomnika, gdyż odległość między „ grobami 

bohaterów, a grobami niemieckich żołnierzy 

jest około 20—30 centymetrów. 
Zapytujemy, komu zależało na tem, aby 

miejscowej ludności, która chciała w. jak- 
palto formie oddać ostatnią przy- 

sługę bohaterom i męczennikom i pogrzebać 
w najpiękniejszem miejscu cmentarza, oraz 
postawić pomnik, — uniemożliwić wykona- 
nie swego zamiaru? Czyja to ręka działała? 

Szałtinis. 

KA 

się nowy, inny punkt widzenia w sto- 
sunku do Wieszcza. Pogłębiał on na- 
Szą wiedzę, nasz stosunek uczuciowy 
do Mickiewicza, ale jednocześnie roz- 
Szerzał ramy widzenia tego olbrzyma 
w poezji i w życiu, p RES 

Z umocowanej najracjonalniej i 
najzdrowiej pozycji, którą dało odzy- 
skanie wolności politycznej i wskrze- 
szenie państwowości polskiej, spojrza- 
no na życie i poezję Mickiewicza, wy- 
dobywając z nich nowe wartości ludz- 
kie i artystyczne. 

Ukazały się dwa głosy o poecie, 
które oświetliły Mickiewicza nanowo i 
głębiej jeden od strony życia, drugi 
od strony twórczości. Oba głosy jako 
przedmowy do nowych ;wydań pism 
Mickiewicza *) 
‚ Boy-Żeleński całą swą rozprawę 
jedną z najdoskonalszych, jakie zna 
krytyka polska, poświęca stosunkowi 
naszemu do Mickiewicza. Zabiera głos 
jako „najskromniejszy z ludu czytel- 
ników, zarazem "namiętny czciciel po- 
ety“. Oto jego linja rozumowania: 
szereg rzeczy spiskuje przeciw bezpo 
Šredniošci naszego odczuwania. Prze- 
dewszystkiem szkoła z nieumiejętne- 
mi i nieżywemi metodami nauczania. 
Czcząc w Mickiewiczu symboł woli 
życia, pielgrzymując, jak do (frumny 
Nieznanego Żołnierza, stanęliśmy wo- 
bec: możliwości uczynienia z Mickie- 
wicza nieznanego poety. Nigdy on nie 
należał do „normalnej* historji litera- 
tury. Tajemnica genjuszu wogóle, Mi- 
ckiewicza w szczególności tkwi w 
czem innem, niż w konwencjonalnej 
doskonałości. Właściwość naszej ra- 
sy sprawia zapewne, że niema u nas 
niepohamowanego dążenia od prawdy 
do przejrzenia ustroju i mechanizmu 
duszy ludzkiej, w przeciwieństwie na- 
przykład do literatury francuskiej, tak 
głęboko odsłaniającej duszę człowie- 
ka od Montaigne'a do chwili dzisiej- 
szej. 

Ta nieśmiałość w dążeniu do 

    

*) Adam Mickiewicz: Dzieła pod re- 
dakcją prof. dr. Manfreda Karola, z: przed- 
mową Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1929 
Bibljoteka Arcydzieł Literatury. 

Adam Mickiewicz. Poezje, wydanie 
przygotował Stanisław Pigoń, Lwów 1929. 
Nakład Gubrynowicza i syna. 
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Bratniej Pomocy 
Z koleżeńskiem pozdrowieniem H. Dembiński 
Do P. Jana Ludomira Kłonieckiego Przewo- 

dniczącego Komisji Międzykursowej. 
W związku z umieszczonym w prasie 

listem otwartym sz. Pana, oświadczam, że 
nieprawdą jest, iż sz. Pan nie był obecny 
na sali podczas gdy prosiłem na nadzwy- 
czajnem walnem zebraniu Bratniej Pomocy 
P. M. A. U. S. B. dn. 9 maja 1929 r. o uja- 
wnienie nazwisk autorów oszczerczej ulot- 
ki podpisanej przez komisję Międzykursową 
studentów medyków chrześcijan, gdyż w 
chwilę potem przemawiał sz. Pan z tej sa- 
mej trybuny, z której wzywałem oszczerców 
do przyznania się i każdy z obecnych na ze- 
braniu kolegów obecność sz. Pana podczas 
mego oświadczenia może potwierdzić, je- 
dnak prawdą jest, że sz. Pan wyszedł z 
zebrania przed wznowieniem sprawy oszczer 
stwa w wolnych wnioskach, aczkolwiek 
wiedział, że wniosek wyrażający ubolewa- 
nie komisji Międzykursowej st. med. chrz. 
z powodu stosowania przez nią niewłaści- 
wych metod walki przedwyborczej i dysku- 
sia nad nim, zostały odłożone do tychże 
<olnych wniosków. Żadnych wyjaśnień od 
Pana żądać nie mogę do chwili oczyszcze- 
sia się z zarzutów oszczerstwa komisji, któ- 
rą Pan czuje się w obowiązku reprezento- 
wać, tembardziej, że bezpodstawność i nie- 
zgodność z rzeczywistością słów użytych 
przeciwko mnie w ulotce komisji Między- 
kursowej st. med. chrz. została przezemnie 
na zebraniu wałnem dn. 9 maja r. b. cał- 
kowicie udowodniona i przez nikogo nieza- 
kwestjonowana. H. Dembiński. 
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prawdy życia najdobitniej zaznaczyła 
się w stosunku do Mickiewicza. Utrwa- 
lono go w konwencjonalnie pomniko- 
wym kształcie, zapominając o całym 
Szeregu drobnych może, ale istotnych 
rysów, malujących go w pełni jego 
człowieczeństwa. Zapoznano to, że 
obok Fredry, jest on największym 
naszym humorystą, zapoznano i to, 
że przed nim kobieta w literaturze 
polskiej, tak jakby i nie istniała. Nad 
najważniejszym momentem jego życia 
—stosunkiem do powstania—milczkiem 
prześlizgiwano się. Tymczasem ten 
stosunek— „to najtragiczniejsza pasja 
ducha, z której poeta wychodzi zwy- 
cięzcą i złamanym zarazem*. Dalsze 
jego życie przypomina habit Robaka, 
pod którym Jacek okupuje swe winy. 
A dalej obok dziwnych zagadek jego 
twórczości i życia — przemiany Gusta- 
wa w Konrada, której pozostał wier- 
ny do końca, obok jego wzlotu, pa- 
sującego go do cierpienia za miljony, 
—,„Pan Tadeusz". Tworzy tu kontrast 
ze społeczeństwem nowoczesnem, Z 
jakim zetknął się w Paryżu, staje się 
pasterzem plemienia wychodźców, tę- 
skniących do ziemi obiecanej. W tej 
atmosferze Towiański staje się konie- 
cznością. Połączenie stanu, graniczą- 
cego z nawiedzeniem, z usposobie- 
niem realisty, jakim jest w listach, w 
korespondencji—oto nowy dowód je- 
go pełni duchowej, jego ludzkiego 
oblicza. W „Panu. «Tadeuszu* fjest 
Flersem puszcz litewskich. Pierwszo- 
rzędny komedjopisarz! I tak dalej i 
dalej, Co krok to nieoczekiwane po- 
łączenia, przeciwstawienia, zbieżności. 
Nie był więc to posąg z jednej bryły. 
„Mickiewicz to Ślepa siła wybuchająca 
niespodzianie, nawpół Świadoma sie- 
bie, nieoczekiwana”... „To człowiek 
ze swemi wzlotami i upadkami, to 
wielki twórca, kłórego nięszczęścia 
Ojczyzny wzbiły na najwyższy szczyt 
i złamały go na nim". 

Żąda tedy Boy-Żeleński odnowie- 
nia naszego stosunku do Mickiewicza, 
do „największego cudu, jakiego kiedy 
było świadkiem polskie życie”. 

— „Napisać na nowo'ten wzrusza- 
jący i patetyczny żywot, w którym 
poeta przez namiętność, upadki i mę- 
kę, błądząc i kajając się, i błądząc 

i Komunalna Oszczędnošci B 

a Kasa oprocentowuje B 
fl Oszczędności na 7 —9 proc. @ 
A m. Wilna B 
i ul. A. Mickiewicza B J 
a Nr. 11 Udziela pożyczek B 

i M. Wilno ręczy za wkłady i 

i wszelkie zobowiązania Kasy całym B 
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Krwawy posiew bolszewickiego czekisty 
Zgon Bohdana Kucharkowskie: o 

Straszliwy epilog tragedji barano* 
wickiej i bezprzykładnego mordu do- 
konanego przez dyplomatę sowieck. 

Wczoraj kilka minut po dwunastej 
zmarł w klinice Uniwersytetu Stefana 
Batorego Włodzimierz Bohdan — Ки- 
charkowski, referent administracyjny 
powiatu baranowickiego od rany otrzy 
manej z rewolweru bolszewika. 

Dowiadujemy się, że ostatnie chwi* 
le jego były niezwykle ciężkie. Od po- 
czątku ból głowy nie ustawał ani na 
chwilę — tak przechodziły tygodnie. 
Ból głowy, od którego ranny tracił 
przytomność. Dokonana operacja nie 
zdołała zatrzymać postępującego za” 
każenia. Były chwile, gdy zdawało się, 
że jest mu lepiej, jednakże straszliwa 
rana w mózgu jątrzyła się coraz bar- 
dziej. Onegdaj stracił przytomność, 
aby jej już nigdy nie odzyskać, jedno- 
cześnie nastąpił paraliż. Wczoraj 
zmarł. 

Pozostawił żonę, która w ostatnich 
dniach nie opuszczała łoża chorego w 
dzień i w nocy; matkę po tamtej stro- 
nie kordonu, którą zarówno jak dwuch 
swoich braci uczniów gimnazjum w 
Gródku Jagiellońskim utrzymywał ze 
swych skromnych poborów  stužbo- 
wych. W tej chwili wszystkie te oso- 
by znalazły się bez środków do dal- 
szej egzystencji. — Dlaczego? — 

Dlatego, że czekiście, bolszewickiemu 
ajentowi w szacie dyplomaty wypadła 
służbowa droga przez Baranowicze i 

dlatego, że urzędnikom państwa pol- 
skiego wypadło udzielić mu opieki i 
ochrony. — Cynicznie spokojni są ci 
bolszewicy dziś z tamtej strony bez- 
czelnie chowając się za prowokacjami 
gażetowych i urzędowych enuncjacyj 
antypolskich. 

Straszna, krwawa krzywda stała 
się kilku obywatelom Rzeczypospoli- 
tej. Czyżbyśmy tej krzywdy nie potra- 
fili naprawić choć częściowo, lub wy- 

musić takiego zadośćuczynienia, jakie 
godność państwa wymaga?... 

Jak wiadomo ranny Kucharkowski 
przez swego plenipotenta mecenasa 
amontta wszczął był zabiegi o od- 

szkodowanie materjalne, ale rząd so- 

wiiecki dotychczas gotowości takiej 
nie zgłosił. 

Pogrzeb tragicznie zmarłego Ku- 
charkowskiego nastąpi prawdopodob- 
mie we wtorek. W dniu dzisiejszym 
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w samemže swojem kajaniu, szedł 
do świętości. Amen." 

Napisane z siłą gorącego ukocha: 
nia poety, z porywającą ekspresją 
słowa, burząc przesądy i zakłamania 
studjum Boya-Żeleńskiego, zbliża do 
nas Mickiewicza, czyni go praw- 
dziwym, a zapewne i większym 
jeszcze w oczach naszych. Przesuwa 
ono dotychczasową perspektywę i 
choć nierównomiernie i szkicowo о- 
Świetla całość życia i twórczości po- 
ety, stawia nowe słupy graniczne w 
badaniach Mickiewicza. Że obejmują 
te słupy szerszy i przestronniejszy za- 
siąg widzenia —zbyteczne dodawać. 

Ideowo wiąże się z rozprawą Bo- 
ya-Żeleńskiego i poniekąd ją uzupeł- 
nia głos prof. Pigonia, poprzedzający 
nowe wydanie poezyj Mickiewicza. 
W sposób bardzo wnikliwy i bardzo 
piękny określa prof. Pigoń nowe war- 
tości poezji Mickiewicza, jakie należy 
w nowej perspektywie wydobyć z 
twórczości poety. „Trzeba sobie 
wcześnie i jasno zdać sprawę — po- 
wiada prof. Pigoń—że stosunek uczu- 
ciowy do wielkiej poezji wieku  ubie- 
głego ulegnie w obecnem pokoleniu, 
jak zresztą ulegał już i w poprzed- 
nich, pewnemu przesunięciu, że i on 
w non»ych cząsach i warunkach musi 
się przekształcić, musi być inny, choć 
będzie ten sam". Mickiewicz „słowem 
i czynem skodyfikował—niejako kon- 
stytucję Polski wieczystej, w prawo 
ujął stosunek powinności Polaka wo- 
bec ojczyzny. Już współcześni rozu- 
mieli, że przez wierną uległość temu 
prawodawstwu Mickien icza — budowni- 
czego Polski—my wszyscy z niego". 
Uświadamiamy to sobie. Ale z tem 
wszystkiem, tak go szacując „ujmuje- 
my przecież Mickiewicza zbyt wyłącz- 
nie, jednostronnie". Patrjotyzm stano- 
wi jego rdzeń główny, ale mniej za- 
to doceniamy, źe Mickiewicz „to gen- 
jusz religijny jeden z najpotężniejszych, 
jakich Polska wydała*„—,„A już па- 
dewszystko na odkrycie czeka wciąż 
Mickiewicz jako twórca piękna, jako 
artysta prawdziwie że zapoznany”. 
Poezja jego była wynikiem potężnej 
mocy twórczej; jak niedościgła i nie- 
zrównana, jak prawie nieosiągalna 
pozatem - mniej sobie zdajemy  spra- 

zapewnią ci fylko Kursy 

PRYLIŃ 
gdzie otoczą cię Opieką i dadzą mieszkanie 

otrzymaliśmy wiadomość, że na ро- 
grzeb wyjeżdżają z Nowogródka na- 
czelnik wydziału bezpieczeństwa dr., 
Przyborowski i starosta sosy a" 
p. Hryniewski. Z Baranowicz zaś sta 
rosta baranowicki p. Emeryk oraz de- 
legacje Sejmiku, Magistratu i Strzelca. 

  

We wtorek w Nowogródku i Bara- 
nowiczach odbędą się nabożeństwa ża- 
łobne za spokój duszy š. p. Bohdana 
Kucharkowskiego. m. 
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wę. „Nie wiele jeszcze pieczęci zdjęto 
z tajemnic artyzmu Mickiewicza”, 

Na tem polu badań niedaleko 
wyszło się poza  konstatacje St. 
Witkiewicza. „Nie została jeszcze ujęta 
—mówi prof. Pigoń—w pełnej swej 
głębi i rozległości odrębność jego 
wyobrażni twórczej, nie oświetlono do- 
statecznie wewnętrznego ustroju 
stworzonym przezeń tak rozlegle świe- 
cie piękna, wciąż jeszcze jednako 
zniewalającym męską  zwieztošcią 
konstrukcji, umiarem zwartej architek- 
tonicznie prostoty i uczciwością praw- 
dy artystycznej... Niezaprzeczone bo- 
gactwo obrazowości... walory muzycz 
ne i kolorystyczne—wszystko to za- 
sunęło się jakoś w cień poza owe 
wartości narodowo - wychowawcze. 
Czas wydobyć je stamtąd na jaśń 
uświadomienia i uznania”, 

Prof. Pigoń wyraża nadzieję, że 
współczesności naszej przypadnie 
nadrobić te zaniedbania przeszłości, 
że na tę dziedzinę nastawione dziś 
będą badania, zmierzające do wydo- 
bycia „pierwiastków czystego piękna, 
krysztalących się w litym bloku po- 
ezji'' Mickiewicza. | ; 

Jako bardzo znamienny objaw 
podkreślić należy, że studja Boya 
Żeleńskiego i proi. Pigonia, choć uka- 
zały się niezależnie jedno od dru- 
giego, zbiegają się w zagadnieniu 
bezpośredniedo stosunku uczuciowe 
go do Mickiewicza i tendencji ;odkry* 
cia nieznanego” poety. 

Że ten akord wspólny wyszedł 
jednocześnie od pisarza, najbardziej 
związanego Z :życiem, namiętnie dą* 
żącego do ujawnienia jego prawdy, i 
od badacza objektywnego, na polu, 
studjów nad Mickiewiczem tak dobrze 4 
nauce zasłużonego — Świadczy naj- 
lepiej o dokonanym szczęśliwie zwro- 

cie w pogłębieniu naszego Stosunku 
do Mickiewicza i trafności pojmowa- 
nia Poety w Polsce Wskrzeszonej, 

W. Piotrowicz. 
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Normy orjeniacyjine dla 

Ministerstwo Skarbu, mając na u- 
wadze, że stosowanie norm przeciętnej 
dochodowości gospodarstw rolnych 
przyczynia się do osiągnięcia równo- 
mierności pizy wymiarze podatku do- 
chodowego, okólnikiem L.D. V 2.155-2 
z dn. 19. 4. 1929 r. zarządziło, aby, 
tak jak w latach poprzednich również 
i przy wymiarze na 1929 r. stosowane 
były normy orjentacyjne, wydane dla 
szacowania dochodów z gospodarstw 
rolnych zarządzeniami Ministerstwa 
Skarbu: z dn. 11 kwietnia 1924 r. L. 
D.P.O. 244 - II i z dn. 10 maja 1924 
r. IA BPO. 569 = II. 

Poniewaž istota podatku dochodo- 
wego nie dopuszcza w zasadzie me- 
chanicznego ustalania podstawy wy- 
miarowej, 'a raczej przemawia za in- 
dywidualnem szacowaniem dochodu 
poszczególnych płatników — Mini- 
sterstwo Skarbu zwróciło uwagę władz 
skarbowych, że ustalanie dochodu na 
podstawie norm orjentacyjnych może 
mieć miejsce jedynie w wypadkach, 
kiedy mie będzie można  zuży- 
tkować do tego celu rachunków i 
zapisków płatnika lub też innych do- 
wodów, które płatnik przedstawi, 
względnie materjałów wymiarowych, 
któremi władza wymiarowa rozporzą- 
dza. 

Przy stosowaniu norm orjentacyj- 
nych władze skarbowe winny postępo- 
wać bardzo ostrożnie, unikać szablono- 
wego traktowania sprawy i — o ile 
możności — indywidualizować .po- 
szczególne jednostki gospodarcze z u- 
wagi na rozmaitość warunków produk- 
cji. ‚ 

Na specjalne indywidualizowanie 
zaslugują įednostki gospodarcze rolne, 
dotknięte w okresie miarodajnym do 

_ wymiaru podatku klęską nieurodzaju. 
Odnośnie takich gospodarstw winny 
być bezwzględnie stosowane zasady, 
podane w okólniku Ministerstwa Skar- 
bu z dn. 23 marca 1925 r. L. D.P.O. 
794 - II. 

Normy nie mogą mieć zastosowania 
do właścicieli gospodarstw wydzierża- 
wionych, których dochód stanowi po- 
brana tenuta dzierżawna, po potrące- 
niu wydatków, obciążających właś- 
'caciela, natomiast mają być one stoso- 
wane, gdy chodzi o ustalenie dochodu 
dzierżawcy, przyczem z ustalonego 
na podstawie norm dochodu winien 
być potrącony umowny czynsz dzier- 
żawny oraz wartość pieniężna innych 
świadczeń na rzecz Właściciela nieru- 
chomości. 

W wypadkach stosowania norm do 
chodowość I ha gruntu zasadniczo nie 
ma być określana wyżej 4 i pół centn 
metrycznych żyta, z wyjątkiem drob- 
nych rolników, o których mowa w u- 

' stępie 2 art. 15 ustawy o podatku do- 
chodowym, dla których norma 4 cent- 
nary z I ha nie może być przekroczo- 
na. Przekroczenie granicy (4 i pół 
cent m. żyta) może mieć umiejsce tylko 
w wypadkach wyjątkowa pomyślnej 
konjunktury gospodarczej, tudzież w 
gospodarstwach, posiadających wyso- 
ką kulturę rolną, jak np. specjalnie u- 
prawiających plantacje buraków cukro 
wych i t.p. co musi być wyczerpująco 
uzasadnione w protokule posiedzenia 
komisji szacunkowej. 

W związku z pawyższem Minister- 
stwo Skarbu uchyliło zarządzenia 0- 
kólnika z dn. 3 lipca 1928 r. L. D. V 

_ 8.787 - 1, dotyczące odrębnego szaco- 
wania dochodów z części gruntów, za- 
jętych pod uprawę buraków cukrowych 

Cechy zewnętrzne, rzekomo świad- 
czące o ogólnie pomyślnym ekonomicz 
mym stanie właścicieli gospodarstw 
rolnych, jak np. posiadanie samochodu 

  
     

   

szacowania dochodowo- 
ści gospodarstw rolnych. 

nie może uzasadniać jeszcze podwyż- 
szenia dochodu z gospodarstw rolnych 
gdyż już obecnie samochód nie może 
być uważany za przedmiot zbytku, a 
winien być uważany za zwykły środek 
komunikacyjny, kalkulujący się nieraz 
lepiej niż konie wyjazdowe. 

O ile chodzi o potrącanie od do- 
chodu, ustalonego na podstawie norm, 
odsetek od długów — władze skarbo- 
we miały na uwadze postanowienia 
okólnika Ministerstwa Skarbu z dn. 10. 
9. 1928 r. L. D. V 3.822 - 2. Zauważyć 
przytem należy, że żądanie władz wy- 
miarowych udowodnienia, iż dług za- 
ciągnięty został na cele gospodarcze, 
jest zbyteczne. 

Dla zachowania równomierności w 
opodatkowaniu gospodarstw rolnych, 
Ministerstwo Skarbu określiło na pod- 
stawie urzędowych danych  statysty- 
cznych, przeciętną cenę za 100kg. ży- 
ta z okresu gospodarczego 1927 - 28 
r. na kwotę zł. 41, z roku zaś kalenda- 
rzowego 1928 na kwotę zł. 40. Według 
tych cen ma być przeliczany na złote 
dochód określony w centnarach metry- 
cznych żyta na podstawie norm orjen- 
tacyjnych. Zastosowanie jednej z po- 
danych cen będzie zależne od tego, 
czy opodatkowanie następuje według 
wyników roku gospodarczego, czy też 
wedle wyników roku kalendarzowego. 

Wobec znacznych wahań cen żyta 

w zależności od momentu spieniężania 

plonów — pozostaje w mocy zarzą” 

dzenie. M-ra Skarbu z dnia 27. 6. 1928 
r. L. D. V 3647 - 2, zawierające pole- 
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NORIEK GOSPODLACZY ZIEW WSCHODNICH 
cenie aby w wypadkach gdy płatnik 
zmuszony był do spieniężenia plonów 
po cenach niższych od przeciętnych 
cen rocznych,. przyjmowane były ceny 
w-g których spieniężył urodzaje, przy- 
czem podatnik powinien mieć możność 
udowodnienia tego faktu  "wszelkiemi 
dostępnemi mu dowodami. (—) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Celowe zarządzenie. W związku z cię 
żkiem położeniem ekonomicznem i gospodar- 
czem ludności województwa wileńskiego 
dotkniętej obecnie klęską  nieurodzaju p. 
wojewoda wileński wydał okėlne zarządze- 
nie do wszystkich mu podległych władz i u- 
rzędów mające na celu ustalenie zasad po- 
lityki karno - administracyjnej i za podanie 
wytycznych jakiemi władze winny się kie- 
rować przy stosowaniu orzecznictwa. 
Wzmiankowane zarządzenie p. wojewody 
zaleca jaknajsezrsze praktykowanie i stoso- 
wanie systemu upomnień za nieznaczne wy- 
kroczėnia karno = administracyjnė, „stoso- 
wanie tej instytucji upomnień ma na wzglę- 
dzie i te okoliczności, że znaczna liczba ró- 
żnych ustaw, rozporządzeń i okólników utru- 
dnia zwłaszcza szerszym sferom ludności or- Р' 
jentowanie się w obowiązujących przepisach 
prawnych wobec czego uprzednie  upomi- 
nanie winnych będzie miało ważkie znacze- 
nie pedagogiczne uświadamiając obywateli 
czego czynić niewolno, nie należy i co sta- 
nowi wykroczenie. P. wojewoda zaleca dalej 
spowodowanie, aby wymierzanie kar admi- 
nistracyjnych w szczególności w trybie po- 
stępowania mandatowego (nakazy karne) 
w żadnym razie nie miało charakteru maso- 
wego, a posiadało cechy akcji celowej, a 
przy tem niesamoistnej, lecz związanej z ak- 
cją prowadzoną na innych polach, tak przez 
władze administracyjne jak i czynniki społe- 
czne, a mającej za zadanie osiągnięcie tego 
celu np. drogą popagandy, odczytów, ak- 
cji uświadamiania ludności i t.d., biorąc zwła 
szcza pod uwagę ciężkie materjalne i gospo- 
darcze warunki ludności tutejszej nawiedzo- 
nej klęską nieurodzaju. Jednocześnie zosta- 
ła zarządzona inspekcja działów karno - ad- 
ministracyjnych na terenie w szczególności 
na obszarze powiatu wileńsko - trockiego. 
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NIE LDECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 
ED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

nario Fotograiznych 

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

WILNO, 
Najstarsza firma w kraju 

Я egzyst. od r. 1840 
ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

ПМ   

Środa Literacka 
Na ostatniej Środzie Literackiej Zwią- 

zek Literatów gościł przedstawicieli Pen- 
Klubu i żydowskiego związku literatów. 

Pan Hulewicz powitał gości zaznaczając 
że wszelkie zbliżenia zaczynają się zwykle 
przez kulturę i sz-*kę. Poczem przemówił 
p. rektor Zdziechowski, wyrażając nadzieję, 
że ten pierwszy wieczór będzie początkiem 
zadzierzgnięcia bliższych stosunków pomię- 
dzy obu związkami. 

Sekretarz żydowskiego Pen-Klupu p. 
Eryk Merkin wygłosił bardzo ciekawy refe- 
rat „Przegląd dziejów literatury żydowskiej". 

Obecny język żydowski powstał w wie- 
kach średnich, z języka niemieckiego, he- 
brajskiego, aramejskiego, i słowiańskiego. 
Początków literatury żydowskiej należy szu- 
kać w XIII wieku. Pierwszy okres obejmu- 
jący 13, 14, i 15 wiek jest okresem truba- 
durów (szpilmanów) największy rozkwit 
przypada na wiek 14-ty. Drugi okres poku- 
ty religijnej obejmuje wiek 16, 17 i 18, w 
którym następuje rozpad tego typu litera- 
tury. Drugi okres z powodu wynalezienia 
druku zmienia swój charakter poezji na 
prozę, w tym też okresie następuje hegemo- 
nja żydów w Polsce. Z ksficem ośmnastego 
wieku powstaje nowy prąd dążący do oświe 
cenia, powstaje związek Haskala. Napoty- 
kając na silny opór w swojem społeczeń- 
stwie nowatorzy szukają sprzymierzeńców 
u rządów zaborczych, pozornie przychyłl. - 
nych, łecz w gruncie obłudnych i wrogich. 
Ten trzeci okres obejmuje około stu lat, 
"głównym jego reprezentantem jest Mendele 
Abramowicz, urodzony na Litwie. Pisał on 
po hebrajsku i po żydowsku, stworzył on 
odstawy współczesnego żydowskiego języ- 

ka literackiego. Charakter jego twórczości 
jest nawskroś pesymistyczny. Drugim wy- 
bitnym przedstawicielem Haskali jest Sza- 
Iem Alejchem, pochodzący z Ukrainy, pisarz 
ten niezmiernie płodny i poczytny, głównie 
satyryk i humorysta. Perec w swojej twór- 
czości przeważnie dramatów i nowel, szu- 
kał elementów woli, odpowiada  Wyspian- 
skiemu w naszej literaturze. Dalej idą Szo- 
lem Ach i inni. Po wojnie bierze gre ekspre- 
sjonizm, poezja bierze górę. ostatnich 
czasach Ameryka staje się centralą ruchu 
literackiego. 

Drugi referat wygłosił dr. Pinchas-Kohn 
„Ruch kulturalny żydów wileńskich". 

Wilno odgrywało zawsze dużą rolę w 
życiu kulturalnem i literackiem żydów, zwła- 
szcza od czasów Haskali Wilno uchodzi za 
jej symbol. Duży wpływ na rozwój kultury 
literackiej wśród żydów wywarł Uniwersy- 
tet wileński. Władze rosyjskie dążą do rusy- 
fikacji żydów. Podczas wojny za okupacji 
niemieckiej RE i rozwija się szkolni- 
ctwo żydowskie. Bibljoteka Straszuna jest 
jedną z najstarszych i najbogatszych. W ro- 
ku 1919 założone zostało przez  Anskiego 
Towarzystwo Historyczno-etnograficzne, 
tym czasie powstaje również żydowski in- 
stytut naukowy. W Wilnie wychodzą 3 
dzienniki żydowskie, 2 tygodniki i 2 dwuty- 
godniki, poza tem czasopismo w języku he- 
brajskim. W Wilnie również wychodzą naj- 
większe wydawnictwa żydowskie Kleckina. 
Literaci żydowscy są ujęci w związki. Pen- 
Klub, Związek literatów i Syndykat dzien- 
nikarzy. Niedawno powstał Związek plasty- 
ków. 

Najlepszy teatr żydowski, aczkolwiek 
powstał w Wilnie po tryumfalnym objeździe 
po Europie i Ameryce na stałe osiedlił się 
grywa teraz w Warszawie. 

Prelegent zakończył swój referat słowa- 
mi że od 150 lat Wilno jest ośrodkiem ży- 
dowskiego życia kulturalnego wschodniej 
Europy, i że na przyszłość zakres pracy 
kulturalnej i naukowej się jeszcze  rozsze- 

rzy. : 
Po miłej pogawędce i dyskusji zebrani 

rozeszli się około godziny jedenastej Z.K. 

Walne zebranie kuratorów Tow: popie- 
rania pracy społecznej, 

We wtorek ubiegły odbyło się w gmachu 
Banku Ziemskiego walne doroczne zebra- 
nie Kuratorów Towarzystwa popierania pra- 
cy społecznej im. S. i ]. Montwiłłów. 

Na przewodniczącego wybrano  jedno- 
głośnie ks. prałata Leona Żebrowskiego, na 
sekretarza p. Zbigniewa Smiałowskiego, do 
stołu prezydjalnego zaproszono p. Witolda 
Bańkowskiego i p. naczelnika Konrada Jocza, 

Obrady rozpoczął wice - prezes Tow. p. 
Ludwik Ostrejko, który w wyczerpującym 
referacie zobrazował działalność Tow. w 
roku ubiegłym. W okresie sprawozdawczym 
Zarząd Towarzystwa badał wszechstronnie 
rozwój i działalność instytucyj dobroczyn- 
nych i kulturalno - oświatowych nietylko 
na terenie Wilna, lecz również i na prowin- 
cji, gdzie najwięcej się odczuwa potrzeba 
opieki społecznej. 

Po zatwierdzeniu sprawozdania kasowe- 
go za r. 1928, rozpoczęły się obrady nad 
sprawą wydania zapomóg instytucjom i sto- 
warzyszeniom. 

Po nader ożywionej dyskusji uchwalono 
większością głosów udzielić szereg zapo- 
móg, które otrzymają: 

1) Związek młodzieży Polskiej w Wil- 
nie 2477 zł. 14 gr., 2) Zakład naukowo - wy 
chowawczy pod wezwaniem S. Kazimierza 
1546 zł. 8 gr. 3) Ochrona Matki Boskiej O- 

SDZET о 
Bieg okrężny © nagrodę przechodnią „Słowa” 
Przypominamy, że doroczny  dru- 

żynowy bieg okrężny o nagrodę prze- 
chodnią (puhar srebrny) „Słowa od 
będzie się nieodwołalnie w dniu 19 bm. 
o godz. 12 w południe, a trasa jego 
przebiegać będzie od mostku na Wilen 
ce tuż przy ujściu jej, przez park im. 
gen. Zeligowskiego, ogród Bernardyń- 
ski, Cielętnik, aż do pałacu Tyszkiewi- 
czów. Długość tej trasy wynosi 2700 
mtr. 

W jednym z następnych numerów 
podamy plan trasy. 

Jak już wiadomo, do biegu stawać 
mogą członkowie towarzystw i klubów 
sportowych, stowarzyszeń, p.w. i w. 
f., i t.d. Drużyna startująca w tym bie 
gu składa się z sześciu najmniej bie- 
gaczy. Zwycięża klub, którego zespół 
osiągnie majmniejszą ilość punktów. 

Zgłoszenia do biegu, obejmujące 

nazwisko, imię uczestników, oraz ich 
przynależność organizacyjną, prosimy 
kierować do Okr. Ośr. W. F. Wilno, 
(Ludwisarska 4). Ostateczny termin 
zgłoszeń do dn. 16 maja b. r. Do zgło- 
szenia winny być dołączone zaświad- 
czenia lekarskie o zdolności do biegu 
zawodników. 

Zgodnie z wymaganiami Wil. O. 
Z. L. A. zawodnicy zgłoszeni przez 
kluby sportowe należące do Wil. O. 
Zw. Lekkiej Atletyki winni być zare- 
jestrowani w Polskim Zw. Lekko-Atle- 
tycznym. 

Z iłości zgłoszeń, jakie wpłynęły 
już, można wnioskować, że tegoro- 
czny bieg przyniesie nam konkursową 
ilość zawodników, zwłaszcza że zapo- 
dzieli swoje przybycie biegacze za- 
miejscowi. 

Polonia Warszawa Reprezenfacja Wilno 
Dorocznym zwyczajem jedna z niedziel 

w sezonie letnim przeznaczona jest, wśród 
społeczeństwa piłkarskiego, dła urządzania 
imprez, dochód z których przeznacza się na 
rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za- 
zwyczaj w dniu tym organizowane są im- 
prezy pierwszorzędnej wartości sportowej, 
a publiczność sportowa tłumnem przybyciem 
mianifestuje swoją sympatję dla najwyższej 
władzy piłkarskiej jaką jest PZPN. 

W tym roku dzień PZPN'u wypadł na 
niedzielę i przyniósł nam miłą atrakcję w 
postaci przyjazdu stołecznej Polonii. Przeci- 
wnikiem tej wysokowartościowej pod wszy- 
stkiemi względami drużyny będzie reprezen- 
tacja Wilna. Składać się ona będzie z na- 
stępujących graczy: Mikulski (AZS) —Cho- 
waniec (1 p.p. leg.), Dzikowski (78 p.j.)— 

Kostanowski (AZS) Birbach (Makabi), Tru- 
chan (1 p.p. leg.) — Brzozowski (Ognisko) 
Pawłowski (Pogoń), Godlewski, asilew- 
ski (Ognisko) Szwarc Makabi). 

Potonia przybyła w najsilniejszym swym 
składzie zasiłonym  nowopozyskanym gra- 
czem Wisły krakowskiej, z reprezentacyj- 
nym graczem Polski Kisielińskim na bramce 
i nową gwiazdą — obrońcą Dąbrowskim. 

W barwach Połonii zobaczymy starych 
znajomych, grywających ongiś w 1 p.p. leg. 
— Chylę i Zimowskiego. 

Niezwykle ciekawy mecz ten poprze- 
dzony zostanie spotkaniem reprezentacji 
klubów chrześcijańskich i żydowskich. 

Mecze te odbędą się na boisku 6 p.p. leg. 
— Antokol. 

  

Repr. chrześcijańska — repr. žydow- 
ska 1:0. 

Wczorajsze spotkanie piłkarskie 
chrześcijańskich i żydowskich klubów 
wileńskich przyniosło nieznaczne zwy- 
cięstwo pierwszej, jakkolwiek była 
drużyną wyraźnie lepszą. 

Gra prowadzona w tempie b. ży- 
wem obfitowała w ciekawe momenty. 
Jedyna bramka padła ze strzału Szwa- 
bowicza (Pogoń). 

Publiczności dużo i jak zawsze na 
zawodach tego rodzaju reagującej 
głośno. 

NOWY ZARZĄD WIL. T-WA CYKLISTÓW 

Na odbytym ostatnio walnem zebraniu 
Wil. Tow. Cyklistów dokonano m. in. wybo- 
ru nowego zarządu. 

Prezesem został ponownie p. Mieczysław 
Engieł, wiceprezesem i skarbnikiem p. Ed- 
ward Urniaż, sekretarzem p. B. Rydlewski, 
I kapitanem p. A. Felitan, Il kapitanem p. J. 
Balul, gospodarzem p. B. Moroz i członkiem 
zarządu p. K. Kołpak. 

Komisję rewizyjną stanowią: pp. L. Świą 
tecki, P. Godlewski i A. Waszkiewicz. 
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strobramskiej 769 zł. 51 gr. 4) Polskie Kura- 
torjum nad biednymi 679 zł. 40 gr., 5) No- 
wogródzkie koło ziemianek 533 zł. 85 gr., 
6) Tow. Opieki nad biednymi i chorymi w 
Słonimie 334 zł. 13 gr. T) Gniazdo im. św. 
Teresy w Wilnie 274 zł. 8 gr. 8) Tow. Gim- 
nastyczne „Sokół* w Wiłnie 204 zł. 75 gr., 
9) Stow. młodzieży akademickiej USB „Odro 
dzenie* 251 zł. 95 gr. — Na ogólną sumę 
1.070 zł. 89 gr. { 

Na miejsce wylosowanych członków Za- 
rządu wybrani: p. S. Montwiłł i Ks. Adam 
Ku' esza. 

Na miejsce wylosowanych kandydatów 

19 rańsrwowa | 
LOTERJA 

į 

| 

Główna wygrana 750.000 zł. 

Co drugi los wygrywa 

Po otrzymaniu losu należność opłacę | 
P. K. O. Konto Nr. 80365. į 

w szczęśliwej kolekturze 

Mananauuannanuansannanuna 

| 
į 
: 

i K. Gorznetovskiago 
w Wilnie, ul Zamkowa 9. 
Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

Imię i nazwisko: 

Adres: "1-0 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Uhejrzyj fowar krajowy. 

do Zarządu — dr. Witold Kopeć i p. Kazi- 
mierz Swiątecki. 

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: 
pp. Prekier Kazimierz, Godlewski Wiktor i 
Jan Lachowicz. 

Do Wojewódzkiej Komisji Opieki społe- 
cznej powołany został p. Marjan Strumiłło. 

Walne zebranie upoważniło Zarząd Tow. 
zwrócić się do Magistratu z ponowną proś- 
bą o wyznaczenie odpowiedniego placu, w 
gu A dh EEG SO 
ilantropa i wielkiego działacza społecznego 

śp. Józefa Montwilla. > nóg 

  

W. BRIDGES. 

*° ° SOBOWTOR 
 Dziwiłem sam sobie, że mogłem 

niepokoić się tak z powodu raczej we- 
_ sołego epizodu. (Billi napewnoby 

mnie nie zrozumiał!) Ale odkąd pozna 
łem Marję, zmieniło się coś we mnie. 
Maurycy kilka razy spoglądał na mnie 
ciekawie i zapytał wreszcie, czy nie 
jestem senny. 
— )— Tak, marzę o łóżku, — odpo- 
wiedziałem, — Wczoraj o świcie wró- 
ciłem od Sangatta i prawie nie spałem. 

,.  — ja też jestem senny, — oznaj- 
mił York. — Zostawmy więc Vana i 
Foornivolla i chodźmy spać! 

Wzięliśmy świece i życząc dwum 
` zostającym panom dobrej nocy, udaliś- 

my się do swoich pokojów. W kory- 
tarzu pożegnałem się z Yorkiem, mi- 
ąiem pokój lady Baradell i zamkną- 

_ łem drzwi za sobą. 
'._ Noc była ciepła, księżycowa. Ot- 
worzyłem szeroko okno i kilka minut 

_ stałem tak wdychając świeże ożyw- 
cze powietrze Ale ani księżyc, ani 
kojąca cisza nie mogły uśpić mego nie- 
pokoju i zakłopotania. Szept pięknej 
lady brzmiał wciąż jeszcze w mych 
uszach. Ach, gdyby Marja mogła wie- 
dzieć, jak wyłącznie i całkowicie zaj- 

_ mowała moje myśli i serce! 
_ Z westchnieniem odszedłem od ok- 

na, ubrałem się. w jedwabną pyjamę 
Norscotta i położyłem się do łóżka. 

Widocznie jednak światło księżyca 
powa mi, gdyż mimo że zwyk- 
e zasypiam momentalnie, tym razem 
nie mogłem zasnąć. Długo dosyć leża- 

  

  

    
   

     

    

łem nawpół drzemiąc, — gdy nagle 
dziwny szelest zbudził mnie z tego 
stanu. Obudziłem się gwałtownie i zer 
wałem się z łóżka. 

Drzwi otwierały się cicho i w smu- 
dze księżycowej ujrzałem postać lady 
Baradell.« Miała na sobie długi koron- 
kowy strój, szła boso, a płomienne jej 
włosy rozsypane były na ramionach. 

Muszę przyznać, iż był to piękny 
i kuszący obraz. 

Bez szelestu prawie zamknęła 
drzwi i skoczyła ku mnie, z oczyma 
błyszczącemi radością, szepcząc gwał 
townie: 

— Ach, Stuarcie, Stuarcie... 
Jej nagie ręce otoczyły moją szyję. 

Nigdy w życiu nie byłem w tak głupiej 
sytuacji. 

Rozdział XIV. Partja tennisa. 

Mam wrażenie, że gdybym nawet 
zrobił nadludzki wysiłek, udając mi- 
łość, i zachwyt, jednak nie przekonał 
bym pięknej pani, że uczucia moje dla 
niej są niezmienne. Przytem nie byłem 
zupełnie przygotowany do przyjęcia tu 
taj o tej godzinie. W oczach jej prze- 
czytałem zdumienie, podejrzenie i ob- 
razę. 

Odepchnęła mnie od siebie. 
— Dlaczego mnie męczysz? — sze 

pnęła namiętnie. — Powiedz, już ko- 
chasz inną? Mów prawdę, Stuarcie, 
mów natychmiast! 

Ponieważ właśnie prawdy nie mo- 
głem jej powiedzieć, milczałem więc 
zmieszany. 

— Ach, możesz nie mówić, — za- 
wołała, — ja sama wszystko zrozumia- 

łam! Oczy jej zabłysły wściekłością, . 
straciła panowanie nad sobą. 

— Głupcze! Myślisz, że ja należę 
do tych kobiet, które można wziąć i 
rzucić bezkarnie? Myślisz że mnie mo- 
žna tak łatwo oszukać! 

Roześmiała się złym, okrutnym 
śmiechem lecz w śmiechu tym brzmia- 
ła rozpacz. Płomienne jej włosy roz- 
rzucone dokoła twarzy nadawały jej 
wyraz dzikości. Była podobna do złej 
pantery. 

— Kocham ciebie, Stuarcie,— sze- 
pnęła namiętnie. — Kocham cię tak, 
jak rzadko kobieta kocha mężczyznę: 
ale właśnie dlatego raczej zabiję cie- 
bie, niżbym miała cię oddać innej. 

Chciałem coś powiedzieć, uspokoić 
ja, ale słowa zamarły mi na ustach. 

— Pamiętaj!... 
I nie mówiąc już nic więcej, odwró- 

ciła się gwałtownie i uciekła. 
Długo stałem jak posąg, bezmyślnie 

patrząc za nią. Czułem się, jak czło- 
wiek, który wniósł ogień do piwnicy z 
prochem. Nie wiedziałem, jak mam ro- 
zumieć groźbę lady Baradell, ale ro- . 
zumiałem doskonale, że w tej chwili 
przybył mi jeszcze jeden wróg, może 
najniebezpieczniejszy. Z całego serca 
przeklinałem mego sobowtóra, jego 
przeszłość i dziedzictwo, które mi zo- 
stawił. 

Złość na Norscotta uspokoiła mnie 
nieca. Położyłem się, ale długo nie mo- 
głem zasnąć. Była to pierwsza poważ- 
na klęska w mej nowej roli. Bóg tylko 
mógł wiedzieć, jakie będą jej następst- 
wa! Gdyby nie zmęczenie po podróży, 
nie mógłbym zmrużyć oczu przez noc 

całą. "LM 

  

Sen zawsze wywiera zbawienny 
wpływ na psychikę człowieka. Obu- 
dziłem się w nastroju o wiele pogod- 
niejszym i nocna przygoda nie wyda- 
wała mi się tak tragiczną. Słońce zale- 
wało mój pokój złotemi promieniami 
We drzwiach łazienki powitał mnie 
służący. 

— Jaką wannę mam przygotować, 
sir, zimną, czy ciepłą? 

— Zimną, — odrzekłem, — О 
której śniadanie? 

— O dziewiątej sir. Teraz mamy 
za kwadrans ósmą. 

— Doskonale! — ucieszyłem się. 
Miałem więc dosyć czasu, by wy= 

kąpać się, ubrać i wyjść na spotkanie 
Billa na umówione miejsce przy dro- 
dze do Woodford. 

O wpół do dziewiątej wyszedłem z 
pokoju. Nie chcąc spotykać Maurycego 
i jego gości, wybiegłem cicho do ogro- 
du i stamtąd na gościniec. Ptaki ćwier- 
kały wesoło wśród gałęzi, słońce roz- 
weselało świat, śląc potoki radośnego 
światła z łazurowego nieba. 

Czułem ożywcze działanie jego pro 
mieni. Było mi dobrze i wesoło, 

| Billi siedział już na kamieniu przy 
drożnym, niedaleko od domu. Powitał 
mnie wesoło: ‚ 5 

— Bardzo się cieszę, že nie zadu- 
sili cię tej nocy. 

— Przeciwnie Billu, — odpowie- 
działem, — okazano mi miłość i czu- 

M jakich się nawet nie spodziewa- 
em. 

Usiadłem obok na kamieniu i za- 
paliłem fajkę. 

— No,'a cóż u ciebie słychać, Bil- 
u? — zapytałem. 

Billi roześmiał się i uderzył mnie po 
ramieniu. 

— Jacku, znalazłem właściwy so- 
bie zawód! Mogę zostać Sz. erlokiem 
Cholmesem — mawet pewien jestem, 
że go zwyciężę odrazu! 

Billi nie przechwalał się nigdy, 
Spojrzałem więc nań ciekawie. 
— Mów, mów prędko! 
— Otóż, —zaczął, pociagając dym 

z fajeczki, — w nocy udałem się na 
zwiady. Musiałem obejrzeć, co się dzie 
je w okolicy, kto tu mieszka i gdzie, 
czem się zajmuje it.d. Słowem wylaz- 
łem przez okno i podczas gdy wszyscy 
spali, odbyłem spacer, w czasie które- 
go znalazłem domek, którego okna 
świeciły się jeszcze. 

Oczywiście, przelazłem przez płot 
i podpełzłem do okien. Ale przy oknie 
ktoś stał, musiałem więc zaczekać w 
krzakach. Po chwili drzwi się otworzy 
ły i na werandę wyszedł twój przyja- 
ciel z San - Lucii! 

Kto? — krzyknąłem. 
— Ten sam młodzieniec, który pił 

piwo z twoim lokajem. Zupełnie zga- 
dza się z opisem jego. Wysoki, tęgi, z 
jednym ramieniem niższym. 

— Cóż dalej, Billu, — coraz cie- 
kawsza staje się moja sytuacja! 

— Usiadł na balustradzie werandy, 
i zaczął nakładać do fajki. Zrozumia- 
łem, że czeka na kogoś, rzeczywiście 
po chwili na drodze ukazał się jakiś 
typ we fraku. Przypuszczam, że był 
to twój kuzyn. 

— Maurycy rzeczywiście wycho- 
dził po obiedzie, — wtrąciłem ,— mó- 
wił, że idzie na konferencję z kucha- 
rzem.. LĄ W 

, — Wychodził? — ucieszył się Bil- 
li. — A więc nie myliłem się, że to 
on! Stali na werandzie ze dwadzieścia 
minut i cały czas mówili o tobie, mój 
chłopcze! Е 

— Coš ciekawego? 
— Słyszałem tyłko piąte przez dzie 

siąte, ale to co słyszałem było bardzo 
ciekawe. Mówili bardzo cicho. Zrozu- 
miałem jednak, że przygotowywali ja- 
kiś plan na dzisiaj — mówili o polo- 
waniu, o jeziorze. 

Kiwnąłem głową. 
— Tak, widocznie dziś na polo- 

waniu ma zajść nieszczęśliwy wypa- 
dek. 

— Zdaje się, — potwierdził Billi, 
— obaj byli djablo zadowoleni z sie- 
bie. Potem słyszałem, jak mówili o 
dziewczynie z rewolwerem. — Marji. 

— O Marji! — powtórzyłem. — 
Co oni o niej mówili? 

Billi uśmiechnął się i zapalił fajkę. 
— Aha, widzę, że opowiadanie 

moje zaczyna ciebie, interesować. 
Zaczął bez pośpiechu poprawiać 

tytoń w fajeczce. 
— Billi, — rzekłem — igrasz ze 

śmiercią. Mów natychmiast co słysza- 
łeś. 

— Nic, prócz imienia, — wzruszył 
ramionami. — Ten z krzywemi ramio- 
nami coś szeptał i powtórzył głośniej 
jej imię. Był niezadowolony z czegoś, 
sądząc z tonu jego. A twój kuzyn też 
był widocznie zmartwiony. 

« 

Je 

   



Sacharyna jest 

PRAWO CZY. 
Nie chcę spłoszyć czytelnika. Więc 

zgóry zapowiem, że nie będę pisał 

studjum jurydycznego. Wszystko bę- 

dzie nastrojone na ton feljetonu: tylko 

tytuł pozostanie poważny i groźny. 

Polak staje zawsze po stronie  te- 

go, kto cierpi; nie potrafiłby, jak 

Dante, deptać po twarzach zamarźnię- 

tych w bagnie potępieńców, choćby 

to byli gorsi od Judasza zdrajcy. Czy 
jest to siła współczucia, czy słabość 

nerwów, czy przewaga serca nad ro- 
zuniem— serca nieumiejącego równać 

bezpośredniego wrażenia z rozumo- 

wem wyobrażeniem? Tego nie będę 

rozstrzygał. Stwierdzam fakt. U nas, 

jeżeli kto złapie zbrodniarza i trzyma 

go: to może być pewny, że będzie 

miał uczucia ogółu przeciw sobie, 

że wszyscy będą sprzyjać zbrodnia: 

rzowi— dlatego tylko, że on właśnie 

w tej chwili cierpi. Tak już jest. | nie 

u nas znadzie stronników zasada: 

pereat mundus— fiat justitia“. 

Zdarza się bardzotczęsto, że ktoś, de 

pcąc prawa moralne, stworzy sytuację 
zupełnie tragiczną dla. siebie; że w tę 

tragedję .innych, często niewinnych 

ludzi wciągnie. Mamy przed sobą kon- 

flikt: ludzi, którzy cierpią—i prawo, 

które jest tych cierpień okazją; pod- 
kreślam: okazją, nie przyczyną. Niko- 

mu nawet nie przyjdzie na myśl, że 

prawo mimo to należy szanować. 

Pierwszy nasz odruch: po topór! rą- 

_bać więzy! człowiek cierpil—i goto- 

wiśmy wywalać bramy wszystkich 

Bastylij—i wszystkich Sachalinów. 
Uszy już bolą od dowodzeń, jas- 

nych jak na dłoni, niewątpliwych, 

przekonywujących: bez  nierozerwal- 

ności małżeństw upadnie rodzina, po- 

deptaną będzie godność kobieca, za- 

ginie naród, runą podstawy moral 

ności. Słyszeli wszyscy. Wiedzą. Przy- 

znają rację,.— Wystarczy jednak by na 

widowni znalazł się pornograf, i za- 

czął głosić chwałę wolnej miłości. 

U nas o genjusz nie trudno. Więc 

może to być nie zwykły pornograi, 
lecz „pornograt genjalny*, Któż się 

oprze pokusie posłuchania? Szczegól- 

nie, gdy jest wymówka, ze przecie nie 

wrogi 

BEZPRAWIE? 
dla pornografjj—a dla „genjalnošci“ 

się gó słucha. I słuchają wszyscy opo 

wieści o tem, jak ktoś tam się lekko- 

myślnie ożenił, jak go żona porzuci- 

ła; jak wziął kochankę i dzieci z nią 

ma. jak zwracał się do Konsystorza 

o rozwód—i otrzymuje odpowiedź 

odmowną. | załamuje pornograf ręce 

—nad niedolą ludzką. jego bohater 

ma się rozstać z kochanką i płacić 

alimenta. Ależ on będzie cierpiał! Ona 

będzie cierpiała! Dzieciom nie dadzą 

nigdy tyle, ile należy! —Ratować ich! 

Prędko! Jak? Wydać prawo, napisać 

ustawę. Niech każdy ma prawo po- 

rzucać żonę, brać kochankę, potem z 

nią się żenić, dzieci uprawniać. Chce- 

my rozwodów! 

I próżno mówić o czemkolwiek 

innem: o względach religijnych, spo- 

łecznych, państwowych. Próżno wska- 

zywać, że prawo o rozwodach będzie 

też okazją do wielu tragedyj - porzu- 

conych, złamanych istnień kobiecych; 

że i z takiem nowem prawem też bę- 

dą tragiczne konflikty. Mamy przed 

sobą jaskrawy fakt—fakt cierpienia 
jednostki. Nie jesteśmy zdolni do ob- 
jęcia szerszych horyzontów. Przed 

interesem jednostki wszystko ustąpić 

musi! Jak nazwać ten stan umysłów? 

indywidualizm? czy może raczej anar: 
chizm? 

Bo przecie—idąc konsekwentnie za 

tem rozumowaniem — wszystkie prawa 

należałoby obalić, pozwolić żyć każ- 

demu, jak sam zechce, bez względu 

na całość. Nie byłoby prawa—więc 

nie byłoby dramatycznych starć :jed- 
nostki z prawem. Nastałby czas złoty! 
czas zaiste bardziej złocisty, niż wy» 

marzony złoty wiek  Owidjusza: bo 

chodzi już nie o uleganie dobrowolne 

prawu—ale o „wolność absolutną", o 

to, by praw nie było. Byłby raj! 

Lecz nic nowego pod słoficem. Raj 

taki już wiedzieliśmy: krótko copraw- 
da,—aleśmy widzieli. Kiedy, gdzie? w 

roku 1918. W Rosji. 
Lecz choć nas z tego raju wygna- 

no—nie odczuwamy tęsknoty. 
X. W. M. 

— 

(S KIRILAS 

Jubileusz omnihusowy 
Przywykliśmy już do naszych „na- 

czyń swojskiej lokomicji'', jak to ktoś 

gdzieś nazwał nasze autobusy wileń- 

skie. Utyskujemy wprawdzie bezustan- 

nie w prasie ina każdem miejscu na te 

mat wybryków ich resorów, gadatli- 

wego usposobienia szoferów, i niezna- 

jomości elementarnych zasad fizyki u 

konduktorów, którzy uważają, iż ścia- 

ny autobusa należą do Ćiał rozszerzal 

nych w nieskończoność zależnie od 

ilości naładowanych weń pasażerów. 

Mimo to już sobie nie możemy wy- 

obrazić miasta naszego bez tych ry- 

czących i dudniących wehikułów, co 

nam ułatwiają tak znakomicie odwie- 

dziny ciotki na Antokolu czy Radjosta- 

cji na Zwierzyńcu. 
I pewnie — nasze kochane, trady- 

cyjne, muzealne, jedyne w swoim ro- 

dziełu „dryndy“ nie starczytyby na 0b- 

służenie znacznego ruchu w naszym 

grodzie, a gdy wspomnimy idyliczny 

okres śp. „konek*, to się nam robi 

miękko na duszy i wzdychamy z rozczu 

leniem: „A jednak człek jeździł kiedyś 

tą nieprawdopodobną machiną i nie 

wydawał się wtedy sam sobie posta- 
cią z groteski! 

I czy przyszło nam kiedy na myśl, 

jakiej ewolucji podlegały te wehikuły 

zanim dotarły do formy obecnych auto- 

busów? 
Oto kilka szczegółów z przeszłości 

środków lokomocji, Londyn bowiem 

obchodzi w tym roku stuletni jubileusz 

swoich omnibusów. W roku 1829 nie- 
jaki Jerzy Shillibeer postawił pierwszy 

omnibus na jednej z dróg londyńskich z 

ceną przejazdu 1 szyling niezależnie od 

odległości. Gdy spytano go, jak wła- 

ściwie należy nazywać w liczbie mno- 

giej ten pojazd o przedziwnem mianie, 

Shillibeer odpowiedział bez wahania 

„Omnibusy*. — Jak wieść niesie, jego 
słuchacze przerazili/się  nieprawidto- 

wością tej liczby mnogiej (łacińskie: 

omnibus ma liczbę mnogą omnibi) — 

i jakoby trzeba było 20 lat, aby „okro- 

pne słowo” przyjęło się powszechnie 

w Londynie, a przez długi czas pojaz- 

dy owe znane były ogólnie pod nazwą 

„Szylibirow“. 

Pan Shillibeer umiešcit na nich jak- 
największemi literami słowo „omni- 

bus”, i na ściankach pomiędzy oknami 

namalował laurowe wieńce w środku 

których tkwiły pięknie wypisane miej- 
sca postoju. Pozatem robota pierw- 

szych wozów była bardzo solidna, ale 

pasażerowie orzekli, iż zbyt są podob- 
ne do wozów karawaniarskich, i mu- 
siano zmienić rysunek wieńców; przy- 
tem zmniejszono wymiar samych wo- 
zów, dając im dwa konie miast trzech, 

i miejsc 12 miast pierwotnych 22. 
Przedsięwzięcie  prosperowało, a 

zwłaszcza prosperowali konduktorzy. 
Istnieje gadka o wielkiej bibie w jed- 
nej z zamiejskich oberży, gdzie kilku 
konduktorów zaprosiło wszystkich 
swych krewnych i przyjaciół na solid- 
ną wypitkę. Niestety, i samym podga- 
zowanym gospodarzom rozwiązały się 

języki, a wokoło było kilku szpiegów 
pana Shillibeer'a. Pyszne zarobki pa- 
nów *konduktorów wyszły na jaw i na- 
stąpił rychły koniec ich błyskotliwej 
karjery. 

Ale pan Shillibeer tracił coraz wię- 
cej pieniędzy, tymczasem konduktorzy 
wzbogacali się w dalszym ciągu. Po* 
zatem powstawała coraz silniejsza kon 
kurencja i biedny wynalazca musiał 
się wycofać z afery omnibusowej i 

zająć się wożeniem mieboszczyków. 
Przyznać należy, jak twierdzą akta 

ówczesne, że obok innych zasług „wiel 

ce obniżył cenę pogrzebów". 
Bywały jeszcze różne perypetje z 

omnibusami, wytaczano im tu i Ow- 
dzie procesy, až raz pan Walter Han- 
cock ze Stratfordu umyślił wyczynić 
omnibus parowy i produkt jego wyna- 
lazczości czynił 20 mil angielskich na 
godzinę, niosąc w swem wnętrzu 20 
pasażerów. Machina ta, zwana „Auto* 
matonem*, nie należała jednak do tych 
na których możnaby polegać, i musiała 

często zmieniać swój teren działania, 
w miarę jak bladł w danej okolicy urok 
jej nowości i podróżujący woleli stare 
wypróbowane konie, od wybryków 
temperamentu pary. 

Tymczasem omnibusów  množyto 

się coraz więcej i to wszelkich kształ 

tów i kolorów. Były więc Nelsony, Na- 
poleony, Imperatory, Venusy etc. 
roku 1836 pismo „The Times“ zain- 
teresowane w ruchu omnibusowym, wy 
dało kodeks grzeczności jazdy dla 
swych czytelników. 

„Nie spluwajcie w słomę! — głosi* 
ły przepisy etykiety — nie jesteście w 
chlewku, tylko w omnibusie podróżu- 
jącym po kraju, który szczyci się swem 
dobiem wychowaniem. Unikajcie prze- 
sądy, i wywyższania się! Pamiętaj- 
cie, że przebywacie drogę, za którą za- 
płaciliście zupełnie to samo, co wasi 
towarzysze podrožy“ 

Wreszcie przyszła Wystawa Lon- 
dyńska i postawiła interes omnibusowy 
moono na nogi. Niektóre z nich, oblę- 
żone z racji wzmożonego ruchu, za- 
częły brać pasażerów na dach. Był to 
pierwszy krok do omnibusa z tak zwa- 
nym imperjałem. Z początku nie było 
siedzeń na dachu, i nogi pasażerów 

#в & 

em spożywcy, niszczy ona zdrowie i zabiera pieniądze. 
Nie dawajcie waszym dzieciom sacharyny, jeśli nie chcecie zatruwać ich młodych organizmów. 

Jak admirał Togo poznał marszałka 
Jofiro'a 

Korespondent gazety  „Moming 
Post“ w Tokio, miał długą rozmowę z 
admirałem Togo, liczącym sobie obe- 
cnie 82 lata wieku. Zwycięzca z pod 
Czuszimy opowiedział mu między in- 
nemi, że dopiero w roku 1922, kiedy 
marszałek Joffre odwiedzał Japonię, 
okazało się, że obadwaj spotkali się 
już raz w życiu — o wiele wcześniej, 
bo w czasie kompanji chińskiej. 

Joiire wówczas był na Formozie, i 
Togo, który dowodził kanonierką, po- 
prosił o pozwolenie wylądowaria w 
Ki-Lung. Jakiś młody oficer francuski 
był bardzo uprzejmy, dał mu żądane 

pozwolenie i nawet oprowadził go 
po wszystkich portach. Gdy admirał 
Togo wspominał tę wizytę na Рогто- 
zie, marszałek Jofire rzekł mu: „Mogę 
panu nawet powiedzieć, jak się nazy- 
wał ten oficer francuski. Jega nazwisko 
brzmiało Jofire. To ja byłem wtedy 
pańskim przewodnikiem”. L, 

Wyprawa księcia Sykstusa Barbońskiego 
na $aldrę. 

Niedawno wrócił ze swej wyprawy 
na Saharę książę Sykstus Burboński. 
Miał on na „celu ekspedycję naukową, 
geograficzno-geodezyjną, ale rząd fran 
cuski zainteresował się bardzo tem 
przedsięwzięciem i ponadawał księciu 
wiele oficjalnych poleceń. Między in- 
nemi ministerstwo lotnictwa  poleciło 
mu zbadać przyszłą linję lotniczą do 
Kongo. 

Książę po powrocie do Paryża u- 
dzielił prasie nieco interesujących 
szczegółów wyprawy. 

Podróż poprzez Saharę na kamio- 
netkach marki Delahaye, wynosząca 
11.000 klm. trwała 3 miesięce. I wy- 
konano wszystko według ścisłego pla- 
nu — powrót do Paryża spóźnił się 
zaledwie o jeden dzień. Raid z Algie- 
ru do Tchadu i z powrotem udał się 
znakomicie, nie było w drodze żadnej 

awantury z „kichą*. jednakże podróż 
ta wcale nie należała do łatwych i nie 
stanowiła przejażdżki dla przyjemności 
Przeciwnie była mocno męczącą i trud- 
na. Ale irezultaty otrzymane wyna- 
grodziły te trudy. 

Nakreślono mianowicie mapę kra* 
ju dotąd nieznanego na przestrzeni 
więcej niż tysiąc klm. Dotąd znano go 
jedynie z map fałszywych lub niedo- 
kładnych. Teraz rzec można, iż została 

otwarta nowa droga transafrykańska 
poprzez teren francuski, łącząca naj- 
prostszą linję Algier z Tchadem. Al- 
gier stanie się niezmiernie ważnym pun 
ktem początkowym tej linji. 

Pozatem wyznaczono przyszłą lin- 
ję lotniczą do Kongo. Książę wyraża 
swą opinję, iż pomimo tej komunika- 
cji powietrznej, linja kolejowa poprzez 

Saharę jest koniecznie potrzebna. 

Wreszcie dzieli się swemi wrażeniami 
z polowań, które jednak traktował je- 
dynie jako przyjemność poboczną i od- 
poczynek 'po pracy. Osobiście zabił 
dwa Iwy nad brzegami Nigru — i raz 
znajdował się nawet w wielkiem nie- 
bezpieczeństwie, gdyż płowa  bestja 
skoczyła nań w momencie gdy do niej 
strzelał. L. 

  

zu, ale konduktorzy stale ich uprzedza- 
Ji, iż zbite szyby będą musieli zapła- 
cić. Kiedy policja zaczęła się mar- 
szczyć na te dachowe przejażdżki, i 
zaaresztowała jednego z kondukto- 
rów, właściciele omnibusów zaapelo- 
wali do wyższych instancyj i zarzut u- 
morzono. 

Wtedy to przedsiębiorcy utworzyli 
związki na zasadach pewnej koopera- 
cji. W 1857 powstało nowe towarzyst- 
wo, t. zw. Londyńskie Generalne To- 
warzystwo Omnibusowe i wypuściw- 
szy nowy typ omnibusów, potrafiło 
sprytną reklamą ogromnie spopulary- 
zować ten sposób podróżowania. Pi- 
sano ody do omnibusów, w teatrze Co- 

vent Garden zagrano specjalną farsę 
na ich temat. 

Jeden z pomysłowych przedsiębior- 
ców wymyślił sposób przywiązywania 
sznurów do obu ramion woźnicy. Pasa- 
žerowie pociągali za prawy lub lewy 
sznur w zależności od tego, z której 
strony ulicy chcieli wysiadać; trzeba 
bowiem pamiętać, że ruch uliczny nie 
był wtedy jeszcze uregulowany. Był to 
pierwszy krok do sygnałowego dzwon- 

W ka. 
W roku 1891 wprowadzono bilety 

na rolkach i ta osłabiło nieco stan rze- 
czy, który od czasów Shillibeera wyra- 
żał się w przysłowiu: „Trzy koła dla 
właściciela, a jedno dla konduktorów 
czyli poprostu dzielenie się ćwiartką 
dochodów z przedsiębiorcą. Wywołało 
to.z początku strajk konduktorów i wo 
źniców, który jednak długo nie po- 
trwał. 

Z początkiem naszego stulecia po- 
jawił się motorbus, czyli autobus oraz 
kolejka podziemna. W roku 1908 Lon- 
dyńskie Generalne Towarzystwa Omni 
busowe stanęło wobec deficiytu 129 
tys. funtów szterlingów. Wszystko na 
gwałt zaczęło się zamieniać na auto- 
busy — i oto 25 września 1911 roku, 
ostatni omnibus konny odbył swą ostat f 
nią melancholijną podróż po Londynie. 
W dniu tym narodził się Londyn no- 

zwisały malowniczo z obu boków wo- woczesny, miasto automobili. 

M U 

Nieodzałowana sfrafa 
Z szeregu dobrze zasłużonych Oj- 

czyźnie odszedł śp. Restytut Sumorok. 
Śp. Restytut Sumorok był pierwszym 
Polakiem, któremu przypadł w udziale 
zaszczyt reprezentowania w Wilnie 
wskrzeszonego po latach niewoli są- 
downictwa polskiego. 

Śp. R. Sumorok po ukończeniu gimna 
zjum mitawskiego wstąpił na wydział 
prawny uniwersytetu w Dorpacie, skąd 
następnie przeniósł się do Petersburga 
gdzie otrzymuje srebrny medal za roz- 
prawę konkursową z prawa cywilnego. 

Po paru latach pracy w Petersbur- 
gu w charakterze adwokata przysięg- 
łego przenosi się na stałe z nad Newy 
nad Wilję, do Wilna, wstępuje do gro- 
na obrońców przysięgłych wileńskiej 
Izby Sądowej. W maju 1887 powstaje 
w Wilnie surogat Rady Adwokackiej 
tak zwana Komisja Adwokatów Przy- 
sięgłych. Na prezesa Komisji Adwokac 
kiej powołany zostaje z wyboru jej 
członków — Restytut Sumorok. 

Był też zarazem prezesem Kasy 
Wzajemnej Pomocy Adwokatów Przy- 
sięgłych, której był założycielem. Ma- 
gistrat Wileński oraz Wileński Bank 
Ziemski powołują go na doradcę pra- 
wnego. W lutym 1911 r. walne zgro- 
madzenie akcjonarjuszów Banku Ziem- 
skiego składa w ręce Sumoroka preze- 
surę banku. 

Jako też prezes Banku Ziemskiego, 
ewakuowanego do Petersburga, wyje- 
chał Restytut Sumorok z nim razem 
nad Newę. Sądzono mu było wrócić do 
Wilna dopiero 22 maja 1919 r. 

Zastał już w Wilnie Zarząd Cywil- 
ny Ziem Wschodnich. Komisarz Gene- 
ralny Osmołowski miał zaszczyt mia- 
nowania Sumoroka prezesem  wileń- 
skiego Sądu Apelacyjnego. Nominacja skiego z datą 10 listopada 1920 r. 
nosi datę 25 lipca 1919 r. Po inwazji powierzyła mu znowu prezesurę Sądu 
bolszewickiej, którą Sumorok przebył Apelacyjnego. Wreszcie w lipcu 1922 
w majątku swoim pod Lidą, ponowna r. Naczelnik Państwa józei Piłsudski 
nominacja, tym razem gen. Żeligow- po raz trzeci mianował Sumoroka pre- 

rano przeżywszy lat 74, 

13 maja o godz. 9 rano, pogrzeb zaś odbędzie się tegoż dnia o godz. 

r i :       

  

W dniu 11 maja 1929 roku zmarł 

Ś. P. 

Restytut Sumorok 
b. Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie 

  
Restytut $umor 

Pierwszy Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie ' 
zasnął w Bogu po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami w dniu ti 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 22 m. 10 do kościoła Ś-go Jerzego nastąpi dnią 
‹ Się 5-ej po poł. na cmentarz Russa. 

O smutnych tych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku. 

SYN, CÓRKA, SYNOWA, 

zesem Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 
Dopiero 1 kwietnia roku ubiegłego 
strudzony i wyczerpany zeszedł z te- 
go, górującego nad naszem życiem pu- 
blicznem, wysokiego stanowiska. > 

  

maja o g. 4 i pół 

ZIĘĆ | SZWAGIERKA. 
„odjazd 

  

O czem z wielkim smutkiem i boleścią zawiadamiają życzliwych pamięci Zmarłego 

Sędziowie i Prokuraforowie Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 

NETA KACZE     

     

  

s Tp 
W dniu 11 maja 1929 roku zmarł 

estytut Sumorok 
b. Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie 

O tej bolesnej stracie Swego nieodżałowanego członka zawiadamia kolegów i życzliwych 

Zarząd Wileńskiego Oddziału Zrzeszenia 
Sędziów i Prokuraforów Rzeczypospolifej Polskiej 
  

  

$. юЕ 

  

Restytut Sumorok 
Zmarł w Wilnie, dn. 11 maja 1929 roku. 

O niepowetowanej stracie wybitnego i zasłużonego obywatela i ziemianina powiadamia 

Cześć Jego pamięci! 

     

_ bada Wojewódzka Twiązków Ziemian Ziemi Wileńskiej.



  

  

1 SŁOWO 

    

  

NIEDZIELA : 

12 z. Wschód sł. gf 3 m. 35 

Pankracego Zach. si. o zj, 18 m. 56 
jutro 

Serwacego. 

Spostrzeżenia meteorologiczyfe Zakładu 
Meteorologji U. S.1B. 

г 4та 11 — У. 192908г 

Cišnienie Р 
| średnie w m. | Ч 

Temperatura | 18 
średnie \ 

ь "Opad za do- 
bę w mm. į 

Wiatr ё "di й 
przewažający Po:iudniowo zachhodni. 

Uwagi: pół - pochmurno.| przelotny 

deszcz. 

Minimum za dobę -l- 1290. 

*Maximum na dobę -|- 23 

"  Tendencja barometryczna: spadėk|  pvžn ej 
wzrost c Śnienia. 

NABOŻEŃSITWA 

— Nabożeństwo żałobne na dułszę Ś. p. 

Stefana Kopcia. W dniu wczorajszjym o g. 
10 rano p. wojewoda wileński Ragzkiewicz 
był na nabożeństwie w Katedrze да duszę 

ś. p. Stefana Kopcia b. naczelnika |wydzia- 
łu samorządowego. 

— Siostry Misjonarki Najśw. ca Je- 
zusowego zamieszkałe przy ul. Pilsdskiego 
Nr. 22 obchodzą we czwartek 23 maja uro- 
czystość złożenia profecji zakonnej | w ko- 
ściele św. Augustyna przy ulicy Sawącz. 

Ceremonje złożenia ślubów zakonnych 
odbędą się w obrządku wschódnim o| godzi- 

"nie 9 rano poczem poczem będzie |odpra- 
wiona liturgja wschodnia. \ 

URZEDOWA 
— Podróż inspekcyjna p. wicewójewo- 

dy. W dniu 11 maja udał się z polecenia p. 
wojewody do Głębokiego i powiatu  dzi- 
śnieńskiego p. wicewojewoda St. Kirtiklis 
dla zbadania akcji niesienia pomocy ludno- 
ści dotkniętej klęską nieurodzaju i wydania 
na miejscu potrzebnych zarządzeń. Jedno- 
cześnie p. wicewojewoda zbada sprawę sto- 
sowania przepisów karno-administracyjnych 
w myśl ostatniego, okólnika p. wojewody. 

— Kondolencje. W dniu wczorajszym 
wojewoda Wł. Raczkiewicz w towarzystwie 
starosty W. lszory i kierownika oddziału 

prezydjalnego W. Piotrowicza był obecny u 
zwłok zmarłego b. prezesa Sądu Apelacyj- 
nego ś.p. Restytuta Sumoroka i złożył rodzi- 

nie zmarłego na ręce syna mec. Leona Su- 

moroka wyrazy głębokiego żalu i współczu- 

cia, 
. MIEJSKA 

— Konferencja w sprawach miejskich. 
W dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkie- 
wicz odbył konferencję z p.p. prezydentem 
Folejewskim, wiceprezydentem Czyżem, ta- 
wwinikiem dr. Maleszewskim w sprawach miej 

— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji 
Technicznej. W poniedziałek, w dniu 13 ma- 
ja, odbędzie się posiedzenie miejskiej komi- 
sji technicznej. Porządek dzienny zawiera 
sprawy następujące: 1) przepisy o urządze- 
niu kanalizacji w nieruchomościach, 2) prze- 
pisy o urządzeniu wodociągów w nierucho- 
mościach, 3) dalsze pogłębienie studni arte- 
zyjskiej w ogrodzie Bernardyńskim, 4) bu- 
„dowa kanału na ul. Nowogródzkiej, 5) roz- 
budowa elektrowni (zakup kabli i liczników, 
sprawa pionów(, 6 sprawy bieżące. 

Rozszerzenie ulic. jak się dowiadu- 
jemy, Magistrat zamierza wykupić kilka pla- 
ców prywatnych dla rozszerzenia niektórych 
ulic. 

— (0) Zakup węgła. Magistrat prowa- 
dzi obecnie pertraktacje z niektóremi przed- 

siębiorstwami węglowemi o dostawę 6000 
tonn węgła dla elektrowni i innych potrzeb 
miejskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z Ogniska kolejowego. W dniu 12 
b. m. o godzinie 18-ej w sali własnej przy 

ul. Kolejowej 19 profesor Józef Wierzyński 

wygłosi odczyt na temat „Satyra polska” 

wiek XVIII.. Wstęp wolny. 
Tamże 12 b. m. o godz. 19 m. 30 ode- 

grana będzie komedja w 3-ch aktach Grzy- 

mały Siedleckiego „Spadkobierca* w wyko- 

naniu zespołu dramatycznego „Ogniska“ 

pod režyserją art. Reduty. : 

RÓŻNE 

— (Centralny Zarząd Polskiej Macierzy 
Szkolnej podaje niniejszem do wiadomości, 

iż obliczeniu zawartości skarbonek z 
kwesty dnia 3-go maja okazało się: w sie- 

demdziesięciu siedmiu skarbonkach znalezio- 
no zł. 2687 gr. 36. 

Szanownym Paniom łaskawie kwestują- P 

cym na Dar Narodowy składamy niniejszem 

serdeczne podziękowanie. Osoby interesują- 

ce się zawartością poszczególnych skarbo- 

  

nek zechcą zwrócić się do. biura zarządu 
P. M. S. ul. Benedyktyńska 2 m. 3 tel 698. 

— (0) Posiedzenie *Okręgowej Ko- 
misji Ziemskiej w Wilnie. Dnia 13 i 14 
maja odbędzie się zposiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. Porządek 
dzienny zawiera, ms in, sprawy następu- 
jące: 

1) sprawy ustalenia rozciągłości słu- 
żebności pastwiskowej,  obciążającej: a) 
pierwotne dobra ziemskie Ołona, obecnie 
stanowiące: dobra ziemskie Ołona, włas- 
ność Witolda Kucewicza, dobra ziemskie 
Bolesławowo, własność Eleonory Czernic- 
kiej, oraz lasy obrębu Zatroczańskiego 
nadleśnictwa Trockiego, własność Państwa; 
na rzecz wsi Ołona, gm. Rudziskiej, pow, 
Wileńsko-Trockiego; b) folwark Przepoły. 
gm. Rzeszańskiej, .pow. Wileńsko-Trockie- 
go, własność Józefa i Stanisława Skarzyń- 
skich, na rzęcz zaśc Przepoły; 

2) sprawy zatwierdzenia projektu przy- 
musowego zniesienia służebności pastwi- 
skowej, obciążającej: a) wydzielone z b. 
dóbr ziemskich „Żary vel Anusin, gm. Po- 
stawskiej, pow. Postawskiego, majątki: Ża- 
ry I, własność Wandy ze Śmigielskich Reiff- 
Orłowskiej, Żary Il, własność Bronisławy 
Kalinowskiej i Iznaciszki, własność Anto- 
niny i Apolonji Śmigielskich, ina rzecz wsi 
Cucki; b) b. dobra ziemskie Starzynki, gm. 
Gródeckiej, pow. Mołodeczańskiego, obec- 
nie stanowiące majątek Załuże, własność 
Antoniego Zelwowicza i folw. Starzynki, 
własność Pawła Rymaszewskigo, na rzecz 
wsi Łupińce; c) dobra ziemskie Hruzdowo- 
Berezyną, gm. Połoczańskiej, pow. Moło- 
deczańskiego, własność Wandy Eynarowi- 
czowej, na rzecz wsi Hrózdówka; 

3) 23 sprawy zatwierdzenia projektów 
scalenia gruntów poszczególnych wsi, po- 
łożonych w powiatach Postawskim, Wileń- 
sko-Trockim, Święciańskim, Dziśnieńskim i 
Brasławskim. 

TEATR I MUZYKA 

— "teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stępy Marji Gorczyńskiej. Przerwane na dni 
parę występy Marji Gorczyńskiej będą 
wznowione we wtorek, w którym to dniu 
ukaże się raz jeszcze ciesząca się niesła- 
bnącem powodzeniem „Panienka z dancin- 
gu'. W próbach, pod reżyserją K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego, znajduje się przezabawna, 
niepozbawiona głębszej myśli satyra „Nie 
wywiódł ją w pole"; będzie to druga i osta- 
tnia sztuka, w której ukaże się urocza Marja 
Gorczyńska w swej popisowej roli. 

— Dzisiejsza popołudniówka dla mło- 
dzieży i dzieci. Dziś, o godz. 5-ej p. p. po 
cenach zniżonych ukaże się po raz ostatni 
w sezonie czarodziejska bajka „Za siedmio- 
ma górami*, w której cnota w postaci Bra- 
ta-chwata, jak oliwa bierze górę nad wy- 
stępkiem i mądrością upostaciowanych w 
Dusigroszu i Pasibrzuchu; prócz tych zasa- 
dniczych cech utworu, panuje w bajce pię- 
kno i poezja, a dzieci wprawia w zachwyt, 
jak brzydka Żaba w mgnieniu oka przy- 
obleka postać Cud-Królewny. 

loskopi — Dzisiejsza rewja w „Kalejd: ie“ 
na rzecz Macierzy Szkolnej. „Rewja amator- 
ska“, która zdobyła sobie uznanie i trady- 
cję, jako prawdziwe artystyczne, pełne hu- 
moru widowiska, gdzie żart, piosenka, 
sketcz, taniec, splata się w wieniec artysty- 
cznego ze znamionami oryginalności i po- 
mysłowości, wieczoru, grana będzie pod na- 
zwą „W kalejdoskopie” dziś i jutro o godz. 
8 m. 30 w. w Teatrze Polskim. Ceny miejsc 
zniżone. Dochód na rzecz Macierzy Szkol- 
nej. 

— Poranek baletowy L. Sawinej-Dol- 
skiej w Teatrze Polskim. W niedzielę 19-go 
maja o godz. 12 m. 30 p. p. odbędzie się 
w Teatrze Polskim poranek baletowy L. Sa- 
winej-Dolskiej, oraz jej uczenic. W progra- 
mie: Aasz, Czajkowski, Drigo, Grieg, Godard 
Glinka, Gossec, Lange i inn. Występ L. Sa- 
winej-Dolskiej wywołał żywe zainteresowa- 
nie. Biłety już są do nabycia w kasie teatru 
Polskiego od 11—9 wiecz. bez przerwy. 

— Reduta na Pohulance. „Wesele Fon- 
sia". Dziś po raz ostatni „„Wesele Fonsia“, 
w którem mistrz Antoni Fertner daje w po- 
staci pisarza Mrozika arcydzieło komizmu i 
jimoru, wyciskającego łzy śmiechu na wi- 
owni. 

Po południu przedstawienia niema. 
W poniedziałek z powodu próby gene- 

ralnej teatr nie czynny. 
— „Polka w Ameryce". We wtorek, dn. 

14 maja b. r. o godz. 20-ej premjera weso- 
l komedji St. Kozłowskiego w 3 aktach p.t. 
„Polka w Ameryce". 

Znakomity gość warszawski Antoni Fer- 
tner stwarza w postaci Fertiga, zameryka- 
nizowanego obywatela z Nowego Sącza, typ 
businessmana, 0 niezwykłej sile groteskowe- 
go napięcia. 

Tytułową postać Polki, która prowadzi 
akcję całej komedji prawie bez przerwy od 
początku do końca grać będą naprzemian 
p. Anna Kozłowska-Małkowska, córka auto- 
ra komedji, bawiąca w Wilnie, oraz p. Ire- 
па Mielęcka. ; 

Ponadto w innych postaciach ujrzymy 
.p. l. Kumicką, E. Sciborową, M. Zarębiń- 

ską, J. Zielińską, M. Wieland, oraz S. But- 
kiewicza, K. Knobelsdorffa, W. Scibora, P. 

Orłowskiego, }. Wasilewskiego i L. Woiłej- 

    

kę. Bilety już są do nabycia w „Orbisie”. 
— Pierwszy koncert w ogrodzie Ber- 

nardyńskim. Pierwszy koncert orkiestry 
wojskowej w ogrodzie Bernardyńskim odbę- 
dzie się dziś o godz. 12-ej do 2-ej. Gra or- 
kiestra 1 p. p. Leg.. Wstęp wolny. 

RADJO. 

Niedziela, dn. 12 maja 1929 r. 

10.15—11.56: Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Poznańskiej. 11.56—12.10: Trans- 
misja z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z 
Wieży Mariackiej w Krakowie, oraz komu- 
nikat meteorologiczny: 12.10 — 13.15: Pora- 
nek ork. 85 p. p. W programie muzyką 
popularna. 13.15—14. 0: Transm. Akademii 
Papieskiej z gmachu Reduty w Wilnie. 14.40 
—15.00: Tr. Warszawy: Odczyt rolniczy p.t. 
„Sekulacyjne podkarmianie pszczół”. 15.05— 
17.30: Transmisja z Warszawy: Koncert z 
Filharmonii. 17.30—17.55: Audycja dla dzieci 
„Chóry szkolne przed mikrofonem*. 1755— 
18,20: Tr. z W-wy: „Z przeżyć i dziejów 
narodu*, 18.20—19.00: Tr. z W-wy: Audycja 
popularna literącko-muzyczna. 19.00—19.20: 
Przerwa. 19.20 — 19.45: Tr. z W-wy: „Po- 
wieść i nowela japofska*—odczyt. 19.45— 
19.55: Przerwa. 19.55 20.00: Sygnał cząsu 
z Warszawy. 20,00—20.25: „Co się dzieje w 
Wiłnie - pogadanka. 20.30 — 22.00: Transm. 
koncertu solistów z salonu Philipsa. 22.00 
—22.25: „Kukułka wiłeńska* „humorystycz- 
ny tygodnik mówiony”. 22.25—23.00: Tr. z 
W-wy: Komunikaty: P.A.T., policyjny, spor= 
towy i inne, 23.00—24.00: Tr. z Warszawy: 
Muzyka taneczna z „Oazy“. 

Poniedziałek, dnia 13 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjąckiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10—15.35: Tr. z W-wy: Odczyt 
dla maturzystów „O Polsce współczesnej”. 
15.50 - 16.00: Tr. z W-wy: Kącik artysty- 
czny Ligi Samowystarczalności Gospodar- 
czej. 16.40 — 17.00: Odczytanie programu 
dziennego, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17.00—17.10: Chwilka strzelecka. 
17.10 — 17.20: Komunikat L. O. P. P. 17.20 
—17.45: Audycja dla dzieci. „Dzieciństwo 
wielkich Polaków*. 17.55 — 18.50: Tr. z 
W-wy: Muzyka lekka z „Gastronomiji*. 
18.50—19.20: Audycja zeżytacena z cyklu 
„Miesiąc Maryi* p. t. „Cześć Maryi w po- 
wieści polskiej". AA 
19.20 — 19,45: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 19.45—20.00: Odczytanie programu na 
dzień następny; komunikaty i sygnał cza- 
su z Warszawy. 20.00 — 20.25: „Początki 
piśmiennictwa polskiego*—odczyt. 20.25 
22.00: Tr. koncertu międzynarodowego z 
Warszawy. 22.00 — 22.25: Audycja wesoła 
„Warjatka“. 22.25—23.00: Tr. z W-wy: Ko- 
munikaty: P. A: T., policyjny, sportowy i 
inne. 22.00 —24.00: Tr. z AN Muzyka 
taneczną z Sali Malinowej Bristol. 

NOWY SUKCES 6-cio CYLINDROWEGO 
CHEVROLETA. 

Automobil-klub polski w Warszawie 
zorganizował w dniu 5 maja b. r. konkurs 
na zużycie paliwa z Warszawy do Kazi- 
mierza. Trasa wynosiła 318 klm. Pierwszą 
nagrodę zdobył inżynier Kozmian, zużywając 
na 100 kim. mniej niż 11 litrów benzyny 
na 6-cio cylindrowym Chevrolecie przy śre- 
dniej szybkości 48 klm. na godz. 

Jest to naprawdę duży sukces 6-cio cy- 
lindrowej 46 konnej maszyny, który niewąt- 
pliwie odegra dużą rolę przy sprzedaży tych 
6 cylindrowych Chevroletów. 

PRZETARG. 
Ч 
Wilenski Urząd Wojewódzki (Dyrekcja 

Robót Publicznych) ogłasza ustny przetarg 
na wydzierżawienie ogrodu warzywno-owo- 
cowego, położońego w posesji państwowej 
przy ul. Młynowej Nr. 12. Przetarg odbę- 
dzie się w dniu 14 maja 1929 roku o godz. 
10-ej rano w Dyrekcji Robót Publicznych 
w Wilnie, przy ul. Magdaleny Nr. 2, pokój 
Nr. 78. 

Do przetargu stanąć może każdy ży- 
czący wydzierżawić wspomniany ogród po 
złożeniu na ręce komisji przetargowej ty- 
tułem wadjum przetargowego kwotę 25 zł. 
(dwadzieścia pięć zł.). Urząd Wojewódzki 
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. , 
(421—VI—0 

Przy otyłości, artretyzmie i chorobie 
cukrowej naturalna woda gorzka Franciszka 
Józefa wzmacnia czynności żołądka i kiszek 
Oraz ułatwia trawienie. Badacze chorób 
przemiany materji stwierdzają świetne wyni- 
ki, otrzymane przy stosowaniu wody Fran- 

ciszka- Józefa. Żądać w aptekach i drogerjach 
132130 

$ 1, 
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g bolek lotoji Państwowej E 
8 W. Makowski i S-ka a 
© przypomina, że ciągnienie 1 klasy W 
m '9ej Loterji przypada na dzień 23 i_g 
m 24 maja. Losy do nabycia w Księ- Św 
© garni W. Makowski (Ś-to Jańska 11.98 

    

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na grób nieodżałowa- 

nej pamięci prezesa Restytuta Sumoroka na 
Macierz Szkolną w Wilnie Władysław Dmo- 
chowski złotych 50. 

Zamiast kwiatów na trumnę drogiego 
szwagra Restytuta Sumoroka na głodnych 
dwadzieścia (20) zł. Józefa Moraczewską. 
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GABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewiczą 31 m. 4. 

Masaże twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i fusuwanie 

| wad cery. Wypadanie włosów i łupież. Najnowsze zdobycze 
p kosmetyki racjonalnej. Codziennie od 10—3 i 4—8. s 

aw Z. P. 112. G6LI—Żg 
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|РОМер И cisnesnans IÓNINA 
pierwszorzędnych filt 

krajowych i zagranicd'yc! j 

Długoterminowe spłaty e'k 

wybór. | 

Skład Fortepianów 

GEBETHNER i/S-ka 
| WARSZAWA, Krak.-Przedn/ 17. 
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Siemie Iniane < +. „DQŁGUNIEC" 
Ryski oryginalny 

Kartofle do sadzenia wourmany- 
„Silesia* i „Deodara* 

poleca 

Wileński Snótdzielczy Syndykat Rolniczy 

  

  

         
   

  

WILNO, ZAWALNA Nr. 9, -0 
telef. 323, telegraf „Rolnicze*. 

LL 

Anaunapanvnasta La BRREZDBRZASKUGNERANNWKA 
= Firma egz. od 1874 r. ž a Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 8 

в ść, K. Dab ka. i : A „Dąbrowska. i 
a PZ 

a й та _„ . МУПпо, ш!, №Мепиеска 3, m. 6, и 
B s” g Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 8 
пФФ owych instrumentów tylko gwarantowanej B 
ы jakości. в E SPRZED AŻ i WYNAJĘCIE, E 

   

  

Oddać mogę natychmiast; 

kilkanaście wagonów owsianej słomy prasowanej, 
: dobrej na paszę 

ziemniaków do _ sadzenia 
„Parnassja Deodary“ 

owsa do siewu „Ligowo, Zwy- 
ciężca, Złoty deszcz”, 

Feliks MIRKOWSKI, dom komisowo - zbożowy, 
Poznań, Ratajczaka 31. 15610 

„ „ 

„ э 
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imie: Bohlan Kucharkowski 
Ciężko ranny w Baranowiczach w dniu 3 kwietnia, 

Po długich i cięż<ich cierpieniach zmarł w Wilnie dnia 11 maja 1929 r. w wieku lat 29, 

O czem zawiacamiają pogrążeni w smutku ŻONA i BRACIA. 

O dniu i godzinie pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie. 

  

   

Pierwszy 
Wilna, oraz b. Radca Prawny 
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Restytuft SUMOROK 
Prezes poem Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 

gistratu m. Wilna 

zmarł w dniu 11 maja 1929 r. 

.  Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 22 do kościoła św. Jerzego odbędzie się w dniu 13 
maja o godz. 9-:ej rano. Pogrzeb w tymże dniu o godz. 5-ej po poł. na cmentarzu Rossa. 

Na te smutne obrzędy zaprasza pp. Radnych i Ławników Magistratu 

PREZYDENT m. WILNA. 

a 

b. Prezes Komisji Prawnej Rady miasta 

  

Qłodzimierz Bohdan Kuchorkowski 
Referent administraeyjny powiatu Baranowiekiego, 

Były współpracownik „SŁOWA. 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 11 maja 1929 r. w Wilnie od rany 

otrzymanej z ręki bolszewika w Baranowiczach. 

Koledzy z redakeji „Słowa''.    

         
         

      

    

   

    

Wileński Bank Ziemski 
zawiadamia o śmierci n eodżałowanej pamięci byłego członka 

Zarządu Banku S T p. 

Restytuta Sumoroka 
  

  

  

Resfyfuf SUMOROK 
były długoletni Prezes Adwokatury Wileńskiej za czasów niewoli, pierwszy Prezes Polskiego 

Sądu Apelacyjnego w Wilnie zmarł dnia 11:go maja 1929 r. 

O tej bolesnej stracie zawiadamia 

s. TP. 

Wileńska Rada Adwokacka. 

RESTY TUT SUMOROK- 
acyjnego w Wilnie, Filister Konwenfu Polonia 
zmarł w dniu 11 maja 1929 r. 

Konwenf Polonia i Filisfrzy 

byly Prezes Sądu Apel 

A o czem zawiadamiają 

Z SĄDÓW. 
KONTRABANDZIŚCI NA ŁAWIE OSKAR- 

ŻONYCH. 

Władze K.O.P.'u niemało mają kłopotu 
tępieniem przemytu, uprawianego przez 
ludność zamieszkałą w pobliżu granicy. Zna- 
jący doskonale teren, przemytnicy długi 
czas operowali na terenie gm. podbrzeskiej 
i podbrodzkiej * umiejąc zmylić czujność 
straży. Długi czas nie umiano natrafić na 
trop bandy, aż wreszcie nieostrożność je- 
nego z członków jej pozwoliła ujawnić 
wszystkich uczestników. 

Staio się to w sposób następujący: 
St. Swidrowski otrzymał dyskretną pro- 

pozycję. Chodziło o przepuszczenie przemy- 
tu, wzamian za €o ofiarowywano mu wy- 
nagrodzenie. Swidrowski zgodził się pozor- 
nie, a sam zameldował o tem władzy. Pod- 
stęp udał się. Wyjaśniono nazwiska wszy- 

że przemycali oni do Polski: sacharynę, by- 
dło i mięso bite, a z Polski wywozili ma- 
nufakturę. 

. Pewnej nocy wszyscy członkowie orga- 
nizacji znaleźli się pod kluczem, a wczoraj 
na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego. 
Było ich szesnastu z Mejerem Reissem, Cha- 
imem Tomsisem i Jaczyńskim na czele. 

Sprawa została Odroczona z powodu 
natury formalnej. " 

ZŁA MACOCHA. 

Czy może być na świecie gorsze zło, 
niż zła macocha, oto pytanie, na które każ- 
dy z nas ma gotową „odpowiedź. Teściowa 
bywa jeszcze czasami istotą  obdarzoną 
odrobiną serca, ale zła macocha — toż fo 
twór piekielny, opiewany w bajkach i ba- 
lladach, ku przestrodze dzieci niegrzecznych. 

Do kategorji złych macoch śmiało za- 
liczyć można mieszkankę wsi Adamczaki, 
gm. mickuńskiej Wincentynę  Michalowską. 
„Ożeniona" z wdowcem, człowiekiem bie- 

cin marnej ziemi, odrazu zajęła wrogie sta- 
nowisko wobec sierotki pięcioletniego Wła- 
dzia, jaki zosta się z pierwszego małżeń- 
stwa. Trudno powiedzieć, co przecierpiało 
biedno dziecko zwłaszcza, że złość macochy 
potęgowała się w miarę pogarszania się sta- , 
nu majątkowego Michałowskiego. 

Maltretowany, katowany i głodzony 
chłopczyk byłby zapewne zmarł z wycień- 
czenia gdyby w obronie jego nie stanęła 
babcia, matka zmarłej. Dzielna ta niewiasta 
nie ulękła się ewentualnych następstw swe- 
go szlachetnego odruchu i zawiadomiła po- 
licję. Dochodzenie ustaliło ponad wszelką 
wątpliwość winę macochy. Sprawa skiero- 
wana została do Sądu i wczoraj została roz- 
poznana. Sędzie p. Eydrygiewicz przyznał 
słuszność p. prokuratorowi Rauze, domaga- 
jącemu się surowej kary dla bezlitosnej ma- 
cochy i skazał ją na 8 miesięcy więzienia, 

Maleńki Władek odetchnie na pewien 
czas, a po wyjściu z więzienia od nielu- 
dzkiej macochy nie będzie już tak prześla- 

stkich członków organizacji oraz ustalono, dnym, bo posiadającym zaledwie 5 dziesię- dowany.
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Gustaw Nolenda i Sn 
Fabryki sukna w Bielsku istnieią 

od roku 1 

Własny skład fabryczny na całą zie- 
mię Wiłeńską, Nowogi 

WILNO, UL. WIELKA 36 
tel. 949. 

mamas Wielka 21. 

płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermja.  Sollux. 
Mickiewicza 12, sog 
Tatarskiej 9—2 i 5—| 

850. W.Z.P 43. 
    

DOKTÓR 

BLUMOGICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

ródzką i Poleską 

Od 9 — 113 — 8. 
(Telet. 921). 

  

3 Skład mebli, wyrobów stolarskich m DOKTOR 

z żęgaki Mino & — Ъ. GINSEERG a imo, > 
a В. ŁOKUCIGWSKI wi Wileńska Nr.23 B choroby weneryczne 
— „ Poleca najtaniej m суННз 1 зКбгое. Wil- 
a Leżaki zakopiańskie od 15 zł. 50, ul. Wileńska 3, te- 

Łóżka metalowe na siatkach 45 — в lelon 567. Przyjmuje 
® Łóżka składane z materacem 27 BM od8 do liod4 dod. 
m Materace z morskiej trawy 30 5 -— 
m Fotele wiklinowe od 13 a DOKTOR 
a Krzesełka składane 350 © 
m  Sienniki jutowe i płótniave 5.50 a Kawryłkiewiczowa 
8, Krzesła wiedeńskie 10.75 8 przyjmuje od 11—12 

Sprzedaż Koni 
1 licytacji 

Podaję do wiadomości 
że w dniu 17 maja 1929 r. 
nie 9 rano odbędzie się sprzedaż z 
licytacji wybrakowanych. koni woj- 
skowych na rynku -Kalwaryjskim. 

Komenda Gar. Wilna: 

A A ii I 
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"FILC BITUMOWY „Kryzolit*, różnej 
grubości, co krycia dachów betono- 

i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1. 

i W.Z.P. 77 

ogólnej» 
o godzi- Dr. POPILSKI 

choroby skórne i we- 
neryczne. zyjmuje 
ię: RE 10 do Ti od 

Choroby jamy us 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u* 
CAR i GRAC 

się zniżka. iarna 
Ad Przyjmuje: od p: 

—1 i od 4-7. Samoc 

Wydz. Zdr. Nr. 3 cjężarowy 2 tonnowy 
„White“, w komplet- 
nym porządku sprze- 

RCA damy. Obejrzeć: ul. 
Legionowa Nr 5, wa- 
runki: W. Busz. A. 

ОСВ 
_` 

цппнш .' Jankowski i S ka, 
EVS i 23. —| | sezon Wileńska Nr 0 

Auszerkaśniałowiła Pianina 
: ierwszorzędnych fa- 

oraz Gabinet Kosme- pryk, sprzedaż na-ra- 

tyczny Usuwa Zmar-ty, Zamiana. Wyna- 
szczki, piegi, WĄSTY, jem. W. Pohulanka 9, 
łupież, brodawki, Ku-. m, 23 3 

rzajki, wypadanie wło- Li is S 

sów. Mickiewicza 46. DQ Sprzedania 2 ы 

m. 6. s auto osobowe „Ford* > 
w zupełnie dobrym Óż 

[ "=samcegR stanie. _ Wiadomość: R E 
i LOKALE gu: РопагбКа 25. _— о ЕВЕ ИТЛЯИВ @ СОИ 

wamaczuscalii Do sprzedania Ponoc 
jecia dom w Nowej Wilejce swoje ułokuj. na 12 

2% odnajęcia sy ul. 3-0 Maja, proc. rocznie. Gotów 
pokoje z wygodami gowiedzieć się w Wil- ka twoja jest zabez- 

z meblami, 10 25. nie, Ludwisarska 1, pieczona złotem, sre- 

datas a om 12- 29 bieniamie LOMBARD 
rano i od 5-8 wiecz. Samochód Plac Katedralny Bi- 

osobowy w dok: skupia 12, wyd. e po- 
rym stanie 

O M murowany 
w pobliżu cent- 

rum o 2 mieszka- 
niach, placu oko- 
ło 100 sąż. kw., 
sprzedamy za 2.500 

dolarów 8 
D. H.-K. „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. sz0 

Die! 
opałowy, kowalski i 
drzewny, drzewo га- 
bane. Dostawa od 

100 kg. 
D./H. „Wilopal!“. 

Styczniowa 3, - Z 

  

vvvAvAV 
KUPNO I SPRZEDAŹ     

życzki pod zastaw 
złota, srebi< , brylan- 

  

p.p. W.Pohulan- gn; ży- sprzedam tanio. Sol Н 

ka 2, róg. Zayalnej wajpoęcją kuchni. Wr далнакь шь Ктбйа togarou“ | Фар 
wi A — toldowa 7-1. NRA 9 | 

DOKTOR ! ь Piani 
ze wszel- ЕНН» ianino 

R.ZELDOWICZ |Pokju kiemi wy- firmy zagr. z powodu 
chor. weneryczne, ' godami poszukuje in- wyjazdu do sprzedą- 
syfllis, narządów | teligentna osoba Zgła- nia, ul. Zarzecze 3, 
moczowych, od 9 

wych, tarasów, balkonów, sklepień, —1. od 5-8 wiecz. 
dachów deskowych, izolacji poziomej, Elektroterapia 
fundamentów, izolacji pod podłogi. (diatermja). 

KLEJ BITUMOWY płynny i stały. Kobieta-Lekarz 

  

  

„GUDRONIT* Nr. 1 
bezpieczenia od wilgoci ścian piono- 

wych, fundamentów, tuneli i t. p- 

„GUDRONIT* Nr. 2 B do _ izolacji 
powierzchni zewnętrznych, 

„GUDRONIT - Nr. 3 
grzyba drzewnego i t. p. 

oraz inne wyroby fabryki 

„GUDRONIT* Wł. CISZEWSKIEGO, 
egz. od 1875 r. 

dostarcza 

0-4. W. Busz, A, Jankowski I S-ka 
Wileńska Nr. 23, tel. 432. 

 SOGEETOSZERELO SEAT DIAZ WNZECZTOGYTI | 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

izolacyjny do za- 

od 12--2i 0d 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby - weneryczne, 
skórne i płciowe, 

    do . niszczenią 

rzyjmuje į 1-0 
A od 5—7 p. 

W. Zdr. Ne. 152 
Dr. 6. WOLFSOŃ 
weneryczne, moczo- 
ciowe i skórne, ul. 
leńska 7, tel. 1067. 

ul. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul Śniadeckich 1, 

od 1-2 jastrzębia Góra 

Do sprzedania „ 3 
1060 kw. mtr. 
(12 sążni frontu) 

szač się: ul. Słowac- —0 
kiego 2 m. 5, do ela PLAC 

  

Sensa 16 zł. kw. metr —przy qępszelką GOTÓWKĘ 
ul. jakóba  Jasińskie- w różnych walu= 

E a VA E a co Nr. 2-a, Obok do-tach  lokujemy pod 
mu Szwanebacha, vis zabezpieczenie hipo- 

LETNISKA a vis sai ans r >: RAE 
wego. Zgłaszać się: wstępnych, ° no, 

нна п ича с „|, Węglowa 23, m. 2 Gdańska 6, „Rolko“ 
Sluckis —O mis“. E 
* s NAKTIS E EEK i TRS 

M. Wientin | -iej ZGUBY 
. ACEI 8 OSETIA KJ ONTO 

Spółka z ogr. odp. gubiłem kartę od- 
ilno, ul. Tatarska roczenia do I-go 

20, dom własny. lipca 1929 r. wy- 
Istnieje od 1843 r. |tazwioną przez P. K. 
Fabryka i skład|U, Pinczów, na imię 

S mebli:  Įsįraela Lejby. Cukier- 
jadalnie, sypialnie, | mana. —0 
salony, gabinety, 

VAZ ksiąžkę 

Druskieniki 
Pokoje z całodzien= 
nem utrzymaniem, 
kuchnia  wyborowa, 
elektryczność. Infor-| 
macje: Wilno, Arse- 
nalska 6 m. 1, Brzo- 
stowska. —o 

  

  

  

nąd -pełnem morzem 
kilka najpiękniej po- 
łożonych will-pensjo- 
nat „Jasna“ od 6 lat 
pod jednym zarządem) 
Informacje godz. 5—7. 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- wojskową, Oraz 
sy, stoły, szafy 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 

kartę mob., w 
daną przez P. K. U. 
Lida, na imię Wincen- 

godne warunki i|tego Bludnika, rocz- 
ry ący b: na raty. nik 1904, unieważnia 

* u a się. —0 
  

„HELIOS“ APOLEONEM 
Czas trwania realizacji filmu 2 lata. rzezwanego N. 

FILMU. 
Na taki film wyczekuje się całemi latami! Każdy zobžyc musi! 

3 UWĄGAI Celem odniesienia większego wrażenia, publiczność proszona si o przybywanie punktual- 
nie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Honorowe bilety na preierę nie ważne. :     
    

KINO-TEATR 

„POLDNIA” 
Mickiewicza 22. 

Kino „Pictadilly“ 

  

Dzis! Комесу DOUGLAS FAIRBANKS urocza BEBE DANIELS w swoim najno$zym filmie osnutym na tle , 
życia młodej amerykanki, która zwinnością i wyszkoleniem sportowem zyskujesobie sławę najdzielniej szego | 

kaballero w ^ £6 (SENORITA) oraziAMES HALL i WILJAM 
Argentynie p. t. sa orka * orry POWELL. Począte JA godz. 4, OSt. 10.25. 3 tą 

Dziś otwarcie sezonu letniego! Po raz pierwszy w Wilniel Młodziutka, Zaywycająca argentynka MONA. 
MARIS, oraz słusznie zwany następca Janningsa MENRYK GEORGE w Sęsacyjnym filmie w 10-ciu akt. 

syjskiego „Wiewolnicy carskiego Knuta” pisszczyżn/c powa "cara Aleksan rosyjskiego 14 

    

    

    

    

WIELKA 42, dra Il-go, według dramatu Piotra Niewskiego pod tytułem: „Daniszewowie*. 

KINO ; Dziś! Najpiękniejszy film obecnego sezonu Paa ka” ŻERYMSKIEGO, reżyserji H. Szaro ; 
« onumentalne arcydzieło w 12 aktach. Udział biorą: „Wanda | PRZEDWIOŚNI ZBYSZKO SAWAŃ, — МАМ | GÓRCZYŃSKA, STEFAŃ 

Wielka 30. JARACZ, MARJA MODZEIEWSKA i Władysława WALTER. 

Kino - Teatr Najweselszy i najdowcipniejszy Н 4% przerób: = sł Ai M" 

race |, z nanowszych filmów „BMOIIWA ZUZANNA Gie y mow. wabieńiec "oset 
я Światowid całego świata WILLY FRITSCH, olśniewająco czarującym wdziękiem LILLJąy HARVEY i uosobienie szam- 

ul. Mickiewicza 9. pańskiego temperamentu RUTH WEYER. Mnóstwo niesłychanie komiczn i i ją- 
cych huragany śmiechu. Niewidzany dotąd przepych wabi УВ Syiiacyj, nieustanaiė MAE 
  

    

  

OGŁOSZENIE 
Poszukujemy 

nowego artykułu t.j. FILTRÓW 
zmiękczających 
wodę. 

Zgłaszać się osobiście do Firmy | 
„Electrolux“ —Zamkowa 2. w dniach o 
13 i 14 b. m. od godz. 

    

„»ILBĘT” 
Przedsiębiorstwo budowy SILOSÓW BETONOWYCH 

t.j. zbiorników dla konserwo 
paszy soczystej dla S lg sis ORE] 

CENTRALA: POZNAŃ, ul. Starbowa 6-HI. 
ODDZIAŁ WILEŃSKI: Nowa Wjejka, Połocka 12. 

W roku 1928 zbudowano 26 silosów, 61 i - 
snym interesie nie naležy Žeiškas « zaindudenjjs) i Aaaa A miko» 

temu wykończeniu rGót. 

Oferty i informacje wysyła bezpątnie na żądanie 
Oddział Wileńsj;, af 

SŁABIENIE EDNICE: 
EMOGI N 

fi 
„E. 

« 

  

sprzedawców _ 40 

i odżelaźniających 

5—7 p.p. 

  

Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się piwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

: 
LA 
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chorego, powiększa wagę ciała. й 
„Balsam Thiocolan Age" Ы ‹ 

a: „zpteki i składy apteczne. В & / 
ać tylko w oryginalnem opako- waniu upieki A. GĄSECKIEGO w | OGŁOSZENIE | 

a arszawie, ui, Leszno 41. Firma „Electrolux* Oddz. w Wilnie E ! 
Czopki he- “ z kogutkiem) R „Skiad w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. i przy ul. Zamkowej 2.- poszukuje га © 
оТОАНЕ ОЛИ оаа bób 062 rządzającego Wydziałem filtrów, wy- B 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 5 magana jest dobra znajomość chemii. sz 

zmniejszają guzy (żylaki). = alata się w dniach 12 i 14 b m. z 
Sprzedają „pteki i skladyne. aptecz a. godz, 5—7 po poł. a 

    

  

  

  

  

  

  

  
  

Ku upamiętnieniu pierwszego dziesięciolecia odzyskanej niepodległości państwowej Polski odbędzie się w czasie 

od 16 maja do 30 września 1929 r. 

Powszechna Wystawa Krajowa | 
W POZNANIU ы 

Protektorat nad Wystawą raczył objąć 

Bum Prezydent Rzeczypospolitej Dr. lenacy Mościeki, 
który dokona otwarcia Wystawy dnia 16 maja o godz. 10-tej przed południem 

W skiad Komitetu Honorowego wehodzą wszysey Ministrowie 

z Marszałkiem Piłsudskim na ezele, obaj Kardynałowie i Marszałkowie Sejmu i $enatu 

Ogólnopolski charakter Wystawy podkreślony został przez Komitę| Wielki, w skład którego 
wchodzi 400 osób z pośród najwybitniejszych jednostek społeczeństwa, reprepentujących administrację 
państwową, rolnictwo, sztukę i neukę, przemysł, finanse i handel. 

Na tę rewję naszych bozactw i wartości kulturalnych, gospodarczych i społecznych, na to 
uroczyste święto myśli i pracy polskiej m.ją zaszczyt zaprosić cały Naród 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witotd. Woydyłło. 

Rada Główne, Zarząd i Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej         ! 
Drukania „W- i ta ro Wileūskie“ Kwaszelna 23, 

\ 
 


