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jNowy obrządek a Polska racja stanu 
W dzisiejszym numerze zamiesz- 

czamy zakończenie  arcy-ciekawego 
artykułu X. Jana Urbana z Towa- 
rzystwa Jezusowego, wybitnego w 
Polsce pisarza katolickiego i moralisty. 
Wtedy, kiedyśmy zamieszczali artyku- 
łu tego początek, t. j. onegdaj, zapo- 
wiedziałem, że wystąpię z repliką. 
Nie jestem zresztą panem K:cki, choć 
zdaje mi się, że X Urban mię o to 
posądza, może ze względu na tytuł 
tamtego artykułu, ale z wyraźnym 
sprzeciwem contra nowemu  obrząd- 
kowi unijąemu występuję już dawno. 
Żałuję, że ci właśnie Księża katoliccy 
—Polacy, którzy endekami nie są, tu- 
taj są innego zdania:—tak po moim 

* referacie w Warszawie oponował mi 
X Arcybiskup Ropp, co odbiło się 
głośniejszym echem w prasie rosyj: 
skiej. X Arcybiskup Ropp, ten praw-. 
dziwy książę kościoła, w najlepszym 
tego słowa znaczeniu, ten ksiądz—ry- 
cerz, tak daleki od wszelkich malo- 
stek, które czasami czepiają się styłu 
sukni duchownej, ten umysł szeroki 
piękny, kulturalny, otwarty. Żałuję, 
że w poglądach na obrządek unijny 
bliższy jestem p. Strońskiego, niż X. 
Arcybiskupa Roppa, aie niestety tak 
jest. X. Urban jest także moim  ulu- 
bionym pisarzem. Jest redaktorem 

| „Przeglądu Powszechnego" i z każ- 
| dego jego artykuły przebja „głobal- 

ność” w tej właśnie formie, jaką tyl- 
| ko członek tak potężnej międzynaro- 

\ 

łącznie będę mówił o polskiej 
racji stanu, będę pisać tylko 
jako państwowiec polski. Wlašnie 
dlatego, że państwowiec polski choč- 
by był kalwinem, czy prawosławnym 
musi uznać, że państwo polskie mo- 
że ze wszystkich państw katolickich 
ma najwięcej interesów państwo- 
wych zbłeżnych z interesami Kościo- 
ła katolickiego. Lud katolicki obrząd- 
ku łacińskiego był to śpiżową granią, 
o którą rozbiła się rusyfikacja. Ale 
obrządku łacińskiego tylko. 

1. 

Sam X. Urban dostarcza aam 
pierwszego argumentu przeciw swoim 
tezom, zamieszczając w ostatnim 
„Przeglądzie Powszechnym" takie wia- 
domości z Rzymu: 

Qd roku 1925 istniała w Rzymie przy 
Kongregacji dla Kościoła Wschodniego spe- 
cjalna Komisja pro; Russia, w której koncen- 
trowały się wszystkie sprawy, dotyczące Ko- 
ścioła katolickiego w Rosji jak rownžež Ro- 
sjan, rozproszonych na emigracji. Obecnie, 
Kiedy tragiczne położenie Kościoła w Rosji 
bolszewickiej wymaga zdwojonej  czujnoś- 
ci i nadzwyczajnych środków ratowania re- 
ligii w tym nieszczęśliwym kraju, Ojciec św. 

ius XI postanowił rzeczoną Komisję usaro 
dzielnić i tem nadać jej większą powagę, cze 
34 też dokonał ogłoszonem 6 kwietnia mo- 

tu propiło, odłączając ja zupełnie od Krigre- 
gacji dla spraw Kościoła wsqhodniego i czy- 
niac ją sui iurią w ź4ależności jedynie od sie- 

bie. łożonym, praeses, tej usamodzielnio- 
nej Komisji został miartowany Msgr Michal 
d'Herbigny, tyt. biskup Ilio, prezes Papies- dowej organizacji, jak _ kościół p 

| katolicki mieś może. Gdy się ks Komisji. ie a aż 
| czyta X. Urbana to widać, skonały znawca sprawy kościelnej w Rosji, 

że mu z równą łatwością przychodzi 
zacytować przykład z Sydney, czy 
Szanghaju, jak z pod Sanoka, czy 
Czerwonego Prądnika pod Krakowem. 
Gdy się czyta x. Urbana to nie prze- 
mawia do nas jednostka, przemawia 
szkuła, ale szkoła o najsilniejszej 

| chyba indywidualności na tej planecie, 
szkoła jezuicka. Uważa się, że w Rosji 
panuje pogarda do formy, a że miłość 
formy znamicnuje Europę. X. Urban już 
jako jezuita, jest europejczykiem do 
szpiku kości, ale ma inną pogardę formy 

| —jezuicką. I stąd, gdy p. K—ckiego 
rażą brody u księży obrządku sło: 
wiańskiego, to x. Urban nie rozumie 

! jak można o takiej błahostce mówić 
„Na Szpaltach poważnego 

‚ l poucza p. K—cklego, że misjonarze 
| katoliccy „raz sobie golili głowy, po- 
| „zostawiając warkocz, drugi raz na- 
| „kładali na nie turbany, czy fezy; raz 
| „się charakteryzują na Anglików, 

„drugi raz obrastają jak niedź- 
„włedzie” (podkr. nasze), a później 
pisze: 

„Cóż tedy dziwnego, że posłani 
„do pracy wśród prawosławnych na 
„naszych kresach misjonarze, lub du- 
„chowni dopiero z prawosławia nawró- 
„ceni, uważają za konieczne przysto 
„sować się, powiedzmy,do miejscowej 
„mody, do tego obrazu duchownej 
„osoby, jaki się wyrył w wyobraźni 
„łudzi danego Środowiska? W gruncie 
„Tzeczy do tego nowego swojego wy* 

1 „glądu (konwertyci—do starego) tak 
„mało są przywiązani, że z równą 
„gotowością golić się będą kilka 
„fazy na dzień, jeśli to ułatwi im 
pracę." 

W Synkowiczach pod * Słonimem 
wtula w trawę swe absydy kościołek 
romański, Twardy kamień i twardy 
rysunek, a przecież niedarmo mówi 
się o tych absydach „kształt koniczy* 
ny“. Jest coŚ niezwykle delikatnego, 
miękkiego, coś tak delikatnego i 
miękkiego jak właśnie w listkach ko- 
niczyny w tych absydach romańskich. 
Stoi iw Synkowiczach zagubiony z 

| prastarej przeszłości klejnocik 
| architektury romańskiej, jeden z bar- 

‘ dzo niewielu w Polsce tak czysty w 
' stylu, tak piękny. Styl romański jaki 
może być większy symbol naszej łącz- 
ności z zachodem, ze Średniowieczem, 
tym  wcześniejszem, nie-schyłkowym, 
kiedy nie w szyszaku strusiopiórym, 
lecz twardym inieczu mieściła się du- 

za rycerza prosta, „twarda, szczera, 
lo krętactw nie zdolna. | właściciel 
Synkowicz jest także Europejczykiem 
akże katolikiem, niemal takim samym, 

ak X. Urban. A jednak strasznie go 
boli, że właśnie ten kościołek został 
oddany na zbizantynizowanie, na spra- 
wosławnienie. X. Urban broni w dzi: 
siejszym artykule tych księży, którzy 

, nas oburzają, gdy mówią do chłopa 
( z pod Slonima: „Ja nie Poliak i nie 
katolik,— ja prawoslawnyj“. Pisze x. 
Urban że katolicy są rÓwnież prawo- 
sławnemi ponieważ mówi się we mszy 
św.: „ortodoxi catkolicae fidei culło: 

pisma“ 

  

     

    
     

Niniejszemu artykułowi postawi” 
łem ograniczone zadania. Tylko i wy” 

do której kilkakrotnie jeździł i 
wiadomo, wząowił hierachję katolicką pi 
konsektowanie kiiku nowych biskupów. 

Kompetencje Komisji pro Russia, utwo- 
rzonej w 1925 r. a obecnie tylko usamodzieł 
nionej, dokument papieski tak okręśla, jako- 
by jej powierzone zostały sprawy dotyczące 
Rosjan, tak pozostających w swojej ojczyź- 
nie, jak i znajdująężych się na emigracji 
Więc wynikałoby iż sprawy. Koścfoła w Rosji, 
o ile dotyczą katolików Polaków, czy inych 
narodowości, nie riależą do kompetencji tej 
Komisji. Praktyka jednak Która jest najlep- 
szą w danym razie komentatorką myśli pra- 
wodawcy, wykazała, że pod mianem Russi 
rozumiana katolików wszystkich narodowoś- 
«i, to jest qafość Kościoła katolickiego w 
Rosji bolszewickiej, frEquentissimos  Russia- 
rum popułos, Ксапе Rosyj (w liczbie mno- 
giej) ludy, jak wyraża się we wstępie do 
swego motu proprio Ojciec święty. Nadto do 
Komisji tej należą — zowu w świetle prak- 
tyki — wszystkie sprawy związane z obsłu- 

ga duchowną czy wspomagaefiem  materjal- 
nem Rosjan emigrantów. Komisja więc pro 
Russia jest nietylko najwyższą gło Ojo: šw. 
władzą dla katolików wschodniego obrządku, 
ale dla wszystkich katolików, a zatem i ła- 
cinnikow, czyli Polaków, Litwinów j td. o 
ile znajdują się na terytorjum republik so- 
wieckich. Owszem, ja pfywatnie się dowia- 

siłą rzeczy polityczna) i ta „Pro 
Russia“ ma promienlowač na nasze 
terytorja, na naszą ludność, naszych 
poddanych! Jakże daleko jesteśmy 
mrzy tych dźwiękach „Pro Russia“ 
od  mocarstwowych haseł, które 

  

Prastary kośgiojek w syńkowiczach, oddany na cele „Pro Russia". 

dujemy, do niej naseżeć będą także sprawy, 
związane z akdją unijną, to jest pozyskiwa- 
niem dla Kościoła we wschodnim obrzad- 
ku dysydentów wschodnich ną naszych Kre- 
sach, poza diesczjami ruskiemi w byłej Gali- 
cji, chociaż o iłe o te kresy chodzi, nie mamy 
do czynienia ani z terytorjum / rosyjskiem, 
ani z emigrantami Rosjanami. lecz z iudoś- 
cią odwiecznie tu osiadłą. Dlatego Ko- 
misja pro Russia posiada po- 
średnio wielkie znaczenie i 
dla naszych diecezy kre50- 
wych w Których po kierun- 
kiem i jurysdykcja biskupów 
łacińskich prowadzona jest, 
akcja nad organizowaniem ka- 
tolicyzmu w obrządku wsc ho- 
d nim. 

Oto są typowe wiadomości nle- 
pomylśne dla państwa polskiego! 
Niedoceniać ich, lekceważyć, ргле- 
chodzić nad niemi bez  zrozumie- 
nia całego ich dla państwa 'polskiego 
niebezpieczeństwa, może tylko ten, kto 
nie wierzy w potęgę katolicyzmu. 
Jakto! - tworzy się Kościół katolicki 
specjalnie dla Rosjan, nazywa się to 
„Pro Russia" (a tutaj już niewatpli. 
wie nie o samą nazwę, samą formę 
chodzi, za tą nazwą wielomówiącą 
stoi niewątpliwie wielomówiąca treść 

całkiem nie wyobrażają sobie Polski 
jako pigmeja, jako quantitć negligeable 
przy Rosji, lecz jako Rosji tej histo- 
rycznego konkurenta. Nie o ukształ- 
towaniu stosunków u nas według na: 
stawienia Pro Russia nam chodzi, 
lecz raczej o możliwości wpływów 
naszych na  bezkształtne obszary 
wielkiej Rosji. jesteśmy tu o sto mil 
od naszej ideologji, naszych interesów 
i nadziel. 

W artykule ogłoszonym w „Sło- 
wie" pisze x. Urban dosłownie: 
„Kościół unicki w Galicji jest tak sa- 
„mo katolickim, jak Kościół łacińsko- 
„polski w Wilnie". ) 

Tak samo katolicki — zgoda, ale 
nie tak samo polski! 

A dla polskiej racji stanu, to dru- 
gie jest decydujące. 

Zrobiliśmy raz z unją doświadcze- 
nie okropne. Unja stworżyła narodo- 
wość. Unja stała się powodem od- 
rębności i wyraźnych, trudnych do 
asymilacyjnego przekroczenia, granic 
narodowości ukraińskiej. W naszych 

warunkach nie powstał żaden nowy 
nacjonalizm bez oparcia się © zakry- 
stję. Ukraina galicyjska nie powstała- 
by bez unji, tak samo jak nacjonalizm li- 
tewski to przedewszystkiem dzieło za- 
krystji, dzieło młodszego kleru litew- 
skiego. » 

Po tych doświadczeniach, toleruje 
się w Polsce obrządek, powodem i 
racją powstania którego jest oddzie- 
lenie się od polskości. „Zapuszcza 
my brody wdziewamy ryzy''—mówią 
księża obrządku sławiańskiego — „aby 
nas lud miejscowych nie brał za Po- 
laxów. Bo lud ten jest neutralny wo- 
bec katolizmu, lecz niechętny panom 
i Polakom' —oto co się usłyszy od 
każdego misjonarza nowego obrząd- 
ku. A więc nowy obrządek zgóry 
dyskontuje niechęć ludu do Pol- 
ski, stąd wynika, że i poniekąd bu- 
dowę swą opiera na tej niechęci, 
Stąd wynika, że i w przyszłości żad- 
nym mostem do Polski być nie mo- 
że. Jeśli zawiodło nas tak bardzo 
dzieło Zygmunta Ill, które rozpoczę- 
te w nawpół politycznych wyracho* 
waniach w rezultacie końcowym daję 
nam w wieku XX-ym metropolitę 
Szeptyckiego—to czegoż możemy się 
spodziewać od tej nowej unji pod 
auspicjami „Pro Russia" rozpoczętej. 

Raczej więc dziwią nas nie artyku- 
ły takie jak p. K—ckiego, lecz dziwi 
nas raczej ta bierność, z którą przy- 
patruje się akcji unijnej społeczeństwo i 
zwłaszczarząd polski. I społeczeństwo 
i rząd są niekonsekwentne.Kiedy otwie- 
ra się szkołę białoruskie, lub daje sty- 
pendjum na seminarjum  nauczyciel- 
skie, powstaje u nas opozycyjny ha- 
łas. Kiedy się zabiera dawniej pol- 
skie kościoły, aby przemawiać w nich 
po rosyjsku i białorusku —społeczeń- 
stwo milczy. Tylko, źe rządowe pie- 
niądze na seminarjum białoruskie 
bądź co bądź można uważać za 
pewną, chociaż naszem zdaniem mini- 
malną, gwarancję, że seminarjum to 
będzie miało pewne hamulce na anty- 
państwowem nastawieniu. Natomiact 
misjonarz przystępujący do swej pra- 
cy w nastawieniu, że polskość tylko 
odstrasza ludzi od katolicyzmu, a 
więc jest czemś strasznem i niepo- 
trzebnem nie daje nam żadnych gwa- 
rancji na uzgodnienie nowego ruchu z 
nadziejami państwa polskiego. 

ADS KI IKS TI KITT ITT IT I ELT 

Wniosek o sesję nadzwyczajną Seimu 
WARSZAWA. (tel. własny „Słowa” 9. 5.) Dziś pan Prezydent Rzeczy 

pospolitej przyjął o godzinie 5 marszałka sejmu Daszyńskiego, który wręczył 
mu wniosek 1/3 ustawowej liczby posłów, o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
Sejmu. Pan Prezydent wniosek przyjął, odbywając jedriocześnie z marszałkiem 

Z ZA KORDONÓW 
1 T-wa_ ostońsko - polskiego w Rewia 

W dniu 4-ут maja staraniem To- 
warzystwa estońsko-polskiego! w Tal- 
linie, na którego czele stoją generał 
Laidoner, prezes parlamentu Einbund, 
żona Szefa Sztabu Generalnego p. 
Tellman Tórvand i szereg innych wy- 
bitnych działaczy estońskich, odbyła 
się uroczysta akademja poświęcona 
uczczeniu rocznicy 3 go Maja. Aka- 
demję zaszczycił swą obecnością Na- 
czelnik Państwa p. Strandman, rząd 
i korpus dyplomatyczny stawił się in 
corpore, publiczności przybyło prze: 
szło 2000 osób. 
Na program akademii złożyła się część 

Odczytowa, na której dziekan wydzia- 
łu prawnego uniwersytetu dorpackie- 
go prof. Uluots zobrazował historycz- 
ne dzieje wspólne Polski i Estonji, 
zatrzymując się specjalnie na epoce 
Stefana Batorego oraz część koncer: 
towa złożona wyłącznie z utworów 
polskich. Orkiestra symioniczna pod 
dyrekcją p. КоМа odegrała utwory 
Stojowskiego, Karłowicza i Noskow- 
skiego, artystka Opery warszawskiej 
p. Olga Olgina wykonała ację z „Hal- 
ki" oraz laureat konkursu szopenow- 
skiego p. Szpinalski odegrał szere, 
utworów Paderewskiego i Chopina. 

Niebywała na stosunki miejscowe 
frekwencja publiczności Świadczy o 

niezwykłem zainteresowaniu  społę- 

czeństwa estońskiego muzyką polską 
oraz sympatji, której dowodem były 
owacje, jakłemi zostali _ obdarzeni 
polscy artyści, 

lasiewy na Białorośi 
Z Mińskh donoszą: Według ostatnich o- 

bliczeń na dzień 30 kwietnfa br. obszar źasie 
wówj na chlej Błałorusi Sowieckiej wyniósł 
320.172 ha co stanowi zaledwie 17 proc. о- 
gólnego! planu siewnego. 

W związku z tem praga bije na alarm, 
wzywając do wyłtężenia wszystkich sił dła 
zpkońcienia stewu wiogennego. Fatalne wyni 
ki dotychczasowej akcji grożą nieobiiczalne- 
mi konskkwencjami. Obszar wów w go- 
spodarsywach koledtywnych nie przekracza 
20 proq. pilasqu siewrjego. Akcja mająca па 
celu zbiógkę nasion, odzyszczanił: ich i roz- 
dział pomiędzy Roda kołchozy, nie- 
powiodła się zupełnie. Powodem niezasiania 
pól w więlśszości kołqhozów było właśnie 
niedostarczenie na cąas nasion! 

Daszyńskim riozmowę, która trwała trzy, kwadranse. Wniosek ten brzmi: 

Wbrew zapowiedziom obecnego prezesa Rady Ministrów p. Słąwka, 
nie uznał dotąd Pan Prezydent za wskazane odwołać się dsiogą nowych wy- 

borów do decyzji kraju w spzawie coraz bardziej pogłębiającego się konilik- 

tu pomiędzy większością parłamentu, a dzisiejszym systemem rządzenia. Sta- 

de zaś pogarszanie się stanu gospodarczego państwa, bezrobocie i nędza lud- 

ności wsi i miast — wymagają bezwzględnego ustalenia i ujawnienia piłzez 
rząd planu walki z ktzyzysem, wymagającej nie tylko zarządzeń administra- 

cyjnych, ałe przedewszystkiem wytężonej pracy ustawodawczej, zahamowanej 
w Polsce w sposób sztuczny, od 4 blisko lat. 

Juž w toliu sesji zwyczajttej rozpoczęte zostały prace Sejmu nad refor- 

mą systemu podatkowego, nad rozpatrzeniem zalegajądych gospodarczych u- 
mów międzynarodowych, rad uporządkowaniem gospłodarki finansowej pań 

stwa w zakńesie kredytów dodatkowych, zamknięć budżetowych i sprawozdań 
N. I. K. — Prace te winny być możliwie rychło doprowad4onie do końca. Nie 

może też Sejm obecny, powołany do przeprowadzenia ewizji konstytucji, 

przerywać na długie miesiące swą działalność w tej dziedzinie. Oczekując ró- 

wnież dalszej prady Sejmu nad projektami ustaw niezbędnych dla organiąacji 

wewnętrznej państwa i dła potrzeb ludności, Sejm ponoszący w myśl konsty- 

tucji w zakresie swej kompetencji odpowiedzialność za losy kraju, zwłaszcza 

w okresie kryzysu. 

W poczuciu tej odpowiedzialności i w przekonaniu, że istotne odbycie 
sesji nadzwyczajnej jest w tych warunkach pierwszorzędną koniecznością pań 

8 stwową — zwracamy się do Pana Prezydenta na podstawie art. 25 Konstytu- 
cji z żądaniem zwołania w teńminie prawnie przewidzianym sesji nadzwyczaj 
nej Sejmu i Senatu. Pod wnioskiem widnieje 149 podpisów posłów. 

  

klady kaskie przed ratyfikacią 
PARYŻ. 9. 5. (PAT). Dzisiaj o godz. 17.30 w gabinecie Brianda od- 

było się podpisanie protokułu złożenia do ratyfikacji układów haskich. Pod- 
pisy swe złożyli oprócz Brianda ambasadorowie Belgji, Włoch i Anglji. Na- 
stępnie Briand wydał herbatę dla ambasadorów mocarstw, które podpisały 
protokół. 

Wsfrząsnienia zlemi w Uienensburgu 
BERLIN. 9. 5. (PAT). Wstrząśnienie ziemi w Vienenburgu do tej pory nie ustało. 

Położenie raczej się pogorszyło. Przestrzeń zamknięta! dła rucqhu komunikacyjnego musta- 
ła być powiększona. W jednem miejscu utworzył się lej o przekroju 75 metrów. Szofer, 
zbliżający się automobilem po jednej z! kopalń, leżących wpobliżu, spostrzj:gł nagłe przed 
sobą przepaść. W ostatniej jednak chwili zdbiał jeszcze powstrzymać auto, wysiąść zł 
czterema pasażerami i uciec, Autobus zbunął 

raz bardziej. Niektóre odcinki szyn na torach 

się w otwór leja, który powiększa się co- 
kolejowych, przpchodzących przez Vienen- 

burg, wiszą w powietrzu. W wielu innych miejscach tory, kolejowe bardzo ucierpiały. Bu 

cynki, w których mieściła się dyrkktcja jednej z Kopalń potasu zostały opróżnione, liczyć 
się bowiem naležy z wiekszem zappdaniem się ziemi. Los kopałaj jest niepewny. 

ECHA STOLICY 
PROT nam TEO _ 
WYJAZD MIN. ZALESKIEGO DO 

GENEWY. 
WARSZAWA. 9. 5. (PAT). Dnia 9 

bm. p. minister spraw zagranicznych 
August Zaleski wraz ztowarzyszczący- 
mi mu wyższymi urzędnikami Minister 
stwa Spraw Zagranicznych „ wyjechał 
na sesję Rady Ligi Narodów do Gene" 
wy. 

CHOROBA MIN MATUSZEWSKIEGO 

WARSZAWA. 9. 5. (PAT). Wsku 
tek lekkiego niedomagania, spowodo” 
wanego przeziębieniem, kierownik Mi- 
nisterstwa Skarbu p. Matuszewski nie 
pełni chwilowo funkcyj urzędowych i 
nie opuszcza mieszkania. х 

SPRAWA NADUŻYĆ W CHEŁMIE. 

WARSZAWA. 9. 5. (PAT). Dziś 
pod przewodnictwem pos. Solańskiego 
obradowała sejmowa komisja do zba* 
dania sprawy budowy gmachu dyrek- 
cji kolejowej w Chełmie. Komisja wy- 
słuchała referatu pos. Kapelińskiego 
(Wyzw.) oraz pos. Kuryłowicza (PPS) 
Następne posiedzenie komisji odbędzie . 
się z chwilą przygotowania referatów 
przez sprawozdawców. 

MINISTER EUGENJUSZ KWIAT- 
KOWSKI. 

WARSZAWA. 9. 5. (PAT). W 
dniu dzisiejszym Pan Prezydent Rze” 
czypospolitej podpisał następujący de- 
kret: 

Do Pana Inżyniera Eugenjusza 
Kwiatkowskiego, kierownika Minister” 
stwa Przemysłu i Handłu w Warsza” 
wie. Mianuję Pana ministrem przemy- 
słu i handłu. Warszawa, 9 maja 1930 
ku. Prezydent Rzeczypospolitej (—) 
Ignacy Mościcki, prezes Rady  Mini- 
strów (—) Walery Sławek. 

POS. ŻARSKI W WIĘZIENIU W 
PIOTRKOWIE. 

ŁÓDŹ! :9.05. (PAT). 
łódzka „Republika w dniw wczoraj- 
szym poseł Żarski który niedawno zo- 
stał aresztowany za strzelanie do poli- 
cji w Łodzi, został wczoraj w godzi- 
nach wieczornych przywieziony do 
Piotrkowa i osadzony w miejscowem 
więzieniu. 

Jak donosi * 

Rząd jeszcze o wiele bardziej jest 
niekonsekwentny. Jest to rząd polski, 
a więc rząd tego samego państwa, 
które nie krępowało się postąpić 
z osobą x. metropolity Szeptyckiego 
w tak brutalny sposób, że wywołało 
to potępienie obcych, wstyd u swo- 
ich. X. metropolita Szeptycki to prze: 
cież także biskup katolicki, lecz stoi 
na czele unji mającej wiekową trady- 
cję, miljony wiernych i niema tak nie- 
przytomnego człowieka w Polsce, któ- 
ryby doradzał państwu polskiemu 
likwidowanie unji w Galicji, chociaż 
wiemy, że cerkiew unicka i paroch 
to główna podstawa ukraińskiego se: | 
paratyzmu i ukraińskiego szowinizmu 
narodowościowego. A ten nowy ob- 
rządek słowiański? Wiernych — tak 
dobrze jak niema. Pasterze—za wy- 
jątkiem nielicznego sztabu ideowców, 
za wyjątkiem tych księży przebiera- 
nych na popów, ci Otczymywani z 
cerkwi schyzmatyckiej kapłani-kon- 
wertyci, ludzie częstokroć 0 mocno 
nieprzyjemnej konduicie moralnej— 
wszystko to słabe, bez korzeni, oto- 
czeni nieuinością z obu stron. Jaki 
sens, jaki powód, jaką rację może 
mieć Rzeczypospolita Polska w pod- 
trzymywaniu tej akcji? — Oczywiście 
żadnej” Ale my wogóle nie mamy 
żadnej polityki wyznaniowej. 

II, 

Jestem jedynym publicystą w Polsce, 
któryby chciał, aby Polska roztoczyła 
opiekę nad Cerkwią prawosławną. 

Rozumiem oczywiście, że pewni w . 
doli i niedoli, pewni murowanie, mo- 
żeby być tylko ludności katolickiej 
i to obrządku łacińskiego wyłącz- 
nie, lecz opieka nad Cerkwią dałaby 
się dyskontować w latach, gdy Cer- 
klew prawosławna od granicy polskiej | 
po Władywostok i Sachalia ulega uci- 
skowi i prześladowaniu. 

Myśl opieki nad prawosławjem u- 
jawnia pięknie Papież nasz Pius XI, | 
gdy proponował bolszewikom, że kon- | 
fiskowane po cerkwich cenne przed- 
mioty liturgiczne „od nich odkupi i 
odda cerkwiom z powrotem—na co | 
oczywiście 'bolszewicy nie * przystali. 
Raz jeszcze spotyka się tutaj w zgo- 
dzie racja stanu polska z metodą 
działania katolicyzmu. 

Na naszym terenie największym 
kamieniem obrazy rzuconym w 
cerkiew prawosławną 
obrządku słowiańskiego. 

jest istnienie 

Nonsens całej sytuacji zobaczymy | 
w takim zestawieniu. Murawjew roz- 
począł walkę z kościołem.  Obrócił 
przeciw Rosji, przeciw Cesarzowi ca- 
łe duchowieństwo katolickie. D-cydo- | 
wał się na tą walkę, poszedł na nią 
dla celów rusyfikacji kraju. Kościo- 
łom katolickim przeciwstawił Cerkwie 
prawosławae które rusyfikowały 

kraj. \ A 
Przez _ popieranie,  tolerowanie 

obrządku słowiańskiego rząd polski. 
wstąpił właściwie także do walki z 
cerkwią prawosławną. Dlaczego, po- 
ce? — Również dla rusyfikacji kraju. 
Cerkwiom rosyjskim przeciwstawia 
ay rosyjskie, kościoły pro Rus- 
a. 

Stary Franciszek 
„rozumiem wojnę dla zyskania pro- 
wincji, nie rozumiem wojny dla stra- 
cenia prowincji". Taksamo my - 
wiedzieč možemy:,,Rozumielišbymy wai 
kę z Cerkwią dla polonizacji kraju, 
NSS jej dla rusyfłkacji 
raju”, 

IV. 

Raz jeszcze: Rząd polski tak przed- 
majowy, jak „pomajowy nie posiada 
żadnej polityki wyznaniowej. Cat, 

, Wyraziłem powyżej w dyskusji "nad 
kwestją unijną swcje osobiste 
Bardzo ciekaw jestem o ile odpowiada 
ono poglądom społeczeństwa naszego kra- 
ju. Przemawiałem wyłącznie z punktu wi- 
dzenia polskiej racji stanu, polskiego 
interesu państwowego. lane względy były 
mi obce przy ukłądaniu artykułu powyž- 
szego. B;ć może te inne względy oświetl 
ną naszych łamach nasz kolega redakcyjny 
X. W. M.i być może pogląd jego będzie 
inny, niż wszystkie, tak między sobą 

Józef mówił 

zdanie. | 

rozbieżne dotychczas poglądy na łamach | 
„Słowa” w tej dyskusji wypowiedziane. d В 

  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DO: 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 
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ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE. 

— Obchod święta Narodowego 3. Maja, 
W dniu tym zawitał do nas dostojny gość 
ks. biskup, Bandurski, który przybył pocią- 
giem osobowym z Wilna, * 

Na długo przed przybyciem dostojnego 
gościa zebrał się na stacji Komitet w pełnym 
składzie na czele z panem starostą Przepał- 
kowskim. Prócz tego kompanja honorowa, 
Bp. oficerowie garnizonu, gimnazjum pań- 
stwowe, oraz tłumy publiczności. 

Cichutko wchodzi na stację pociąg, muzy 
ka gra marsza, z wagonu wychodzi ks. bi- 
skup, Bandurski, 

Ks. biskupa w imieniu Komitetu wita p. 
starosta Przepałkowski, następnie ks. biskup 
przeszedł przed frontem komp. 
wej i zgromadzonej publiczności, która 
watuje na cześć dostojnika. Po prz 
zgromadzonych ks. biskup odjechał z p. 
rostą u którego zamieszkał podczas pobytu 
w Baranowiczach. 

Dzień 3 Maja rozpoczął się pobudką o 
godz. 7 rano, następnie o go 9 odbyło 
się nabożeństwo w kościele pa Inym, o 9 
m. 30 w synagodze, o 10 w cerkwi i 10.30 
Msza polowa na placu Legjonów. 

Q godzinie 10 komitet na czele z panem 
starostą spotkał u bram koszar p. wojewodę 
Beczkowicza, który przybył z Nowogródka z 
p. Szabunią osobistym sekretarzem i p. Zda- 
nowiczem redaktorem Życia Nowogródzkie- 
go 

   

    

   

        

   

    

  

  

Mszę połową odprawił ks. biskup Ban- 
durski, poczem ten złotousty kaznodzieja wy 
głosił podniosłe kazanie o znaczeniu Dnia, 
przyczem porównywał czasy ówczesne z 0= 
becnemi. 

Po kazaniu wojsko i organizacje odmasze 
rowały pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, 
gdzie odbyła się defilada, którą przyjęli do- 
stojnicy ks. biskup Bandurski, p. wojewoda 
Beczkowicz i p. generał IPożerski. 

Przed pomnikiem zgromadziło się  nie- 
przeliczone tłumy publiczności, policja ledwo 
może utrzymać porządek. 

Wreszcie o godzinie 12.30 rozpoczęła się 
defilada. 

Po defiladzie w kinje Apollo odbyła się 
nader uroczysta akademia. 

Akademię zagaił p. starosta Przepałkow- 
ski, witając dostojnych gości, poczem prze- 
mawiał p. genera! Pożerski, a następnie Poź- 
niak, który w swym nader treściwym prze- 
mówieniu porównywał czasy ówczesne # о- 
becne p. Bojarska, która mówiła o szkoł- 
nictwie. 

P. starosta zrobił publiczności  niespo- 
dziankę, gdyż zaprosił na akademię p. Jani- 
mę Strzelecką, mowa której oszołomiła publi- 
czność tak pięknej mowy, treściwej, przepięk 
mej pod względem literackim Baranowicze 
nie słyszały. 

+ Po przemówieniu odbyła się część kon- 
certowo wokalna. 

`а 
Nk uda 

Powiešci 

Arólewskie 

Tak możnaby nazwać 30 Powie- 
ści Historycznych J. I. Kraszew- 
skiego, wydane przez BIBLJO- 
TEKĘ WIELKICH PISARZÓW, 
gdyż tłem ich są przeważnie dzie- 
je Królów i Książąt Polskich. 

Powieści Historyczne J. I. Kraszew- 
skiego w wydaniu BIBLJOTEKI 
WIELKICH PISARZÓW obejmują 
następujące dzieła: „Stara Baśń”, 
„Lubonie”, „Bracia Zmartwych- 
wstańcy”, „Masław”, „Boleszczyce”, 
„Królewscy synowie”, ,, Historja 
prawdziwa o Petrku Właście”, „Stach 
z Konar”, „Kunigas”, „Kraków za 
Łokietka”, „delita”, „Król chłopów”, 
„Krzyżacy”, „Strzemieńczyk”, „Jasz- 
ka Orfana pamiętnik”, „Dwie królo- 
lowe”, „Zygmuntowskie czasy ”, 
„Mistrz Twardowski”, „Infantka”, 
„Banita”, „Na królewskim dworze”, 
„Kordecki”, „Król Piast”, „Żywot 
i sprawy pana Pełki”, „Historja 
o Janaszu Korczaku”, „Briihl”, „Sta- 
rosta warszawski”, „Męczennica na 
tronie”, „Djabeł”, „Pod Blachą”. 

Ceny dla prenumeratorów, wno- 
szących przed 1 lipca opłatę za 
pierwszą serję, wynoszą: za ser- 
ję 10 tomów broszurowanych 
z przesyłką Zł. 11.50, w opra- 
wie z płótna angielskiego z prze- 
syłką Zł. 18.—. Prenumeratę 
zgłaszać można we wszystkich 
księgarniach lub wprost w firmie 

M. ABUTV 
WARSZAWA 

    
DRUGIE WILKO 

Pierwsze Wilno — to Wilno dostoj- 
ne, historyczne, zabytkowe, literackie. 
Wilno pięknych murów i pięknych oko- 
lic. Wilno, które kochamy, zmuszając 
innych do kochania. Wilno, które mniej 
lub więcej udolnie reklamujemy. A 
zarazem — Wilno — miasto przeszło- 
ści i przyszłości — bez teraźniejszości. 
Wilno zapomniane, zaniedbane, smut 
ne, lecz nadewszystko „mite“, tające w 
swych murach, wzgórzach i ogrodach 

" jakąś niewyczerpaną siłę przyciągająca 
Siła ta sprawia, że przybysz, jeżeli nie 
jest wyjałowionym ze wszelkich uczuć 
kosmopolitą, odrazu musi to miasto por 
kochać i kocha bezustanku, w cichości 
ducha, chociażby głośno narzekał ma 
„martwą dziurę i choćby miał tysiąc i 
jedną sposobność „ucieczki Z „prze- 
klętego Wilna”. 

% * * 

honoro- sa 

Uczeń T-ej klasy gimnazjum Głąbik prze- 
pięknie deklamował nam  „Przysięgał Biały 
Król*, chór gimnazjum Szulickiej odśpiewał 
chorał „3 Maj”, następnie odbył się kon- 
cert orkiestry szkoły A. Mickiewicza, poczem 
uczenice gimnazjum Szulickiej wypowiedzia- 
ły wiersz „О miłości ku Ojczy *, chór gi- 
mnazjum państwowego odśpiewał „Witaj 
dniu 3 Maja* i na zakończenie koncertowała 
znana na tutejszym terenie orkiestra 78 pul- 
ku piechoty. 

O godzinie 19.30 w sali Ogniska Koilejo- 
wego odbyła się uroczysta akademja, którą 
zagaił prezes komitetu kolejowego p. inż. La- 
yman, referat o znaczeniu Dnia wygłosił -p. 

  

   

   

    

rojonych 
aut, który 

ks. biskup Ban- 
wojewoda Beczkowicz. Raut prze- 

ciągnął się przy dźwiękach orkiestry 78 p. 
piechoty poza północ. 

W dniu 4 maja urządzono w lasku Ra- 
szyńskim zabawę ludową. 

Przez całe dwa dni odbywała się kwesta 
uliczna i zbiórka na Dar Narodowy. Na a 
demjach sale były przepełnione. 

—Zakończenie kursu OPG i OPL. W di. 
1 maja w sali kasyna podoficerskiego 26 puł- 
ku ułanów odbył sie egzamin i uroczyste za- 
kończenie kursu instruktorskiego III kiasv, 
urządzonego staraniem Zarządu Powiat)we- 
go Komitetu. 

Po zakończeniu egzaminu do  kursan- 
tów przemówił prezes Komitetu inż. Lay 
man, nawołując do wytężonej pracy i tzu- 
cenia w społeczeństwo wiedzy uzyskanej na 
kursie, 

Inspektor OPG i OPL wojewódzkiego 
Komitetu p. Rojecki dziękował vw imieniu 
komitetu wojewódzkiego pp. dcy 26 putku 
Machalskiemu za pomoc przy urządzaniu 
kursu i prelegentom. P. pułk. Machalski ntó- 
wit o znaczeniu kształcenia ludności w kie- 
runku obrony przeciwgazowej, gdyż, jak za 
znaczył mówca, gdy poznamy dokładnie о- 
bronę przeciwgazową, gazy będą miały ta- 
kie znaczenie, jak dziś karabin maszynowy. 
Z łona kursantów przemawiał p. Smuła, 
który dziękował za tak staranne nauczanie 
i opiekę. 

Wireszcie przemawiał kierownik kursów 
kap. Suchomel, który apelował do kursantów 
aby nie poprzestawali na uzyskanej wiedzy, 
aby takową pogłębiali i nieśli oświatę na 
wieś. 

Uroczystość zakończyła wspólna fotogra 
fja i obiad. 

—W sprawie tygodnia lotnśczego. W dn:u 
2 maja w sali konterencyjnej starostwa Gd. 
był się zjazd który szczególnie był poświe- 
cony sprawom nadchodzącego tygodnia «tr; 
czego. 

Zjazd zagaił zastępca starosty p. dr. Wer 
ber, który w dłuższym przemówieniu scha- 
rakteryzował zadania, cele i znaczenie LOPP. 

Następnie p. dr. Werber jeszcze raz pod- 
kreślił, iż zadaniem każdej gminy, każdego 
obywatela jest pielęgnować sprawy LOPP, 
iż w powiecie naszem szczególnie muszą być 
popierane sprawy LOPP, ze względu na c- 
gromne zadanie, jakie ma przed sobą komi- 
tet LOPP, mianowicie budowę lotniska. 

Następnie p. dr. Werber zaznaczył, iż 
jakkolwiek Koła na terenie gmin działają, to 
jednak nie z taką intensywnością jakiej 1:2- 
ležaioby się spodziewać, a przeto wzywał 
zarządy gmin do uporządkowania spraw 
LOPP w nadchodzącym tygodniu, poczėm 
przydzelano gminom materjał na tydzień cd 
300 do 100 zł. i wyznaczone sumy, jakie 
winny zebrać gminy. 

Na zakończenie p. dr. Werber zaznaczył 
iż materjał nie może być zwrócony, stnay 
wyznaczone gminom w przybliżeniu muszą 
być zebrani, przyczem większe kwoty będą 
przyjęte z podziękowaniem, zaznaczając je- 
szcze raz, iż sprawy LOPP będą traktowa- 
ne narówni ze służbowemi. S. G. 

     

  

POSTAWY. 

— Obchód 3-go Mają. W dniu 3-go 
maja kilkotysięczny tłum po uroczystych 
nodłach w kościele, cerkwi i synagodze, 
przy dzwiękach orkiestry strażackiej ruszył 
ku mogiłom naszych nieznanych obrońców, 
których szczątki pogrzebaliśmy pod prasta- 
remi lipami ną brzegu rzeki w śródmieściu, 
aby na przybranych świerkami mogiłach 
złożyć wieniec. 

Nad głowami dziatwy szkolnej, przyby” 
łej na uruczystość nietylko z miejscowej 
powszechnej szkoły, ale i ze szkół dalszych 
powiewały ładne sztandary szkolne; dziar- 
sko kroczyło nasze przyszłe wojsko — 
strzelce i przysposobienie w. z powagą, 
odpowiednią tak uroczystej chwili. Sziy 
dziewczęta z „Koła młodzieży* w  błękit- 
nych rogatywkach i harcerki w skromnych 
sukniach szarych, a dalej szedł tłumnie lud 
wiejski, odświętnie ubrany, poważny, po- 
godny. Postawy nie widziały jeszcze nigdy 
tak łodnej uroczystości, jaką mieliśmy 
w tym roku. S 

Ze wzniesionej trybuny przemawiał 
nasz niestrudzony działacz na miwie spo- 
łecznej. ogólnie poważany pan Kęsto- 
wicz. jesteśmy mu wdzięczni za jego naj" 
lepsze iutencje. 

Po złożeniu wieńca odbyła się defilsda 
wszystkich organizacji Postawskich na pla- 
cu przed przedstawicielami władzy. 

Wieczorem tegoż dnia mieliśmy zaba- 
wę ludową w lasku nad jeziorem, na tak 
zwanej „Garbarce* Ochoczo bawiono się 
do pėžuego wieczora. Ucieszne zawody 
zorganizował dla młodzieży pan porucznik 
Karszniewicz komendant P. W+ bieg w 
workach, bieg z jajkiem w łyżce i wyści- 
gowe zjądanie przez wyrostków  placusz- 
ków, budziły szczerą ogólną wesołość. Ja- 
ko dalszy ciąg uroczystości mieliśmy w 

Lecz istnieje drugie Wilno. 
Drugie Wilno przeciągnęło beczkę 

swej nudy zkwaśniałej do ulicy Zam- 
kowej przez plac Katedralny ulicą Mir 
ckiewicza i nie dojechawszy nawet 
do placu Łukiskiego zachłysnęło się tą 
nudą u Żofża — w owym kondensato“ 
rze wszelkich nud wileńskich: bankie- 
tów, pożegnań, fetowań cudzoziemców 
wreszcie zwykłych ad hoc organizo- 

wanych pijaństw. 
Drugie Wilno ma minę starzejącej 

się panny, która nie może zapomnieć, 
że wcale nie tak dawno, bo przed sa” 
mą wojną, miała jeszcze wielkie powo” 
dzenie. Drugie Wilno ma dowcip zgry- 
źliwy starego kawalera, którego hory- 
zont zamknął się między Klubem Szla” 
checkim na Mickiewicza a letnią rezy” 
dencją tegoż Klubu u stóp góry Trzy- 
krzyskiej. 

Drugie Wilna ma przemiłą, mimo- 
zowatą obraźliwość osoby „z drugiego 
stot...“ 

Kongres eucharystyczny w Kartaginie 
TUNIS 9. V. Pat. W pierwszym dniu kongresu eucharystycznego w 

Kartaginie kardynał Hlond odprawił mszę Świętą, w czasie której udzielił 
komunji świętej dzieciom. Po południu odbył się pochód 7 tys. dzieci z 
palmami w rękach do byłego amfiteatru w Kartaginie, gdzie zebrało się 30 
tys. pielgrzymów. Wieczorem odbyło się ogólne zebranie w bazylice. Przez 
całą noc trwała adoracja w kat drze, rozpoczęta przez sekcję polską, 

Rozrechy w ае 
EWAKUACJA EUROPEJCZYKÓW Z BOMBAJU 

LONDYN. 9. 5. (PAT). „Daily News“ donosi z Bombaju, żć kobiety i 
dzieci europejskie zostały przetransportowane dwoma pociągami z miasta 
Sholapur, a to ze względu na niebezpieczeństwo, zagrażające im w razie dał 
szego poostazwania w mieście. Korespondent tegoż dziennika zaznacza, że 
rozruchy w Sholapur miały bardziej poważny charakter, niż na początku ak- 
cji biernego oporu. W czasie wczorajszych rozruchów w Scholapur zamordo- 
wano 6 policjantów. Tłum oblał naftą ciała zabitych, poczem podpalił je. 

ARESZTOWANIE SEKRETARZA KONGRESU PANINDUSKIEGO 

LAHORE. 9. 2. (PAT). Sekretarz generalny kongresu Gopichand are 
“ sztowany został wczoraj pod zarzutem prowadzenia agitacji 'antyangielsk'ej. 

Konierencja Małej Enfenty 
PRAGA. 9. 5. (PAT). Według oficjalnych informacyj doroczna konfe- 

rencja ministrów spraw zagranicznych Małej Ententy odbędzie się zgodnie z 
poprzednią zapowiedzią w połowie czerwca na jeziorze Szczyrbskiem w Ta- 
trach. Przedmiotem konferencji będzie głównie problem reparacyj wschodnich 
i wpływu ich na uregulowanie stosunków państw Małej Ententy z Węgrami. 
Równocześnie odbędzie się konferencja Małej Ententy prasowej. 

Trzęsienie ziemi w Persji 
MIASTO SALMAS W GRUZACH. 

TEHERAN. 9. 5. (PAT). Jak podaje prasa, trzęsienie ziemi, które nawie 
dziło Pexsję 6 bm. zniszczyło całkpwicie m. Salmas wraz z przedmieściami. 

TEHERAN. 9. 5. (PAT). Miejscowa prasa donosi, iż trzęsienie ziemi, 
które nawiedziło ostatnio Salmas, spowodowało wielkie zniszczenie. Znaczna 
część ludności obozuje pod gotem niebem. Większość budynków runęła. gryze- 
biąc mieszkańców, pozostałych w mieście. Według obliczeń prasy, ' liczba/ 
ofiar trzęsienia ziemi sięga 2 tys. osób. 

Wyodrębnienie zarazka podagry 
WIEDEŃ. 9. 5. (PAT). „Neues Wiener Tageblatt“ podaje wiadomość z Nowego 

Yorku, że dr. Russel Cecil w wykładzie wygłoszonym na posiedzeniu związku lekarzy 
amerykańskich ogłosił, że udało mu się wyodrębnić zarazek podagry. 

Wewnętrzna pożyczka promjowa na cele budowlane 
WARSZAWA, 9. V. (Tel. wł. „Słowa*). Ministerstwo skarbu emito- 

wało dziś nową pożyczkę wewnętrzną premjową na sumę 50 miljonów 

złotych w złocie. Cała suma została już subskrybowana przez syndykat 
największych banków na terenie Polski. 

Dochód z pożyczki przeznaczony będzie na akcję budowlaną. Warun- 
ki pożyczki są bardzo dogodne. Obligacje oplewają na okaziciela wartości 
po 50 złotych w złocie każda. Oprocentowanie wynosi 3 proc. w stosunku 
rocznym. W dniach 1 lutego, 1 maja, 1 sierpnia i 1 listopada wylosowy- 
wane będą premje, a mianowicie jedna wartości 250 tysięcy złotych w 
złosie, 1—50 tysięcy złotych w złocie, 10 po 10 tysięcy zlotych w złocie i 
100 po 1000 złotych w złocie. Pierwsze losowanie odbędzie się 1 listopa- 
da r. b. Obligacje, na które już padły wygrane będą dalej uczestniczyły w 

losowaniu. Pożyczkę zabezpiecza państwo całym ruchomym i nieruchomym 

majątkiem państwa i są wolne od podatków. Cena obligacji wynosi 50 
złotych za jedną obligację. 

  

dniu 4-go maja koncert i przedstawienie szkoły powszechnej na Wygonie w Lidzie 

Narodowy bieg naprzełaj w Warszawie 
Z prowincji zjechało mało zawod- 

ników, Warszawa Sama wystawiła 
przeszło stu. Pole wyścigowe łatwo 
pomieściło widzów, którzy odepchną- 
wszy policję i organizatorów stanęli 
gdzie im było najwygodniej. 

Petkiewicz czy Kusociński? Zakła- 
dy są 10 na 1 za Petkiewiczem. Jeśli 
startuje to znaczy, że pewien jest zwy- 
cięstwa, Koledzy bowiem klubowi 
(obaj Warszawianka) i po fachu nie- 
nawidzą się szczerze. Nigdy nie tre- 
nują razem, nie rozmawiają, ledwo 
się witają. Patrzą na siebie z podełba, 
mówią o sobie z przekąsem: „ten 
bęcrał*, — „ten walkof“, — „ten 
blufiarz“, — „ten gnojkarz“. Wdepta!- 
by jeden drugiego w bieżnię z roz- 
koszą. 

Zaraz po strzale oderwali się od 
innych. Sadzą dwumetrowemi kroka- 
mi, nikt utrzymać się ich nie może— 
próbuje Sawaryn, ale wkrótce daje 
pokój. A oni myślą tylko o sobie. 
Co im tam ta hołotka z tyłu — nie- 
groźna, ale nabić tego draba, ode- 
rwać się od niego... 

Nie sposób. Jak cień szedł Petkie- 
wicz za Kusocińskim przez 6 kilo- 
metrów — wreszcie ustąpił, zwolna 
tracił krok za krokiem. Na mecie był 
80 metrów za nim. Sawaryn o 400 
metrów, a gros. zawodników o 
dobre 700. 

Trzeba było widzieć radość ex- 
fornala z Gołąbek. Dał bobu Amery- 
kaninowi. Pokazał, że reklama rekla- 

mą, a nietylko Nurmi może zwycię- 
żyć Petkiewicza. 

Przyznać trzeba, że mamy teraz 
dwóch biegaczy pierwsza klasa. Kon- 
kurencja i zawiść wzajemna jest 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności: 
będą się stale poprawiać w formie. 

Paradne było rozdawanie żetonów. 
Pierwszym 6 dano zlote, następnym 
14-stu srebrne, dalej wszystkim bron- 
zowe. Tłok, bałagau, pełno niezna- 
nych typów. Nikt nie wie kto skoń- 
czył bieg, a kto nie, czy ten i ów wo- 
góle biegali—pchają się wszyscy i do- 
pominają o żetony. Mennica państwo- 
wa zrobiła ich z górą !'300—jest cały 
koszyk—liczono na większy udział 
zawodników jest co rozdawać. 

Jakiś rekrut wyciąga rękę. 
— Czy pan biegał? Jak nazwisko? 
-- Ja żołnierz polski bym kłamał 

—jak rany biegałem... 
— Masz pan. 
Jakichś dwóch żydków domaga się 

również. „My tyż biegali my tyž— 
jakto, patrz Mosiek oni nie widzieli 
naszych niebieskie majtki..." 

Macie! 
Doszło do tego, że każdy pchał 

się na grandę i brał żeton. Dopiero 
gdy koszyk opustoszał zapanował 
spokój. 130 ludzi wracało zmęczo- 
nych, czując 8 kilometrów w nogach, 
200 drałowało dziarsko z medalem w 
klapie: „„za Bieg Narodowy—3-go ma- 
ja 1930“. 

Karol. 

Szezur, Szczurek | ówna 
„ Wojewoda krakowski ogłasza wiel- wadzają stan płynny tam, gdzie najwię- 

ką, 39 pozycyj liczącą, listę osób, prag cej pożądane są formy stałe, pomaga” 
nących zmienić swe nazwiska, na pod” 
stawie ustawy sejmowej z 1919 r., po- 
zwalającej właściwie nazywać się każ” 
demu, jak kto chce. Żebyż to przynaj- 
mniej korzystali z tego ludzie, mający 
nazwiska nieprzystojne, chociaż znamy 
wszyscy Francuza, który jest twórcą 
pomnika Mickiewicza na placu Alma w 
Paryżu i który nazywa się bardzo brzy 
dko, to mu jednak nie przeeszkodziło 
być prawdziwie wielkim rzeźbiarzem. 
Uważałby on sobie za uchybienie, za 
rzetelną śmieszność starać się o zmianę 
swego nazwiska. Ale miejmy serce łas” 
kawe i wyrozumiałe dla pana Lewka 
Majtelesa, któremu wojewoda krakow- 
ski pozwolił na zmianę „rodowego naz- 
wiska“ Majteles na Meitlos. Niechby 
tam! Mówiąc nawiasem, te wyrazy „na 
zwisko rodowe”, używane w oficjalnej 
naszej nomenklaturze, to germanizm 
okropny. Język polski zna imię i zna 
nazwisko, jak nazwisko to nazwisko— 
przymiotnik „rodowe* jest tu zupeł' 

nie niepotrzebny. Jednak orgja zmienia 
nia nazwisk jest doprawdy zbyt liberal 
nie traktowana. Albo się tu schlebia głu 
pocie ludzkiej, albo snobizmowi, od któ 
rego oduczać trzeba społeczeństwo, a 
nie mu pochlebiać, albo wprost toleru- 

jąc usienkiewicznieniu ' nazwisk róż: 
nym osobnikom nazywającym się Ha” 
ubenstork, Josefsberg i t. d. w innym 
form tradycji i wobec samego języka 
znowu miejscu popełniają wobec ducha 
polskiego niebywałe przestępstwo. Oto 
osoba wiarogodna opowiadała mi, że 
zwiócono jej w ministerstwie oświoty 

wyznań podanie dlatego, że 
zamiast nazwi”ko swe zakończyć na 
„wicz”, zakończyła je po. polsku na 
„wiczówna”. Jakieś tumany w minister- 
stwie oświaty uważają, że nie można 
pisać Jadwiga „Sienkiewiczówna”* tylko 
Jadwiga „Sienkiewicz”*. 

Trzeba im wytłómaczyć, że to jest 
oczywisty gwałt zadany językowi pol- 
skiemu, trzeba im opowiedzieć, że kiedy 
Niemcy w Poznańskiem żądali aby ko- 
piety podawały swe nazwiska w brzmie 
nių męskiem to jest „Jasiūski“ zamiast 
„Jasińska* tośmy się skarżyli przed 
zagranicą na wielkie prześladowanie 
narodowe. Możemy chyba w państwie 
polskiem wymagać, aby nam nie tama- 

(PY) no języka polskiego! 

LIE wom 

amatorskie. Orkiestra mandolinistów pod 
kierownictwem pana Suchorzewskiego 
i męski chór pod kierownictwem poruczni- 
ka Karszniewicza złożył się na miłą całość 
koncertową a jednoaktówka „Tatuś pozwo- 
lił* świetnie odegrana przez amatorów bu- 
dziła na sali wybuchy śmiechu. Musimy 
zaznaczyć, że gra niektórych naszych ama* 
torów daleko przekracza poziom gry ama- 
torskiej a takich aktorów, jak pani 
Karszniewiczowa, panna Łazienczykówna, 

pan Turczynowicz i pan Kozłowski nie 
powstydziłaby się sceną wileńska. 

W dniu 4 marca „Powiatowe Koło 
związku pracy obywatelskiej kobiet w Po- 
stawach* zaprosiło przedstawicieli tutejszych 
urzędów i organizącyj na | wyświęcenie 

„Stacji opieki nad matką i dzieckiem". 
Poświęcenia lokalu dokonał ks. pro” 

boszcz Kaczmarek, który w paru serdecz. 
nych słowach źyczył rozwoju tej pożytecz- 

nej placówce. Prezeska Koła pani Sędzina 
Sadowska dziękowała przybyłym za uświet- 
nienie swą obecnością tej skromnej uro- 
czystości i prosiła o moralne poparcie 
iastytucji, a powiatowy lekarz d-r Rejro 
wygłosił przemówienie na temat znaczenia 
„Stacii“, > 

Miłe wrażenie Sprawia jasny czyściutki 
lokal Stacji z białemi meblami. Przy Stacji 
uruchomiona została „kropla mleka", gdzie 
biedniejsze matki będą otrzymywały dla 
dokarmiania swoich niemowląt darmo:mle- 
ko sterelizowane pod nadzorem fachowej 
hygjenistki. Stacją kieruje lekarz, a przy 
Stacji pe nią dyżury panie członkinie 

4Koł:*. X 
Życzymy nowej pożytecznej placówce 

rozwoju i cieszymy się, że zawdzięczając 
energji ludzi dobrej woli nasze Postawy 
„ruszają się”. Poztawiania. 

  

— Zjazd kierowników Szkół _po- 
wszechnych. W dniu 5-go maja w gmachu 

  

O tej obraźliwości warto pomówić. 

* wow 

Niezwykły proces sądowy jest sen” 
sacją dla każdego miasta, bez wzglę- 
du na to, czy Pecz będzie się działa 
w Wilnie, Warszawie, Paryżu, czy 
Londynie. Obaczmy jednak w jak spe- 
cyficzny sposób drugie Wilno reaguje 
na taką sensację... 

Adwokat mówi mowę  obrończą, 
mówi krasomówczo i „konstrukcyjnie 
Obrona ma na całym świecie cywilizo” 
wanym pewne -przywileje. Obrońca 
jest od tego obrońcą, by zniweczyć 
każdy atut oskarżenia. Rzecz prosta w 
ramach prawa i etyki zawodowej. Ad- 
wokat w mowie swej wyszydza 
boleśnie lecz dowcipnie — zeznania 
pewnego świadka „uroczystego”. 

Cóż się dzieje? Nazajutrz gazety 
wileńskie pstrzą się od protestów i obu 
rzeń. Zdawałoby się, że od wykroczeń 
'adwokackich jest przewodniczący sądu 

    

odbył się zjazd kierowników wszystkich 
szkół powszechnych z powiatu lidzkiego. 
Zjazdowi przewodniczył inspektor szkolny 
p. Rogowski. L 

Między inaemi na zjeździe omawiano 
sprawy wyciiowawcze, jak: spółdzielczość 
w szkołąch powszechnych, gminne wystawy 
szkolne, które będą organizowane w końcu 
czerwca b. r. we wszystkich gminąch oraz 
załatwiono wiele innych spraw, związanych 
z dokształceniem nauczycielstwa. X. 

L ID A. 

— Z życia sportowego w Lidzie. 
W; K. S. „Pogoń* (Wilno) — W. K.S 
77 p. p. (Lida) 1: 0 (0: 0). Długo wyma= 
rzony cel osiągnięcia miejsca w klasie A, 
Okręgu Wileńskiego urzeczywistniła dru- 
Зупа 77 p. p., dając tym sammym możność 
amatorom sportu .w Lidzie do zaobserwo- 
wanią całego szeregu spotkań piłkarskich 
z najlepszemi drużydami wileńskiemi. Nie- 
fortunnie wprawdzie zakończyło się spot: 
kanie benjaminka klasy A, lecz oczekiwano 
gorszej klęski 77 p. p, skoro weźmie się 
pod uwagę, że drużyna tą wystąpiła do za- 
wodów niemalże bez treningu, pozbawiona 
swych filarów w osobach Peczka i Halic- 
kiego, którzy jakoś nie bardzo „energicznie 
starają się o zwolnienie z Kresowii i Po- 
gopi, do których przedtem należeli. W re- 
zultącie przy grze obu drużyn, którą moźna 
nazwać prawie że równorzędną, dopiero 
pod koniec drugiej pocowy Pogoń uzyskuje 
pierwszą bramkę, która zadecydowałą o 
zwycięstwie. 3 

Nasiępne zawody o mistrzostwo klasy 
A rozegra 77 p. p. w Lidzie w dniu 25 ma- 
ja z mistrzem Okręgu Wileńskiego „Ogni- 
skiem* X. 

HS PRYRA ZSS RCZROWY NERONA: 

p e 

korporacja zawodowa. Drugiemu Wil 
nu to nie wystarcza. Wybucha tajfun 
w łyżeczce kawowej i tajfun ten kończy 
się, nieoczekiwanie pojedynkiem mię” 
dzy osobami luźno z procesem związa” 
nemi. . 

-Drugie Wilno lubi pojedynki. 

* 

    

* * 

Wystawiają w Wilnie sztukę teatral 
ną, sztukę rodzimą Świeżego stempla. 
Sztukę naogół nijaką — raczej marną. 
Lecz nie o to chodzi. Chodzi o to, że w 
sztuce tej.wystawiono. „w. niekorzyst- 
nem świetle" dwa typy adwokatów. Na 
turalnie już nazajutrz w gazetach wi- 
ieńskich ukazuje się protest Stowarzy” 
szenia Adwokatów. Gdyby, „Chóry z 
urojenia" był sztuką polską i gdyby 
premjerę zagrano w Wilnie, zapewne 
zaprotestowałaby Izba lekarska wileń- 
sko - nowogródzka. Ponieważ niema 
sztuki, w którejby nie było osób re” 
prezentujących pewną profesję, to 

Początek konkursu hipleznego o godzinie 2 m. 30. 

je się jakieś brzydkie sprawki. Bo z ja- 
kiej racji chłopi podhalańscy, noszący 
naprawdę bardzo piękne i bardzo pol- 
skie, stare nazwiska, jak Żbik, Niedz- 
wiedź mają zmieniać swe nazwiska na 
Žbikniewski i Niedzwiedzki, dlaczego 
Dziad ma sie przezywać Darecki, a Cio 
łek Ciołowski? Czy zezwolenie na ta 
kie transformacje nie jest schlebianiem 
głupocie ludzkiej? Dlaczego nawet 
Krupa nie może poprzestać na swej Kru 
pie, a musi nazywać się Starzewski r 
Dlaczego Lis ma się raptem nazywać 
Miinzer? Pan Szczur Wojciech Karoi 
dwojga imion chce się przezwać Szczu 
rek. — Skąd to zamiłowanie do form 
zdrobniałych, skąd ta chęć ufiligrano 
wania siebie samego? Kto nam da gwa 
rancję, że syn pana Szczurka nie ze- 
chce się z powrotem przezwać Szczu- 
rem, a może Szczurzyskiem, czy nawet 
Pacem, a córka Wojciecha Karola 
Szczura mie zażąda zmiany nazwiska 
na Mysz, pozostawiając swojej znowu 
córce, a wnuczce Szczura - Szczurka 
drogę otwartą do turbówania władz 
prośbą o zezwolenie nazywania się 
Myszką, Myszeczką lub Mysiątkiem. 
Śmieszne jest nie ten Szczur pierwotny 
a śmieszne jest transtormowanie i od- 
mienianie swego nazwiska według sub 
jektywnych upodobań. Jest w heraldy- 
ce polskiej herb Świnka i nikt go na 
Prosię nie myślał zmieniać 

Nasze władze tolerując całe te ba- 
łamuctwa ze zmianami nazwisk wpro 

  

Dzierżawa 
cukierni i hotelu przy Zakładzie 

Zdrojowym w 

Druskienikach 
łest do wzięcia na sezon kąpielowy 
od 15 maja do 30 września b. r. 
Warunki ustne i pisemne w Zarząd- 
zie Zdrojowy'u w Druskienikach. —g 
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wkrótce będziemy mieli protesty „tea tem przyszły kontr - protesty... I wresz- 
walne* związku zawodowego dozorców Cie... 
domowych, fryzjerów i piekarzy, pierni Drugie Wilno wypociło z siebie po- 
karzy i zdunów... : mysł „oryginalnej'* imprezy sądu pu“ 

blicznego nad „Przestępcami* Bruckne 
ra. 

Baczność! Drugie Wilno stanowcz 
zatraca poczucie śmieszności, pragnie 
na gwałt być — dziurą... 

* k 

Ostatni kwiatek — też: „teatralny... 
Zagrano sztukę marki zagranicznej. 

Dobrze skonstruowaną, dość oryginal 
ną i przeraźliwie — szczerą. Chwila” 
mi brzmiały tam ze sceny akcenty już 
nie bołszewizujące, lecz wręcz anarchi- 
styczne. Nie mniej ze sceny przede” 
wszystkiem wiało zgrozą, jak słusznie 
zauważył pewien młody widz. Niemo* 
ralności, pornogratji, ekshibicjonizmu 
mógł się doszukać chyba ten, co nie zna 
lub zapomniał aforyzmu Oskara Wilde 
o książkach moralnych i niemoralnych.. 

* ż ® 

Zapewne Drugie Wilno zwycięży... 
Bo choć mamy Pierwsze Wilno, 

Wilno — przedewszystkiem dostojne, 
to jednak to Pierwsze Wilno, jak sta- 

rzadko się irytuje i patrzy z cierpliwie” 
ironicznym uśmiechem na histeryczne 

wybryki swej starzejącej się córki — 
„drugiego Wilna''... 

Michał K. Pawlikowski. 

ZWZ Rz PARZE 

Drugie Wilno zawrzało jak mrowi- 
sko przetknięte kijem. Protesty runęły 
jak lawina. Ruszyły „tajemne* spręży- 
ny i — sztukę zdjęto z repertuaru. Po“ 

ry, poważny, mądry i kulturalny ojciec, i 
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Dokończenie 

(Patrz „Słowo”* 8 maja) 

Autora „Kropki“ zaniepokoiła na- 
stępnie „rosyjskość* akcji unijnej na 
kresach, której dowodu dostarczył mu 
artykuł owego paryskiego pisemka ro- 

+ syjskiego. "Pewien ksiądz Rychter (au- 

Valarmn: widzicie, jest to robota rosyj- 

tor pogardliwie nazywa g0 „popem“), 
pracujący wśród rosjan emigrantów w 
Belgji, referując postęp akcji unijnej 
w Polsce, nazywa stale wyznawców te 
go obrządku Rosjanami, lud kresowy — 
rosyjskim, całą robotę — rosyjską. Stąd 

'ska, jest to akcja polityczna. Tą rusy- 

  

   
   

  

     

  

iikatorską robotą kierują Rosjanie-emi 
granci. Polacy, udający popów rosyj- 
skich (sic!), są tylko chwilowem na- 
rzędziem na rzecz przyszłej carskiej 
Rosji! 

Za pozwoleniem, nie bierzmy  rze- 
czy tak na gorąco, lecz: przypatrzmy 
się rzeczywistości! Już tam chyba nie 
wiele. owi „Rosjanie - emigranci" mają 
w tej sprawie do gadania, jeśli ich 
przedstawiciel dopiero po czterech la- 
1ach pracy unijnej w Polsce dowiedział 
się o niej przy sposobności zwiedzenia 
Polski, i w „Btogowiešcie“ „odkrywa“ 
ją dopiero dla emigrantów, jak po nim 
„odkrył ją“ autor „Kropki“ dla Pola- 
Ków. Nie trzeba także zbyt przejmować 
się terminologją ks. Rychtera, tak czę” 
sto szafującego przymiotnikiem „ro“ 
syjski**. Zapewno w oryginale używano 
wyrazu „russkij'* — otóż chyba wszy- 
scy wiemy, «co ten wyraz zwyczajnie 
oznacza w ustach Rosjanina. Nie po- 
trzeba mu koniecznie nadawać znacze” 
nia takiego, jakie my dajemy wyrazom 
„rosyjski, „wielkorosyjski“,  ,„,mo- 
skiewski'. Dla Rosjanina, wzdragają- 
cego się przed separatyzmami bialoru- 
skim i ukraińskim, „Rłsskij * jest to 
pojęcie bardziej ogólne, oznaczające za” 
równo Białorusina, Małorusina, jak i 
Moskala, wszystko, że tak powiem, co 
ieży na wschód od etnograficznej pol- 
skości. I tego wyrazu użyje Rosjanin 
nawet wtedy, kiedy będzie mówił o 
języku białoruskim, czy ukraińskim, 
które uważa jedynie za odmiany jednej 
grupy językowej, grupy  „russkiej“. 
Wiemy, jak moskalofile galicyjscy trzy 
mają się kurczowo tego słowa, ozna- 
czając niem swój miejscowy język, w 
gruncie rzeczy ten sam, który ich an- 
iagoniści, Ukraińcy, nazywają języ” 
kiem ukraińskim. 

O rosyjskości, czy nie rosyjskości 
akcji unijnej na kresach możnaby coś 
mówić na podstawie nie obecnego ar- 
tykułu, lecz stwierdzonych faktów. Ta- 
kim faktem, uchwytnym dla obserwacji 
byłby język, używany w kazaniach czy 
'katechizmach przez księży, zatrudnio- 
nych w tej misji. Otóż jest to nieznajo- 
mošcią istotnego stanu rzeczy wysta- 
wiać sobie, że w tej pracy dominuje ję 
zyk rosyjski, że się nim wynaradawia 
Białorusinów, lub kogokolwiek. Z za 
sady, zatrudnieni w tej akcji kapłani 
mają obowiązek zwracania się do ludu, 
który dla katolicyzmu pozyskali lub 
pragną pozyskać: w takim języku, jakim 
iud w danej miejscowości posługuje 
się i jakim chce, żeby do niego mówio- 
no. O ile wiem, do tej zasady księża 
uniccy się stosują, posługując się na 
Wołyniu i Podlasiu dialektami małoru- 
skiemi, na Polesiu—gwarą poleszuków 
wyżej na północy białoruszczyzną. Wy- 

"jątek stanowi może jeden lub drugi 
ksiądz, nawrócony z prawosławia, wy* 
chowany w tradycjach rosyjskich i do- 
piero z trudem nałamujący się do „mo- 
wy prostej* Czemu używanie przezeń 
języka rosyjskiego w kazaniach ma 
być  poszlaką jakiejś  nielojalności 
względem państwa, jeśli się nie uważa 
za nielojalność używania tejże rosyj: 
szczyzny przez tylu prawosławnych du 
glownych? Inny wyjątek na rzecz ję- 
zyka rosyjskiego może być spowodowa 
ry życzeniem pewnej grupy samychże 
konwertytów. O sztucznej rusyfikacji 
ani w jednym, ani w drugim wypadku 
nie można mówić, jak w przeciwnym 
wypadku nie można mówić o sztucznem 
białoruszczeniu lub ukrainizacji. Przy- 
kładem niechaj będzie Albertyn. Pod 
opieką tamtejszych OO. Jezuitów pozo 
stają dwie kaplice: jedna łacińskiego, 
druga wschodniego obrządku Łacińską 
obsługuje wyłącznie w polskim języku 
utrzymywany ad hoc ksiądz (nawet bez 
brody); w kaplicy wschodniej służy się 
obok starocerkiewnej liturgji, kazania 
mawiane na przemian po białorusku i 
"rosyjsku. Powód tej rozmaitości jest 
ten, że oprócz osiadłej zdawna ludności 
białoruskiej, znajduje się w tej miejsco- 
wości, niegdyś znacznie uprzemysło- 
wionej, także napływowa grupa, uwa- 
żająca się za rosyjską. Zastosowaną 
więc została zasada Pawłowa: :Wszy- 
stkim wszystkiem się stałem". — Мабо- 
miast na niedalekiej od Albertyna stacji 
misyjnej Synkowicze używanym jest w 

rkwi djalekt białoruski, którym wy- 
znie mówi ludność parafji. Szkoda, 
tych faktów nie poznał autor „Krop- 
u źródła, zanim zasiadł do pisania 

swego artykułu. Byłby zaoszczędził i 
sobie i czytelnikom „Słowa niepotrze- 
bnych ujemnych emocji. 

Oprócz żywego słowa akcja unijna 
j must posługiwać się także słowem pi: 
anem. Na razie literatura, służąca tej 
prawie, jest arcyskromna, i trzeba 

skonstatować, że jest rosyjską. Wyda- 
no parę drobnych broszurek, wycho- 
dzą dwa małe pisemka („Kitieżć i 
„Christianin”). Dlaczego to wszystko 
rosyjskie? Dlatego, że kto z konwerty- 
sem Jezuitów z Albertyna: :Czemu wa- 
si misjonarze na kresach hodują sztu- 

+4 

akcję unijną na Wortodcie Polski 
tów zechce czytać po polsku, znajdzie 
bogate piśmiennistwo religijne polskie, 
odrębnego w tym języku piśmiennictwa 

Dzień Marszałka Piłsudskiego 
W dniu wczorajszym Marszałek Piłsudski odbył w południe dłuższy 

spacer po mieście, 
Po powrocie do pałacu p. Marszałek przyjął w drodze wyjątku  de- 

legację podoficerów, która pros ła o 
podoficerów garnizonu wileńskiego. 

  

dla nich tworzyć nie potrzeba. Podob- * 
nież rzecz się ma z piśmiennictwem 
ukraińskiem, a. nawet w. pewnej mierze 
z białoruskiem. Białorusini katolicy po- 
siadają gazetkę ludową w tym języku, 
wydawaną za aprobatą władzy archi- 
diecezjalnej, przez księdza łacińskiego. 
Wydawanie więc pism, czy broszur spe 
cjalnie unijnych w tym języku, jakkol* 
wiek pożądane, nie jest tak nagłą ko- 
niecznością, by nie można było  odło- 
żyć go nieco na później. O tem wszak- 
że myślą odnośne koła. Natomiast ja” 
kieś pisemko w języku rosyjskim wyda 
wało się niezbędnem dlatego, by trafić 
także do tych prawosławnych czy uni- 
tów, którzy w ludowych narzeczach czy 
tać nie chcą, albo nie umieją. A zda- 
rza się, że nawet najautentyczniejsi tur 
tejsi Białorusini nie umieją czytać ina- 
czej jak, po rosyjsku. 

A propos tego zagadnienia języko- 
wego w akcji unijnej zdarzyło mi się 
świeżo w Warszawie spotkać z nastę 
pującym zarzutem ze strony pewnego 
patdzo „narodowego* Polaka pod adre 
cznie jakiś białoruski język, którego 
przecież wcale niema (!), bo ludność 
mówi albo po polsku, albo po rosyjsku? 
Czy nie lepiej zostawić im rosyjski?" 
Biedni ci misjonarjusze: jedni mają im 
za złe, że mówią po rosyjsku, inni, że 
po białorusku, a inni, prawosławni, wie 
dząc, że tymi misjonarjuszami są prze” 
ważnie Polacy z pochodzenia, patrzą 
na nich podejrzliwie, jako na agentów 
polonizacji, chwilowo tylko ukrywają- 
cych swe zamiary. Chcąc wszystkim 
krytykom dogodzić, musieliby porozu- 
miewać się z ludnością jedynie na 
migi... 

Wyjaśniłem ważniejsze watpliwości 
nieporozumienia. Są jeszcze inne. Ja” 

kiś ksiądz Polak podpisał się po rusku. 
Kościół Augustjański w Wilnie  „znie- 
ksztatcono“ ikonostasem. W Rzymie 
„stnieje centralny zarząd do tych spraw 
pod przewodnictwem kard.  Sincero 
(autor pisze Sinchero). Istnieją katolic- 
cy księża Rosjanie па emigracji. Kon” 
wertytom mówi się, iż są „prawosław- 
nymi”, uznającymi Papieża i t. d. Każ- 
da tych wiadomości napełnia autora 
już to wstrętem, już to ździwieniem, 
uczuciami 'wyrażonemi w wykrzykni- 
kach i wielokropkach. Po co jednak ro- 
bić z much słonie? Po rusku mógł się 
ktoś podpisać przez roztargnienie. Iko- 
nostas należy do obrządku wschodnie” 
go i takie „,zniekształcenie* spotykamy 
w kilkunastu kościołach katolickich, 
przerobionych z kościołów łacińskich w 
samym Rzymie, pod okiem papieża. Ist 
nieje osobna Kongregacja w Rzymie 
do spraw obrządków wschodnich, bo 
istnieją w Kościele takie obrządki. Nie- 
ma tu żadnego odkrycia Ameryki. 

Unici są rzeczywiście „prawosław- 
nymi”, uznającymi papieża, tak samo 
zresztą jak i łacinnicy, bo w obydwóch 
liturgjach wyznawcy prawdziwego 
Chrystusowego Kościoła nazwani „pra 
wosławnymi*, we mszy łacińskiej 
„orthodoxi catholicae fidei cultores“. 
Prawdziwi Rosjanie także nie są wyklu 
czeni z Kościoła katolickiego, więc są 

katoliccy kapłani Rosjanie i to oby 
dwóch obrządków. Tak naprzykład z 
cytowanych przez autora „Kropki“ ksie 
ży, Ks. Kr yżanowskij jest księdzem 
acińskin, pracował do niedawna przy 
jednym z kościołów wileńskich i nikt 
w nim nie podejrzewał 
nina, pracował bowiem dla Polaków i 
po polsku, jakby rewanżując się za 
tych polskich księży, co pracują dla 
Rosjan i po rosyjsku. Ks. Sipiagin, pra” 
iat papieski, jest obrządku wschodnie- 
go, jest jednak wielkim 
Polaków; zresztą po krótkim pobycie 
Poiskę opuścił i do Rzymu wyjechał; 
jego miejsce w Instytucie Misyjnym w 
Lublinie zajął Ks. Songajło, o ile wiem 
Polak z przekonań. Instytut ten założo” 
ny został przez Ks. metropolitę Roppa 

nie ma żadnych znamion roboty „dla 
carskiej Rosji”, tylko chce przygotować 
pracowników dla Kościoła katolickiego 
w Rosji w obydwóch obrządkach. 

„Sprawa Kościoła grecko - katolic- 
kiego na naszych ziemiach staje się co- 
raz bardziej aktualną'. Tak pisze sam 
auto: omawianego artykułu. Autor 
słusznie się tą sprawą zainteresował; 
pragnęlibyśmy, aby tego zainteresowa- 
nia się było więcej w naszem społe- 
czeństwie. — Szkoda jednak, że ją po- 
uaktował tak lekkomyślnie, bez dokład- 
nego zaznajomienia się z nią. Jeszcze 
bardziej należy żałować, że z pod pió- 
ra jego wymknęło się słowo „zdrada*! 
Do takiego oskarżenia, czy takiej in- 
synuacji trzeba mieć lepsze poszlaki, 
niż te, jakiemi autor operuje. Mam na” 
dzieję, że autor swój błąd uzna. Upo- 
ważnia mnie do tej nadziej początek je” 
go artykułu iście katolicki. „Nie chcemy 
— pisze on — zwalczać ruchu misyj- 
nego, zdążającego do zjednoczenia Z 
Kościołem katolickim prawosławnych. 
Akcję w tym kierunku — dodaje — 
zaleconą przez Stolicę Apostolską, uwa 
żamy za konieczną i nie chcemy pod- 
porządkowywać spraw Kościoła spra 
wom państwowym, czy пагойомут“. 
Z tych słów widać, że punkt wyjścia i 
my, i autor „Kropki* posiadamy wspól 
ny. On krytykuje tylko „metody pracy 
unijnej u mas*', lecz okazało się, że jego 
krytyka oparta jest na nieporozumieniu 
niezrozumieniu wielu rzeczy. leżeli ze- 

chce je zrozumieć, dojdzie do zgody 
zupełnej. Ks. J Urban T. ] 

S. |. si 

nawet Rosja” 6 

przyjacielem ® 

KRO 
SOBOTA 

10 Dziś W. słońca o g. 3 m, 51 

Antonina 
jutro Z. słońca o g. 7 m. 14 

Mamerta   
Spostrzeżenia Zakłądu Meteorologji 

U. 8 B. w Wilnie 
z dnia 9 - V. 1930 t. 

Ciśnienie ) 
średnie w mm ) 756 

Temperatura A ko dnia. ) + 139C 

Temperatura najwyższa: @ 18°С. 
Temperaturz najniższa; -- 119C. 

Q©pad w milimetrach: — 

Wiatr 
prżeważający 

Tendencja barómetryczna: spadek następnie 
wzrost 

Uwagi: deszcz. 

) południowo-wschodni 

  

- NABOŽENSTWA 

— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych. 
Katedra. Godz. 6 — Msza św. majowa 

  
przed ołtarzem Matki Boskiej, EF 330 
msza św. z suplikacjami, godz. 9.30 —- wo- 
tywa, godz. 10.15 suma, celebruje ks. ka“ 

kazanie wygłosi ks, kanink 
g. 15.30 wykład z Pisma 

17 rozpoczy= 

nonik Żebrowski, 
Antoni Cichoński 
śwż godz. 16 Nieszpory, godz. 
na się nabożeństwo majowe. у 

Kościół Ostrobramski, godz. 6 Msza Św. 
marja, godz. 8 — Msza św. w kaplicy, godz. 
9 — wotywa uczniowska w kościele, godz. 
10 — Msza św. uczniowska, godz. 11 — Sue 
suma, g. 16.30 nieszpory w košc. g. 17 Li- 
tanja i nabożeństwo majowe z kazaniem w 
kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. © 

Kościół św. jana. Godz. 6 — Msza Św. 
godz. 9 — msza św. dla dzieci, god. 10 msza 
św. uczniowska, godz. 10 msza św. akade= 
micka, recytowana z kazaniem, g. 11 suma 
gedz. 16.30 wykład z Pisma św. godz. 17 
n.'tszpory. i 
godz. 18 — nabożeństwo majowe z kazaniem 

Kościół po Bernardyński Godz. 6 Msza 
św. maj. g. 8—Msza 'w. czytana godz. 9— 
msza św. uczniowska, godz. 11 suma godz. 
16.30 — Nieszpory, godz. 19.15 — nabożeń- 
stwo majowe z odpowiednią nauką. ^ 

Kościół św. Rafala. Godz. 6 — Prymarja, 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma 
św. godz. 17 — Nieszpory i nabożeństwo 
majowe. й w 

Kościół św. Jakóba. Godz. 6 msza św. maj 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 
suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma Św., 
godz. 17 — Nieszpory, godz. 18 — nabożeń- 
stwo majowe. 

— Kościół św. Ignacego. godz. 9 — Msza 
św. dla wojska, godz. 10—Msza św. dla 
wojska, godz. 127 — Msza św. grana 

godz. 20 nabożeństwo majowe. h 
Kośc. św. Ducha g. 6.30 isa św.. maj. 

'odz. 8.30 — wotywa, godz. — suma, 
RE 15.30 wykład z Pisma św., godz. 16 
nieszpory. 

Kościół Bonifratrów. Godz. 6.30 — Pry 
marja, godz. 8 — Msza św. czytana, godz. 10 
suma — godz. 1 zpory, godz. 19 — na- 
boże: 0 majowe z odpowiednią nauką. 

Kościół Niepokałanego Poczęcia NMP. 

  

   

    

Goaz. 7 — Prymarja, godz, 10.30 suma, g. 
15.30 wykładz z pisma św. godz. 15 — Nie 
szpory. s 

Godz. 19 — nabożeństwo majowe. 

Kesściół Najświętszego Serca Jezusowego. 
Godz. 6.30 — Prymarja, godz. 9.30 — wo- 
tywa uczniowska, godz. 11 suma, godz. 16.30 
wykład z Pisma św. godz. 17 — Nieszpo 
ry i Litanja do Najświętszego Serca Jezuso- 
wego i nabożeństwo majowe, w dnie ро- 
wszednie nabożeństwo majowe stałe o godz. 

PKościół Antokolski, godz. 6 — Prymarja 

     

  

godz. 1l — suma, godz. 17.30 Nieszpory, 
Godz. 18 nabo: two majowe. ‚ 

Dnia 12, 13 i 14:przypada nabożeństwo 
czterdziestogodzinne. Codziennie wystawienie 
Przenajświętszego Sakramentu rozpoczyna 

o godz. 6 rano. Prymarja o 6.30 rano, su* 
o godz. 8 eszpory z kazaniem o godz. 

17.30 pp. ! 
Kościół Misjonarski. Godz. 6 — Prymar- 

ja, godz. 7 — Msza św. cicha, godz. 8 — 
wotywa, godz. 1l — suma, godz. 16 nieszpo 
ry, godz. 18.30 nabożeństwo majowe. 

Kościół św. Anay. Godz. 10 — Msza św. 
czytana. 

Kościół Wszystkich Świętych, godz. A —- 
msza św. maj. godz. 9 wotywa, godz. 11 — 
suma, godz. 15.30 — wykład z Pisma Św., 
godz. 16 nieszpory, godz. 18 nabożeństwo 
majowe z odpowiednią mową. 

Kościół św. Kazimierza, godz. 6 — Msza 
św. czytana, godz. 7 prymarja, godz. 8 msza 
św. czytana, godz. 9 msza św. czytana godz. 
10 msza św. uczniowska g. 11 suma, g. 17 
nieszpory. 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 9.30 msza św. uczniowska, g. 
11 msza Św. czytana z kazaniem. 

Kościół św. Stefana, Godz. 6 — Prymar- 
ja, godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 
=; suma, g. 16 nieszpory i wykład z Pisma 
w. 
„Kościół św. Michała. Godz. 10.30 msza 
sw. czytana, g. 6.30 nabożeństwo maj. 

    

  

      

— (k) Dnia 11 maja w myśl rozporzą- 
dzenia JE Arcypasterza Romualda . Jałbrzy. 
kowskiego metropolity wileńskiego we w 
stkich kościołach archidiecezji wileńskiej z0- 
stanie odprawione uroczyste nabożeństwo z 
racji kongresu Eucharystycznego jaki od- 
s się w tych dniach w Kartaginie Afry- 

ka). ‘ 
— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 

szego: ntu. Dnia 11 maja w kościele 
w jJałówce (kościół Przemienienia Pańskiego) 
przypada całodzienna adoracja Przenajświęt- 
szego Sakramentu dnia 12 maj w kościele w 
Kwasówce. 

    

URZĘDOWA 
—Ostatni dzień pobytu wiceministra 

Starzyńskiego. Wczoraj dr. Starzyński 
odbył konferencję z przedstawicielami: 
tow. organizacyj i kółek rolniczych pp. 
Wagnerem i Bortkiewiczem, zaznaja” 
miając się z ich postulatami w dziedzi- 
nie gospodarczej, kredytowej i podat- 
kowej, jak również z potrzebami rolni 
ctwa. Następnie p. wiceminister konfe- 
rował z przedstawicielami Izby  Rze- 
mieślniczej z prezesem Szumańskim na 

" zwyczajnym historji nowożytniej na 

J M. P. męskiej i 

przyjęcie protektoratu nad „Ogniskiem* 

L a APKTSECEWYYYTED 

czele, potem zaś odwiedził Izbę Prze- 
mysłową i był obecny na posiedzeniu 
zarządu i wysłuchał dyzederatów Izby 
w sprawach gospodarczych. Wieczo 
rem dr. Starzyński udzielał posłuchań 
w gmachu Izby Skarbowej i przed od- 
jazdem wziął udział w obiedzie wyda* 
nym przez wojewodę na którym byli 
obecni przedstawiciele władz  skarbo- 
wych i samorządu gospodarczego. 

O godzinie 23 dr. Starzyński opur 
ścił Wilno żegnany na dworcu przez 
prezesa Ratyńskiego, wojewodę Racz- 
kiewicza i innych naczelników władz. 

— Służba policji w miejscach rozitywko- 
wych. Komenda policji otrzymała zarządzenie 
dotyczące dyżurów policjj w miejscach = 
rykowych. W myśl tego rozporządzenia poli- 
cja obecna będzie na wszelkiego rodzaju 
imprezach rozrywkowych tylko w wypadku 
gdy tego wymaga bezpieczeństwo publ'-z- 
ne. Za obecność policji w miejscach rozryw- 
kowych nie wolno: pobierać żadnych wvna- 
grodzeń i opłat. 

SZKOLNA 

— (0) Podatki miejskie w maju. W cią- 

   

gu. niiesiąca maja przypadają terminy płat 
mości następujących podatków muzjsi.ich i 

  

    

  

państwowych. ściąganych przez Mag 
Wilna: I raty 1930 r. podarxu państwowego 
i podatku komunalnego od nierichomośc: o- 
raz drugich rat 1930 r. podatków od !okali, 
od zbytku mieszkaniowego oraz państwowe- 
go i miejskiego podatku od placów niczabu- 
dowanych. Termm uiszczenia podatku od 10 
kali bez kar upływa dn. 14 cze:wza. 

MIEJSKA 

— (0) Z opieki hygjeniczno - lekarskiej 
w powszechnych m. Wilna. W mie- 
siącu w kwietniu odwiedzono 34 szkoły. Prze 
prowadzono badań indywidual.1v:4 227, skie 
rowano do przychodni 162, dokon: po- 
miarów antrypometrycznych 7523, przepro” 
wadzona badań psychologicznych 32, zakwa 
lifikowano do szkoły specj alnej 24. Liczba 

  

    

dzieci brudnych w porównaniu z ubiegłyn: 
miesiącem nieco się zmniejszy'a: odprowa- 
dzono do kąpieli 1724, 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Skończył się strajk szewców. Trwają- 
cy od dłuższego czasu strajk szewców zrze- 
szonych w chrześcijańskim zw. zaw. został 
zlikwidowany. A 

'Strajkujący otrzymali podwyżkę 1 1 pół 
złotego na parze obuwia. 

"UNIWERSYTECKA 
— Nominacja proiesora USB. Docent 

Uniwersytetu Stefana Batorego p. Janusz lwa 
szkiewicz mianowany został profesorem R: 

y- 
dziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu. 

| AKADEMICKA 

— Sodalicją  Marjańska Akademi: ków 
zawiadamia, że w niedzielę 11 maja odbędzie 
się doroczne walne zebranie. Zebranie  po- 
przedzi uroczysta Msza św. w kaplicy OO. 
ezuitów, celebrowana przez JE ks. biskupa 

Bandurskiego. Początek Mszy św. o godz. 8. 
Obecność członków konieczna. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 

— Odczyt proi. Charkiewicza. W dniu +1 
5. rb. o godz. 18 w sali własnej przy ul. Ko- 
lejowej Nr. 19 p. profesor W. Charkiewic 
wygłosi odczyt na temat: „Kult Matki 
skiej w Połsce* Wstęp wolny. 

Z Wil. T-wa Lekarskiego. We wto- 
rek dnia 13 bm. o. godz. 8 wieczorem, w lo 
kału Wil. Tow. Lekarskiego Zamkowa 24, 
odbędzie się ogólne zebranie Stowarzyszenia 
Lekarzy Polaków w Wilnie. 

Na porządku dziennym odczyt dr. Lud 
wika Rostkowskiego „O działalności Prze- 
ciwjagliczej Kolumny Sanitarnej Polskiego 
Czerwonego Krzyża na Wileńszczyźnie. * 

— (k) Zebranie St. Mł. Polskiej. Dnia 11 
maja o godz. 3 pp. w sali parafjałnej odbę- 
dzie się zebranie St. Mł P. żeńskiej im. H. 
Sienkiewicza parafji św. Rafała. 

KOMUNIKATY. 

4 Izby Przemysiowo - Handlowej w 
Wiilnie. Izba Przemysłowo Handlowa w Wil- 
mie podaje do wiadomości osób zaintereso- 
wanych, że jest w posiadaniu szczegółowych 
informacyj, dotyczących możliwości zbytu 
szczeciny w Stanach Zjednoczonych _ Ame- 
ryki. 

7 Zainteresowani kupcy zechcą zgłosić się 
do Izby P. H. w Wilnie (ul. Trocka 3) w 
odzinach urzędowych od 8.30 do 3.30 
— Ruch kołowy na drodze st. Prudy — 

m Lebiedziewo  czadowo zamknięty. W 
związku z przebudową jezdni na odcinku 
drogi państwowej 3/25 pomiędzy stacją Pru 
dy a m. Lebiedziewo Urząd wojewódzki po- 
wiadamia, iż ruch kołowy na wspomnianym 
odcinku zost aje zamknięty i skierowuje 
się na drogi Lebiedziewo — Markowo 
Prudy, względnie Lebiedziewo — Markowo 

Bienica — Zalesie. й 
— (k) Kurga (la Zarządów SMP. Dnia 

11 i 12 maja odbędzie się w Wiszniewie, kurs 
dla Zarządów SMP Wieszniewo, Szemietow- 
szczyzna, na kurs przybyć zarządy S. 
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NADESŁANE. 

— Przykry gość« W obecnym okresie 
zmiennej pogody coraz częściej zjawia się 
niepożądany i nieproszony gość — katar. 

Wszyscy znają dobrze niezwykła: tat- 
wość zarażenia się katarem i... obawiają się 
go. I słusznie, gdyż katar doprowadza czę- 
sto do powikłań, przechodzących łatwo w 
ciężkie ropienia. Krótko. mówiąc, katar by- 
ka nierzadko początkiem poważnych  cho- 

Z tego powodu należy starać się zapo- 
biec w porę przykrym skutkom niewinnego 
2 pozoru kataru lub przeziębienia. Można w 
tym celu gorąco polecać zażywanie wypró- 
bowanych oryginalnych tabletek Aspirin 
(znak ochronny — fiapis „Bayer* w kszał- 
cie krzyża). Tabletki Aspirin są do nabycia 
we wszystkich aptekach,  Pozatem należy 
koniecznie zmieniać częściej chustki do no- 
sa i często myć ręce, aby niedopuścić do 
dalszego szerzenia się kataru. 

Każdy kto postępuje w ten sposób, dba 
nietylko o zachowanie swego zdrowia, lecz 
oddaje również usługę innym. 

  

i jegnego roku więzienia. 
‚ Са!рего zaapelował. 

SDDZT 
Bieg okrężny 0 

W niedzielę następną t.j. 18 bm. od- 
będzie się bieg okrężny o nagrodę prze 
chodnią puhar „Stowa“. Bieg zapowia- 
da się nader interesująco gdyż prócz 
udziału zespołów klubów wileńskich 
spodziewany jest przyjazd zawodników 
z Lidy i Grodna. 

Trasa biegu wynosi: 2700 metr i 
biegnie jak na szkicu. Start u wylotu 
Alei Syrokomli i ul. Tadeusza Kościu- 
szki, meta — w alei Cielętnika równo” 
ległej do ul. Arsenalskiej, 

Do biegu mogą stawać członkowie 
towarzystw sportowych, stowarzyszeń 
przysp. wojskowego, i t.d. 

Bieg nosi charakter drużynowy, to 
znaczy: każda organizacja uczestniczą- 
ca w biegu wystawia drużynę w skła- 
dzie najmniej 6 osób. 

Zwycięża organizacja (towarzyst - 
wo) której zespół osiągnie najmniejszą 

pubar „Slowa“ 
ilość punktów. Punkty oblicza się v e- 
dług kolejności osiągniętych miejsc. 
przyczem klasyfikuje się tylko 6 pierw 
szych biegaczy zespołu. 

Kiasyfikowane będą tylko te druży 
ny, których wszyscy uczestnicy (6 a 
sób) bieg ukończą. A 

Bieg odbywa się według przepisów 
POZA: S 

Nagroda przechodnia przechodzi 
na własność tej organizacji która zde- 
będzie ją 3 krotnie kolejno, lub 5-kro“ 
tnie bez zachowania kolejności. 

Nazwa zwycięskiego zespołu uwid: 
czniona zostaje każdorazowo na nagra 
dzie przechodniej. 

Przypominamy że zgłoszenia nale- 
ży kierować na ręce kierownika Ośrod” 
ka W. F. (Ludwisarska 4) por. Her 
holda. ы 

  

Przedwczesne zwolnieni 

Z więzienia Łukiskiego zwolniono 
omyłkowo znanego oszusta, grasującego 
na czarnej giełdzie Michała Galperna zna- 
nego pod pseudonimem „bat'ka Maąchno*, 
który w roku ubiegłym za różne swe 
sprawki osiadł za kratą i otrzymał karę 

Od tego wyroku 
\ — międzyczasie 

przeciwko siedzącemu w więzieniu Galper- 
nowi wszczęto nową sprawę karną i w re* 
zultacie stanął on niedawno przed Sądem, 
który tym razem wymierzył mu już 5 lat 

e więźnia oskarżonego 

więzienia. 
Tymczasem rozpatrzona zostąła Sskar-= 

ga apelącyjna a wic od pierwszego wy- 
roku i w rezultacie kara z tego wyroku 
została mu zmniejszona do tego stopnia, 
że mógł on już wyjść z więzienia. Tak 
też się stało. Dopiero gdy Galpern był już 
na wolności zauważono nieporozumienie, 
lecz było już za późno. Przedwcześnie 
zwolniony oszust znikł, jak kamfora i gdzieś 
zbiegł. 

RÓŻNE 
— Dr. Wygodzki jnterwenjuie u ministra 

oświaty. Dr. Wygodzki przyjęty był przed kil 
ku dniami przez ministra oświaty, z którym 
omówił szereg spraw, a m. in. sprawę  za- 
twierdzenia budżetów gmin żydowskich na 
Kresach, w szczególności gminy wiłeńskiej. 
Pan minister obiecał budżet gminy  witeń- 
skiej zatwierdzić. + f 

— Złoty krzyż zasługi. Naczelnik wy- 
działu Wil. Dyr. kolejowej inż. ]. Narkowicz 
odznaczony został złotym krzyżem zasługi 
za zasługi położone przy organizowaniu dzia- 
łu na P. W. K. ‚ З 

— Złoty medal za organizację szpitalnic- 
twa. Ministerstwo Przem. i Handlu podało 
do wiadomości, że Wilnu przyznany został 
przez Zarząd Powszechnej Wystawy Krajo- 
wej w Poznaniu złoty medal za wyniki pra- 
cy w dziedzinie organizacji  szpitalnictwa 
miejskiego i zakładów opieki społecznej. 

— Napoje dhłodząde pod kontrolę. Z na- 
staniem cieplejszych dni fabrykanci lodów, 
wód owocowych i lemonjady puszczają na. 
rynek swe wyroby niejednokrotnie ze wzglę 
dów konkurencyjnych nieprzepisowo przy 
rządzone. 

W związku z tem Zakład Badania Żyw 
ności zwiększył czujność nad temi przedsię- 
biorstwami i wyroby ich brane będą do ba- 
dania laboratoryjnego. 

W wypadku ujawnienia w nich sachary- 
ny zamiast cukru lub Składników  szkadij- 
wych dla zdrowia wytwórcy i sprzedawcy 
pociągnięci zostaną do odpowiedzialności. 

BALE I ZABAWY. 

— Zabawa taneczna w kole Pol. Mac. 
Szk. im. T. Kościuszki przy ul. Turgie!skiej 
12, odbędzie się w sobotę 10. 5. rb. Początek 
o godz. 9 wiecz. Wstęp za zaproszeniami. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś 2 о- 

  

* kazji Tygodnia Polskiej Macierzy Szkolnej 
dwa przedstawienia po cenach najniższych 
od 20 do 80 gr. O godz. 3 dla dzieci i mło- 
dzieży baśń Warneckiego „Cudowny  pier- 
ścień*, Wieczorem o godz. 8 opera narod). 
wa J. Kurpińskiego „Krakowiacy i Górale 

— Teatr miejski Lutnia. Występy Teatru 
Rosyjskiego z Rygi. Dziś znakomity zespół 
Teatru Rosyjskiego z Rygi wystawia dosko- 
nałą sztukę Turgieniewa „Gniazdo szlachec- 
kie" jutro w niedzielę „Dama kameljowa* 
Dumasa, w poniedziałek 12 bm. ostatnia no- 
wość sztuka Bułhakowa „Mieszkanie Zojki*, 
we wtorek 13 „Burza* Ostrowskiego, we 
środę 14 po raz drugi „Mieszkanie Zojki* 
Bu]fhakowa, we czwartek 15 „Człowiek z te- 
ką“ Fajko, piatek 16 „Trzykrotnie poślubio- 
na (róża Irlandji) amerykańska komedja An- 
ny Nickols. Bilety na wszystkie przedstawie- 
nia w kasie Lutni codziennie 11 — 9. A 

— Rewia wileńska Wystawiona ostatnio 
rewja „Figliki majowe* Drwicza, Mirskiego 
i Świętochowskiego ciesząca się wielkiem 
powodzeniem ukaże się raz jeszcze na przed 
stawieniu poopłudniowem po cenach zniżo- 
nych. Początek o godz. 3.30 pp. Bilety w 
kasie zamawiań 11 — 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Szampańskt ie życie. 
Piccadilly — Gracz w szachy. 
Sport — Biali Indjanie, 

eljos — Białe cienie. 
Miejskie — Ostatni atak. 
Światowid — O czem się nie mówi ro- 

   

     

   

  

G0m. 

Ognisko — Graechy rozwėdki. 

WYPADKI 1 KRADZIEZE. 

— Wypadki w cjągu doby. W czasie od 
S do 9 bm. zanotowano w Wilnie ogółem 
37 wypadków. W tem kradzieży 8, opilstw 
9, przekroczeń administracyjnych 11. 

— ZNOWU RESTAURACJA „POD KO- 
MINKIEM*. Poszukiwania za zjrabowaną bi- 
żuterją u Malinowskiego, jak wiadomo dopro 
wadziły policję do restaugacji „Pod Komin- 
kiem* przy ul. Hetmańskiej. Właściciel któ- 
rej maczał ręde w całej tej aierze gdyż pase- 
rował adzione klejnoty, w nadziei dużych 
zydków. Terzz notujemy, drugi fakt, który 
niezbidie dowodz;, że restauracja ta jest jak- 
gdyby bazłą wszystkich złodziei, klejnotów, 
RS A sa ba: KE Pow az 
ję. Przed paru dnłami policja ujawniła spraw 
ców kradzieży biżuterji i gotówki u Józefa 
Hryrtilia (Choqimska 32) która to kradzież 
miałam iejsće przed pół rokiem. Sprawcy An- 
toni Miskis i Marją Łastowska (Krakowska 
21) pp za łombardem „Kgesowja* weszli w 
porozumienie z. restauracją „Pod kominkiem” 
proponując ,towań'* zaś resztę biżuterji sprze 
dali z wolnej ręki w Wilnie i Białymstoku. 
— Tragiczny wypadek. Wpobliżu Święcian 

jadący wozem Jan Pietkun mieszkaniec wsi 
Anglaniszki gminy daugieliskiej wpadł do ro- 
wu przydrożnego wskutek czego wypadł z 
wozit tak nieszczęśliwie, uderzając się gło- 
wą o kamień, że poniósł śmierć na miejscu. 

ZBRODNIA JAKICH WIELE. 
„ Sołtys w przeciętnej wsi to figura duża 
i o stanowisko te zabiegają wszyscy łasi na 
zaszczyty i honory. Na tle współzawodnictwa 
o to stanowisko powstaje zwykle moc scy- 
Syj, które, jak to jest przyjęte na „wsi spo- 
kojnej* kończą się bójką, a często jeszcze 
gorzej, 

O Bronisławie Szlachtowiczu ze wsi Kosiu 
gm. Szumskiej, mówiono że nienawidzi Ada- 
ma Narwoysza (z czem zresztą nie krył się 
nigdy, a nawet odgrażał się, że go zabije 
albo spałi nawet gdyby musiał za to odsie- 
dzieć 10 lat w więzieniu) właśnie na tem tle. 
Może tak, może nie, któż powie z całą sta- 
nowczością, natomiast najzupełniej dokładnie 
ustalono, że wieczorem dnia 18. 11. 1929 r. 
tenże Szlachtowicz napadł swego wroga. na 
drodze prowadzącej do Szumska i obaliw=' 
szy go na ziemię kilkoma uderzeniami ka: 
mienia ukiąkt ma nim i bił bezlitośnie. 

Jakoby biernym świadkiem eco byt An- 
tomi Jarosz, osoba o tak mocnych nerwach, 
że nawet widok znęcania się nad bezbron- 
nym — bo nieprzytomnym nie zdołał wy- 
prowadzić go z równowagi. ° 

o 
kilkunastu dniach umarł w szpitali św. je 
kóba w Wilnie. 

Pobity Narwoysz zachorował ciężko, a 

Szlachtowicz stanął wczoraj przed Sądem 
Okręgowym, któremu przewodniczył  wice- 
prezes sędzia Kaduszkiewicz. 

Przed sądem przesunął się długi szereg 
świadków, z zeznań których należało od- 
tworzyć obraz zdarzenia. Nie wypadł on w 
dość jasnych dla oskarżonego barwach to 
też trudna była rola obrońcy mec. Andrejewa 
któremu jednak udało się przekonać Sąd, że 
wysuwany przez urząd Prokuratorski art. 
453 KK nie może być zastosowany w tym 
wypadku, gdyż nie jest to zabójstwo, a tyl- 
ko zadanie uszkodzenia ciała przyczem bie- 
gły dr. Sumorok nie mógł określić ich jako 
ciężkie. Sąd przychylił się do tego i skazał 
Szlachtowicza na 4 lata więzienia zamieniają. 
cego dom poprawy zaliczając mu areszt pre- 
wencyjny. 

Powództwo cywilne przyznane zostało na 
rzecz rodziny zmarłego w wysokości 1545 zł. 

Poszukuje się 22 vakujace 
POM. KIEROWNIKA 1 

g poważnego przedsiębiorstwa handlo= 
f wego odpowiednią osobę. Pożąda- 
g ma jest znajomość branży tekturo* 

wo-papierniczej. Oferty z załączeniem 
Й pierwszorzędnych  referencyj tylko 
3 pisemne pod adresem: Wilno, Wileń- 

ska 14; „Tektura“ Sp. z 0, 0,  —€ 

i 2 PWR © 

$ Grand hotel "Gamiela "gy" Ё 
przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i g 

a 

336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon= 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pošciels.bielizna,i oświetleniem 

e 

Dziieci iły zabudowania. We wsi 
Wólka gminy ostrowskiej Teodora Karpowi 
czowa wychodząc w połe pozostawiła w do- 
mu dwoje małych synów, którzy zaproszyli 
ogień powodując pożar całego domu wraz z 
dobytkiem. Również we wsi Czerwiki gminy 
chocieńczyckiej pożar strawił dom mieszkalny 
stodołę chlew oraz towary kolonjalne Samu- 
ela Soseńskiego powodując 5 tysięcy strat. 

— Zatrzymanie poszukiwanych. Policja 
aresztowała Bronisława Ferańskiego przyby 
tego z Warszawy który był poszukiwany 
przez tamtejsze władze za liczne oszustwa. 

Również ujęto Władysława  Jaśkiewicza 
poszukiwanego za kradzież. 

— Postrzelenie. Onegdaj do wracającej 
do domu Katarzyny Iwanczowej mieszkanki 
wsi Skorowody gminy żyrmuńskiej jacyś nie- 
znani osobnicy oddali strzał raniąc Iwanczo- 
wą dość poważnie. Sprawcy strzału zdołali 

zbiec. - 
— Pobicie. Podczas sprzeczki rodzinnej 

na tle podziału majątku PE trzema 
braćmi Duko mieszkańcami wsi Duko gmi- 
ny dokudowskiej, jeden z nich Borys został 
ciężko pobity przez pozostałych braci i wał- 
czy ze Śmiercią. 

— Pożary. W zaścianku Białe Pole w gm 
mickuńs! powstał z niewyjaśnionych przy- 
czyn p , który zniszczył część domu mie 
szkałlnego powodując około tysiąca zł. strat 

Wi lesie należącym do majątku Iwie po- 
żar zniszczył okło 10 ha lasu. Straty wyno- 
szą około 40 tysięcy zł. Pożar powstał wsku 
tek zaprószenia ognia przez niewiadomego 
sprawcę. 

— Samobójstwo. We wsi Jaczonki gminy 
stołpeckiej poderznął sobie gardło brzytwą 21 
letni Jan Lewnik, co spowodowało natych- 
miastową śmierć młodocianego samobójcy. 
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Przyczyną targnięcia się na życie był za” 
wód miłosny. 

— Zatrzymanie złodzieja i paserki. Przed 
trzema dniami okradziono mieszkanie Włady 
sława Gołębiowskiego przy ulicy Trębackiej 
12. Obecnie policja podczas rewizji w mie- 
szkaniu złodzieja Mieczysława Jankowskiego 
(Obozowa 84) odnalazia garderobę - pocho- 
dzącą z kradzieży u Gołębiowskiego reszta 
zaś rzeczy ujawniła u paserki Anny Kleczko- 
wskiej zamieszkałej w tymże domu. 

— Wagonetka przygniotła robotni- 
ka. W czasie robót ziemnych, prowadzo- 
nych przy ulicy Derewnickiej,  wykoleiła 
się wagonetka przygniatając całym cięża- 
rem robotnika zatrudnionego przy tych ro- 
botach Antoniego Jankuna (Słomianka 15). 
Uległ on złamaniu nogi i został ulokowa- 
ny w szpitalu św. Jakóba. 

— Prźżejechanie. Na ulicy Subocz auto 
| prywatne 14263 przejechało 1-letniego Me- 

rę Adolfons . (Subocz 10), która 
ogólnym obrążeniom całego ciała. 

Nieraz wskazywaliśmy rodzicom na 
obowiązek pilnowania dzieci, lecz widać 
tylko wysokie kary spowodują, że należycie 
będzie On. przestrzegany. Bowiem w takich 
wypadkach nie szofer, lecz rodzice są win 
ni, że pozostawiają dzieci bez opieki, nara» 
żając je na niebezpieczeństwo. 

— Udusili dziecko podczas snn. W 
nocy z 6 na 7 b. m. we wsi uperki pod 
Postawami małżonkowie  Maksimowicze 
udusili podczas snu swego 11 tygodniowe- 
go syna. 

— Potokarze przy pracy. Na uli- 
cy” Ponarskiej nieznany potokarz skradł 
z wozu Channa Polaka z Oszmiany skrzy- 
uię tytoniu wagi 50 klg. wartości 700 zło- 
tych, Skradziony tytoń stanowił własność 
Jana Białożewskiego hurtownika w Oszmia- 
NIE. 

W tym samym dniu, t.j. w ubiegły 
czwartek, z auta ciężarowego, przejeźdża- 
iącego ulicą 'Stefańską skradzione jedną 
skrzynię masła. W tym wypadku sprawców 
zdołano ująć, Są to zawodowi _ złodzieje 
Mojżesz Nemik (Konarskiego 4) i Mowsza 
Frank (Prywatny 22). Skradzione masło by" 
ło własnością Izraela Dejeza z Widz, 

— Usiłowanie samobójstwa. Z nie- 
znanych narazie powodów wypiła spirytusu 
skażonego Paulina Wołkowa, zamieszkała 
przy ulicy Sierakowskiego 23. Desperatkę 

uległa 

ułokowano w szpitalu Sawicz. 
— Poranienie, Wczoraj w nocy przy * 

ulicy Ludwisarskiej, koło domu Nr. 8, zna- 
leziono leżącego na chodniku nieprzytom- 
nego mężczyznę, jak następnie okazało się 
Tobjasza Sawicza (Połocka 4), który miał 
liczne rany na głowie i szyi. Będąc pianym 
Sawicz wszczął bójkę z nieznanymi osob- 
nikami, którzy go tak dokumentnie 
wyszykowali, że leży w szpitalu walcząc ze 
śmiercią. 

Ba. 

ki 

  

RADJO 
SOBOTA, DNIA 10 MAJA 1930 r. 

Fo 11.58—125: Sygnał czasu z Warszawy 
12.05 — 13.10 Muzyka 2 plyt gramofo- 

iowych. Audycja utworów hebrajskich. 
13.10 — 16.00 Kom. meteor. z Warsz. 

5 — 16.00 Tr. z Warsz. Odczyty dla 
maturzystów. 

16.00 — 17.00 Tr. nabożeństwa majowe- 
ż0 z klasztoru na Jasnej Gńórze w Często” 
showie. 

17.00 — 17.15 Kom. Wil. Tow. Organiza- 
zyj i Kółek Rolniczych. ' 

1715 — 17.35 „W świetle rampy“ felje- 
on teatralny wygł. T. Lopalewski. 

17.35 — 17.45 „Co nas boli?* wędrówka 
Mika po mieście. 

    

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
z dnia 9 maja 1930 r. 

Akcje: 
Wileński Bank Ziemski Wartość nominal- 

na zł. 150 — tranzakcje w złotych za jedną 
akcję 154 — 1543 — 154. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dnia 9 maja 1930 r. 

Watłuty. i dewizy: 
Belgja 124,44 — 124,75 124,13. 

Gdańsk: 173,20 — 173,63 — 172,77. Holandja 
358,88 — 359,78 — 357,98. Londyn 43,32 — 
43,43 — 43,21. Nowy York 8,907 — 8,927 
— 8,887. Paryż 34,98 — 35,07 — 34,90. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36. Nowy York 
kabel 8,919 — 8,939 — 8,889. Szwajcarja 
172,71 — 173,14 — 172,28. Wiedeń 125,77 
— 126,08 — 125,46. Włochy 46,77 — 46,89 
— 46,66. Berlin w obr. prywatnych 212,78. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka jnwestycyjna 111,50 — 112. 

Premjowa dolarowa 68 — 67,50 — 68. 5 
proc. kolejowa 51,75. 6 proc. dolarowa 78. 
8 proc. L. Z. Banku Gosp. Kraj. i Banku Rol 
nego, obl. BGK 94, te same 7 proc. 83,25. 
4,5 proc. L. Z. ziemskie 57,50 — 57,75 — 
57.50. 5 proc. warszawskie 60,50. 8 proc. 
warszawskie 79 — 78,75. 8 proc. Lublina 
68,25. 10 proc. Lublina 83,50. 8 proc. Łodzi 
71.50. 

ŻÓŁTE PLAWYĘ 
OPALENIZNĘ 

USUWA POD 
APTEKARZA 

JANA GADEBUSCHA 
„AXELA“ kar 

BŁ. MAŁY- Ze. 2.36 
-T% 4.50 

ТЕ SZR » ZŁ. 

Do nabycia w składach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach. —+ 

     
  

  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru H-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ja- 
kóba Jasińskiego nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 UPC podaje do wiadomości publicznej 
że w dniu 19 maja 1930 roku o godzinie 10 
rano w Wilnie przy ul. Jakoba Jasińskiego 
nr. 1 odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 
żącego do Piotra Niemierowicza majątku ru- 
chomego składającego się z autobusu marki 
„Morris* nr. W.N. 14371 oszacowanego na 
sumę złotych 5.000. 

Komornik Fr. Legiecki 

CENY W WILNIE 
z dnia 9 maja 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 41 — 42, żyto 19 
— 20, jęczmień na kaszę 18 — 19, browa- 
rowy 21 — 22, owies 17 — 18, gryka 24— 
25, wyka 29 — 30, otręby pszenne 15 —16 
żytnie 12 — 13, koniczyna 12 — 13, słoma 
6 — 7, makuchy Iniane 36 — 37, słonecz- 
nikowe 25 — 26. Tendencja nieokreślona. 
Dowóz dostateczny, zapotrzebowanie słabe. 

Nasiona: owies siewny zależnie od ga- 
tunku 24—27, łubin 28—30, seradela 35—36 
peluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 
czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 
ka 300—320, tymotka 100—20, przelot 140 

80. —180. 
Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 

97 proc. 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 
za 1 kg. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —108, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. 
manna 100 — 140. 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 

tana 180 — 200, twaróg 100 — 120 za 1 
kg., ser twarogowy 120 — 160, masło nie 
solone 550 — 600, solone 450 — 500. 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę” 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadła 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeżą 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 4.50—480, śnięte 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280—300, 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ka- 
rasie żywe (brak) śnięte 180—200, okonie 
żywe 400—450, śnięte 280—300,  wąsacze 
żywe 400—450, śnięte 300—350, węgorze 
550—650, miętusy żywe 250—300, šniete 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180, 
sumy 250—300, drobne 30—50. 

Len: Lem włókno surowe I gat. 18—20 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię lniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 

NFIARY. 
Dla uczczenia pamięci nieodżałowanego į 

niezapomnianego śp. Resytuta Sumoroka w 
pierwszą rocznicę Jego śmierci, składa dla 
najbiedniejszych Józef Songajło zł. 20. 

Dla uczczenia śp. Prezesa Restytuta Su- 
moroka na Żłobek im. Marji składa Stani- 
sław Pliszczyński zł. 25. 

- wierzenie 0 przearg. 
„PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI ZAINTERESOWANYCH , IŻ W 

DNIU 20 MAJA B. R. O GODZ. 12-TEJ ODBĘDZIE SIĘ W LOKALU MA- 

GISTRATU W GŁĘBOKIEM (UL. ZAMKOWA NR. 9.) PRZETARGI UST- 

NE, A NASTĘPNIĘ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH NA ROBOTY BRU- 
KARSKIE, A MIANOWICIE PRZEBRUKOWANIE 1500 M2 I UŁOŻENIE 

17.45 — 18.45 Tr. z Krakowa. Aud. dla 
dzieci. 

' 18.50 — 19.15. Polskie utwory gwarne — 
pogad. wygł. Helena Romer Ochenkowska. 

19.15 — 19.50 Program na następny ty” 
dzień i rozmaitości. 

19.50 — 20.1 „Z szerokiego świata'* 
" najciekawsze zdarzenia tygodnia omówi Hen 

ryk Tokarczyk. O godz. 20: sygnał czasu. 
20.15 — 20.30 Tr. z Warszawy. Humo- 

eska. 
. 20.30 — 23.00 Tr. z Konserwatorjum War 
_  szawskiego. Koncert laureatów Budapeszt. 

23.00 — 0.30. Muzyka z płyt gramofon. 

   

ROKU BIEŻ. 

  

  

- Rejestr Handlo 
: DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

  

i w dniu 7 II 1930 r. 
” 11526. I. A. „Garbątnia Kiwel Gerszater i S-ka, dawniej 

Suawiczą. Spółka firmowa". Eksploatacja garbarni należy do 
Józefa Surawicza. Siedziba w Wilnie ul. St. Szlachtumma 6 
Firma istnieje od 2 stycznia 1930 roku. Wspólnicy zam. w 

" Wilnie: Kiwel Gerszater — przy ul. Piłsudskiego 23, Samuel 
- Kaszuk — przy ul. Wileńskiej 39. i Judel Daszewski — przy ul. 

Zarzecze 19. Spółka firmowa zawartea na mocy umowy z dnia 
30 grudnia 1929 roku ma czas nieograniczony Zarząd należy 
doi wszystkich trzech wspólników. Weksle, czeki, pełnomoeni- 

''ctwa, akty, umowy, i wszelkie inne zobowiązania w. imieniu 
spółki podpisują dwaj wspólnicy pod stemplem firmowym; 
wszelką korespondencję, nie zawięrającą zobowiązania, odbiór 

у listw pieóniężnych i poleconych, przesyłek pocztowych i kole- 
- iowych, frachty dokumenty celne i t. p. może podpisywać każdy 

_ ze wspólników. 178—VI 

      

w dniu 8. Il. 1930 m. 
11527. I. A. „Narkunska Musza“ w Lidzie, ul. Suwalska 25. 

Piwiarnia i sprzedaż wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 

1926 raku. Właściciel — Narkuńska Musza, zam. tamże. 
179—VI 

* 11528. I. A. Owsłejchyk Dwjejra* w Oszmianie, Rynek 12. 

Sprzedaż galanterii i śledzi. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 

- ściciel Owsiejczyk Dwejra, zam. w Oszmianie, ul. Kościelna 3. 
2 180—VI 

11528. I. A. „Orański Pejsach* w Lidzie, ul. Rynek 67. 
Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — 

Orański Pejsach, zam. tamże. 181-—VI 

11530. I. A. „Olkłenigka Raja* w Lidzie, ul. Mickiewicza 
17. Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1927 roku. Właści 

ciel Olkienicka Raja, zam. w Lidzie ul. Falkowskiego 4. 

k 182—VI, 

11531. L. A. „Pozniakow Nifon* w Woropajewie, pow. 

Postawskiego. Skup zawodowy drzewa w celu odsprzedaży. 

Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Pozniakow Niton, zam. 

"w Borówce, gm. Woropajewskiej pow. PO s 

3 

w dniu 8. II. 1930 r. 
11532. I. A. „Perewozkin. Morjluch* w Giebokiem, ul. Ko- 

Jejowa. Sprzedaż nafty i przetworów naftowych. Firma istnieje 

od 1926 roku. Właściciel — Perewozkin Morduch, zam. w Głę- 

bokiem, ul. Zamkowa 8., 184—VI 

11533. |. A. „Podolska Sonia“ Lidzie, Rynek 63, Sklep 

galanteryjny i kolonialny. Firma istnieje od 1925 roku. Wlašci- 

ciel — Podolska Sonia, zam. tamże. 185—VI 
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11534. I. A. „Palczewski Albin* w Jo dach, pow. 

skiego. Sklep kolonjalno - spożywczy. Firma istnieje od 1929 r. 

Właściciel Palczewski Albin, zam. tamże. 186—VI. 

MAGISTRAT M. 

M. GŁĘBOKIE, DN. 5 MAJA 1930 ROKU. 

NOWEGO BRUKU 2.400 M2 WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNEMI. 

ŻYCZĄCY PRZYJĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGACH WINNI DO GO- 
DZINY 41-EJ DNIA 20 MAJA B. R. ZŁOŻYĆ W MAGISTRACIE OFERTY W 

ZAKRYTYCH KOPERTACH, ORAZ KAUCJĘ W WYSOKOŚCI 1.000 ZŁO- 

TYCH W GOTÓWCE. 

WARUNKI MOŻNA PRZEGLĄDAĆ W MAGISTRACIE OD 10 MAJA 

GŁĘBOKIEGO. 

  

„11535, I. A. „Puzyrski Hiysz* we wsi Mikiańcy, gm. Žyr- 
muńskiej, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy i sprzedaż wyro” 
bów tytuninowych. Firma istnieje od 1929 roku. — Właściciel 

187—VI — Puzyrski Hirsz zam. tamże. 

(11536. I. A. „Pujdak Michaf* w Lidzie, ul. Grażyny 79-b. 
Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Pujdak Michał 
zam. tamże. 188—VI 

w dniu 11. II. 1930 roku. 
11537. L A. „Morduch Epszteja* w Wilnine ul. Niemiecka 

  

22 ep sukienno - bławatny. Firma istnieje od 1930 roku. 
Właściciel — Epsztejn Morduch, zam. w Wilnii e, ul. Słowac- 
kiego 8. 189—VI 

11538. I. A. „Benjamin Szczybuk* w Wilnie, ul. Wielka 28. 
Sklep gotowych ubrań. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel 
— Szczybuk Benjamin, zam. w Wilnie ul. Sofjana 4 — 13, 

190—VI 

11539. I. A. „Browar Hambrinus — Jakób i Dawid Gordon 
Sa". Browar. Siedziba w Dokszycach, pow. Dziśnieńskiego. 
Przedsiębiorstwo istnieje od, 1878 roku. Wspólnicy zam. w Do- 
kszycach, pow. Dziśnieńskiego: Jakób Gordon i Dawid Gordon. 
Spółka firmowa zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Notar- 
juszem w Dokszycach, Marjanem Węgiel kiem, w dniu 13 sty- 
cznia 1930 roku па czasokres do dnia 13 stycznia 1933 roku z 
antomatycznem przedłużaniem ma dalsze trzy lata i tak dalej z 
trzechiecia na trzechłecie, o ile ma sześć miesięcy przed: upły* 
wem powyższego terminu nie będzie wezwania od jednego ze 
wspólników o chęci wystąpienia ze spółki. Zarząd należy do 
obydwóch wspólników. Wszelkie akty notarjalne i hipoteczne 
oraz płenipotencje do prowadzenia spraw sądowych, weksle i 
wszelkiego rodzaju zobowiązania, wydawane w imieniu firmy, 
jak równ yro na wekslach, przekazy i czeki winne być pode 
pisywane pr. obydwóch wspólników pod stemplem firmowym 
korespondencję zaś i wszelkiego rodzaju dowody, ni e mające 
charakteru zobo ań, rachunki i pokwitowania z odbioru pie* 
niędzy podpisuje każdy ze wspólników oddzielnie pod stemplem 
firmowym również każdy z nich ma prawo otrzymywać z po- 
czty wszelka korespondecję, nie wyłączając przekazów pienię* 
żnych, przesyłek wartościowych ze stacji kolejowych podług 
frachtów wszelkie towary i ładunki, każdy ze wspólników może 
samodzielnie reprezentować spółkę wobec wszelkich władz i 
instytnaji państwowych, komunalnych i społecznych. 191—VI 

  

   

    

   
   

  

11540. I. A. „Rozow Codik* w Szarkowszczyžnie  pow.. 
Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy i wód gazowych. Firma ist- 
nieje od 1920 roku. Włęściciel  Rozow Čodik, zam. tamže. 

192—VI 

11541, 1. A. „Ratneń Pereq* w Lidzie, ul. Rynek 73. Sprze- 
daž galanterji i chustek. Firma istnieje od 1928 roku. Wžašci- 
ciel — Ratner Perec zam. tamże. 193—VI 

11542. I. A. „Biuro podań Adolia Rusiaka“ w Lidzie, ul. 
Zamkowa 5. Biuro podań oraz udzielania informacyj 0 wyjež= 
dzie poza granice Państwa i innych. Firma istnieje od 1929 roku, 
Właściciel — Russak Adolf, zam. w Lidzie, ul. Letnicza 38-b. 

194—VI 

   

  

11543. I. A. „Rapoport Dwejra“ w Szarkowszczyžnie, pow. 
Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy i drobnych artykułów. Firma 
istnieje 0d1929 roku. Właściciel — Rapoport Dweira, zam. 
tamże. 195—VI 

  

Rino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ui. Ostrobramska 5. 

„Osfaini 
Dramat w 10 aktach: W rolach głównych: Jacqueline Logan i Francis X. Bushman. 
się w Buenos Aires i Sałcie oraz na polu bitwy w 1809 r. Nad program: KRONIKA FILMOWA P. 
A. T, Nr 58 1930 r. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4ej. 

Od dnia 9 do 13 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

afak* 
Rzecz dzieje 

Następny program: 
„COHN DEMOKRATĄ“. 

  

Dziś! Gigantyczny przebój dźwiękowy: 
Coś czego się jeszcze nie widziało! 

Cud nejnowszej techniki! 
Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło dramatyczne: wzruszająca opowieść miłosna 
Występ Światowej sławy barytona TITTA RUFFO w operze „Cyrulik Sewilski* Atrakcja Spiewna. 

Pierwszy DŹWIĘKOWY 
Kino - Teatr 
„HELIOS“ 

„BIAŁE CIENIE 
Nad program: 

" DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Pocz. seans. o g. 4, 6, 8i 10 w. Balkon_I zł, Parter od 1.50 gr 

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Dziś! Najnowsze arcyczieło filmowe 1 raz w Wilniel Zabójstwo Cesarzowej Elżbiety w Genewie i zamach na 
Następcę tronu Ferdynanda 
ы ':1 e p. zi iż i w 
jak padały trony carskie, i dzieje wojny światowej. rol. gł. Alfons Fryland i Erna Morena. d Е 
Król śmiechu CHARLE CHAPLIN W CYRKU, komedja w_8 nktąch. * | R> 

Najbardziej wzruszający dramat 
w 10 aktach, w którym ujrzymy „DSTATNI  MONARGHOWIE 

    

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOGE" 
ul. Mickiewicza 22. 
Aparat amerykań- 

Od g 4-ei do 6-8] GENY miejsę na —
 

parierae Val 1 460 
awno oczekiwany film dźwiękowy 

Szampańskie życie 
ski Światowej sła- |W rolach głównych: Cały ensamble obrazu „Upadły Anioł": znakomita NANCY CARROL, popularny PAUL. 

  

  

  

  

wy „PACENT*. |LUKAS i piękny RICHARD ARLEN. NAD PROGRAM: Muzyka i spiew, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
Honorowe bilety w dzień premiery nieważne. 

? « Wielki dramat w 12 aktach z dziejów walk narodu polskiego: 
Kino-Teatr Dziś! „GRACZ W SZACH ‚ 0 niepodległość. Streszczenie: W końcu w. XVII. Polska 
Pi rozdzierana walkami wewnętrznemi, straciła byt niepodlegty. Moskiewskie hufce tratowały ziemię Piastów i 
„Piccadilly Jagiellonów w Warszawie, za plecami prawowitego rządu; władze sprawowali wysłannicy carycy Katafzyny II, 

Wielka 42 a prastary i świetny gród Wilno znosił sromotnie jarzmo niewoli. Nad Wilcem świstał knut.. Według po- 
tel. 17.85. wieści H. Dupuy-Mazuel'a. Rez. Raymont Bernard — odtwór. „Cudu Wilków”. W rol. gł. CHARLES DULLIN.. 

Dla dzieci i młodzieży dozwolone. 

Kino Kol. Dziś i dni następny i 4 ych znana gwiazda € r 

„BURISKO” | LYA de PUTTI w wybitnym filmie GRZE BBY ROZ w ODKE 
Ui. Kolejowa Nr19 | przechodzi sama siebie, Miłość! — Młodość! — Awantura! W rolach męskich: Alfons FRYLAND, Liwie   
KUP LOS 
| klas 21-szej Polskiej 

Lof. Państw. 

w najszczęśliwszej kolekturze 

I. Ninkówski 
Wilno, Nenietka, 35. „V. BHT 
Centrala: Warszawa Nalewki 40 

Oddział w Lidzie, Suw ałska 28 

Młówna wygrana 

1Ł.150.060 
to dugi los musi ое 

korzystaj z" 
Clągnienie rozpoczyna sięjnż 17 moja 

Ogólna suma wygranych 

Z+ 32000000 
1I4 tosu zł. 10;  1[2 Tosu zł. 20 

(ONG 3j4 1osu zł. 30; 11 losu zł. 40 

a prowincję wysyłamy losy nie* 

ones 20 wpłaceniu należności 

na nasze konto P. K. O. 80928 

177 S KTV IKS 

Uwadze gospodyń! 
Najlepiej zabezpiecza 

na lato futra i inne ubra” 
nia od MOLI, wypróbo- 
wany oryginalny proszek 

japoński „KATOL* nie 
majacy przykrej jak 
„NAFTALINA* woni. Kuf- 
ry lub szafy z przecho- 
wywanem ubraniem nale- 

ży szczelnie zamykać 

dla uniknięcia przypływu 
„ powietrza, 

„KATOL“ nie szkod- 
liwy dla zdrowia, nie 

plami ubrania i radykal- 

nie tępi: mole, pchły, 

WSZ (uskwy, prusaki, karaluchy, ko- 

mary, "muchy, muszki na kwiatach po* 

koiowych, mrówki i wszelkie robactwo. 

Żądać we wszystkich składach 
aptecznych i aptekach. 

  

-————— S 
EJ 

Najelegantsze płaszcze letnie 
gabardinowe, 

impregnowane, 
kurzowce 

— DAMSKIE i MĘSKIE — 
są już w wielkim wyborze A 

w znanym magazynie 

P, LANCMAN 
Wilno, ul. Wielka 56. 

STAŁE. NOWOŚCI! - 
Dogodne warunki spłaty! 

    

wędki, żyłki, ha- 
Di rybołówstwa: Czyki, siatki it. p. 

* Sklep materiałów piśmiennych 

J ARKIRNA 
WILNO, ul. Wileńska 32   

PAWANELLI. Początek seansów o godz. 6 p, p. w pBiedziele i święta o 4. 4. p. p. 

GTABGAGB 
RUPRO | SPRZEDAŻ 
BAWAGAE 

+ Naszynia 
kuchenne i stołowe 
do sprzedania, od E 
2 i pół. do 6 po poł.. 
ul. Dąbrowskiego 10 

OGEGŚZERIE, 
Magistrat m Wilna poszukuje ogrodnika do Plantacji 

Miejskich. 

Od kandydatów wymaganem jest: 

1) Zaświadczenie z ukończenia szkoły fachowej, 
2) Kilkoletnia praktyka i znajomość zdobnictwa parków 
3) Nieprzekroczony 40 rok życia 

Stanowisko jest do objęcia od zaraz. 

    

m. 4, е 
Uposażenie X st. służbowy z dodatkiem komunalnym MUS 

10 proc. Podanie należy skladač do Sekcji Zdrowia Ma- 
gistratu m. Wilna ul. Dominikańska Nr. 2 w terminie do GONTY 

dnia 15 maja 1930 r. sprzedaje POLSKE 

Magistrat m. Wilna,  LLOYD, ul. Kijovika. 
160 hektarów 
z lasem i zabudo- 
waniem przy sa- 
mej kolei, nad 
pięknem jeziorem 

  

Ogłoszenie 
W Szkółce Plantacji Miejskich Magistratu m. Wilna są 

do sprzedania: drzewka—krzewy ozdobne, oraz konifery. 

sprzedamy za 6.000 
dolarów 

Dom H.-K, „Za- 
chęta* Mickiewi- 

  

  
  

išanigį kupuje się dobre towary u 

l Kjlanicj GŁOWIŃŚKIEGO. Poleca- 
my markizety, jedwabie, jedwabie 

| sztuczne, satyny deseniowe, perkale, 

oraz pończochy i skarpetki modne 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

cza 1, tel, 9-05. 

MAWAWAM 
ЖИЕ 

BAWATAM 
Cudze 

chwalicie, swego nie 

Zgłaszacjsię „należy do Biura Plantacji przy ulicy 
Kopanica Nr. 2—4, od godzinyg 7 do 9 rano i od 15 do 

Magisfraf m. Wilna, 
17 wieczorem. 

  

E 0 m znacie, sami nie wie- B 100% 8 „Dziewczyna cie gėži jadać macie. 
a GE, i „ ® młoda, spokojna, czy. To też zaprasza 
a Užyska każda — na trwałości malo- gg sta zdrowa, potrzeb. wszystkich gości przy” 
B wanych przedmiotów KUPUJĄC: s na do 5 miesięcznego jezdnych i miejsco- 

POKOST, FARBY, LAKIERY, m dziecka na - wieś. wyć na _ obiady 
® EMALJE podłogowe i inne artykuły M Umiejącym szyć pierw= smaczne, zdrowe i ta- 
E аак m szeństwo. Oferty donie od 1 źł, do 1 zł. 
a в ‚ й adm.  „Słowa* pod50 gr., tylko dla sma- 
a w skadzie farb G68I— Ė „Dziewczyna“. —2koszy. Związek im. 

ы в w. Zyty, zauł. Kazi- 
E Jana Mazurkiewicza @ gą oma wc GBA c mierzowski Nr 3, vis 
Ė Wilno. Dominikańska Nr 11. A 
  

8 LOKALE "B vis S 

E RA V NA E DOS EI emma KWITY 
Ž 2 й ° Ž mieszkania ombardowe isku- 

Marlanske laznć ; 7 pia) Nr 58.760, 59602, 
w 2i 3 pokoi do wy- unieważnia się. —o 

(MARIENBAD) Czechosłowacja. ||] Naigcia, ul. Beliny 32. 

kąpiele gazowe, borowinowe, że- 
lazne l 45 źródeł mineralnych. 

Oglądač: od 3—6 
wiecz. 

Hydropatja i Elektroterapia 
Sezon mtaj— wrzesień 

  

® sie 

-+Za darmo 
momaucuamucma podam każdej pra 

bardzo skuteczny śro” 

Į LETHISKA į 

  

dek przeciw 

50 proc, zniżki powrotnej WPODIREDO W WYRTDÓKCJ EB ROSSA UPłUGOM Т 

па kolejach czeskich Ž Le tai k Za szybki skutek po- 

Wszelkich informacyj udziela Rządo SIKŃO zostanie mi każda pa- 
niedaleko od Wilna, ni wdzięczna, A. GE- 
kąpiel i las na miej» BAUER, Stettin, P. 8. 
scu. Wiadomość. uł. Friedrich-Eberstr 105 
W. Pohulanka 25—2. (Niemcy),  Dołączyć 

1981— 1 na portoria. — 

wy Zarząd Kapielowygw Marienbadzie 
lub Biuro Propagardowe w Warsza” 

wie, Niecała 8. 11$1—$ | 

3 1 i k ЗЫБЕТОЫНИ ПН РУЕ И СЕИ 

BRE BRACIE 4,3i a” „AGUWEBW 

EB Kometyla BB G NOTE jj kuctniami piwnicąmi WWAMUGKKUW SAM 
i lodownią w malow- 7 
niczej _ miejscowości Zgubiony 

smazaś (hiszekitaANOWAŃ nad Wacjka” kolo a. niet roweru „655 = Su sosnowego, 6 ki- х unieważ- 
Gabinet gu Gabinet Kosmo |ometrów od” Wilaa,mia Się. / $881—0 

Racjonalnej Kosmie-gzrczki, piegi, wągry, Ut9DUSY CO pół, go 77 
tyki Leczniczej. łupież, brodawki, kue. d7i"Y» warzywa, mie- Unieważnia się 

Wilno, szajki, wypadanie wło- KO NA miejscu. Do- zgubioną legitymację, , 
PCA 31 = 4. gów. Mickiewicza 48. ae a> pajak wystawioną p:zez 

obiecą kon- uryszki, auto-p. p., na imię porucz= 
Urodę serwuje, dosko- aś busem do Nowo-Wi- Bikowej, obecnie ka- 
nali, odświeża, usuwa B P D $ A D Y lejki, wysiąść w La- pitanowej, Franciszki 
ej skazy i braki f skówce. 14811 Pietraszewskiej. —0 
asaż twarzy i ciałą 

  

  

  

  

(panie). Sztuczne opa- Nauczycielka leni „ Wypads- į lenie cery. WYPAdR.  dutą praktyką po-|  PrZEŃsTawicielstwo : 
pież. Naįnowsze zdo„Sžukuje  zającia w tykuł bycze kosmetyki ra- mieście lub ną wsi, | artyku (przymusowego) nakazanego 

rozporządzeniem oddamy energiczne” i Przygotowuje dzieci 
co rs 110—8.do pierwszych 4-ch | mu Panu na Wilno. Powaźni reflek- 

W. Ž p. 43,klas. Posiada znajo- | tanci, którzy dysponują gotówką do 
" mość francuskiego, | 1000 złotych zechcą złożyć ofertę * 

WANIE rysunków i muzyki, | 90 biura dzienników „Nowa Rekla- 
та“ Lwów, Batorego 26, pod „Pewny 

interes*“. KOBIECĄ Łaskawe oferty pro- 

lirodi konserwuje, 576 zgłaszać w am. 

  

  doskonali, o „Słowa* pod W. R. p === 

S 1 wala i i składające się z 5 umeblo- 

Regulacje |, trwałe Poszukuje LEIDISKO wanych” pokoi i "kuchni. 
przyciemalanie brwi. poważna firma biura- | Las sosnowy—rzeka-sad owocowy. 
Gabinet  Kosme ykilistki (ty) z dobrą | Blisko stacji Gudogaj. Miejscowość 
Leczniczej „CEDIB' polszczyzną biegłą w ; zdrowotna i Ślicznie położona. Wa” 

runki przystępne. Zgłoszenia Ajencja 
„Polkres“, Wilno, ul. Królewska 3, 

tel. 17—80, 

i kiryniewiczowej. korespondencji i bu- 
ielka 18 m. 9. Przyj. chaiterji. Oferty pod 

w gi 10—1 1 4—7. literami А. 5. złożyć 
W. Z. P. 26.do adm. „Słowa* „o   

  

  

  
    Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23.


