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0 Numer dzisiejszy zawiera dodatek „Armja Rezerwowa" 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

SŁOWO 
WILNO, Wtorek 5 maja 1931 r. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. > 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Wiodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. : 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Księgarnia jaźwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK -— Księgarnia Polska — St. Bednarski. : 
POSTAWY -— Księgarnia Polskiei Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia В. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14 | 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. : 4 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. : 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. i 

   
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

enie prAWIJ 0 Polsto 
ROŁA GENERAŁA ROMANA GÓRECKIEGO 

Korespondencja własna 

Ši 
Cztery są główne tereny, na których 

stale trzeba we Francji szerzyć prawdę 
o Polsce: świat polityczny, świat uni- 
wersytecki, świat gospodarczo - finan- 
sowy i opinja publiczna. Mimo wzajem 
nych przenikań, trzy pierwsze 'iereny 
są od siebie naogół niezależne. Nato- 
miast każdy z osobna w mniejszym lub 
większym stopniu jest związany z 
czynnikiem czwartym, czyli z opinją 
publiczną. Związany to znaczy nietyl- 
ko czuły na prądy ideologiczne kraj 
nurtujące, ale także na kraj silnie od- 
działywujący. „Opinja publiczna” nie 
jest wyrażeniem ścisłem. Teoretycznie 
oznaczać powinnaby wypadkową prze 
konań całej uświadomionej masy oby- 
wateli; praktycznie jest dominującym 
w danym czasie nastrojem będącym 
sumą świadomych lub podświadomych 
sentymentów, oraz — w mniejszym, 
stopniu — specyficznie rozumianych 
interesów. 

Tradycje historyczne, wzajemna 
sympatja i wspólne interesy stwarzają 
pomyślne warunki dla ścisłej współpra 
cy francusko - polskiej. Zorganizowa- 
łą się ona nazajutrz po odbudowie Pol 
ski wprost żywiołowo, niemał samo- 

rzutnie. Ale, aby mogła się nadal po- 
- nyślnie rozwijać, potrzebny jest dziś 

jeszcze jeden czynnik, a mianowicie 
wzajemna znajomość obu  narodów., 
Nie twierdzimy, że znajomość Francji 
w Połsce jest zadawalająca, ale któż 
nie widzi, że znajomość Polski we Fran 
cji jest niezrównanie słabsza? Trzeba 
pracować nad naprawą tego stanu rze 
czy, trzeba organizować — że użyjemy 
nieścisłego i niesympatycznego termi- 
ли — propagandę Polski we Francji, 
trzeba przeciwdziałać propagandzie 
naszych przeciwników, trzeba do tej 
wdzięcznej ale żmu dnej pracy zachę- 
cać naszych przyjaciół Francuzów. 

Taki cel postawił sobie generał Ro- 
man Górecki, prezes Banku Gospodar. 
Krajowego i prezes Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny. Po- 
zostawiając informowanie światów po- 
litycznego i uniwersyteckiego czynni- 
kom bardziej do tego powołanym, ge- 
nerał ogranicza swą działalność do 
dwu tyłko terenów: jako szef najwięk- 
szego pod względem obrotów rocznych 
banku w Polsce zwraca się do kół go- 
spodarczo - finansowych; jako głowa 
F.P.Z.0.O. wszedł w ścisły i serdeczny 
kontakt z najżywszym i moralnie z naj 
bardziej do zabierania głosu w spra- 
wach publicznych uprawnionym  ele- 
menertem opinii, a mianowicie z kom- 
batantami francuskiemi. Jako bankier 
urządza gen. Górecki za każdym niemal 
pobytem swym we Francji zebrania, 
odczyty i konferencje w zamkniętem 
gronie specjalistów. Jako kombatant 
występuje na wielkich wiecach i maso- 
wych manifestacjach / urządzanych 
przez | wielkie związki kombatan- 
tów i inwalidów wojennych  francu- 
skich. Ta ostatnia droga do szerokiej 
opinji publicznej jest tem szczęśliwsza 
i tem skuteczniejsza, że biegnie ponad 
Partjami politycznemi i nie stawia ge- 
nerała w pozycji dwuznacznej. Oczy- 
wiście, i francuskie zwiazki kombatan- 
ckie mają swe odcienia polityczne. Kie 
dy np. taka „Uion Nationale des Com- 
battants* (600000 czł.) ma charakter 
umiarkowany, „Union Federale des As- 
Sociations dės Mutiles et Anciens Com 
battants“ (700.000 cz.) jest bardziej 
radykalna pod względem społecznym. 
Ale generał Górecki utrzymuje jaknaj- 
lepsze stosunki z obiema Unjami, jak 
również i z szeregiem innych związków 
pomniejszych. 

Kampanja szerzenia prawdy o Pol-- 
sce za pośrednictwem związków kom- 
batanckich francuskich rozpoczęła się 
w Paryżu, 18 lutego rb. kiedy w Sali 
Wagram, wobec paru tysięcy słucha-- 
czy, gen Górecki wygłosił syntentycz- 
ny odczyt o Polsce dzisiejszej, jej roli 
w świecie i jej polityce, odczyt ilustro 
wany specjalnie na fen cel przygotowa 
nemi filmami. Po odczycie sześciu 

przedstawicieli głównych związków 
kombatanckich francuskich zabrało. 
głos aby dać wyraz swemu przekona- 

› 12 jaknajściślejsza współpraca z 
Olską leży w interesie Francji, iż Pol- 

ska może zawsze liczyć na wierną i lo 
Jalną przyjaźń Francji, iž w przedmio- 
cie agitacji rewizjonistycznej kombatan 
“i francuscy podzielają całkowicie 
zdanie ich polskich towarzyszy broni. 
„anifestacje te powtórzone zostały w 
ille, w Douai, w Caen, a ostatnio, 19 
M., w Lyonie. W czerwcu odbędą się 

w czterech innych miastach Francji 
dniowej. 

Do Lyonu gen. Górecki zaproszo- 
ny przez miejscowe związki należące 
do UNC i do UF. Dwaj miejscowi pre- 
zesi, koledzy Humbert Isaac i Mercier, 
znakomicie zorganizowali manifestację 
w czem im żywo dopomogli p. Martin 
Basse, redaktor naczelny dziennika 
„Salut Public“ oraz kol. Maurycy Vi- 
caire, sekretarz „kartelu* stowarzyszeń 
kombatantów i inwalidów dep. Roda- 
nu. Na dworcu powitali generała wszy 
scy organizatorowie, a także prefekt de 
partamentu, p. Valette, delegat guber- 
natora wojskowego okręgu lyońskiego, 
gen. Altmayer, szereg osobistości fran 
cuskich, a także miejscowa kolonja z 
konsulem Mikuekim na czele. Dodać tu 
musimy, że dyskretny takt p. konsula 
bardzo się do powodzenia wszystkich 
uroczystości przyczynił. Przed frontem 
dwudziestu pocztów sztandarowych — 
wśród których widniały także sztanda- 
ry miejscowych związków kombatanc- 
kich polskich, włoskich, belgijskich i 
jugosłowiańskich — małe dziewczątko 
ofiarowało generałowi bukiet białych i 
czerwonych róż, poczem uformował się 
pochód” Udano się przez środek miasta 
do teatru Celestin gdzie odbywał się 
doroczny zjazd okręgowy UNĆ. Tu w 
słowach gorących powitał generała 
prezes Isaac, na co szet FPZOO odpo- 
wiedział krótkiem przemówieniem, w 
którem wskazał na konieczność lepszej 
znajomości Polski we Francji. Po zło- 
żeniu wieńca pod pięknym pomnikiem 
na cześć poległych miasta Lyonu w 
ciągu ostatniej wojny — pomnikiem 
stojącym na wyspie, wśród jeziorka, 
znajdującego się w parku miejskim — 
miejscowa organizacja  inwalidzka 
wchodząca w skład „Union Fėdėrale“ 
podejmowała gen. Góreckiego szampa-. 
REI JG] prezes, p. Mercier, radny miej 
ski, socjalista z przekonań, powiedział 
te słowa: 

-—— Kiedy wrócisz, panie Generale, 
do Polski, powiedz wszystkim naszym 
kolegom, że ich francuscy bracia za- 
chowują dla nich w swych sercach 
miejsca uprzywilejowane. Wiemy, że 
znajdujecie się na kresach Europy w 
położeniu trudnem. Bądźcie pewni, że 
my o was nie zapomnimy... 

Korowód samochodów wrócił do 
teatru Celestins, skąd pochodem, ze 
sztandarami na czele, udano się do 
wielkiej restauracji przy placu Belle- 
cour na bankiet wydany przez UNC. 
Tu znów mówcy francuscy deklarowali 
swe polskie sympatje, a gen. Górecki, 
w jędrnej improwizacji wypowiedzia- 
nej dobrą francusczyzną (generał robi 
tu szybkie postępy), zaznaczył, że 
rzadko kiedy w stosunkach międzyna- 
rodowych wzajemny sentymertt lepiej 
się wiąże ze wspólnemi interesami niż 
to się dzieje w stosunkach francusko- 
polskich. 

Po południu, w lokalu konsulatu pol 
skiego, gen. Górecki zetknął się z 
przedstawicielami społeczeństwa lyon- 
skiego, oraz kolonji polskiej. Wieczo- 
rem zaś odbyła się akademja w sali 
T-wa Wzajemnych Ubezpieczeń (Hótel 
de la Mutualitć) Po odczycie generała 
i wyświetleniu filmów, zabrało głos 
trzech mówców -francuskich. « Generał 
Serrigny, gubernator wojskowy Lyonu, 
z mocą i przekonaniem stwierdził, że 
„Francja potrzebuje współpracy z Pol- 
ską”, że „potrzebuje jej także Polska“, 
a „Europie współpraca ta tylko na do- 
bre wyjść może”. W tym samym duchu 
przemawiał p. Antoni Salles, poseł do 
Parlamentu i prezes miejscowego Sto- 
warzyszenia  Francusko - Polskiego. 
Wreszcie p. Gheusi, rektor Uniwersy-. 
tetu lyońskiego i prezes miejscowego 
Stow. Przyjaciół Polski, w mowie peł 
nej polotu i pięknej co do formy, głę- 
boko poruszył tysiącem słuchaczy za- 
pewniając, że „francuskie koła uniwer 
syteckie będą czuwały aby kult dla Pol 
ski nietylko nie osłabł ale — spotężniał 
we Francji". „Pozostaniemy zawsze— 
zakończył p. Gheusi — lojalnymi i 
wiernymi  przyjacielami szlachetnej 
Polski“. | 

P. Edward Herriot, mer miasta Ly- 
опи, który bez chwili wahania przyjął 
honorową prezesurę nad całą manife- 
stacją, nie mógł przybyć osobiście, 
albowiem w tym samym czasie odby- 
wało się właśnie obliczanie wyników 
głosowania w jednym z okręgów miej- 
skich Lyonu, gdzie p. Herriot, poda- 
wszy się uprzednio do dymisji jako mer 
i jako radca miejski, rzucił rękawicę 
atakującym go socjalistom. Jak wiado- 
mo, pobił na głowę wszystkich swych 
przeciwników. Na akademję polską nie 
przybył ale przedtem już napisał do 
specjalnego numeru tyońskiego ,,Dzien 
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Uroczystość odsłonięcia pomnika 
ku czci bohaterów 1863 r. 

DEKORACJA HR. JUNDZIŁŁA KRZYŻEM KOMANDORSKIM 
POLONIA RESTITUTA 

SŁONIM. 4-V (tel. wł. „Słowa*), Wczoraj w godzinach popołudnio- 
wych na 6-tym kilometrze od majątku Miłowidy, na drodze brzeskiej, odbyło 
się poświęcenie i odsłonięcie pomnika, wzniesionego ku czci poległych po- 
wstańców z roku 1863. 

W uroczystości wzięli udział wojewoda Beczkowicz, gen. Trojanow- 
ski, gen. Grzmot-Skotnicki, gen. Krok-Paszkowski, prezes Kresowego Związ 
ku Ziemian hr. Antoni Jundził, pos. hr Emeryk Hutten-Czapski, sen. Rduł- 
towski, przedstawiciele władz miejscowych, ziemiaństwa i zgromadzone tłu- 
my patrjotycznej ludności. 

Poświęcenie pomnika poprzedziło nabożeństwo żałobne za poległych, 
poczem p. wojewoda Beczkowicz: dokonał aktu odsłonięcia. 

Po uroczystości, zebranych przedstawicieli władz i społeczeństwa po- 
dejmował w Miłowidach hr. Antoni Jundził. Podczas przyjęcia wojewoda 
Beczkowicz udekcrował prezesa Kresowego Związku Ziemian hr. Antoniego 
Jundziłła krzyżem komandorskim Polonia Restituta za zasługi położone na 
połu pracy narodowej i społecznej. 

Królowie Rumunji I Jugosławii 
NA RENDES VOUS NAD DUNAJEM 

BUKARESZT. PAT. Król Karol w towarzystwie prezesa rady mini- 
strów Jorgi przybył w dn. 4 maja rano do Drencowa nad Dunajem, dokąd 
przyjechał również na swym jachcie król Aleksander jugosłowiański. Mo- 
narchowie odbyli godzinny spacer po Dunaju w łodzi motorowej, prowadzo- 
nej przez króla Karola. Spotkanie miało charakter bardzo serdeczny. 

Nuncjusz apostolski msgr. Bartoloni 
ZMUSZANY DO OPUSZCZENIĄ LITWY 

KOWNO. PAT, —. Jak wiadomo, nuncjuszowi apostolskiemu msgr. Bar- 
toloniemu zaproponowano wyjazd z Litwy. — Nuncjusz Bartołoni zwrócił się 
w tej sprawie do korpusu dyplomatycznego z zapytaniem, czy jego działal- 
ność jest nieodpowiednia. — Korpus dyplomatyczny, po wysłuchaniu wy- 
wodów nuncjusza, stanął całkowicie po jego stronie. 

Trzęsienie ziemi w Armenii 
MOSKWA. PAT. Agencja Tass podaje komunikat o trzęsieniu ziemi w 

Armeńji z dń. 27 Kainas r. b. i o wyrządzonych szkodach. pa 
W okręgu Sissian, trzęsienie ziemi nawiedziło 28 miejscowości, ż któ- 

rych 27 uległo całkowitemu zniszczeniu. 219 osób zginęto, 277 ciężko ran- 
nych wydabyto z pod gruzów. Zginęło 5.500 sztuk młodego i starego bydła. 
W centralnej siedzibie okręgu gmachy wszystkich instytucyj uległy zniszcze- 
niu, z wyjątkiem gmachu komitetu wykonawczego, przeznaczonego obecnie 
na szpital. 

W okręgu Gueriussi poniosło śmierć 110 osób, 225 jest rannych. W 
okręgu Kafan zginęło 30 osób. Bardzo wielu rannych było w kopalniach 
Kafan. Elektrownia w Kafan uległa uszkodzeniu. W Megli 5 miejscowości z0- 
stało całkowicie zniszczonych. W okręgach Ordubad, Abrakmunin i Szakbud 
w. republice Nachiczewańskiej, uległy zniszczeniu miejscowości, wiele osób 
zaś zginęło, lub odniosło rany. — Rząd republiki armeńskiej przeznaczył 
pół miljona rubli na rzecz pomocy dia ofiar katastrofy. 

Turcja i Z. S.5. R. wysyłają delegatów 
do Genewy 

DO KOMISJI STUDJÓW DLA UNJI EUROPEJSKIEJ 

„ GENEWA. PAT. — Sekretarjat generalny Ligi Narodów publikuje treść not, 
wymienionych między rządami sowieckim i tureckim a sekretarzem generalnym, w przed 
miocie udziału tych państw w pracach gospodarczych majowej sesji komisji studjów 

dla RE ' 
odpowiedzi rząd turecki w uprzejmej formie czyni zastrzeżenia co do koniecz- 

ności stosowania zasady równości wszystkich państw, powołanych do współpracy w 
komisji studjów dla unji europejskiej. 

„ W odpowiedzi rząd turecki w uprzejmej formie czyni zastrzeżenia, co do koniecz 
ności stosowania zasady równości wszystkich państw, powołanych do współpracy w 
A, ho Wyraża przytem gotowość wysłania delegacji i prosi 0 sprecyzo- 
wanie daty. 

Odpowiedź rządu sowieckiego zawiera długie wywody, co — zdaniem tego rządu 
— niewłaściwej interpretacji decyzji, wrześniowej sesji komitetu studjów w aawie 
zaproszenia Z.S.S.R., Isłandji i Turcji. W zakończeniu rząd sowiecki wyraża gotowość 
wysłania SE do Genewy w czasie sesji korzisji studjów i prosi raz jeszcze o okre- 
ślenie daty. W odpowiedzi na noty rządów sowieckiego i tureckiego, sekretarz general- 
z wysłał jednobrzmiące krótkie odpowiedzi, w których oświadcza, że nie może do- 

dnie ustalić, kiedy będa rozpatrywane zagadnienia gospodarcze, wyraża jednak 
przypuszczenie, że nastąpi to ną, popoładniowem p: ju w dniu 15 maja lub rannem 
w = m a konkłujiuje o celowości i w Genewie wspomnianych delegacyj 
w maj 

  

  

L DOC TORT EATOZEKA WADACH DOZ OTWOK OAZA CTZNT ZOT TWE DAS RZE, DOSIODJEIE RADY NADZORCZEJ s 
i każ * 

Mara śmierc rzez powieczenie dl 
W sierpniu r. ub. w pobliżu m. Na- dlarzu, więc też bez wahania zgodził 

liboki, pow. Wołożyńskiego, jadący Sie podwieźć do wymienionej przez 
drogą handlarz koni, Lejzer Kostmaje- nieznajomego wsi. _ Podczas nużącej 
wicz spotkał idącego z Nalibok jakie- podróży, Kosmajewicz zawiązał roz- 
goś osobnika, który prosił usilnie 0 mowę ze swym przygodnym znajomym 
przyjęcie go na wóz. Wygląd zmęczo- 
nego podróżnego, kulejącego, z racji 
natarcia nogi, wzbudził litość w han- 

w trakcie której przyrzekł mu wysta- 
rać się jakieś zajęcie u okolicznych pa- 
dęciarzy. Gdy furmanka wjechała w 

nika Polskiego" — (dawna „Polonia 
Nova“ p. Wacława Budzyńskiego, 
„Gazeta Polska" p. Stefana Włoszcze- 
wskiego i „Głos Polski" p. Janusza 
Delinikajtisa połączone we wspólny 
organ pod ich zbiorową redakcją) — 
deklarację, w której, * przypominając 
swe dawne wobec Polski zasługi, OŚ- 
wiadcza, iż jego do Polski „przywią- 
zańie pozostało niezmienne”, 

Tak więc jak manifestacje w Pary- 
żu, w Lille, w Hawrze i w innych mia- 
stach, tak samo i „dzień polski" w 
Lyonie jest wielkim sukcesem. Do suk- 
cesów tych dopomaga gen. Górecki 

nietylko jako „spiritus movens“ i ja- 
ko inicjator całej kampanii. Jego wy- 
trwałość w wykonaniu przemyślanych 
zamierzeń; jego szlachetny entuzjazm, 
z jakim tej trudnej pracy szerzenia 
prawdy o Polsce się oddaje; wreszcie 
prostota jego manier, ujmujący charak 
ter i umiejętność zjednywania sobie lu 
dzi — to wszystko przyczynia się w 
znacznej mierze do powodzenia zboż- 
nej akcji, która jest dopiero w swych 
początkach, ale która wyda napewno 
owóce. 

Kazimierz Smogorzewski. 

KH.KASET MILJONÓW NA CELE 
ROLNICTWA 

Pogłoski o nowej pożyczce 

WARSZAWA 4-V. (tel. wł. „Sło- 
wa“). W kołach gospodarczych roze- 
szła się pogłoska, iż wkrótce zakoń- 
czone być mają prowadzone od dłuż- 
szego czasu rokowania rządu o kilku- 
setmiljonową nową pożyczkę. Pożycz- 
ka ta oparta na emisji obligacyj ziem- 
skich, miałaby być, tak samo, jak po- 
życzka kolejowa umieszczona na ryn- 
kach zagranicznych. Fundusze osiąg- 
nięte z realizacji pożyczki miałyby być 
poświęcone wyłącznie na cele  rolni- 
ctwa. 

Ścisłości tych pogłosek, oraz wy- 
sokości pożyczki i warunków, na ja- 
kich miałaby być zaciągnięta, nie uda- 
ło się dotychczas stwierdzić, ze wzglę- 
du na dyskrecję, z jaką tego rodzaju 
sprawy z natury. rzeczy -są otoczone. 

B. POSEŁ KWIATKOWSKI SKAZANY 

WEJHEROWO. PAT. W dn. 4 ma 
ja, po kilkunastodniowej rozprawie, 
ogłoszony został wyrok, skazujący by- 
łego posła Kwiatkowskiego uznanego 
winnym w 7 wypadkach, na łączną ka- 
rę.15 miesięcy więzienia i 100 złotych 
grzywny, z zaliczeniem aresztu pre- 
wencyjnego od 12 kwietnia roku ub.. 
Syr Kwiatkowskiego został skazany 
na dwa tygodnie aresztu z zawiesze- 
niem na jeden rok. Obrona i prokura- 
tor zapowiedzieli odwołanie się od 
wyroku. 

  

ANKIETA 
KONSTYTUCYJNA 
©DPOWIEDŹ PROF. A. PERETIATKO- 

WICZA 
Marszałek Sejmu otrzymał od prof. uni- 

wersytetu poznańskiego or. Anteniego Per.- 
tiatkowicza odpowiedź „a. n. iesłaną anku- 
tę kczstytucyjną. 52 

Najważniejszym i najtratniejszym probie 
mem w reformie konstytucji jest — pisze 
poof _Peretiatkowicz—pogodzenie siinej wta 
dzy ;Prezydenta i rządu z zasadą prawo- 
rzątrości, - & 

Nejsłabszą stroną reformy konstytucji 
„przeprowadzonej w 2р ни 1626 r. było 
pozostawienie bez zmian przepisów o 9dyo 
wiedzialności politycznej miristrów przed 
Sejmem. Prof. Peretiatkowicz doradza dale- 
ko idące ograniczenie rządów parlamentar- 
nych przy pozostawieniu w całej pełni od- 
powiedzialności konstytucyjnej _ ministrów 
za legalność ich działań urzędowych, W 
zasadzie należy dążyć do ustanowienia odpo 
wiedzialności politycznej ministrów przed 
Prezydentem za przykładem republik amery 
kańskich, nie mamy bowt:m warunków dla 
normałnych rządów parlamen*a'rych z po- 
wodu wielkiego zróżniczkowania partyjnego 
iw społeczeństwie, 

Zdaniem prof. Peretiatkowicza należy u- 
zależnić obałenie gabinetu 2d votum  ni3- 
ufności uchwalonego przez abso!utną więk- 
szość ustawowej liczby posłów i senatorów. 

Wybór Prezydenta chciałby p. Peretiatko 
wicz powierzyć rozszerzonemu Zgromadze- 
niu Narodowemu. Składaćby się ono miało z 
Sejmu, Senatu i elektorów, powołanych przez 
ciała samorządowe wojewódzkie lub powia- 
towie. 

W zakresie prawa wyborczego do Sej- 
mu wskazane jest zdaniem autora podnie- 
sienie granicy wieku do 24 lat, skasowanie 
systemu proporcjonalnego i systemu list z 
wyjątkiem okręgów narodowo - mieszanych. 

Senat chciałby prof. Peretiatkowicz zre- 
formować zarówno co do składu jak co do 
kompetencji, Skład senatu winien być opar- 
ty na przedstawicielach samorządu terytor 
jalnego (sejmiki gospodarcze, izby rolnicze, 
handlowe i rzemieślnicze) i kulturalnego 
(kościół i wyższe -zaklady naukowe). 

Z kwestyj szczegółowych prof. Peretiat 
kowicz przywiązuje wagę do tego, aby de- 
krety mogły być uchylane tylko" przez u- 
stawę, leca utworzenie Trybunału Kon- 
stytucyjnego, a na zakończenie pisze: 

„Zaznaczam, że wagę nie mniejszą od re 
formy przepisów konstytucyjnych. przywią- 
zuje do reformy naszych obyczajów polity- 
cznych w kierunku podniesienia ich pozio- 
mu kulturainego i moralnego". 

nariercy 1 Kalibnk- 
las, nieznajomy, który siedział cokol- 
wiek z tyłu, uderzył niespodziewanie 
Kosmajewicza kamieniem w skroń, a 
gdy ten stracił przytomność, ściągnął 
go z wozu do lasu i tam kilku dalsze- 
mi uderzeniami rozłupał czaszkę. 

Po dokonaniu mordu, zbrodniarz. 
zakopał trupa w pobliskim okopie, po- 
zostałym z czasów wielkiej wojny, po 
uprzedniem wypróżnieniu kieszeni, w 
których znałazł zaledwie 8 złotych, a 
san: udał się do Lidy. Aresztowano go 
tam w parę dni potem w chwili, gdy 
chciał spieniężyć konia i wóz Kosma- 
jewicza. 

Był to Edward Dubicki, lat 28 
mieszkaniec Nalibok, który przyparty 
do inuru przyznał się do zbrodni i 
podał, w jakich okolicznościach po- 
pełnił ją. : 

Dubicki stanął onegdaj przed Są- 
dem okręgowym Wil. na sesji wyjaz- 
dowej w Wołożynie i został skazany 
na karę śmierci przez powieszenie. 

merach świątecznych т i O ‹ 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodoween 20 gr. 

I A | | 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

ZNAMIENNE UWAGI BELLOCA 
Znany pisarz angielski, Hilary. Bel- 

loc, w wychodzącem w Nowym Jorku 
czasopismie „America* ogłosił pod 
powyższem tytułem pracę, w której 
analizuje istotę współczesnego pogań- 
stwa. W odróżnieniu od sekciarstwa 
gdzie chociaż częściowo pozostaje to i 
owo z pierwotnych zasad chrześcijań- | 
stwa, poganizmem nazywamy zupełny 
brak poczucia chrzecijańskiego. Dła 
każdego widocznem jest dziś, że w | 
tem, co nazywamy światem chrześcijań 
skim, coraz bardziej rozszerza się ste 
ra, w której duch chrześcijański zupeł © 
nie zanika. Nie idzie bynajmniej o roz- 
szerzanie się w znaczeniu fizycznem, | 
lecz o rozrost moralny. Mamy poważ- 
ny szereg książek z dziedziny filozofji 
historji, a przedewszystkiem z dzie- | 
dziny t.zw. literatury pięknej, przeni- _ 
kniętych nawskroś poganizmem. Wpły- | 
wy, jakie ten neo-poganizm wywiera, | 
są widoczne: odczuwamy je my, moc- 
niej jeszcze odczuwa -młodzież. Czuje 
się je w prasie, prawodawstwie, roz- | 
mowach i jeszcze bardziej w intym- 
nych przejawach życia współczesnego. | 

W krajach katolickich, gdzie dok- 
tryna chrześcijańska tkwi w duszy 0- 
bywateli i gdzie nawet osoby nie prak 
tykujące i indyferentne pod względem | 
religijnym w zupełności ją akceptują, 
opór wpływom neo-poganizmu jest sil 
ny, chociażby rządy nie sprzyjały ka- _ 
tolicyzmowi. Inaczej przedstawia się 
sprawa w. krajach protestanckich. Tu- 
taj neo-poganizm, nie znajdując natural 
nego oporu w uczuciach religijnych, 
wyraźnie zarysowanych i jednolitych | 
łatwiej znajduje  przystęp do szero- | 
kich mas. Tem nie mniej, bez względu 
na to, czy objawy neo-poganizmu ob- 
serwować w Berlinie, czy we Wło- 
szech, czy we Francji, czy w Anglji, 
cechy jego są jednakowe. Jedną z tych. 
cech to głoszenie, iż człowiek wystar- | 
cza samemu sobie, to jest wykluczanie | 
motywu Łaski, drugą, z tamtej wyni- 
kającą — szerzenie beznadziejności. | 

Niekrępowanie zmysłów jest jed 
nym z wabików, przy pomocy których | 
kusi do siebie neo-poganizm. Usunąć 
wszystko, co krępuje, co nakłada wię- 
zy, uczynić człowieka najwyższym ce- 
lem wszelkich dążeń, korzyści docze- 
sne uznać za dobro najwyższe — oto | 
hasła neo-poganizmu, nie różniące go | 
od pogaństwa wieków starożytnych. 
Są jednak rzeczy, poważnie różniące | 
neo-poganizm od starożytnego. Tamten | 
tworzył się z doświadczenia przodków, | 
tradycja była jego duszą, ten zaś chce m 
za jednym zamachem przekreślić całą 
przeszłość, wszystkie doświadczenia | 
wieków ubiegłych --— krótko: obalić 
wszystkie podstawy, na których wspie 2 
ra sie cywilizacja chrześcijańska. : 

Poganizm starożytny znał ideały, 
czcił w człowieku to, co szlachetne, 
wielbił piękno i rozum. Neo-poganizm 
wprost przeciwnie — gardzi rozumem, 
szczyci się wałką z pięknem. Tworzy | 
muzykę bez tonów, wznosi budynki 
wstrętne, maluje chaotyczne obrazy, | 
szydzi z logiki. Starożytny poganizm | 
dobrze odczuwał, choć błędnie, istnie-- 
nie rzeczy ponadnaturalnych, neo-po- | 
ganizm natomiast nie chce uznawać ni 
Boga, ni djabła. Ludzkość nie może. 
długo pozostawać bez ideałów, gdy 
jednak w neo-poganizmie doszuka się 
bogów, nie będą to fałszywi bogowi, 
lecz bogowie źli i — zanim zdąży się | 
spostrzec — ogłupiała wpadnie w sa- | 
tanizm. IA 
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T-WA LINJI KOLEJOWEJ GDYNIA— © 
ŚLĄSK a 

PARYŻ. PAT. pas dniu i 
posiedzenie rady nadzorczej fr. A 

polskiego T-wa linji kolejowej Gdynia — 
Sląsk. Rada, stwierdziwszy, że wszystkie 
formalności, dotyczące otrzymania koncesji | 
na linji kolejowej Śląsk —- Bałtyk В 
póki Marigo al do emisji 

WwsSZe; na sumę 

jonas. ak, > 2 

Obligacje przynosić będą 64 proc. i bę- 

8 E ads a za e ю ey- 'em cym z о -p. 
chez. Prócz tego rada, ztzjdtzjąci wÓOŚ 
wała komitet dyrekcyjny, złożony z. 8 człon 
ków — 4 Polaków i 4 Francuzów, oraz 
określiła jego uprawnienia. Siedziba spółki 

I Opera Ża | w. Warsawie pzy wl Pok. i w Warsza : ‚ Fok- 
ai ъ = е ZĘ 

cej z W: p. 
Czapski dyr. Da © . 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ | 
POMYŚLAŁ © TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na„Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa ca“, na konto | 
"P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- || 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską || |
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„Не na swój sposób 

” kiem ojczystym. 

ECHA KRAJOWE 
PIELASA 

-- List do Redakcji. „Słowo” w N-rze 

61 (2575) zamieściło korespondencję p. t. 

„Próby wprowadzenia nauczania religii w 

języku litewskim” (Pelasa, gm. Raduńskiej), 

która całkiem nie zgadza się z prawdą. 

Korespondencja podaje, że jakoby w pa- 

raiji pielaskiej „gdzieniegdzie spotkać moż 

na rzadko osiedlone rodziny „pochodzenia 

litewskiego”, że ja przeobraziłem całą para» 

a nawet postanowiłem 

polskiej szkoły: powszech- 

ne; s eligji w języku titewskim we 

wsi Podzitwie; że kierownik miejscowej 

szkoły reagując na uskarżanie się młodzie- 

ży szkolnej, wnióst skargę do władz szkoł- 

nych, 

wprowagzić do 

na skutek czego miała przybyć komi- 

sja specjalna dla „zbadania tej sprawy; że 

jakoby w rezultacie tego miałem zaniechać 

wykładania religji po litewsku, i że, nie da- 

jac jednak tego za wygrane, zwróciłem się 

ze skargą do. Nuncjusza Papieskiego na 

wspomnianą komisję, która miała mi zale- 

cić wykładać religję po poisku; że ludność 

miejscowa jest bardzo rozgoryczona z po- 

wodu lekceważenia jej praw przezemnie. 

Wszystko to jest nieprawdą. Wobec te- 

go oświadczam, że to wszystko całkiem ina- 

czej się przedstawia, niż korespondencja po- 

dała. Mianowicie, ludność, należąca do pa- 

rafji pielaskiej, stanowi tysiąc pięćset dusz 

pochodzenia litewskiego, a tylko sto osiem 

dusz pochodzenia polskiego. A więc jest 

rzeczą jasną, że „gdzie niegdzie spotkać moż 

na osiedlone rodziny pochodzenia polskie- 

go, nie litewskiego, jak było powiedziane w 

korespondencji. Nigdy nie przeobrażałem 

i nie przeobrażam parafji na jakiś tam spo- 

sób. W szkole powszechnej we wsi Podzit- 

wie wykładam religję w takim języku, w 

jakim rodzice dzieci i one same chcieli, to 

jest w języku litewskim. I tak bylo od sa- 

mego początku istnienia tej szkoły t. j. od 

1925 r. 3 
Kierownik miejscowej szkoły złożył skat- 

gę do władz szkolnych nie. wskutek uskar- 

Żania się młodzieży szkolnej, lecz „całkiem 

z innych powodów. Żadnej. komisji w tej 

sprawie nie było. Zaprzestałem nauczać re- 

Sigjj w tejże szkole dlatego, że inspektor 

szkolny, przyjmując nieuzasadnioną skargę 

kierownika szkoły, odebrał mi prawo nau- 

czania jej po litewsku. Wtedy ludność okrę- 

gu szkolnego zwróciła się z prośbą do ar- 

cybiskupa, by przywrócono mi prawo wy- 

kładania religji po litewsku. Ale odpowiedzi 

nie doczekali. Wówczas, po sześciu tygod- 

niach sama ludność, nie zaś ja, apelowała 

do Nuncjusza Papieskiego, prosząc go o po- 

й tej sprawie. Dopiero teraz na skutek 

interwencji Nuncjusza Papieskiego przybyła 

„specjalna komisja" w osobie tylko jednego 

ks. dziekana Moczulskiego do zbadania sta- 

nu rzeczy. * 
Łudność miejscowa nigdy nie była z mo- 

jej przyczyny rozgoryczona, bo jej praw 

nigdzie nie naruszałem i nie naruszam, prze- 

ciwnie, jest bardzo ze mnie zadowołona. Na- 
tomiast bardzo była rozgoryczona, gdy za- 

broniono mi nauczać dzieci ich, religji po 
litewsku, dlatego właśnie i pisała podania 

do władz miarodajnych, by  przywirócono 

pierwotny stan rzeczy. Wszyscy mieszkańcy 

wsi Podzitwy są Litwinami, którzy chcieli 
i chcą, by dzieci ich uczyły się religii w ję 
zyku 'itewskim, gdyż takowy jest ich języ- 

Ks, B. Budrecki. 
Proboszcz pielaski. 

Od. Redakcji. Umieszczając w imię bez- 

stronności: list księdza Proboszcza Budrec- 
kiego, nie możemy nie stwierdzić, iż cenne 

wyjaśnienia ks. Proboszcza nie obalają za- 
sadniczej tezy naszego korespondenta, któ- 
rv akcentował nienormalny stan rzeczy w 
Pielasie. Z dzisiejszego listu ks. Proboszcza, 
zupełnie wyraźnie się zarysowują nienormal- 
ne stosunki w Pielasie. 

SKORBUCIANY, POW. WIL. TROCKI 
— Teatrzyk amatorski, W jesieni r. 1927 

zostało tu założone amatorskie Kółko Tea- 
tralne, które do chwili obecnej odegrało w 
sezonie zimawym 38 sztuczek o różnej tre- 
ści, Członkami Kółka byli i są chłopcy, oraz 
dziewczęta wiejscy. Jest to bowiem najcie- 
kawszy dła obserwacji materjał, czyniący 
zadziwiające wprost postępy. i 

Pamiętam sztuczkę pierwszą, p. t. „Dla 
szczęścia dziecka” — Fr. Gensówny. Z po- 
czątku członkowie ledwie ją czytali, cóż 
więc mówić dopiero o modulacji głosu, o 
ruchach, (o które niezwykle trudno), o wy- 
robieniu Śmiałości it. d.? Pokonanie tych 
trudności, (nie mówiąc już nic o stronie 
technicznej, jak scena, dekoracja, kurtyna, 
charakteryzacja osób i t. d.) spada na kie- 
rowinika imprezy. Trzeba mieć naprawdę 
zdrowe nerwy i silę woli, by nie załamać 
rąk w połowie pracy. Nadszedł wreszcie 
dzień doniosły: „dziś przedstawienie, kto 
žyw, niech śpieszy zobaczyć!” I szli ludzi- 
ska tłumnie, bo to pierwsze od założenia 
wioski... Wreszcie przedstawienie, a potem 
„recenzja” widzów, pierwszy raz w życiu. 
— „Trzebaż to tak zmyśleć i takich wyu- 
czyć, — durzenie głowy z nimi mieć"... 

I tak powoli, poiwoli..., a jak się wszy- 
scy w sztuczkach rozsmakowali, to wciąż 
ich mało i mało... Teraz już idzie wszystko 
znacznie gładziej, Już wszełka pomysłowość 
pochodzi przeważnie ze strony Kółka, a 
kierownik tylko głową potakuje. Już sami 
dzielą się rołami, bo wiedzą, kto do czego 

zdolny i komu co „do twarzy”. Muszę tu 

nawet niektórych wyróżnić. Np. Helena 

Szeszkowska, lat 18 nadaje się doskonale 

do gry osób starszych (matki, wdowy, star- 

szej siostry i t. d.). Gra przytem zrozumiałe, 

posiada nawet dobrą dykcję. To samo da 

się powiedzieć i o jej bracie Józefie, Oboje 

posiadają wybitną pamięć, mogą śmiało sta- 

nąć do konkursu mnemonicznego. Za wynik 

dobry można ręczyć zgóry. Nieźle też gra 

ją stale: Stefanja Frąckiewiczówna, Weroni- 

Zubowiczówna, józef Kalinowski, Lud- 

wik Szybkowski, Michał Duchowski i inni. 

Ostatnio w tym roku (na zakończenie 

sezonu), odegraliśmy na drugi dzień Wiel- 

kanocy: „Wesele na Wileńszczy ie „—- se- 

га judoznawcza. Sztuka ta ci zyła się po- 

wodzeniem z trzech względów: 1) język 

gwarowy, miejscowy, 2) wesele na scenie 

daje dużo wrażeń, 3) zwyczaje weselne, 

aczkołwiek wzięte częściowo z okolic Poru- 

banka, to jest z tej samej gminy (Rudomiń- 

skiej) co i nasza wioska, są jednakże ra- 

czej odmienne, co jest ciekawe. | 

Tyle da się powiedzieć w skróceniu 0 

teatrzyku amatorskim na typowej wsi pod 

Wilnem, gdzie wykonawcami Są wiyłącznie 

ludzie prości, a szczerzy i chętni, ludzie do- 

brej woli. J. H 

   

  

    

GMINA MICKUNSKA 

— Z teki różnej. Zdarzyło się nie- 

dawno w mej PAC lekarskiej wyjechać 

do chorych daleko do głuchej wsi, hen aż 

za Ławaryszki, gminy Mickuńskiej, powiatu 

Wileńsko-Trockiego. Podróż nie należała do 

przyjemnych. Za Nową Wilejką na Szosie, 

nierozkopane kupy starego, złodowaciałego 

śniegu tworzyły istne barykady nie do prze- 

bycia. Okropne wyboje i jamy kołysały wóz 

na wszystkie strony, odczuwałem przedsmak 

morskiej choroby. Widok spotykanych na 

drodze licznych fur włościańskich, z wiązka- 

mi drzewa, siana, lub słomy, jadących na 

targ do miasta, był rozpaczliwy, wiele WO- 

zów połamanych utknęło bezradnie. Krzyki 

i przekleństwa głośnem echem rozlegały się 

dokoła i głuszyły wiosenny Śpiew skowron- 

ków. I to się działo na bardzo ruchliwym 

szlaku Batorego, na nowozbudowanej Szo- 

sie! Odrobina tylko dobrej woli ze strony 

odnośnych władz, połecenie rozkopania tych 

zasp, — a nie byłoby tych tortur i tego 

piekła dla podróżnych, 4 ZEE 

W 'Mickunach przykro mnie uraził widok 

kiłku pijanych młodych chłopców, ale od 

swego wożnicy dowiedziałem się, że, to tu 

nie nowina, to rzecz zwyczajna, tu nie Ame- 

ryka, a chociaż na miejscu jest i urząd gmin- 

ny i liczny posterunek policji, to prohibicja 

nie jest tu modna". : 
Po dalszem „kolysaniu się“ wježdžamy 

do Ławaryszek i tu nowa emocja. Budynek 

szkolny w najstraszniejszem błocie, podwór- 

ko i dziedziniec szkolny — to okropne bag- 

no, w którem dzieci szkolne grzęzną wyżej 

kolan. Myślałem, że to wskutek  pawodzi, 

ale wnet się dowiedziałem, że bagno to jest 

tu stałe, chyba, że mróż się ulituje nad 

biednemi dziećmi i zamieni im to bagno na 

ślizgawkę, bo zarząd gminy Mickuńskiej, po- 

mimo ustawicznych prośb i wymagań ze 

strony kierownictwa szkoły, sprawą tą ab- 

solutnie się nie przejmuje. Raz tylko p. 

wójt z Mickun trochę się wzruszył i z jego 

polecenia aż dwa wozy(!) żwiru do tego 

bagna wsypano. A jest to rzecz okropna! 

na 140 dzieci — dwie ciasne, mało prze- 

wiewne, izby szkolne, powietrze zatrute 

wyziewami i oparami błota z dziedzińca 

szkolnego, W czasie przerw lekcyjnych bag- 

no to służy dla dzieci i za „boisko”, i jako 
„miejsce zabawy”. Przeszło 30 dzieci z bra- 
ku miejsc w szkole, pozostaje zupełnie bez 
nauki. A i w tych ciężkich, okropnych wa- 
runkach, przy takiej ilości dzieci, pracują 
tylko dwie siły natczycielskie, to też nic 
dziwnego, że stan zdrowotny personelu nau- 
czycielskiego i dziatwy szkolnej jest fatal- 
ny. Ałe co to może obchodzić Ojców i- 
ny! Doprawdy, czy jest do pomyś!enia taki 
widok gdzieś w kraju kulturalnym. 

Pod przykrem i ciężkiem wrażeniem, ja- 

dę dalej. We wsi chora kobieta, matka drob- 
nych dzieci. Silne zapałenie płuc, Pomoc le- 
karska jest już spóźniona. Stoję przy łożu 
chorej bezradny. | tu się dowiaduję rzeczy 
NE Najliczniejsza w Województwie 
Wiłeńskiem gmina Mickuńska jest pod wzglę 
dem opieki lekarskiej na ostatniem miejscu. 
W całej, bardzo rozległej gminie niema żad- 
nego lekarza, żadnego Те!сгега, nawet aku- 
szerki. W promieniu przeszło 20 klm. niema 
absolutnie żadnej pomocy lekarskiej! Lud- 
ność pozostawiona sama, radzi sobie, jak 
może. jako bańki, stawiają ogromne kubki, 
wadliwemi kompresami zaziębiają chorych, 

połogi odbywają $ie bez żadnej pomocy fa- 
chowej, często się zdarza wskutek tego go- 
rączka połogowa i śmierć. A jakież tu pole 
do szachrajstwa dla różnych znachorów i 
szeptunów! Grużlica też się panoszy i zbie- 
ra obiite swe żniwo w wielu wioskach, Roz- 
goryczenie ludności jest ogromne. „Płacimy 
różne podatki, dajemy składki w czasie tak 
zwanych, tygodni przeciwgruźliczych, a opie- 
ki lekarskiej żadnej, nawet z ambulansu 
przeciwgrużliczego nigdy nikt do nas nie 
zajrzy, zdawałoby się, że nie jesteśmy ludź- 
mi“ — tak prawili mnie, słusznie, rozżaleni 
ludziska. 

Dlaczego tak się dzieje? oto tania, 
które starałem. się rozwiązać, Ez) wracając z 
tego zapomnianego przez wszystkich zakąt- 

s + 

Kolegju 
BERLIN PAT. 

О е 

m trzech 
„Montagpost“ donosi, že gabinet Rzeszy utworzyt ko 

legjum trzech, składający się z kanclerza Rzeszy i ministrów finansów i pra- 
cy. — Mają oni przygotować program najważniejszych prac gabinetu na 
polu finansowem i socjalno-politycznem na okres najbliższy. 

Prasa włoska 0 uroczystościach katowickich 
: RZYM PAT. — Na iamach medjolanskiego „Popolo d“Italia“ Philippo Bojano 

zamieszcza antuzjastyczny artykuł o uroczystościach katowickich z okazji 10-lecia pow- 

stania śląskiego. Polska — pisze autor — osiągnęła wielkość nietylko dlatego, że po- 

siada terytorjum, zamieszkałe przez 35 miljonów ludności, oraz olbrzymią produkcję 

zbożk, lecz i dlateio, że ożywia ją duch odrodzenia wolności i poczucie partjotyzmu, 

które Marszałek Piłsudski potrafił wzbudzić zarówno w sercach starych żołnierzy, jak 

i obecnej młodej generacji. Ostoją państwa jest wojsko, gotewe służyć sprawie, 

Wszystko, cośmy widzieli w Katowicach — pisze Bojano — jest dziełem Marszałka Pił- 

sudskiego, apostoła nowej Polski, wielkiego budowniczego, który czuwając nad wszyst- 

kiemi sprawami na stanowisku ministra spraw wojskowych, specjalną pieczą otacza 

siłę zbrojną, imponującą postawą, dyscypliną i oddaniem dła sprawy. Mimo nieobecno- 

ści Marszałka Piłsudskiego w Katowicach, odczuwało się na każdem miejscu jego rękę, 

a imię jego było na ustach tysięcy obywateli, manifestacyjnie stwierdzających prawa 

narodu polskiego do ziemi śląskiej. Naród 

tyzmem — kończy autor artykułu — upaść 

ożywiony takim mistycznym prawie patrjo- 

nie może. 

  

Raid polskich lotników 
WARSZAWA. PAT. W dn. 2 maja dokonali lotnicy nasi kpt. Skarżyński i por. 

inż. Markiewicz przelotu do Paryża, gdzie wylądowali o godzinie 4 po poł. na lotnisku 
Le Bourget. W dn. 4 maja przebędą lotnicy etap Paryż — Poznań, lądując 
w Berlinie. Na lotnisko warszawskie w Mokotowie przylecą we wtorek dn. 
ile warunki atmosferyczne pozwołą. 

Bb. m, o 

LE BOURGET. PAT. — Lotnicy polscy kpt. Skarżyński i . Markiewicz odle- 
Gkii widą -4-biam0: godziale Linia. 28 kdo: Beriina. 2 SE . 

* 

POZNAŃ. PAT. . W dniu 4 maja wieczorem przyłecieli do Poznania i wyląkłowali 
па lotniska w Ławicy piloci polscy kpt. Skarżyński i ог. Markiewicz, kończąc ostatni 

etap swej wielkiej podróży ponad Afryką. Noc spędzą lotnicy w Poznaniu. Do Warsza- 

wy odlecą 5 b. m. o godzinie 10 przed południem w towarzystwie konstruktora Pań- 
stwowych Zakładów Lotniczych, a zarazem konstruktora samolotu, na którym odbyli 

lot kpt. Skarżyński i por. Markiewicz i kpt. Orlińskiego. % 

  

godne 

ORZEC НОО 

MODNE DEPTAKI dziurkowane bardzo lekkie i wy- 

z niepękającej skóry dla pań, 

„POLSKA „WYTWÓRNIA OBUWIA* 30 

w. Nowickiego, Wilno, uł. Wielka 

  

   panów i dzieci poleca: 

na lato: prunelki, sandały, obuwie brez., plecionki, wycinanki 

oraz eleganckie obuwie spacerowe. 
Modal 

  
Ceny niskie! Gwarancjal 
  

  

  

W WIRZE STOLICY. 

DZIEŃ CZERWONY I AMARANTOWY 
Wszyscy u nas lubią świętować i to bez 

względu na powód. 1-szy maj jest dobrze 

widziany przez: 

urzędników, którzy pod pozorem, że nie- 
ma tramwai wloką się do swych biur pie- 

chotą, odbywają miły, ranny spacerek i na- 

walają dwie, trzy godziny urzędowania; 

uczni, którzy w ten dzień notorycznie 
ragazują — usprawiedliwieni, bo do szkoły 

iść niebezpiecznie, co innego do parku, czy 

na boisko; 

kucharki — obiad skromniutki, 

dostać ponoć nie można; 
tramwajarzy — pół dnia fajerandu; 

taksówkarzy — pół dnia wzmożonych 
zarabków; 

doliniarzy — pół dnia tłoku więc i sto- 

sownego terenu do pracy; 

gapiów — mogą się łudzić, że patrzą na coś 

ciekawego, umykać co chwila bez sensu — 
na odgłos głośnego kichnięcia, opowiadać 
potem jak to było... 

Niebardzo są zadowoleni zorganizowani 

robotnicy. Wiadomo w warsztacie jak: czas 
nawalić: wi rękę się zaciął, czuje potrzebę, 

pan dyrektor zawołał, 5 groszy upadło, jest 

zmeczony.... ale co robić na 1l-go? Stój 
człowieku parę godzin w tłumie — ciasno, 

(NA TENS STOTIS TIE PROCY ВЫ 
ka. Nie chciałbym bowiem tu posądzić władz 
powiatowych i gminnych о brak dobrej 
woli, energji i czynnej inicjatywy. 

Przejezdny lekarz. 

  

bo nic 

23 LOTERJĄ PAŃSTWOWA 
Główna wygrana й4 JŁJONŃ ZŁ, 

QGÓLNA SUMA WYGRANYCH 32.000.000 
Co drugi los wygrywa 

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO ZAMKOWA 9. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

Należność P. K.O. Nr. 80365 po otrzymańiu losów. 

  

gorąco, ciężko — i nie słysz nawet, jak ple- 

cie tam ktoś*z trybuny; a potem teź ulica- 
mi, dźwigając drąg z płachtą i pokrzykuj: 

precz! żyje! Męka, nie dzień odpoczynku. 

Dawniej pochód szedł alejami Ujazdow- 

skiemi. Myk, myk -— z szeregów na ławki, 

w cień, na drzemkę, Niczem zasiane — wszę 

dzie potem leżały rozwalone czerwone kra- 

waty. Dziś bezecna policja wzbroniła ten 

Szlak — trzeba szorować  gołemi ulicami. 

Sprzedawczyni gazet, a więc inteligent- 

na osoba, kształcona, aż spłuwa z oburze- 

nia, widząc czerwony pochód: „Zatraconaż 

ich...! Świętują bo to imieniny tego Lenina. 
A na dzień św. Maryi, to nie wydą ze sztan- 

darem, nie pójdą po Bożemu na procesję. 

Tfu, z takim narodem!" 

Zrozumienie 3-go maja jest niepomier- 

nie większe, Są oczywiście tępe babska, któ 
re krzyczą na cały głos: 

— Powidzta mi kumo, co to jest dzisia, 

bo iśż 12 lat patrzę, jak łażom uroczyście, 
a nie wiem czemu? 

—- Oj kumo i nie wstydzita się. A toż 
dziś rocznica koronacji ostatniego króla pol- 
skiego — tego co go to moska!te razem z 
Kościuszką życem zabili na Pradze. 

Kto żyw leci na rewję. 3-ci maj jest po- 

noć pamiątką Konstytucji, wielkiego, poko- 

jowego, parlamentarnego czynu — temnie- 

mniej wszyscy pędzą do koszar, nie do Sej- 
mu. Karabiny błyszczą w słońcu, szarże 
nadwyrężają swe struny głosowe. 

Tłum wchłania, napawa się stukotem ja- 

szczyków, rykiem sierżantów, furkotem lanc 
ułańskich, miarowym marszem piechoty. Je- 
steśmy silni, jesteśmy potężni! Karol. 

ll złot Stowarzyszeń Młodzieży | 
polskiej Związku Wileńskiego 

Od sześciu lat na terenach Ziem 
Północno - Wschodnich Rzeczypospoli 
tej Polskiej pracuje organizacja Sto- 
warzyszeń Młodzieży Polskiej. 

Pracuje na najcięższym i jednocze- 
śnie bardzo odpowiedzialnym  poste- 
runku, na ziemiach, które 
ucierpiały czasu wojny i które naj- 
bardziej potrzebują tego rodzaju pra- 
cy. A praca ta obejmuje szereg dzie- 
dzin. Jest to praca wychowawcza i 
kulturalno - oświatowa, praca nad 
podniesieniem kultury rolnej i wresz- 
cie praca nad wychowaniem fizycznem 
młodzteży i przygotowaniem jej do 

obrony granic państwa. Lecz we wszy 
stkich tych działach pracy zarówno о- 
światowej jak i przysposobienia rolni 
czego jeden cel mamy przed sobą: wy 
chować państwu polskiemu kadry 
światłych i dzielnych członków spo- 

łeczeństwa przejętych duchem katolic- 
kim. Bo wierzymy, iż Polska tylko wte 
dy będzie Mocarstwową Potęgą, gdy 
we wszystkich przejawach życia pań- 
stwowego oprze się na etyce katolic-. 

kiej. W 1925 roku mała ilość bo za-- 

ledwie 60 Stowarzyszeń przystąpiło 

do tej pracy. Dziś już praca wre od Bia 

łowieży do Drui od Radoszkowicz do 

Białegostoku. Dziś już szeregi mło- 

dzieży, która podjęła pracę dla dobra 

Kościoła i Państwa liczy ponad 9000 o- 

sób i to tylko na naszym 'terenie, bo w 

całej Polsce jest nas ponad 160000. 

Po sześcioletniej, szarej i codzien 

nej pracy, pracy w której jedyną odzna 

ką za wierną służbę jest wyrobienie 
samego siebie, korzystając ze zwoła- 

nia Archidiecezjalnego Kongresu Eu- 

charystycznego postanowiliśmy zje- 

chać się tu do Wilna na ogólno-związ- 

kowym Złocie SMP. Zdajemy sobie 

sprawę z tego, iż nie zbierzemy się 

wszyscy, lecz im więcej nas przybę- 

dzie, im więcej nas pokona trudności, 

które stwarza dotkliwy kryzys ekono- 
miczny, 'tem większa będzie zasługa, 
tem większy złożymy dowód, iż pra- 

ca nasza nie kończy się na pięknych 

słowach lecz jest realną pracą u pod- 

staw budowy mocarstwowej potęgi 

Polski. 
Na to nasze wspólne święto, które 

odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 maja, 
zapraszamy wszystkich. 

Poniżej podajemy program uroczy 
stošci Zlotowych. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 

il Złotu Stowarzyszeń Młodzieży Pol- 

„skiej Związku Wileńskiego w dniach 
Piątek dnia 8 maja. 
Godz. 8. Zbiórka wszystkich SMP ze 

sztandarami i proporczykami w głównej 
alei ogrodu po-Bernardyńskiego; 9. Prze- 
gląd grup SMP przez Komendanta Związku 

9.30 Wymarsz do Katedry na nabożeństwo, 

9.45. Przegląd II Złotu SMP na placu Ka- 
tedralnym przez Radę Związkową na czele 

z prezesem pułkownikiem Wł. Piaseckim. 
10.15 Nabożeństwo pontyfikalne - cele- 

bruje JE ks. Areybiskup Romuald Jałbrzy- 
kowski, Metropolita Wileński. 12.30 Defilada 
SMP przed władzami i pochód do Sali Miej 
skiej przy ul. Ostrobramskiej nr. 5. 13, Uro- 
czyste otwarcie II Zlotu SMP: 1). zagajenie 
i wysłanie depesz. 2) przemówienie powi- 
talne, 3) referat: „SMP jako armja wa!czą- 
ca o oddanie Polski Chrystusowi" — wy- 
głosi p, Eugenjusz Andruszkiewicz p.o. dyr, 
Związku Katolickiego Mężczyzn. 4) uchwa- 
lenie rezolucyj, 5) Hymn SMP „Hej, do 
pelu“. 

15, II Zlot SMP bierze udział w otwar- 
ciu Archidiecezjałnego Kongresu Eucharysty 
cznego w Ostrej Bramie. . 

Otwarcie Archidiecezjalnego  Kongresu 
Eucharystycznego w Ostrej Bramie — Ve- 
ni Creator, Wystawienie Najświętszego Sa- 
kramentu, kazanie JE Arcybiskupa Romual 
da Jałbrzykowskiego, Metropolity  Wileń- 
skiego oraz odczytanie  Blogostawienstwa 
Jego Świątbliwości Ojca św. Piusa X 

20.30 Zbiórka wszystkich SMP ze sztan 
darami i proporczykami w głównej atei о- 
grodu po-Bernardyńskiego. 

Godz. 23.30 Wymarsz na nabożeństwo 
do Ostrej Bramy. 24. Nabożeństwo w Ostrei 
Bramie. Msze św. pontyfikalną celebruje JE 
ks. biskup Zygmunt Łoziński, który wygło 

si kazanie na temat: Życie eucharystyczne 

podstawą odrodzenia jednostki i społeczeń- 

stwa”. 
Sobota 9 maja 1931 r. 
Godz. 8. Zbiórka wszystkich SMP ze 

sztandarami i proporczykami w głównej 

alei ogrodu po-Bernardyńskiego. 
9. Wymarsz do kościoła św. Jana. 

najwięcej! 

9.30 Nabożeństwo w akademickim koście 
le św. pa celebrowane przez ks. dyrektora 
Fr. Kafarskiego, sekretarza enera'nego 
związku, kazanie na temat. „Eucharystja — 
słońcem młodości* wygłosi ks. prof. _Wa- 
lerjan Meysztowicz, wiceprezes Rady Zwią- 
zkowej. Assistente ecclesiastico Stow. Młodz. 
Akademickiej „Odrodzenie”, 

Uwaga: Msza św, będzie recytowana 
po polsku i nadana przez Radjo Polskie w 
Wilnie. 

„11. Obrady Il Zlotu Stowarzyszenia Mło 
dzieży Polskiej, jako Sekcji Młodzieży po 
zaszkolnej Archidiecezjalnego Kongresu Eu- 
charystycznego w Sali Miejskiej przy ul. 
Ostrobramskiej ur. 5. 1) Zagajenie, 2) Śpiew 
„My chcemy Boga”, 3) referat: „Znaczenie 
Eucharystji w życiu i wychowaniu młodzie- 
ży pozaszkolnej” -— wygłosi p. St. Stom- 
ma, prezes St. Mł. Akad. „Odrodzenia”,, 4) 
Pieśr „Hołdu Marji*, 5) II referat: „Mło- 
dzież skupiona dookoła Eucharystji to zada- 
tek wielkości Narodu i Państwa — wygłosi 
p. Henryk Dembiński prezes Stow. Bratnia 
pomoc PMA USB, były prezes Stow. Mło- 
dzieży Akad. „Odrodzenia*, 6) przyjęcie i 
uchwalenie rezolucji, 7) spiew „Hej do 
Apelu". 

Godz. 13.15 Przerwa obiadowa, 
15. Dowolna zbiórka wszystkich SMP 

(bez sztandarów i proporczyków) w gł. 
alei ogrodu po-Bernardyńskiego. 

15.30 Wymarsz: 1) Wszystkich SMP żeń 
skich oraz delegatów SMP męskich (biorą- 
cych udział w zjeździe de'iegowanych mę- 
skim wi niedzielę 10 maja rb. (na przedsta- 
wienie Złotowe do ,Ogniska* Kolejowego na 
sztukę sceniczną pod tytułem „Obrona Czę 
stochowy ..2) Wszystkie SMP męskie udają 
się na prywatne adoracje Najświętszego 
Sakramentu do Ostrej Bramy. Współna a- 
doracja w przeciągu 30 minut, po adoracji 
nastąpi zwiedzanie miasta. 

Niedziela 10 maja 1931 r, 
7.30 Zbiórka wszystkich SMP ze sztan 

darami i proporczykami w głównej alei o- 
grodu po-Bernardyńskiego. 

8. Wymarsz na płac Katedralny. 
9. II Zlot SMP bierze udział w uroczystej 

procesii Archi diecezjalnego Kongresu Eu- 
charystycznego. 

10. Celebra pontyfikalna z kazaniem JE 
ks. biskupa Henryka Przeździeckiego na te- 

mat „Eucharystja a śmiałość przekonań re- 

ligiinvch, źródłem odwagi i męstwa” — na- 

tychmiast po celebrze zakończenie Archidie- 
cezjalnego Kongresu Eucharystycznego 
przed Bazyliką. Przemówienie wygłosi 

ks. biskup Kazim, Michałkiewicz, prezes Ko- 

mitetu Organizacyjnego Kongresu. 
Do godziny 15 —- czas wolny. 
Godz. 15. Zbiórka wszystkich SMP w głó 

wnej alei ogrodu po-Bernardyńskiego. 
15.30 Wymarsz: 1) Delegowani zarów- 

no SMP męskich jak żeńskich udają się na 
obrady Zjazdu  Delegowanych w gmacha 
głównym Uniwersytetu Stefana Batorego (ui. 
św. Jańska 12), 2) SMP męskie udają się 
na przedstawienie Zlotowe do „Ogniska“ 
kolejowego na sztukę sceniczną P.T. „Obro- 

na Częstochowy”. 3) SMP żeńskie udają 
się na zwiedzenie miasta. 

16. Zjazdy delegowanych: a) | męski, 
b) żeński. Otwarcie Zjazdów. w Sali Śnia- 
deckich Uniwersytetu Stefana Batorego, 
poczem obrady dwóch zjazdów w dwóch 

salach jednocześnie: 1) ziazd delegowanych 
meskich w sali piątej USB, 2) zjazd delego- 
wanych żeńskich w Sali Śniadeckich. 

Poniedziałek 11 maja. 
7. Zbiórka w głównej alei ogrodu po- 

Bernardyńskiego (bez sztandarów lecz z 
proporczykami) dla pragnących udać się do 
Kalwarii. 

8. Msza św. w Ostrej»Bramie. 
8.45 Wymarsz do Kalwarji w pielgrzym- 

ce religijnej. 

  

  

  

  
Tęcza nr. 18, ]. Drobnik rozważa zagad- 

nienie kultury narodowej. O stanie bibljo- 
teki Jagielońskiej pisze Ego. W związku z 
rocznicą 3 Maja epokę stanisławską Oodtwa- 

rzają: W. Noskowski („Na dwóch teatrach 
króla Stasia"), T. Marikowski („Galerja o- 
brazėw Stan. - Aug“) S. Wasylewski 
(„Bratanica księcia Biskupa”), K. Smigielski | 

(„Jak walczono o zrównoważenie budżetu 
handlowego za króla St. - Aug.") oraz Z. 
Chmielowski („Dole i niedole A. Tyzen- 

hauza“). ь 
Pamiętnik Warszawski — nr, 4, Młody 
= ukraiński E. Małaniuk wypowiada oe | 
awe uwagi o Rosji w artykule p.t. „St. Pe- | 

tersburg — Petrograd — Leningrad“. Z, 
Grabowski daje artykuł p.t. „Dawid-Herbert 
Lawrence*..W dziale poezyj i noweli — St. 
Balicki, R. Kołoniecki, L, Lewin, T. Czyżew 
ski oraz L. H. Morstin. 

„ Obszerny dział sprawozdawczy i recen 
zyjny. 

Świat nr, 16. Morze, Gdynia, powódź w 
Wilnie... Dla. równowagi —- „Rumunja —kraj 
pięknych gór*., Bogata kronika. Ilustracje. 
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Środa Ferdynanda Ruszczyca 
„Środy'* stają się pomału” tem, 

czem oddawną powinny być: echer. 
każdego ważniejszego zdarzenia  li- 

 teračkiego ,czy artystycznego na tere- 

dziękować 
swojego Piękna. 

- przemówieniu 

"nie Wilna. 
 Zdarzeniem takiem i to zdarzeniem 

pierwszorzędnej wagi, jest wręczenie 
pierwszej nagrody artystycznej mia- 
sta Wilna Ferdynandowi Ruszczycowi. 
Tu nagroda nietylko pokrywa się cał- 
kowicie z zasługą, ałe nie starcza na 
pokrycie. : : 
„ Tej nagrody zamato, jakkolwiek nic 
innego, większego Wilno tymczasem 
wymyśleć nie może, by godnie — ро- 

tyloletniemu opiekunowi 

Pan Józef Wierzyński, w środowem 
swojem przypomniał 

Wilnu to wszystko, czem Ruszczyc 
dla niego był, przez długie' lata 
gdy Wilno drzemało na margi- 
nesie kulturalnego życia Polski, 
obezwładnione,  odurzone własną 

ciężką dolą, zdawało się wówczas, 
niezwalczonym losem, złem przezna- 
czeniem. 

„ Dzisiaj mówi się i pisze o pozosta 
wianiu Wilna na boku, o ignorowaniu 
jego wysiłków twórczych, o niedocie- 
raniu doń nowych, ożywczych prą- 
dów. A jednak , a jednak.... 

Kiedy Ruszczyc przyjechał do Wil- 
na, nie było tu naprawdę nic. Ani U- 
niwersytetu Stefana Batorego, ani To- 

warzystwa Plastyków, ani Związku Li- 
teratów ze Środami w Bazyljańskich 
murach, nic i nic... martwa cisza, pu- 
stką bezgłośna... Konspiracja i tajne 
nauczanie, jako najwyższy jej, naj- 
śmiełszy przejaw. Nic, coby wielkiemu 
artyście oparcie i pomoc dać mogło. 

Chyba te mury kościelne i pałaco- 
we, chyba te pagórki leśne i błękitna 
wstęga Wilji, dokoła miasta obwinięta. 

Tak, ale dla artysty ‚ który nietyl- 
ko poświęcać się chce, ale i brać, aby 
tworzyć, tego zamało. Potrzeba mu je- 
szcze środowiska artystycznego wyso- 
kiej miary. I tego środowiska Ru- 
szczyc wyrzekł się dobrowolnie i 
świadomie, przyjeżdżając do Wilna. 
Był tu sam, sam na niewykarczowanej 
pasiece, z tych dwojgiem ramion 
swoich do pracy. Sam na przestrzeni 
ogromnego świata, jak ten jego oracz 
na „Ziemi“, pod skłębionemi óbłoka- 
mi, pod chmurnem północnem niebem, 
własnym tylko siłom pozostawiony. 
Potem zebrał koło siebie gromadkę lu 
dzi i już miał trochę przyjaciół, co go 
rozumieli. 

„ A, miastu na uznanie, należy stwier 
dzić, że prędko, bardzo prędko zyskał 
podziw i wdzięczność całego myślą- 
cego „i czującego Wilna. 

Ruszczyc postanowił sobie dać Wil- 
nu piękno codziennego życia, tego naj 
prozaiczniejszego, najzwyklejszego. 
Chciał dojść do tego, by każda rzecz, 

codziennie używana, w rękach wilnia- 
nina była piękna. Cokolwiek tu się 
przedsięwzięło: zabawa dobroczynna, 
czy afisz teatralny, wzór okucia, czy 
zamku dla ślusarza, szyld nad skle- 
pem, każdy, najdrobniejszy druk, co 
się drukował w Wilnie, graficzna sza- 
ta każdego wydawnictwa i... kartki 
chlebowe w czasach okupacji niemie- 

ckiej. - - 
Wszystko. Był czas, że gram 

w teatrze był  maleńkiem dziełem 
sztuki, że baby swoje palmy wielka- 
nocne wiązały pod wpływem Ru- 
szczyca. 

Żeśmy tak przywykli do tego prze 
pychu na codzień, iż traktowali- 
śmy go, jak rzecz konieczną i nam na 
leżną. 

Dopiero podziw przyjezdnych ka- 
zał się czasem zastanowić. — Ależ 
wy tu macie cudowne rzeczy. To jest 
afisz teatralny? -— No tak. U nas tak 
zawsze. Mamy przecież Ruszczyca — 
A ile on w to musiał włożyć niezmor 
dowanej pracy? Ile go ta magnacka 
rozrzutność kosztowała? Świat cały! 
Możność własnej, twórczej pracy. 
Bo artyście pod grozą najstraszliw- 
szej kary rozpraszać się nie wołno. 
Pod grozą utraty możności ekspresji 
twórczej. Jak niema czasu, no, to nie 
ma cząsu. A skąd ma być czas, kiedy 
się konferuje od rana ze ślusarzami, 
stolarzami i innymi  rzemieślnikami? 
Kiedy się przesiaduje w drukarni lub 
za kulisami teatru! Kiedy się odbywa 
próby „Snów o Pięknie* z rozkapry- 

szonemi pannami 
szcze trudniejszemi 
ich mamusiami? 

Ludzie gwarzyli sobie, kiwając 
głowami, a chytrze mędrkując: 
Szkoda Ruszczyca. Marnuje się wiel- 
ki malarz, zaprzepaszcza w tych dro- 
biażdżkach literkowych, afiszowych. 
Gdyby tak rzucił to wszystko, a wziął 
się do malowania... 0 

„ Otóż to. Krzywdę swojej malar- 
skiej przyszłości czynił niezawodnie, 
ale czy krzywdę sobie? człowiekowi? 

Kto zmierzy, drógi, jakiemi cha- 
dza duch człowieczy? Ukształtowanie 
jakiejś dziedziny życia jest także po- 

wileńskiemi i, je- 
do przekonania, 

tężnem dziełem sztuki. Atmosfera Piek“ 
na rozsłoneczniała się w Wilnie co- 
raz bardziej, roztęczała się z dnia na 
dzień, z roku na rok. Stało się to, cze 
go Ruszczyc pragnął, do czego: dążył. 
przywykliśmy do Piękna na codzień.: 

Gniewaliśmy się, zżymali, gdy go 
tu, czy tam nie było. dczuwaliśmy bole 
snie jego brak, Mówiliśmy sobie 
nawzajem, kiwając głowami: — A to 
zo znowu takiego? Jakże się to prze-. 
myciło? Gzież jest Ruszczyc? Dlacze - 
go się nie wdał w tę sprawę? — To 
był rezultat i to już nie minie. Siew 
wydał plon. Dzisiaj jest więcej: ludzi, 
rozumiejących Piękno Wilna ' (bo ko- 
chało je zawsze wielu, jakkolwiek ńie 
raz bezwiednie). Wyrosło nauczone 
pokolenie i jęło się warsztatów pracy. 

O ciężkich trudach pierwszego 
siewcy nie myśli się na codzień. Trze 
ba dopiero, by przyszło jego świę- 

to. Starzy Wilnianie słuchali we śro 
dę Józefa Wierzyńskiego i przypomi- 
nali. Ogarnęło ich serdeczne rozrzew- 
nienie wspomnień. 

Tak było, tak naprawdę było, więc 
nie zatrze się i nie znicestwieje. Sta- 
rzy wilnianie, słuchając we środę Jó 
zefa Wierzyńskiego, co chwila, ze 
swoich miejsc, oglądali się ku soleni- 
zantowi. W tych spojrzeniach były 
ciepłe, serdeczne, porozumiewawcze 
uśmiechy. A wilnianie nowi, już w Wił 
nie rozkochani, już związani z niem 
tysiącznemi złotemi nićmi, któremi tyl 

Ko ono wiązać umie, słuchali uważnie, 
zapamiętywali pilnie i także całą du- 

szą brali udział w ruszczycowskiem 
święcie. Nz» 

Wszystkie przemówienia były do 
ostatecznych granic pozbawione wszel 
kiei oficjalności, wszystkie znać by- 
ło, że sprawiają radość samym mów- 
com, bowiem rzadko się zdarzy, by 
można było tak naprawdę i szczerze 
myśleć to: wszystko, ' co się mówiło. 
Ton serdecznego rozrzewnienia wziął 
odrazu czcigodny rektor Zdziechowski, 
a potem 'tak już szło, przez Wierzyń- 
skiego, Charkiewicza, aż do Hoppena. 
I było już wszystko jedno, jak kto 
mówi, chodziło tylko o to, co kto mó 
wi. statnie słowo wziął sam solenizant 
i mówił zebranym o sobie tak, jak tyl- 
ko dobrym przyjaciołom mówić się 
zwykło. Usiadłszy sobie, gawędził o 
dawnych czasach, 0 swoich pierw- 
szych, dziecinnych inscenizacjach, o 
pierwszej wystawie warszawskiej i mi- 

"= Ь S     

moówolnej recenzji eleganckiej pani z 
Radomskiego, o kupcach wileńskich, 
co mu na sąd przynosili swoje szyl- 
dy i o najwyższem uznaniu dla jego 
obrazów, zawartem w naiwnych py- 
taniach admiratorów: Panie, a jeśliby 
tak przewiesić 'ten obraz, czy lustro 
tak samo będzie się świecić? — Jed- 
nem słowem, o wszystkich zawodach 
i zachwytach artystycznego żywota. 

_ A na długich stołach, stojących pod 
ścianami w sali, majaczyły w blasku 
świec, kolorowe slywety palm wileń- 
skich, wielkanocnych pałm przez Ru- 
szczyca wydobytych na światło dzien 
ne z cienia powszechnej nieuwagi. 

Palm, stanowiących dzisiaj niezbęd 
ną, a tak swoiście oryginalną deko- 
rację każdego lokalu. Majaczyły w 
blasku świec, bo światło elektryczne 
zgasło; nawet ono chciało zrobić Ru- 
szczycowi przyjemność, bo Ruszczyc 
nie iubi jego białej, jaskrawej brutal- 
ności. Szkoda, że nas nie uprzedziło 
wcześniej. Bylibyśmy Świece poroz- 
wieszali na ścianach i dali na nie zło- 
ciste kołpaczki, 'tak jak było ongiś 
w mieszkaniu Ruszczyca, na Zarze- 
czu. 

Przypomniałby się miniony czas, 
dawne, złociste wieczory, koło arty- | 
styczne dokoła Ruszczyca, zgrupowa- 4 
ne, młodziuchna szkółka budzących › 
się rozpędów i sił, z którejśmy, tutejsi, 
wyszli. Zawsze jest dobrze obejrzeć 
się wstecz na przebytą drogę, wyraź- 
niej potem widzi się przed sobą jej 
cel. Wanda N. Dobaczewska. 
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Dyrektor Aleksander Zelwerowicz 

Dyrektor Aleksander Zelwerowicz, 
obchodzi dziś jubileusz 30-lecia swej 
pracy artystycznej. Doskonały organi- 
zator i wybitnie utalentowany artysta 
zdobył w Wilnie powszechne uznanie, 
to też przypuszczać należy, iż na dzi- 
siejszem uroczystem przedstawieniu 

* * 

Zelwerowicz urodził się w Lubli- 
nie roku 1879. Ojciec artysty pocho- 
dził z Wilna, uczestniczył w powsta- 
niu 63 roku, co też odpokutował pię- 
cioletniem wygnaniem na Syberję. Do 
szkół średnich uczęszczał Zelwerowicz 
w Warszawie; był to okres burzliwy. 
Już wtedy ciągnęło go do teatru i pier- 
wsze wydalenie z IV gimn. było spo- 
wodowane pójściem wbrew zakazowi 
na przedstawienie do teatru ogródko- 

„wego Wodewil. Po tym incydencie 
zmuszony był wyjechać do Rosji, aby 
tam skończyć gimnazjum filologiczne. 

Po przyjeździe do kraju ukończył 
wyższą szkołę handlową Kronnenber- 
ga jednocześnie uczęszczając do szko, 
ły Dram. przy Warsz. Tow. Muz. Tu- 
taj studjował pod kierunkiem wybit- 
nych artystów, jak Rapacki, Grubiński, 
(ojciec współczesnego pisarza), Szy- 
manowskį i Gawalewicz. Już wtenczas 
występował także stale w towarzystwie 
Miłośników Sceny i na wiełu koncer- 
tach publicznych. Ponieważ jednak ro 
dzice nalegali, aby skończył wyższy 
zakład naukowy, wyjechał za ich wo- 
lą na uniwersytet do Genewy, gdzie 
studjował nauki społeczne. 

Po 2 latach studjów, jadąc na 
wakacje do domu, zaangażował się 
niespodziewanie do dyr. Michała Wo 
łowskiego w Łodzi j to było pierwsze 
engagement Zelwerowicza, decydujące 
o stałej od tej chwili pracy jego w te- 
atrze. Działo się to w roku 1900. Po 
roku pracy w teatrze  Wołowskiego 
Zelwerowicz miał już 4 propozycje en- 
gagement na pierwsze sceny polskie, 
z których wybrał teatr krakowski pod 
dyrekcją józefa Kotarbińskiego. Tutaj 
zabłysnął wielkim talentem odrazu w 
pierwszej wielkiej roli Bencivoglio'a w 
„Odrodzeniu“ Schóntana. Poczem brał 
udział, jako Kasper, w słynnej praprem 
jerze „Wesela. W dyrekcji Kotarbiń 
skiego pozostawał przez lat 5 i w tym 
czasie stał się już ulubieńcem publicz 
ności krakowskiej, jak również ów- 

> czesnego dyktatora tego teatru Kazi- 
mierza Kamińskiego. 

Gdy dyrekcja teatru krakowskiego 
przeszła w ręce Solskiego, Zelwero- 
wicz otrzymał już czołowe stanowisko 
z najwyższą gażą, na którem pozosta 
wał przez lat 3. Po 8 więc latach po- 
bytu w Krakowie otworzył własną dy 
rekcję w Łodzi. O wartości zarówno 
dyrekcji jak i samego teatru świad- 

czą nazwiska członków zespołu  ar- 

tystycznego, wśród których spotyka- 
my takie sławy, jak: Mielewski, Boń- 
cza - Stępiński, Jaracz, Junosza - Stę 
powski, Osterwina, Starska, Gryficz - 
Mielewska, Władysław Grabowski i 
wielu innych. Pierwszy rok prowadze 
nia teatru łódzkiego zaznaczył się 
wiełkiem powodzeniem artystycznem i 
kasowem. 

Teatr łódzki podbił całą Kongre- 
sówkę wystawieniem w całości po raz 
pierwszy w Królestwie „Weseła* Wy 
spiańskiego, w którem sam objął rolę 
Czepca. 
ność przyjeżdża tumnie z Warsza- 
wy, organizowano przedstawienia ro- 
botnicze, tak, że liczba widowisk do- 
szła do imponującej na ówczesne sto- 
sunki cyfry 59 . Po „Weselu' nastą- 
pit „Irydjon“ i „Sędziowie*. Nieste- 
ty, z wiosną dnia 10 kwietnia, pożar 
teatru zniszczył wszystko. Zełwero- 

<—wicz jednak nie zrezydgnował; przez la 
to jeżdził z ,„Weselem* po całem Kró- 
lestwie, a na jesieni rozpoczął sezon 

_- w specjalnie przygotowanym dla niego 
gmąchu teatralnym przy ulicy Cegiel 
nianej. Tutaj jednak już powodzenie 
było znacznie gorsze, brak inwentarza 
dawał się odczuwać dotkliwie. Po! dwu 
"latąch borykania się z trudnościami, 
następuje znowu pożar teatru, po któ 
rym Zelwerowicz, doszczętnie zrujno- 
wany finansowo, nie jest już w stanie 
prowadzić dalej teatru. W roku tym 
podczas lata , ratując nadwątlone 
zdrowie dzieci, przyjmuje engagement 
do dyr. Hoffmana do Połągi; 

„werowicz często 

„teatrze „Rozmaitošci“, 

kces był olbrzymi, publicz ku 

teatr na Pohulance będzie 
niony. 

Redakcja „Słowa”, łącząc swój głos 
z głosem ogółu, składa dyr. A. Zelwe- 
rowiczowi serdeczne gratulacje oraz 
życzenia długich lat owocnej pracy na 
niwie artystycznej. 

* 

przepeł- 

kiem sezonu natomiast powraca do 
Waiszawy, gdzie angażuje się do 0- 
tworzonego przez dyr. Rychłowskiego 
nowego teatru operowo - dramatycz- 
nego przy ulicy Bielańskiej. Tutaj ob- 
jął stanowisko głównego reżysera i 
osiągnął wielkie sukcesy wystawie- 
niem „Wesela* (po raz pierwszy w 
Warszawie), które szło aż 74 razy z 
rzędu. Niemniejsze uznanie zdobył so- 
bie „Irydjon* i „Poskromienie złoś- 
nicy”. jednak kosztowny dział opero- 
wy utrudniał działalność dramatu do 
tego stopnia, że już w kwietniu teatr 
ten musiał zakończyć swoją  działal- 
ność. : 

W tym momencie właśnie dyr. 
Szytman kończył budowę gmachu teat- 
ralnego i dobierał jaknajznakomitszy 
zespół artystyczny, Oczywiście w ze- 
spole tym na jednem z pierwszych 
miejsc znalazł się Zelwerowicz. Tu- 
taj pozostawał przez lat 6, przyczem 
na specjalną uwagę zasługuje sezon, 
w którym dyr. Szyfman , pozostając 
w Rosji, nie mógł prowadzić teatru. 
Zelwerowicz, stojąc na czele zrzesze- 
nia, wystawia wtedy  „Wyzwolenie* 
Wyspiańskiego, które odnosi wielki 
sukces. W czasie pobytu w teatrze 
Szyfmana Zelwerowicz rozpoczyna jed 
nocześnie pracę pedagogiczną w szko 
le dramatycznej p. Hryniewieckiej. Tu 
taj pierwsze kroki stawia pod jego 
kierunkiem wybitna potem artystka 
Stanisława Umińska. W międzyczasie 
Zelwerowicz wyjeżdża do Kijowa na 
pięciomiesięczne występy w teatrze Fr. 
Rychłowskiego. 

Po szešcioletnim pobycie u Szyi- 
mana następuje okres, w którym Zel- 

zmienia zwój war- 
sztat pracy. A więc dwa lata jest w 

° rok w Krako- 
wie pod dyrekcją Grzymaly - Siedle- 
ckiego, gdzie wystawia swego stynne- 
go „Jowialskiego“, potem znow dyrek 
cja tedtru miejskiego w Łodzi, znów 
powrót na rok do Szyfmana, tu wiel- 
kie sukcesy reżyserskie i aktorskie: 
„Car Pawel“ i „Żywy trup". Jednocześ 
nie obejmuje Zelwerowicz dyrekcję 
państwowej szkoły dramatycznej w 
Warszawie, którą odtąd prowadzi 
przez 6 lat. Wreszcie wraz z Szylle- 
rem otwiera Zelwerowicz teatr imienia 
Bogusławskiego. W ten sposób staje 
się twórcą najciekawszego może te- 
atru Polski współczesnej. Daje moż- 
ność wypowiedzenia się wielkiemu re- 
żyserowi, Leonowi Szyllerowi, sam 
usuwając się na plan drugi. 

, Powodzenie i uznanie wśród szero 
kiej publiczności było wielkie, mimo 
to Magistrat decyduje się po jednym 
sezonie teatr zamknąć i Zelwerowicz 
przechodzi na reżysera i aktora do te- 
atrów miejskich. Tutaj pozostaje trzy 
lata, tęskniąc wciąż jednak do pracy 
żywszej, szerszej i bardziej twórczej. 
W roku 1929 na wiosnę proponuje mu 
ZASP objęcie teatrów miejskich — уу 
Wilnie, jako dyrektor z ramienia Związ 

. Zelwerowicz godzi się rzuca teatr 
Narodowy i szkołę dramatyczną, prze 
prowadzając się do Wilna, aby tutaj 
rozwinąć żywą działalność teatralną. 
Na stanowisku dyrektora teatrów miej 
skich w Wilnie pozostaje aż do dnia 
swego 30-letniego jubileuszu pracy te- 
atralnej . 

Tak wyglądato žycie teatralne Zel- 
werowicza aż do chwili obecnej. Prócz 
teatru jednak brał on 'także żywy u- 
dział w życiu społecznem i o tem 
wspomnieć na końcu należy. Za cza- 
sów więc okupacji niemieckiej był 
czynnym członkiem POW., a potem 
„Strzelca". W tej ostatniej organizacji 
pozostawał czas dłuższy i był nawet 
prezesem okręgu „„Warszawa Wielka” 
W pierwszych wyborach do Rady Miej 
skiej m. Warszawy wybrany został 
radnym, jednak z powodu wyjazdu do 
Krakowa zmuszony był zrzec się man- 
datu. W jakiś czas potem kandydował 
na posła do II Sejmu Rzeczyposolitej 

z począt Polskiej. Niezależnie od tego, organi- 

SŁ O WO 

' JUBILEUSZ DYREKTORA A. ZELWEROWICZA W dniu święta państwowego 
Wczorajsze doroczne święto 3-go 

maja, obchodzone było tem  uroczy- 
ściej, że zbiegło się ono w 10-leciem 
powstania Śląskiego, oraz ze świętem 
kawalerów orderu Virtuti Militari, Bo- 
gaty program uroczystości przewidy- 
wał wiele punktów i trzeba przyznać, 
że wszystkie udały się doskonale. Wy- 
jatkiem przykrym była akademja na 
„Dar Narodowy 3 maja* w teatrze na 
Pohulance, która z powodu przybycia 
znikomej wprost liczby słuchaczy, nie 
mogła się odbyć i została odwoła- 
na po godzinnem oczekiwaniu na pu- 
bliczność. 

NABOŻEŃSTWO W BAZYLICE 
I DEFILADA 

Po uroczystem nabożeństwie, od- 
prawionem w Bazylice przez ]. E. ks. 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego w licz- 
nem otoczeniu duchowieństwa, a wy- 
słuchanem przez licznie zgromadzonych 
przedstawicieli władz cywilnych i woj- 
skowych z p.p. wojewodą Kirtiklisem 
i płk. Przewłockim na czele, oraz tłu- 
my wiernych, udano się na plac Orzesz 
kowej, gdzie na specjalnem podwyż- 
szeniu dla przedstawicieli władz, p. 
wojewoda Kirtiklis, oraz p. płk. Prze- 
włocki przyjmowali defiladę oddzia- 
łów wojskowych, P.W. stowarzyszeń 
i korporacyj. Nie trzeba dodawać, że 
defilada zgromadziła na chodnikach 
nieprzebrane tłumy, a dziarski i świeży 
wygląd wojska i oddziałów, budził 
ogólny zachwyt. 

Czynnikiem wpływającym b. do- 
datnio na podniesienie ogólnego 
nastroju, była słoneczna pogoda, znie- 
walająca wprost do ucieczki z miesz- 
kania. 

UROCZYSTY AKT WRĘCZENIA 
ORDERÓW 

Po defiladzie odbył się uroczysty 
akt dekoracji orderami szeregu osobi- 
stości, które zgromadziły się w tym ce- 
lu w pałacu reprezentacyjnym. Na uro- 
czystość tę przybyło również wiele za- 
proszonych osób. 

Odznaczenia były nadane już po- 
przednio (w ciągu roku 1930 i 1931), 
a lista osób odznaczonych była 
opublikowana w prasie. Do zebranych 
w pałacu w wielkiej sali, przemówił 
woj. Kirtiklis, podkreślając, iż akt de- 
koracji odbywa się właśnie w dniu tak 
  

wielce uróczystym, w dniu rocznicy 
konstytucji i powstań śląskich. P. wo- 
jewoda podkreślił zasługi udekorowa- 
nych osób, położone na polu nauki, 
pracy społecznej, przysposobienia woj 
skowego i t. d. j złożył gratulacje. 

Następnie odczytane zostały dyplo- 
my, poczem p. wojewoda wręczał od- 
znaczenia. 

W imieniu udekorowanych ordera- 
mi osób przemówił rektor U.S.B. prof. 
Januszkiewicz, składając w imieniu 
wszystkich, na ręce wojewody podzię- 
kowanie dla Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i rządu. Uroczystość zakoń- 
czono wspólnem zdjęciem fotograficz- 
nem. 

Zebrani na tym akcie zgotowali 
owację uczniowi gimn. im. Zygmun- 
ta Augusta, Witoldowi Rudzinskiemu, 
który odznaczony został medalem 
(Ratowanie Ginących'), ra uratowanie 
tonącej kobiety, przyczem cichy ten 
bohater uciekł natychmiast po doko- 
naniu szlachetnego czynu i nazwisko 
jego ujawnione zostało dopiero znacz- 
nie później, zupełnie przypadkowo. 

AKADEMJA W OGRODZIE 
BERNARDYŃSKIM 

O godz. 13 na terenach ogrodu Ber- 
nardyńskiego miała miejsce akademja 
urządzona przez Z.O.O. z okazji 10-le- 
cia powstania śląskiego. Na akademii 
tej, zaszczyconej obecnością p. woje- 
wody Kirtiklisa, po szeregu przemó- 
wien, uchwalono wysłać depeszę 
z pozdrowieniami i wyrazami hołdu 
dla bohaterów powstań na Śląsku. 

POŚWIĘCENIE SZTANDARU LEGJI 
INWALIDÓW 

Wczoraj też, w kościele Św. Trójcy 
ks. kanonik Hryniewski, występując w 
zastępstwie chorego ks. biskupa Ban- 
durskiego, odprawił uroczyste nabo- 
żeństwo, a następnie poświęcił sztan- 
dar oddz. wil. Legji Inwalidów Wojsk 
Polskichi im. gen. Sowińskiego. W uro- 
czystości tej wziął udział woj.  Kirti- 
klis, który z kościoła udał się do sali 
Strzelca, gdzie pierwszy wbił gwóżdź 
w drzewce nowopoświęconego sztan- 
daru. 

Na zakończenie prezes Zarządu 
Głównego Legji kpt. Połoński, wygło- 
sił przemówienie okolicznościowe. . 
  

MAGISTRACKI „OBJEKTYWIZM“ 
STOSUNEK WŁADZ MAGISTRACKICH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Zaiste przykro jest takie kwestje 
poruszać na łamach pisma, ale i pła- 
zem podobnych faktów puszczać nie 
można. Musi ogół społeczeństwa wite- 
dzieć i ocenić, w jakim stopniu władze 
magistrackie są objektywne i sprawie- 
dliwe. Biorę tutaj pod uwagę władze 
wogóle, gdyż nie przypuszczam, by 
działała w tym wypadku grupka ludzi 
o złej woli, jeśli zaś jest odwrotnie, 
to jeszcze gorzej. Wiadomem jest, iż 
w Wilnie istnieją dwie placówki oświa 
towe robotnicze, a mianowicie: Chrze- 
Ścijański Uniwersytet Robotniczy, 
gdzie wyraz chrześcijański sam za sie- 
bie mówi i Towarzystwo Uniwersytetu 
Robotniczego, o kierunku lewicowym. 

W ubiegłym roku budżetowym te 
dwie instytucje złożyły podania do Ma- 
gistratu .o subsydjum, które zostało 
przyznane dla Chrz. U. R. w wysoko- 
ści: 3000 zł. dla T.U.R. — 4.000 zł. 
Pierwszą połowę subsydjum wypłaco- 
no, a drugą połowę zakwestjonowano z 
powodu kryzysu gospodarczego. Oczy 
Wiście rady na to niema, jak kryzys, 
to kryzys, Ale tymczasem zarząd Chrz. 
U.R. dowiaduje się, że T. U. R. otrzy- 
mał drugą połowę subsydjum j jakąś 
sumę na bibljotekę, gdy zaś zwrócił 
się z prośbą a przyznaną mu należ- 
ność — odmówiono, nie motywując 
nawet dlaczego. 

1 tak niewiadomo, dla jakich ce- 
lów władze magistrackie po macosze- 
mu potraktowały Ch. U. R. Czyż jed- 
na : druga placówka nie są placówka- 
mi robotniczemi? Czyż obie nie pro- 
wadzą pracy oświatowo-wychowaw- 
czej, która jest jedyną, jaka może do- 
prowadzić do uobywatelnienia szero- 
kich mas robotników, do przekształce- 
nia ich w świadome i twórcze czynni- 
ki, zarówno w. procesie produkcyjnym, 
jak w życiu swego narodu i państwa. * 

Smutne to jest, że hasła walki kla- 
sowej, stosuje się nietylko na terenie 
społecznym, ale i samorządowym. 

Gdzie, jak gdzie, ale tutaj należa- 
łoby kierować -się objektywnie. Niech 
ten wyraz chrześcijański nie będzie 
postrachem w pracy oświatowej, gdyż 
od tego wyrazu musimy zaczynać każ- 
dą naszą pracę, a bądźmy pewni zwy- 
cięsiwa na każdem polu. Pius X po: 
wiedział: „Instaurare omnia in Chri- 
sto” t. zn. odnowić wszystko w Chry- 
stusie, a więc od źródła, jakiem jest 
AKR i MES S SS 

zował zawsze wielką ilość filantropij- 
nych koncertów, był głównym organi 
zatorem obchodów świątecznych w 
WY, utrzymywał kontakt z 

i towarzystwami i jami ais y: mi i korporacjami 

Tylko człowiek o 'tak_niewyczer- 
panej €nergji i pracowitości, jak Zel- 
werowicz, zdolny jest pogodzić z 

niezwykle absorbującą pracą w; teatrze 
jeszcze i działalność społeczną. Wilno 
również miało sposobność poznać z tej 
strony Zelwerowicza, obchodzić więc 
będzie napewno jubileusz nietylko je- 
go chlubnej pracy teatralnej, ale rów 
nież społecznej i filantropijnej. 

DROP ES gi GA я 

nauka Chrystusowa, należy zacząć 
uporządkowanie wszystkich  stosun- 
ków społecznych. Pocóż więc mamy 
wypierać się placówek  chrześcijań- 
skich, może właśnie one przyczynią 
się przynajmniej częściowo do zreali- 
zowania powyższych słów Piusa X. 

Krzywda, jaka stała się Chrz. U. R. 
ujemnie wpłynie na całą pracę, gdyż 
zarząd licząc na subsydjum, nakreślił 
sobie daleko idący plan, który oczywi- 
ście nie zostanie wykonany z braku 
fnnduszów. M. Tom. 

Uroczystości jubileu- 
szowe na górze Karmel 

(KAP — Jerozolima). W dniach 
od 17 do 19 kwietnia r.b. na górze Kąr 
mel odbyły się wielkie uroczystości, w 
których wzięli udział patrjarcha łaciń- 
ski Jerozolimy wraz z biskupem sufra- 
ganem, arcybiskup greko-katolicki Ga 
lilei, biskup maronicki Tyru i Kustosz 
Ziemi Świętej. Zakon karmelitów re- 
prezentowany był przez superjora gene 
ralnego i 70 prowincjałów. 

Uroczystości te odbyły się z okazji 
trzechsetnej. rocznicy ponownego obję- 
cia kolebki zakonu — góry Karmel. W 
roku bieżącym mijają trzy wieki od 
chwili, gdy karmelitanie bosi po swej 
reformie na Zachodzie mogli ponownie 
osiąść na świętej górze swego Patrjar 
chy Eljasza. 

Obchód jubileuszu poprzedzony był 
ważnemi pracami restauracyjnemi wew 
nątrz kościoła Najświętszej Panny 
Karmelu, połączonego z obecnym kla 
sztorem, którego kamień węgielny po- 
łożony został'w roku 1827. 

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

  

  

   
   

  

MA ЕО ma. y 
'o przyježdzie — sprawozdanie, 

Że to źle, a tamto drogo! 

Że stołarze i rymarze 

taniej te malunki zrobią! 
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Trzeba protest zatem pisač. 
żółć i złość im w sercu zbiera... 
Pan Cierpiałło protest pisze, 
By go zanieść do „Kurjera“, 

` 3 

.---.-.-Р-.---Е 
Š. į P. 

LUDWIK BAJKOWSKI 
Urzędnik Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie 

Po długich i ciężk.ch cierpieniach opatrzony Św. Sakrumentami zmarł dnia 
2 maja 1931 roku w wieku lat 45. 

Przeniesienie zwłok z kostnicy U. S. 
tarskiego odbyło się dnia 4 maja b. 

_ Nabożeństwo żałobne zostanie 

B. na Antokolu do kościoła po-Tryni- 
r. o godz. 7 m. 30 po poł. 
odprawione w tymże kościele dn. 5 

maja b. r. o godz, 7 m. 30 rano. wyprowadzenie zwłok na cmentarz Św. Św. 
Piotra i Pawia tegoż dnia o godz. 5 min. 30 po poł. 

O czem zawiadamiają 
Urzędnicy Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie 

Naczelnik I urzędu Skarbowego przed Sądem 
Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Wiinie, p. Stanisława Zubrzyckiego, spotka 

ła przykrość. Jeden z interesantów, kupiecLejba Abramowicz z ul. Kalwaryjskiej pocią 
gnął go do odpowiedzialności sądowej, zarzekome pobicie go w urzędzie. 

Sąd Grodzki skazał Zubrzyckiego na 3 miesiące więzienia, Wywołało to zrozu 
miałą sensację i było tematem rozmów w całem mieście. 

Skazany zaapelował i wczoraj sprawa została rozpoznana w sądzie odwoław- 
czym. Na ten raz zapadł wyrok uniewinniający, gdyż Sad, jak należy przypuszczać 

żonego. Naczelnik 
czywie 

nie dał wiary zę: wysuwanej przez Abrarnowicza, a przychylił się do zeznania oskar 
Żubrzycki zeznał Sądowiże Abramowicz domagał się od niego upor- 

odroczenia licytacji, a następnie, kiedy zdenerwowany tem zach! się 
chciał wyjść z gabinetu, awanturujący się klient zastąpił mu drogę i złapał za rękę. 

Silne szarpnięcie ręki spowodowało upadek Abramowicza, i uderzenie się o piec. 
Pozatem świadkowie zeznali, że oczekując w korytarzu na audjencję, Abramo- 

wicz odgrażał się: „idę zrobić awanturę". | 
Bronił nacz, Zubrzyckiego adw. Kulikowski. 
  

     w. ZŁOTY MEDAL WYTWORNY 

  

KRONIKA 
WTOREK 

Dziś 5 

Piusa     L 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
QROLOGII U.S.B. W WILNIE 

з @ш4а 4. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm, 760 

Temperstura Średnia -l- 17 
Temperatura najwyższa -|- 22 
Temperstars najniższa -|- 5 

Cped w» mm. 5,9 

Wistr: potudn.-wschodni 

Ter dercįa: lekki "spadek 

Lt wagi: pochmurno pogodnie 

— Osobiste. W dniu wczorajszym  od- 
wiedził p, wojewodę, a następnie złożył wi- 
zytę przedstawicielom władz  nowomiano- 
wany Komisarz Kasy Chorych p. K. Jacy- 
nik. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 130 Środa Literacka, Jutrzeįszą „Šro- 

dę literacka" wypełni pogadanka prof. Stefa 
na Stebrnego, który opowie o swoich wraże 
niach ze współczesnego teatru niemieckiego. 
Odczyt ten wzbudzi z pewnością duże zain- 
teresowanie. Prof. Srebrny, doskonały znaw 
ca spraw teatru, podczas swego dłuższego 
pobytu w Berlinie zgromadził wiele intere- 
sującego materjału z tej dziedziny, 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 6 maja 1931 r. o godz. 20-ej w 
sali własnej przy ul. Zamkowej nr. 24, 

Porządek dzienny: -1) Odczytanie proto 
kułu ostatniego posiedzenia. 2) Prof. dr. Z. 
Orłowski : Zdrojowiska po!skie. 3) Doc. dr. 

T. Wasowski: Wpiyw odmy  sztucznej i 
wyrwania nerwu  przeponowego na prze- 
bieg gruźlicy krtani, 

— Odczyt prof. Hryniewicza. 7 maja w 
lokalu Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskie 
go 4) prof. Hryniewicz wygłosi odczyt na 
temat „Poprawa rasy ludzkiej". 

Początek o 5 i pół, Wstęp wolny. 
— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze 

Zwyrodnieniem Rasy) Na dorocznem  wal- 
nem zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia do 
zarządu Oddziału Wileńskiego T-wa Euge 
nicznego zostali wybrani: 

na prezesa — prof. Władyczko S.; na 
wiceprezesa — dr. H. Rudziński; i dr. S. 
Brokowski, na sekretarza — dr. W. Moraw 
ski: na skarbnika I. Januszkiewicz i na zal- 
stępcę dr. B. Sutocki - Miłkowicz. Do ko- 
misji rewizyjnej — dr. dc. Ryll - Nardzewski 
i major Ossowski. 

  

TĘPI MOLE w ZARODKL 
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ZSsADOW 
JEDENASTU KOMUNISTÓW SKAZANO 

NA CIĘŻKIE WIĘZIENIE 
Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoznawał 

pod przewodnictwem wiceprezesa 
kiewicza dwie duże sprawy komunistyczne. 

_ W pierwszej, na ławie oskarżonych za- 
siedli „bezwyznaniowcy*: Rachela  Sztu- 
cówna, Sora Dworecka, Mojżesz Słafan, Ze- 
lik Fenster, oraz A. Mendelewicz, D. Kuśnie- 
rzycka i Mendelewicz oskarżeni o należenie 
do K.P.Z,B,, oraz o stworzenie i prowadze- 
nie specjalnego, centralnego komitetu do 
szmuglu i kolportażu bibuły agitacyjnej. 

Ujawniono działalność ich i wyśledzono, 
a kiedy w rękach policji było już dosyć do- 
kumentów, stwierdzających winę — aresz- 
towano. 

Po zapoznaniu się ze sprawą, Sąd ska- 
i zał. Sztucównę i Dworecką na 8 lat, a Sła- 
paka i Fenstera na 6 lat więzienia ciężkie- 
go, Smołowską na rok twierdzy, uniewinnia- 
jąc pozostałych. 
-. W drugiej sprawie, o należenie do K. P. 
Z. B, i działalność na terenie pow, Postaw- 

MIEJSKA 
— „Arbon“ na ulicach Wilna. W dniu 

wczorajszym przybył do Wilna pierwszy, 
okazowy autobus firmy „Arbon”*, wykona- 
ny przez Państw. Zakłady Inżynierji w War- 
szawie z części szwajcarskiej fabryki 
„Saurer“. 

W dniu dzisiejszym zostaną dokonane 
próby kursowania tego wozu na trasach 
kon:unikacji miejskiej. 

— Kara za sabotaż podczas _ powodzi, 
Starosta grodzki wileński ukarał Stanisława 
Mizika, mieszkającego w Wilnie przy uł. 
Brzeg Antokolski 19 za rozmyślne niewy- 
konanie niecierpiącego zwłoki zarządzenia 
policji przy akcji ratunkowej podczas powo- 
dzi na ul. Brzeg Antokolski, a mianowicie 
odmowę _ przewiezienia  funkcjonarjuszów 
policji do zagrożonego domu nr. 3 przy ul. 
Brzeg Antokolski dla ewakuacji mieszkań- 
ców i ich mienia — aresztem bezwzględnym 
na przeciąg dni 7. 

RÓŻNE 
— Uroczystość poświęcenia sztandaru 

Zrzesz. Mł, Rzemieślniczej. W prywatnej ka- 
plicy biskupa Bandurskiego w pałacu odbyła 
się dzisiaj uroczystość poświęcenia sztanda- 
ru Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej, od- 
działu im. Marszałka Piłsudskiego. Aktu po- 
święcenia dokonał ks. biskup Bandurski. Ro 
dzicami chrzestnymi sztandaru byli p. woj. 
Kirtiklis, p. wojewodzina Kirtiklisowa, p. 
Janina Sztrallowa i p. prezes Szumański. Na 4 
uroczystości obecny był centralny zarząd 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej in cor 
pore i delegaci wszystkich oddziałów ze 
sztandarami. przybyli z terenu m. Wilna i 
woj. wileńskiego, Sztandar wykonany ręko- 
ma samej młodzieży przedstawia po jednej 
stronie wizerunek orła, a pod nim napis „Od 
dział im. Marszałka Piłsudskiego Zrzeszenia 
Młodzieży Rzemieślniczej”, po drugiej stronie 
-— wicerunek św. Józefa i napis „Praca — 
to przyszłość narodu". 

„— Komunikat Związku Pań Domu. Z 
dniem 7 maja rozpoczynamy 4-tygodniowy 
kurs gotowania a) potrawy jarskie.i surów- 
„kowe, b) przetwórstwo jarzynowe i owoco- ‚ 
we. Kurs odbywać się będzie w szkole pra- 
cy Domowej ul. Biskupia 12. w godzinach 
wieczornych, Opłatea za- kurs łącznie z ma- 
terjałem wynosi 20 zł. Oprócz tego urządza 
my kurs gimnastyki dla pań za opłatą 5 zł, 
miesięcznie. Zapisy przyjmuje sekretarjat w 
poniedziałki, środy i soboty od 5 — 7, Zam- 
kowa 8. 

— Wileūskie Towarzystwo { 
otrzymało od Związku Šalia as rzeszeń | 
ogrodniczych depeszę / następującej treści: 
„Wobec klęski powodzi, jaką przeżywa Wil- 
no i ziemia wileńska, Komitet związku po!- 
skich zrzeszeń ogrodniczych przesyła dotknię 
tym klęską ogrodnikom i właścicielom са- 
dów wyrazy współczucia”, 

Jednocześnie Towarzystwo ogrodnicze | 
prosi ogrodników i właścicieli sadów podać | 
padali wszystkie straty, jakie poczyni- 

a powódź ich gospodarstwom, jac | 
ocenę tych Ps ч PE 3 

Powyższe niezbędne jest dla zynie- 
nia starań u władz o Polióć dla ais 
wanych. 

Związek polskich zrzeszeń ogrodniczych 
w Warszawie w poczuciu wielkich skal ja: 
kie poniosło ogrodnictwo Ziemi Wileńskiej 
ZK Wo obiecał starania nas: 

zystwa poprzeć u władz cen! y 
— Patronat Wi pe 

  

   

      

    

  

    

    

   

    
   

    

    

    

    
    

  

   

    

    

  

с o п у w zawia- damia, że dziś, t. j. 5 maja odbędzie się wal- ne zebranie w sali Sądu Apelacyjnego o 
godz. E 

‚ — Podziękowanie. My, mieszkańcy dziel 
nicy Tartaki ulic. Podgórnej, Mickłewicza i 
Meczetowej, poszkodowani przez powódź, | niniejszem wyrażamy  Wielmożnemu | Panu 
Prezesowi Czerwonego Krzyża, serdeczne | 
podziękowanie za Jego troskliwą opiekę i 
R. zorganizo! >. punktu ż i0- | 
wego Czerwonego Krzyża, przy ul. Podgór- 
nej, gdzie dostajemy bezpłatnie SIĘ 
wyżywienie. Następują 54 podpisy. s 

Harcerze wileńscy u Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Harcerska ekipa kolarska = wyruszyła do Warszawy z adresem dla | ‹ Rzecz) itej od Har- cerstwa województw wieze Ą 

  

$ 2 i nowo- 

maja) „przy m = Pam CZ ow 
Zamku w Nade = Preyaca a 

„ Treść adresu jest jca: Najdostoj- iiejsżeniu Panu India) R ce itei Ignacemu Mošcickiemu ь 
głębszej czci i należnego Ró. |. deczniejsze życzenia ra i owocnej 

Eni a ypa : nai О 3 
-Harcerstwo województwa "kge += 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
  skiego, prowadzonej n. b. przy drzwiach 

zamkniętych, Sąd skazał wszystkich oskar- 
żonych: B. Krawackiego, Wł. Dubowsko, M. 
Kabajło i Elkę Gendel, na 4 lata ciężkiego 
wiezienia. 

Wreszcie trzecia sprawa, tegoż typu zna- 
lazła się na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 

Oskarżeni w tej sprawie: uczenica Min- 
cówna i student Okułewicz skazani w. pier- 
wszej instancji za działalność komunistycz- 
ną na 6 fat ciężkiego więzienia nie wskó- 

    

    
   

  

KOLONJE POLSKIE W ESTONII: zwróci- 
ły się do nas z prośba o przysłanie ksią- 
żek polskich, wobec tego Stowarzyszenie 
„Opieka polska Polska nad Rodakami na 
Obczyźnie" prosi . społeczeństwo polskie | 

jo oflary w postaci przeczytanych książek 
dla „Rodaków na Obczyźnie" pod adre- | 
sėm w-w Stowarzyszenia pl. E. Orzeszko- 

wej 11 — 19,   rali nic przez apelację, gdyż Sąd wyrok za- 
twierdził. 

   

 



  

  

      

  

” SŁ O w O 

kej dzi ТИ КАНа ‚ £ a в OBWIESZCZENIE Akeja pomocy powodzianom “Runge u I EKARZE 
rewiru, mieszkający w Wilnie przy ul. Po- 

. łockiej nr. 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 UPC ZELDOWICZI 
— Do odzian miasta Wilna. akcji na powodzian. Komitet opieki nad PE: 40% R R AŻ z 5 E К ОЧА 

=: i wsią _wileńską, odbył dzisiaj rzewod- odbędzie się s io Pigi, Ridel ko вЕа 
Przystępując do pomocy powodzianom, ców BZ M 2 siaj pod P ewOd- odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej RYCZNE NARZĄDÓW 
Kasa Chorych m. Wilna podaje do wia nictwem pani ministrowej Janiny ©rystoro" majątku ruchomego Abela Szybowskiego BB G>20wóbóc niepezólczeństwa wej posiedzenie, na którem uchwalono akces SkłŁad Tow. Kol., składającego się z towa- MOCZOWYCH 
a CI, pieczeń tego komitetu do akcji pomocy ofiarom, PO- rów kolonjalnych, oszacowanego na sumę zł, sd 12—2i od 4—6 
rozwoju duru (tyfusu) brzusznego na wodzi. Prace komitetu mają być poświęco- 1940, na zaspokojenie pretensji Zakładu U- ul. Mickiewicza 24. 

terenach objętych powodzią od dnia 6 Mi sra powa „gstony me datij bezpieczeń Płacmać Umysł w Warszawie i e 
maja przystępuje do szczepień OCHron szem posiedzeniu obywatelskiego komitetu A. „EyAGYK ui GIS DORTOR 
nych wszystkich powodzian nie za po- pomocy powodzianom. (—) A, Uszyński Marja 

mocą wstrzykiwań, ale przez przyjmo , — Polonia amerykańska na rzecz powo- > . Hawrytkiewi- 
wanie pigułek naczczo w ciągu 4 dni. dzian. Wczoraj Magistrat otrzymał wiado- в : = : 

Moja długoletnia działalność (wyłącznie w czowa 
Pigułki wydają przychodnie Kasy 

na Śnipiszkach Kalwaryjska 29 i Anto- 
kolu, Antokolska 62 wszystkim powo- 
dzianom jak ubezpieczonym tak i nie- 
ubezpieczonym w godzinach urzędo- 
wych. Pozatem Kasa przestrzega przed 
piciem nieprzegotowanej wody, która 
może zawierać zarazki. 

Równocześnie Kasa Chorych m. 
Wilna składa na rzecz Wojewódzkiego 
Komitetu Obywatelskiego pomocy po- 
wodzianom sumę zł. 3.000 

— Komitet opieki nad wsią we wspólnej 

mość, że Połacy w Ameryce Półn. zaini- 
cjowali zbiórkę na rzecz powodzian. 

Jednocześnie iwilnianie, zamieszkujący w 
Chicago i Nowym Yorku zebrali już 2 tys. 
dołarów i wysłali pieniądze do Wilna. 

Wyasygnowane przez Magistrat warszaw 
ski 10 tys. zł. Wilno już wczoraj otrzymało. 

, — Wileński Komitet Obywatelski niesie- 
nia pomocy ofiarom powodzi, niniejszem po- 
daje do wiadomości poszkodowanym, na- 
skutek powodzi mieszkańcom m. Wilna, iż 
wszelkie pretensje z powyższego tytułu nale- 
ży skierowywać do sekretarjatu komitetu, 

Sekretarjat komitetu udziela  informacyj, 
oraz przyjmuje podania w godzinach od 10 
do 13, w gmachu urzędu wojewódzkiego w 
Wilnie, pokój Nr. 40. 

— Ubezpieczony za 10 groszy mnesięcznie 
Związek Nauczycielstwa Poiskiego, liczący 
około 50 tys, członków, w dążeniu do roz- 
toczenia nad swymi członkami należytej о- 
pieki, wprowadza z dniem 1 lipca br. cie- 
kawy sposób ubezpieczenia członków na wy 
padek Śmierci. 

; Z dniem 1 maja rb. wszyscy cztonkowie 
poza normalną składką członkowska opłacać 
będą 10 gr. miesięcznie tytułem ubezpiecze 
nia na wypadek śmierci. 

_" Z tej groszowej daniny powstanie po- 
ważny fundusz zapomogowy, z którego czer 
pane będą zapomogi pogrzebowe po śmier- 
ci członka czynnego. 

Wysokość tej zapomogi ustali 

główny, 
Początkowo ma ona wynosić 400 zł, Je- 

żeli fundusze na to pozwolą, w przyszłości 
„zapomoga ta będzie większa. 

zatząd 

_Walka z żebractwem 
WALNE ZEBRANIE KOMITETU SPO- 

ŁECZNEJ POMOCY BIEDNYM 

Walne Doroczne Zebranie Komitetu Spo- 
łecznej Pomocy biednym i Walki z żebr. i 
włócz. odbyło się 29 kwietnia rb. w lokalu 
Magistrackiej Opieki Społecznej. Na zebra- 
nie przybyło około 40 czł, Zebranie zagaił 
wiceprezes komitetu, proponując na prze- 
wodniczącego zebrania p. Ostreykę. Przewo 
dniczący odczytał porządek dzienny, po- 
czem zabrał głos wiceprezes komitetu i w 
bardzo obszernem i wyczerpującem sprawo 
zdaniu scharakteryzował działalność komi- 
tetu za czas sprawozdawczy, t.j. od 1. I. 

1930 r. do 1. IV 1931 r. Sprawozdanie u- 

widoczniło, że w ciągu okresu sprawozdaw 
czego wpłynęło do kasy Komitetu zł, 44249 

Wydawanie zapomóg pośmiertnych roz- gr, 18. 
pocznie się od dnia 1 lipca br. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Jubileusz 

dyr. A. Zetwerowicza. Dziś o godzinie 8 od- 
będzie się uroczysty obchód 30-lecia pracy 
scenicznej dyr. A. Zelwerowicza.  Uroczy- 
stość ta wywołała żywe zainteresowanie w 
Wilnie, dzięki indywidualności artystycznej 
Jubilata, oraz sympatji i poważania, jakiemi 
cieszy się w naszem mieście, Dyrektor Zel- 

_ werowicz wystąpi w najnowszej komedji Е. 
Molnara „Wróżka i adwokat", w której od- 
twarza kapitalną rolę mecenasa Sporuma. 

- Przemówienia i składanie życzeń  Jubiłatowi 
odbędzie się po ll-gim akcie. Spodziewany 
jest przyjazd kilku ministrów, oraz gości z 

arszawy. 
-— Teatr miejski w Lutni. Dziś z powo- 

du przygotowań technicznych do najbliższej 
premiery teatr nieczynny. 

— „Pieśniarze Ghetra* w teatrze Lutnia. 
W teatrze miejskim Lutnia odbędzie się ju- 
tro, tj. we środę dnia 6 b.m. jedna z najcie- 
kawszych premier bieżącego sezonu. Będzie 
nią oryginalna sztuka p.t. „Pieśniarze Ghet- 
ta" Andrzeja Marka, znanego dramaturga i 
świetnego znawcy życia żydowskiego, oraz 
zasłużonego realizatora na scenie skiej 

_ „Dybuka”, „Gołema”, „Mirli Efros",  oraz 
wiełu innych sztuk, które zdobyły w ostat- 
nich latach rekordowe powodzenie. W „Pie- 
śniarzach Ghetta" występują pierwszorzędne 
siły naszego teatru z Rychłowską,  Eichle- 

" równą, Szurszewską, Rychłowskim, Łubia- 
kowskim, Wyrwicz - Wichrowskim oraz Wy 
rzykowskim w rolach Ka Sztuka ob- 
fituje w arcyciekawe Śpiewy rodzajowe i 
o które będą wykonane przez spe 
_cjalnie zaangażowany chór głównej syna- 
: 3‹\%\ W akcie Ill-cim solo na skrzypcach 
wykona ceniony skrzypek p. M. Szabsaj. Pró 

„Pieśniarze 
zainteresowa- 

  

bami kieruje autor. Premjera 
Ghetta" obudziła zrozumiałe 

  

Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia, 
że bilety zniżkowe i kredytowane ważne 

będa tylko do dnia 10-go maja włącznie, 
po tym terminie zaś zostaną unieważnione, 

с CO GRAJĄ W KINACH? 

|. Kino Miejskie — Przygoda Tilii 
Heljos — Moje słoneczko. 

_ Hollywood — Pod dachami Paryża. 

Światowid — Czerwona szabla 
Casino — Pieśniarz Paryża. 
Pan — Żona Faraona, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—Napad na ul Dąbrow 
k i e g 0. Przedwczoraj w nocy na 

przechodzącą ul. Dąbrowskiego p. Be- 
misławską i jej koleżankę napadło 
dwóch drabów, którzy wyrwali p. Be- 
nisławskiej torebkę i następnie zbiegli 
w stronę Wilji, 

—$Strzały na Skopówce. 
W nocy, z soboty na niedzielę, przechodzą- 
cy ulicą Skopówką student U.S.B. Arkadjusz 

Wyszomirski (Sierakowskiego 24) strzelił 
bez żadnych powodów dwa razy z rewolwe- 

ru, Od strzałów nikt na szczęście nie ucier- 

až Wypadki podczas sobotniej burzy na 
prowincji. We wsi Obabie Duże, gminy Sło- 
bódzkiej, powiatu Brasławskiego, skutkiem 
uderzenia piorunu, pożar zniszczył dom 
mieszkalny i zabudowania gospodarcze Jó- 
fą Dyndera. Spaliły się dwie krowy, pięć 
wiec, dwoje cieląt i dwie Świnie, Straty 

loszą 2.160: zł. 

   

        

   

    

    

   
   

  

    

    

    
    

      

Piorun uderzył w oborę Mieczysława Ro- 
Janowskiego w folwarku  Wincentynowo, 

Dziśnieńskiego. 
_ Spaliła się cała obora wraz z inwentarzem 
żywym i martwym, a Romanowski poniósł 
szkodę na 20 tys. zł. 

Piorun zabił t6-letniego Jana Klemiato 
ze wsi Hryborki, gminy Kurzenieckiej, pow. 
Wilejskiego. 

| We wsi Ługi, gminy . Słobódzkiej, pow, 

Brasławskiego od uderzenia  piorunu spalił 
_się dom mieszkalny i zabudowania gospodar- 

e Ignacego Szachieła, wyrządzając mu 
stratę na 3.800 zł. Spaliły się dwie krowy, 
"siedem owiec, dwie Świnie, 

— „Diabolo Separator", Proku- 
rator Sądu Okręgowego w A po- 
ciągnął do odpowiedzialności są a mie- 
szkańca miasteczka Mira powiatu stołpec- 
kiego Jana Wallulisa, który będąc agentem 
firmy „Diabolo Separator" przywłaszczył na 
szkodę tej firmy powierzone mu do sprze- 
dania maszyny na ogólną sumę okło 3000 zł. 
oraz konia i gotówkę w wysokości 150 zł. 

_ — Groźny pożar. i 
Dereszach, gm. lipniskiej u mieszkańca 

  

  

  

    

        

   

      

     
   

   
   

    

We wsi 

Za pieniądze powyższe Komitet zremon- 

towal 4 sale w T-wie DOC RO | na 75 
osób oraz przeprowadził kanalizację, wyda- 
jąc na to łączną sumę zł. 17724 gr. 02. 

Sprawienie inwentarza do sal powyższych 

(szafki, stołki, remont łóżek, sienniki, koce, 

bielizna i t.p.) wyniosło sumę zł. 

gr. 20. 
RA ciagu powyższego okresu komitet ulo- 

kował 90 żebraków, co stanowiło z poprze 
dnio ulokowanymi żebrakami łączną liczbę 
120 osób. * 

Stałych i doraźnych zapomóg wydano 

na łączna sumę zł. 4692 gr. 39, 
Kosztem Komitetu w ciągu okresu spra 

wozdawczego wysłano z Wilna na miejsce 

zamieszkania 12 osób. W tymże czasie na- 
pisano bezinteresownie w biurze Komitetu 
1112 podań. : ё 

Po sprawozdaniu rozwinela się obszer-- 

niejsza dyskusja nad sposobami dalszej po- 

mocy ubogim w związku z trudną sytuacją 

ekonomiczną i kurczeniem się z tego powo- 

du ofiarności społecznej. W dyskusji 20- 

stała wysunięta myśl potrzeby możliwie 

większej centralizacji instytucyj Dobroczyn 

nych, coby zmniejszyło znacznie koszta ad- 

ministracji i umoż!iwiło zaopiekowanie się 

większą ilością biednych. Po przeprowadzo 

nej dyskusji Walne Zebranie udzieliło na pro 

pozycję Komisji Rewizyjnej absolutorjum. 

Zarządowi, poczem przystąpiono do wybo- 

rów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na pro- 
pozycję przewodniczącego alne Zebranie 

obrało przez aklamację dotychczasowy skład 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ; 

Komitet rachuje obecnie 673 członków. 

Ilość członków w stosunku do potrzeb 

Komitetu i ludności naszego miasta jest bar 

dzo nieduża. Komitet ma nadzieję, że bliż- 

sze zainteresowanie się. Społeczeństwa jego 

pracą i wynikami takowej przysporzy mu 

większą ilość członków. Należy w ofiarnoś- 

ci społecznej trzymać się zawsze zasady, że 

większe sumy łatwiej mogą się zebrać nie 

z wielkich datków małej liczby ofiarodaw- 

ców, lecz z drobnych ofiar wielkiej ilości 
przychodzących z pomocą w potrzebie. 

"2! CE 0270 WEDEZPSEFDTOCISEZ 

Iwucia Michała wybuchł pożar w sto- 

dole, który z braku natychmiastowej ak 

cji ratowniczej przeniósł się na blisko 

położone obok sąsiednie zabudowania 
i wskutek tego spłonęło 9 stodół.. 

W akcji ratunkowej brały udział 3 
straże ogniowe z wielkich Kniazikow- 

ców, Scigan i Lipniszek. ' 

Pożar powstał prawdopodobnie 

wskutek nieostrożnego obchodzenia się 

z ogniem. Straty sięgają 20 tys. zł. uzmm 

era 
iš A AEA 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru 8, z siedziba w Wilnie przy ul, Jakó- 
ba Jasińskiego Nr, 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust. Pos. Cyw., podaje do wiadomo- 
ści publicznej, że 'm dniu 11 maja 1931 roku, 
o godzinie 10 rano, w Wilnie, przy u!. Za- 
kretowej Nr. 3, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji należącego do |uljusza Boreckiego, 
majątku ruchomego, składającego się z wier- 
tarki, dłuciarki i dynamo-maszyny, osząco- 
wartego na sume zł. 1016. Licytacja .odbę- 
dzie się z zastosowaniem art, 1070 U.P.C, 

F. Legiecki. Komorn 

(AT iii 

068606886606326 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru ll-go z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Lubelskiej nr. 1, zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw., podaje do, wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 15 maja 1931r. o godzinie 
10 rano w Wilnie przy ul. Wielkiej nr. 30 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Dawida Gitelsona majątku ruchomego, 
składającego się z umeblowania i innych ru- 
chomości, oszacowanego na sumę zł. 735. 

Komornik sądowy 
(©) H. Lisowski 

0000000000 0 

1 M MMM 
OGŁOSZENIE 

Urząd Celny. w Wilnie podaje do publi 
cznej wiadomości, że wi dniu 11 maja 1930 r. 
o godzinie 10 odbędzie się sprzedaż licyta- 
су]на towarów skonfiskowanych, niewykupio 
nych w terminie oraz  zdeponowanych 
przez podróżnych, a mianowicie: cukier, ro- 
dzynki, wyroby kosmetyczne, włókiennicze, 
skóry bydlęce, zabawki dziecinne, wyroby 
nożownicze, gumowe,  metatowe, papier, 
maszyny, konserwy rybne ; t.d.p 

W razie niesprzedania towarów: w dniu 
11 maja powtórna licytacja odbędzie się w 
dniu 26 maja rb. o godz. 10. 
„. Szczegółowe dane o towarach mogą za- 
interesowani otrzymać w Urzędzie Celnym 
w_ Wilnie — stacja towarowa. 
Wilno, dnia 18 kwietnia 1931 r. 

Kierownik Urzędu 
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A Aj 
wileński Spółdz. Syndykat Rolniczy 
  

poleca 

z: NA SION wybór 
zbóż jarych: (żyto, owies, pszenica, 
jęczmień) koniczyn i traw oraz strąko- 

wych produkcji krajowej. 
Wszystkie nasiona z gwarancją wysokiego 
proc. kiełkowania i czystości, na podstawie 
świadectw Stacji Oceny Nasion w Wilnie 
  

  

PŁÓTNA i MADĄPOLAMY 
na bieiznę męską i damską — ceny 

niebywale niskie, oraz towary ży- 
rardowskie w wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKI—WILEŃSKA 27       
       

   

          

       

  

Fakt — nie reklama!!! 
Bardzo tanio, dotychczas się nie zdarzało 

Nowootwarty 
SALON móo „BON GOUT"' 

róg Zawalnej 7 i M.Pohulanki 2 m.15 

Męskich i damskich 
kostjumów, płaszczy, ubrań 
Obstalunki wykonywa się z własnego 
materjału, według ostatnich fasonów 

mód paryskich. 

Punktnalne wykonanie i dogodne 
warunki 

    

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 5 MAJA” 

KASA CHORYCH przy Stow. Wzaj. Pom. 
Student — Żydów U.S.B. w Wilnie 

POSZUKUJE TOK NA KOLONIĘ 

dla 40 — 50 osób w okolicach Wilna. 
Warunki: zdrowa miejscowość, las, rzeka, 
i dogodna komunikacja. Zgłoszenia natych- 
miast do kancelarji Kasy Chorych, .Ludwi- 
sarska 4, codziennie od godz. 2 — 3 p.p. 

telefon 5 — 54. 

  

  

11,58: Czas. 
1205 — 12,50: Muzyka  operetkowa 

(płyty). 4 : 
13,10: Komunikat meteorologiczny Z War 

szawy. 
14,50 —15.15. „Kolarski raid. krajoznaw-" 

czy" — odczyt z Warszawy wygłosi J. Wło 

darkiewicz. 
15.30 — 16,10: Odczyty dla maturzy- 

stów z Warszawy. 
16,10 — 16.18: Komunikat dla żeglugi z 

Warszawy. * oe 
16.15 — 16.30 Audycja dła dzieci z 

Warszawy. $ a 
16,30 — 17,15: Program dzienny i kon- 

cert z płyt. 
17,15 — 17,40: „Polskie uzdrowiska i 
O A — odczyt ze Lwowa wygłosi 

dr. Eug. Piestrzyński. р 
1745 — 18,45: Koncert symfoniczny z 

Warszawy. 
18,45 — 19,00: Radjowa gazetka rze- 

mieślnicza. 
19,00 — 19,15: „Tygodnik artystyczny" 

-— prowadzi Jerzy Wyszomirski. 
19.15 — 19.30 „Feljeteon humorystycz- 

ny” — w wykonaniu W. Malinowskiego ar- 

tysty dram. : ' 
“ 10930 —1940: Komunikat Zw. Młodzie- 

ży Polskiej. 
19,40 — 19,55: Prasowy dziennik radį. Z 

Warszawy. 

  

TYLKO, GWARANTO 
SPRZEDAŻ W 

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

Mydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

PIANINA, FORTEPIANY 
° 1 FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

ofiary 
Na powodzian. 
Monkiewicz Kazimierz zł. 3. 
Józefa i Władysław Powierzowie zł. 20. 

Klasa IV gimn, ks. Ad. Czartoryskiego 
dla uczczenia imienin p. F. Ferensowej, za- 
miast kwiatów składa zł. 6.50 na powodzian. 

Ku uczczeniu śp. Mikołaja Łosowskiego 
st. asesora Wydziału Drogowego Dyrekcji 
K.P, w Wilnie, od pracowników Wydziału 
Drogowego Centrali i Oddziału Drogowego 
Wileńskiego złożono na powodzian 98 zł. 
50 gr. 

    

Kwadrans literacki z 20,00 — 20,15: 
20,30: Transmisja z teatru akustycznego z 

Warszawy. : 
21,35: „Nadczłowiek* — feljeton z War 

szawiy wygłosi prof. W. Zieleński. 
21,50: Recital fortepianowy R. Etkinów- 

ny z Warszawy. A 
22,50 — 24.00.: Kom. i muzyka tan. z 

Warszawy. 

  

Pokój 
mebłowany ze wszel- 
kiemi wygodami inie- 
krępującem wejściem 
odźzaraz do wynajęcia 

Beliny 5 m. 14. 

Zgubioną 
legitymacię U. S. B. na 
imię Witolda £Borow= 
skiego za Nr. 54013 
unieważnia się] 

WANEJ JAKOŚCI 
YAAJĘCIE 

      

chemiczne badanie włosów 
dla każdego. Wszystkim, którzy zauważą jaknajdrobniejszą wadę w swoich włosach, a to: 

łupież, wypadanie włosów, rozdwajanie i łamanie się włosów, przetłuszczenie, lub wy- 

suszenie włosów, przedwczesne siwienie i t. p. 

umožiiwiam stwierdzenie właściwej przyczyny i jak należy jej przeciwdziałać. 

Nie kosztuje to nic i nikogo do niczego nie obowiązuje! 

  

dziedzinie pielęgnacji włosów, dowiodła mi 
niezbicie, że niezliczone choroby włosów — 
o których interesowani często sami nic nie 
wiedzą — hamują regularne funkcje syste- 
mu włosowego i je z czasem zupełnie ni- 
szczą. Zdecydowałem się wobec tego na ten 
parnai šrodek zapobiegawczy, jakim 

jest. : > 

zupełnie bezpłatne 

  

Czy wypadają włosy? — — — — — — 
. Czy włosy są suche, czy tluste — — — 

7. Czy skóra jest wrażliwa? 52 S 
8. Czy włosy są rzadkie, czy gęste? — — 

9. Czy pielęgnuje Pan(i) włosy? 552 
0. Czy cierpi Pan(i) na ból głowy? — — 

Załączyć 25 gr. znaczek pocztowy na -od- 
powiedź 

    

  

powróciła i dnia 9 maja 
wznowi przyjęcia. 

Wileńska 33. 

DOKTOR 
g Szyrwinćt 

skórne | moczogłeic ee skórne 
ER 19, od 3 do | 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 

  

tkórne i mocz: jow'e 
WIELKA 21 

tel. 921, od 9—1i3—9 
Ww Zz B 

RER MENSISORIAS 

A zatem proszę wypełnić sumiennie i do- ĮAkuszerkiį 
kładnie ten kupon, wyciąć go i przesłać mi KSS х 
wraz z R % ostatnich act wycze- AKUSZERKA 
sanemi włosami, Najpóźniej do dn. 8 prze- 
ślę w zamkniętej kopercie bezpłatny wynik ŚMIAŁOWSKA 

oraz Gabinet Kosmety- 
czny, uUstwa rmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów. 
Micklewlcza 48. 

Mieszkanie 

badania, przyczem obowiązuję się do zacho- 
wania bezwzględnej dyskrecji, ponieważ od- 
nośne adnotacje przechowuję we własnem 
archiwum, Nie zaniedbajcie więc tej korzyst- 
nej okazji i piszcie niezwłocznie, gdyż każda 
zwłoka pomści się tylko na Was samych! 

MAGISTER BERLAS 
  

  

  

S. W. 1038k LWÓW, w; do wynajęcia 4 pokoje 
Ša ronowska 9/ 11 z kucialę Pololka 14, 

RSD TRAY ARECESZE m. 4. 

KLNO Od dnia 5 do 7 maj zii $ i ja 1931 r. włącznie będą wyświetłase filmy MIEJSKIE | BRZYGOBA D W sus й ramat 8 w aktach, W rolach gtėwuych— Ei 
SALA MIEJSKA | PP 2 TELE S/“ Trazenda chaster Conyh in. = 
Ostrobramtka 3, Nad program „Rycerze przestworzy komedja w 2 aktach. 

  

  

  
i Kssa czynna od g. 3.30. Początek seansów od 8. 4-ej. _ Cena biletów: Parter 60 gr. Baikon 30. 

Dźwiękowy Premjera! Wiosenny przebój śpi Ź wi i i i ] 
"i ! bój śpiewno-dźwiękowy! Film tysiąca radości! Najulubieńsza k KINO-TEATR S JANET GAYNOR I CHARLES FARREL w ostatniej swojej triumfalnej mne z" „H ELIO $ KAOjE SŁONRECZ Ko Zachwycający miłosny film śpiewno-dźwiękowy. Uu as ` : Bajeczna wystawa. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 
Tai. 926. oraz ostatnie nowiny dżwięk. „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone. Pocz. o £-74, 6,8 i 10,15. „Ostatnia kampanja”" 
  

  

Dźwiękowe kino 

Inspektor cetny I. Minczewski. „HOLLYWOOD: 

Hm Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 
+Foxa“. 

Dziś dawno oczekiwany największy sukces ekranów pa yskich 

POD DACHAAI PARYŻA 
i POLA ILLERY. Przesubtelny dowcip syt j i į 

Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża” ZE ECO będzie špi Čč cał у : i i E ai A 8: piewać całe Wilno. Nad program: Dodatek i tygodnik 
6,_8 i 10.15. 

berlińskich 
(Sous les toits de Paris) 
W rol. gł. ALBERT PREJEAU 

oczaruje, olśniewa, zachwyca i wzrusza. 
dźwiękowy 

® 

Na 1-szy seans ceny znižone, 

  

C8/INS 
DŹWIĘKOWE KINO Po raz pierwszy w Wilnie! Największy val 

śpiewny lm. PIEŚNIARZ PARYŻA? 
W roli głównej bohater filmu „PARADY MIŁOŚCI" 
bliczności MAURICE CHEVALIER. — Nad program: Wszechświatowy * 

ulsbieniec pu- 

  

  

  

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 dodatek dźwiękowy „Foxa*, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy; 
Seans ceny zniżone, 2 

Najwspanialszy triumf sztuki filmowej Cudowny В. i iai B dowi ymn poświęcenia i miłości Całośi KINO ŁONA FARAONA Opowieść o wielkiej miłości osnuta na tle r p A ae : р Egiptu. Najpotężniejsze i najwspanialsze arcydzieło jakim się 
O poszczycić może Kinematografja świata, Wznowienie w nowem literacki iu! 
Wielka 42. muzyczna orkiestry symfonicznej. W rolach gł, Genjalny ulubieniec EMMIL "ANNINGS Nara OAK o ae Besserman, | Paweł Wegener, Lidja Salmonawa i inni Ceny od 40 gr. : Pocz, o godz. 3 ы Następny progiam: „Męczęnnica* Tragedja niew'nnie posądzonej z Franceską Bertini w roli głównej 8 

KINO Emocjonujący dramat na tle rozwydrz Rwa rosyjskiego za czasów panowania ostatniego cara p. t. 

„ŚWIATOWID" CZERWORA SZABLA 
Mickiewicza 9.   

to arcydzieło o siliem napięciu dramatycznem! To film dawno oczekiwany! W rolach Carmel 1 t 
Myers, Allan Roscoe i William Coliler. Niepospolita treść! al ae nas 
  

NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICH 

0.WELER 
Wilno, ul. Sadowa Nr.'8. Tel. 10-57 

(istn. od 1860 r.) Telegram: Weler—Wilno.Filja, ul. Zawalna 18 
WSZELKIE NASIONA GWARANTOWANE 

Ceny niskie 

Za 
i handel nasion 

Poleca 

Ceny niskie 

   
E. Lic 

MA
 

kład ogrodniczy 

  

Jak przez szkło powiększające 
zmieni się Twoja dziesięciozłotówką w 

MILJON ZŁOTYCH 
gdy nabędziesz 

LOS I kl. 23 Lot. Państw. 
w najszczęśliwszej kolekturze 

„LICHTLOS" 
WILNO, WIELKA 44 

Centrala: Warszawa, Marszałkowska 146 
Zamówienia zamiejscowe wysyłamy odwrotną pocztą 

_ P. K. O. 81.051. Firma egz. 1835 r. 

  

obs: 

H. 

  

"sprzedam lub zamieni 
Folwark""=: dom w Wine * 
w obrębie m. Holszany, Dowiedzieć się: 
Folw Lutomszczyzna, poczta Holszany 

  

zar 52 ha, wraz z zabudowaniami 

Galperyn, lub Wilno, ul. Piłsudskie- 
go 8 m. 1. 

od 100--150 sąžni 
ul. Bobrujska 26-1   

   
    

    

     

htenstein i S-ka 

   

  

szwedzkich. i niemieckich, o . wysokiej 
sile i energji kiełkowania 
Wileński Spółdz. Syndykat 
Rolniczy 

Nasiona sprowadzone 
Oceny Nasion w Wilnie. 

poleca 

    

    

Sprzedaje się TEZRECTAROWRZT WW TRA 
rowi ki - ba zzęczacż6 m JL OKA LERJOS"ETYKAJ 
Potrzebna DOM  „GABINET 

kwalifikow: i prakłycza waata 19 dO Sprzedania - KOSMETYKI -- 
małego dziecka. Świa- w Kolonji Montwiłłow- LECZNICZEJ 

dectwa wymagane. skiej. Oferty pod ad- WILNO, MICKIEWI- 
Zgłaszać się Portowaresem „Słowa* dla S, CZA Si m. 4, 
8 m. 3 do godzi 0 kobiec 
rano i od 37 pół lo 4 Poszukuję Ur [a 

i pół po południu. posady kucharki -lub Е łe, dosko- 
-_- do wszystkiego, posia- Mali, odświeża, nsuwa 

Pokoje dam Świadectwa 1 ге- |е] skazy i braki. Masaż w 

Umeblowane z utrzy- 

  

komendacje. _ Adres: twarzy i ciała (panie. 
Zarzecze 18,m.8. Sztuczne opalanie cery) 

możni: bee Gzy api. Najnowsze zło : Ё upie: lajuowsze zdo- 
A aa R 6 Ž N E Dycze konskie! tacjo- 

PORERAGWAARAI ZE nalnej. 3-pokojowe z wygo- SY Codziennie od g. 10—8. 
dami do wynajęcia od : W. Z. P. 43. 
zaraz, informacje Ofiar. wszelkich ras tresowa я najbardziej 
na 2 m. 16. ne—nietresowane, łań- er > 

E cuchowe, zee, i ©. 42 zanieddanę 
myśliwskie, sportowe,poprawia, pielęgnuje 

poleca światowej sławy.oraż usuwa wady skóry. 
firma: „CANISPORT* Gabinet . 
Kraków, skrytka pocz- Kosmetyki Cedi6 
towa 299. Również ku- Leczniczej * 
Р“іер'“:д'щепг—} yć J. Hryniewiczowej. 
po acz WIELKA № 18 т.9. kami „ul. 1 Ą 
znaczka: 50 groszy: Przyj.w g. 10-1i 4-7 

Zgubioną r 
ks. wojskową rocz. 189 
pa Sun Bo- Młoda 
saka, zamieszkałego we energiczna /gos| mi 
wsi Ołona, gm. Rudzi- z fachowem Nokie: 

  

  

Wiosenny 
sezOn — jedya ie 
ciepły i słoneczny 
w.- Zaleszczykach 
Pensjonat „Zofja“ 
już otwarty 20 po- 
kojów ładnie urzą- 
dzonych z balkona- 
mi, elekrycznošcią, 
w pobliżu plaży. 
Kuchnia wykwintna 
i dejetyczna. Ceny 
ma pierwszy sezon 

      

  

zniżone. |skiej, pow. Wileńsko- ceniem i dłuższą prak- 
Trock., wydaną przez tyką poszukije posady 
P.K. U. m. Wilno, w większem gospodar- 

Gotówkę _ unieważnia się. stwie. Piekiełko 5 m. 7 

  

w każdej sumie lo- 
kujemy przy pełnej 
gwarancji na naj- 
wyższe oprocento- 
wanie” bez. kosztów 

Dom H.-K. „Za- 
cheta“ Micklewi- 

cza 1, tel. 9-05. 

Maitresse po wynajęcia 
francaise d'un caractt- 2 mieszkania po 4 po- 
re gai, sans capriceskoje z kuchnią, ele- 
ct  peu  exigeantes, ktrycznością, wannami 
herche une canditioni werandą. Antokolska 

pour Ićte. Nr. 124. 

Sprzedaje się | POSADY " 
PLAC jėdna dzies, przy. 

    

  

  

     

  

Nasiona roślin pastewnych, |z!. Kalwaryjskiej 162. wykwalifikowana 
warzywne i kwiatowe Dowiedzieć się: Milek: -- freblanka- 

bezpośrednio sprowadzone od wybit- ZR wychowawczyni 
nych hodowców polskich, duńskich, Dr. # dobremi rekomenda- 

cjami, poszukuje posa- 
K. Sokołowski dy od zaraz + Sieci 
Chor. skórne | we-od 5 do 8 lat ma wy- 

° — neryczne. jazd do majątka. Wia- 
ul. Wileńska 30, m. 14. domości w Administra- 
Przyjm. aż 9—12 r.cji „Słowa* 

577 w. zn 

Wilno, Zawalna 9. 

przez Stację 

  

  

- Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2 

”


