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Kedakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 4. Tei: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Księgarnia fjaźwiuskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. + 
POSTAWY — Ksiegarmnia Polskiei Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, nl. Mickiewicza 1: 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

IBIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 2 
GLEBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wlodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, Go 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

(WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 

KLECK — Skiep „Jedność*. : 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

   GŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

A sias milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drožej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

z druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. ża dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

    Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O          

    

| OSOBY CZY NUMERY  Auiencie u Para Marszałka Piłsudskiego 

э 

dla olbrzymiej większości 

" Najważniejszym 

  

Pan B. K. wystąpił w „Kurjerze 

Warszawskim' z artykułem w obronie 

współczesnego w Polsce systemu gło- 

sowania, głosowania na numery. W ar- 

tykule pana B. K. w danej sprawie, 

jak wogóle, w jego artykułach spoty- 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr,     

      

scowych i skoordynowania ich jest wła 

ściwie potrzebą całości. Jeżeli chcemy 

aby parlament centralny nie grzązł w 

zbyt drobnych sprawach, to winniśmy 

stworzyć dla spraw lokalnych sejmy 
prowincjonalne. 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. do miejsca. Terminy 
  

WARSZAWA. 5. V. (tel. wł. „Słowa”*). Marszałek Piłsudski przyjął 
wczoraj wieczorem na dłuższej audjencji przybyłego z Pragi Posła Rzeczypo 
spolitej przy rządzie Czechosłowacji dr. Wacława Grzybowskiego. W war- 
szawskich kołach politycznych 'twierdzą, że Marszałek Piłsudski interesuje 
się szczególnie kwestją unji celnej niemiecko - austrjackiej i odbywa konie- 
rencje z ministrem Zaleskim i posłami polskimi w stolicach europejskich ce- 
lem zapoznania się zopinją, panującą wśród decydujących czynników mo- 
carstw europejskich na temat Auschlussu. 

   

Zai przeciw 
JESZCZE © SPÓŁDZIELCZOŚCI KONSUMCYJNEJ 

Nie zwykłem polemizować z kryty- 
Kkanmii moicl! poglądów. szczególnie, 
jeżeli, — jak to np. czyni „Robotnik“, 
— zamiast argumentów stosuje wy- 
zwiska. W artykułach moich staram 
się możliwie jasno przedkładać swe 

rencja władz państwowych w wyzna 
czaniu cen w handlu jest szkodliwym 
objawem etatyzmu, ale nie zgadza się 
na to, że wzajemna konkurencja kup- 
ców stanowi dostateczną gwarancję 
chroniącą od wyzysku, cytując, że 2 No O © 2 m „wybory są me = в zapatrywania na sąd Czytelników, uf- w Niemczech detaliści nie chcieli ob 

re MAD c on erencja w sprawie re ytu ny w Ich zmysł krytyczny. ile prze- niżać cen i rząd musiał się chwycić 
į środków represyjnych. Warszawskiego mogą wydawać się 

wyrazem jakiegoś rozumu polityczne- 
bywatele, darząc mandatem do ciała 

prawodawczego tych, którzy swoją na cele rolne 
słanki moje są oparte na rzeczowem 
ujęci sprawy a wywody z nich logicz- 
nie wypływające trafiają do przekona- 

Przyczem konkluduje p. Harski, 
że w tym właśnie wypadku  spółdziel go. pracą zawodową, swojem udziałem w 1 Ją ‹ 8 + < ; « 403 

„Przedstawicielstwo _ Propsrcjonal- życiu społecznem wysuwają się na czo- - WARSZAWA. 5. V. (tel. wł. „Słowa”). Dziś rano w Prezydjum Rady nia, tem lepiej; — o ile nie trafiają, nie będą i a 
ne — to starcie idei. Głosowanie zaś ło. Może dokonywać rząd, narzucając Ministrów odbyła. się u premjera konferencja ministrów Zaleskiego, Matu- to 8 ać to AAA т ms zdrowych kalkulacji nan 

AB 3 sz : i dr. E skiego. | hać k ji statni artykuł mó, zy koopera- Е : p wyborcom przedstawicielstwo, moga ewskiego i dr. Janty - Połczyńskiego. jak słychać tematem konferencji Aa a s midaneah = It niech mój Sz. Oponent wy- na osoby to przewaga względów 0s0- 

bistych i miejscowych*. 

„Przy głosowaniu ' proporcjonal- 

nem można wprowadzić do Parlamen- 

tu ludzi poważnych, rzeczoznawców 

wypróbowanych, choćby nie byli mów 

cami ludowemi i demagogami“. 

Przedstawicielstwo proporcjonalne 

pozwala osobom przeciwstawiać par- 

tje. Ё 

Temi frazesami, zapožyczonemi ой 

zwolenników głosowania  proporcjo- 

nalnego w tym czasie, kiedy ono je- 
szcze nie zostało nigdzie wprowadzo- 

ne, walczy pan B. K. o utrzymanie 

ańspółczesnego systemu wyborczego. 

zdaje się motywem 

tej walki jest to, że głosowanie propor 

cjonalne daje życie polityczne w pakt 

klikom partyjnym. Pan B.K. obawia się 

by wybitna jednostka przeciwstawiła 

się partji, jest bowiem prawowiemym 

endekiem. Endecja zaś to nie kierunek 

duchowy, to posłuszeństwo kiłku przy- 

wódcom, którzy zwekslowali od kie- 

runku niepodległościowego do ugodo- 

wego, od antyrosyjskiego do filorosyj- 

skiego i mieli za sobą całe stado endec 

kie, gdzie panował kult cnót baranich. 

! nasze życie polityczne zostało 

zniekształcone partyjnictwem i ono roz 

kładało nasz organizm państwowy. 

Wszystkie stanowiska dzielono na za- 

sadzie klucza partyjnego. Zdawało się, 

że to przyczyni się do wzmocniemia 

partji. Przeciwnie, nastąpiło wyjałowie 

nie wszystkich partyj z wybitnych in- 

dokonywać kliki partyjne, będące spół 

ką o ograniczonej poręce dla robie- 

nia interesów na polityce. 

Pierwszy wypadek uznajemy 

najbardziej pożądany, ostatni za naj- 

mniej. Pierwszy jest związany z gło- 

sowaniem osobowem, ostatni z głoso- 

waniem z listy. 

za 

WI. Studnicki. 

DEPESZE GRATULACYJNE DLA PA- 

NA PREZYDENTA 

z okazji Święta Narodowego 3-go Maja 

WARSZAWA. (PAT). — Z okazji świę 
ta narodowego 3 maja pan Prezydent Rze 
czypospolitej otrzymał depesze gratulacyjne 
od prezydenta republiki francuskiej Doumer- 
gue“a, od króla włoskiego Kiktora Ema- 
nuela, prezydenta Stanów Zjednoczonych 
A,P. Hoovera, prezydenta republiki czesko- 
słowackiej Masaryka, od szacha perskiego 
Pahlawi, od króla belgijskiego Alberta, kró- 
la bułgarskiego Borysa i prezydenta republi- 
ki estońskiej Paetsa. Z tej samej okazji o- 
trzymał minister spraw zagranicznych Żale- 
ski depeszę gratulacyjną od ministra spraw 
zagranicznych Meksyku Estrada. ( 

ODZNACZENIE MUZYKÓW POL- 

SKICH 

WARSZAWA. (PAT). — Na wniosek 
ambasadora Francji Laroche rząd  francu- 
ski postanowił nadać krzyż Legji Honorowej 
p. Karolowi Szymanowskiemu, Grzegorzowi 
Fitelbergowi i Józefowi Turczyńskiemu, pra- 
gnąc w ten sposób uczcić muzykę polską 
oraz wyrazić artystom tym wdzięczność za 
dowody sympatji które zawsze składali w 
stosunku do muzyki francuskiej i artystów 
francuskich. 

CURTIUS BREDZI 

„BERLIN. (PAT). —--Na posiedze- 

było zagadnienie uzyskania zagranicznego kredytu na cele rolne. Rokowania 
o uzyskanie takiego kredytu wdrożone zostały w Paryżu jeszcze przez wice- 
ministra skarbu Adama Koca, który pertraktował tam wówczas o pożyczkę 
kolejową. Rokowania te toczą się nadal i mają na celu uplasowanie na fi- 
nansowym rynku zagranicznym większego pakietu listów zastawn. Państwo- 
wego Banku Rolnego, który w tym wypadku mógłby finansować rolnictwo 
znacznie wydatniej, aniżeli obecnie. 

Powrót lotników polskich 
WARSZAWA. (PAT). — W dn. 5 o godzinie 11.05 wylądowali na łot- 

nisku Mo kotowskiem w Warszawie lotnicy polscy kpt. Skarżyński i inż. por. 
Markiewicz, kończąc w ten sposób wielki lot dookoła Afryki. 

W chwili gdy aparat dotknął ziemi, orkiestra odegrała hymn narodowy, 
poczem dzielnych lotników powitali oraz złożyli gratulacje obecni na lot- 
nisku min. komunikacji inž. Kuehn, szef departamentu  aeronautyki M-wa 
Spraw Wojskowych płk. Rayski, naczelnik wydziału lotnictwa M-stwa Ko- 
munikacji pik. Flilipowicz, przedstawiciele prasy i in . Tłumy publiczności 
zgotowali lotnikom gorącą owację. 

Napad i zdemolowanie drukarni „„Drukarz” 
WARSZAWA. 5. V. (tel. wł. „Słowa”*). Dziś o godzinie 7 nad ranem 

do zakładów drukarskich pod firmą „Drukarz*, mieszczących się w Warsza- 
wie przy ul. Leszno, gdzie drukuje się organ PPS Dawnej Frakcji Rewołu- 
cyjnej, a mianowicie tej grupy, której przewodzi były poseł Jaworowski, przy 
była liczniejsza grupa ludzi pod dowództwem byłego ministra kultury i sztu- 
ki i byłego posła na Sejm Medarda Downąrowicza. W tej właśnie chwili z 
maszyn zeszedi najnowszy numer organu p. Jaworowskiego, wychodzącego 
od niedawna w Warszawie pod tyt.: „Walka* . 

Przybyli, steroryzowawszy przy pomocy rewolwerów obsługę drukarni 
i pobiwszy do krwi obecnego jeszcze korektora, zdemontowali maszyny, roz- 
sypali kaszty zecerskie i zniszczyli resztę drukarni. Napastnicy musieli być 
fachowcami, gdyż maszyny drukarskie zdemontowano w sposób, świadczący 
© tem, że czynili to znawcy. Przed domem stało kilka innych napastników, 
nie wypuszczając sąsiadów, którzy, słysząc odgłosy, dochodzące z lokału 
drukarni, chcieli zaalarmować policję. Dcpiero po trzech godzinach zjawiła 
się policja i spisała © zajściu protokół. 

Były minister i były pis Medard Downarowicz jest byłym członkiem 
PPS Dawnej Frakcji Rewolucyjnej, ale obecnie, po rozłamie między p. Ja- 
worowskim i p. Moraczewskim, należy do najzagorzalszych stronników tego 
ostatniego. 

stał zaopatrzony w komentarz p. Z. 
Harskiego, zawierający krytykę mo- 
ich poglądów, przyczem ten artykuł 
został zamieszczony pod nagłówkiem: 
„Artykuł dyskusyjny.'. 

Ponieważ w rubryce gospodarczej 
często z p. Harskim się spotykamy i 
poglądy nasze zawsze były zbliżone, 
więc w tym wypadku czuję się w obo 
wiązku: dodaikowo dać wyjaśnienia 
na Jego zarzuty. 

'. P. H. dowodzi, że spółdzielczość 
spożywcza choć w większości wypad 
ków, jak dotąd, była związana w koń- 
cowym wyniku z bankructwem, to 
jednak fakt ten (więc go uznaje) ni- 
czego nie dowodzi, gdyż spółdzielnie 
wytwórcze często bądź wegetują, bądź 
zamierają. 

Wedle mego pojęcia należy  roz- 
różniać to, co się zawsze nie udaje, 
zawdzięczając wadliwemu założeniu, 
od tego, co się czasem nie udaje, 
dzieki złemu prowadzeniu, co się zda 
rza, jak o tem pisałem również w han- 
dlu prywatnym. 

Dalej p. H. ma nadzieję, że nauczo 
"na doświadczeniem spółdzielczość kon 
sumcyjna przystąpi do nowej działal- 
ności na nowych zasadach, osnutych 
nie naroderwanych zasadach, lecz na 
przgwidłowej kalkulacji. 

Tak, — doskonale, ale tam, gdzie 
jest prawidłowa kalkulacja handłowa, 
tam interes musi być obliczony na 
zysk, a więc będzie to interes czysto 
handlowy, a nie spółdzielczy, t. j. ma 
jący na widoku dostarczanie stowarzy 
szonym produktów prawie bez zarob+ 
ku, co właśnie jest przyczyną zwykłe- 
go w tej dziedzinie bankructwa. 

Kupiec normalny własnej pracy nie 
opłaca, mając w zysku dochód z wło 
żonego w interes kapitału, a spółdziel- 

baczy, ale inaczej tę rzecz pojmuję: 
Konkurencja pomiędzy handlowca- 

mi jest, była i będzie zawsze, bo dą- 
żenie do zysku wymaga obrotu towa- 
rowego, a jego powiększenie zmusza 
do kaptowania kupijącego przez ob- 
niżenie ceny towaru do granic możli- 
wości handlowej kalkulacji. 

Jeżeli detaliści stoją okoniem i 
nie chcą ulegać narzucanym im ce- | 
nom, występując solidarnie i w zgo- 
dzie, to jest to objaw podobny do 
zgody wszelkiego rodzaju zwierząt w 
Arce Noego, gdy groził im Potop. " 

Gdy warunki fiskalizmu państwo- 
wego, samorządowego, oraz masy in- 
nych ustaw i rozporządzeń, jak: świad 
czenia socjalne, ograniczenie godziny 
handlu i t. p. zmuszają kupców do 
podnoszenia cen towaru, przyczem 
zmniejsza się musowo obrót, a więc i 
część zysku odpada, znajdują się oni 
w sytuacji bez wyjścia, gdy jednocześ 
nie władza każe im ceny obniżać. 

Wspólna bieda wymaga wspólnej 
obrony j ci, — zwykle ostro konku- 
rujący między sobą współzawodnicy, 
-— w przykładnej jedności do jednej 
wchodzą Arki, by salwować swój ży- 
wot i dopłynąć do Araratu — góry 
ratunku. 4 

Jeżeli spółdzielnie konsumcyjne ma 
ja być oparte na zdrowej kalkulacji i 
nie na wyjątkowych przywilejach, to 
będą musiały też do protestującej ak- 
cji kupców się przyłączyć, tembardziej 
że ich koszty handłowe zawsze mu- 
szą być większe od normalnych ku- 
pieckich. 

Przepraszam Sz. Kolegę raz jeszcze 
za niezgodność naszych zapatrywań 
w'tym wypadku i polemikę zamykam. 

St. Wańkowicz. 
* * * 

Celem wszechstronnego oświefle- dywidualności. Wodzireje .partyjni 0- niu komisji dla handlu i przemysłu, wy й 2 E p | nia musi  kierowcę oplacač i to od 
bawiali się przypływu wybitniejszych łonionej przez niemiecką partję ludową Z Į ę t Zł t | L p 2 oowiednio wysoko, jeżeli ma to b ć nia sprawy spółdzielczości konsumcyj 
jednostek, gdyż wówczas nie oni, ale w którem uczestniczył minister Cur- d amanie si mos U na 0 e l le NORM WIG > i ŚbóldzielczÓść nej otwieramy na tem miejscu rubry- 

kę „Za i przeciw“. Na  podstawie 
ci nowi mogliby osiągnąć stanowiska, 

przypadające na mocy klucza partyj- 

negc na daną grupę. Jedyne wyjście z 

tius, pos. Schneider wyraził oczekiwa- 
nie, że zawarcie umowy celnej między 
Niemcami a Austrją nastąpi w czerw- 
cu rb. Ratyfikacja umowy przez par- 

LWÓW. (PATy. — W Niskołyżach pow. buczackiego załamał się na 
Złotej Lipie most na przestrzeni 40 m. W chwili katastrofy na moście znaj- 
dował się Łukasz Haslak wraz z dwoma końmi. Hasiak spadł do rzeki i po- 

jest w minusie. 
Jeżeli spółdzielnia ma być przed- 

siębiorstwem handlowo - dochodowem 
-— to stowarzyszeni będą bądź udzia- 

licznie nadesłanych do redakcji arty- 
kułów możemy stwierdzić, że zaintere 
sowanie omiawianą sprawą jest bar- 

  

ciężkiej sytuacji, jedyna droga nasze- lamenty obu krajów dokonana zosta- niósł śmierć. cam: PRS das Ozi 1-wów TZ GIŻE Harski. 
go odrodzenia to umożliwienie rozwo- a późną jesienią. RE sio 5 = czas nie będą otrzymywali tańszego й 

ju indywidualności. Przeciwstawianie G4wniu roku przyszłego. S Burza w Poznańskiem towaru (tańszego, niż w normalnym „Psałterz  Florjański* w 
sie wybitnej jednostki grupie jest czyn 

nikierm postępu, jest wyjście ze współ 

czesnego marazmu politycznego. 

Kogo głosowanie proporcjonalne 

wprowadza do parłamerftu, to aż nadto 

dobrze wiemy. Możliwość wprowadze- 

nia analfabetów politycznych jest zna- 

cznie większą niż wprowadzenie „lu- 

dzi poważnych, rzeczoznawców . wy- 

w kwietniu roku przyszłego. 

Minister Curtius wygłosił dłuższe 
przemówienie, w którem m. in. twier- 
dził, że winę z powodu niedojścia do 
tychczas do skutku traktatu handlowe- 
g0 polsko - niemieckiego ponosi w pier 
szej linji Polska, która przez cały rok 
zwlekała z dokonaniem ratyfikacji. 

„SKROMNY* KLIMAS. 

PARYŻ. (PAT). — W dm 5 bm. 
odbyło się czwarte z kolei posiedzenie 

POZNAŃ. (PAT) — W dn. 5 maja w godzinach popołudniowych 
przeciągnęła nad Poznaniem silna burza z gradem i piorunami, wyrządzając 
znaczne szkody, zwłaszcza w ogrodach warzywnych. 

  

Mała Ententa trwa 
WYNIKI NARAD TRZECH 

handlu), a tylko zysk za swój udział, 
albo dywidendę na akcję, a więc miej 
sca na spółdzielczość nie będzie. , 

Zakup hurtowy pewnego towaru 
i rozdział pomiędzy ludźmi, którzy 
się złożyli, by ten towar zakupić, a 
pomiędzy siebie rozdzielić, nie jest 
spółdzielczością. Np. kilku ziemian 
wspólnie sprowadziło wagon azotnia- 
ku i rozdzieliło między siebie, lub kup 
cy taką samą manipulację zrobili z 
wagonem śledzi. 

Bibljotece Narodowej 
w Warszawie 

P. L. Bernacki, dyrektor zakładu naro- 
dowego im. Ossolińskich, wręczył wi czwar- 
tek 30 kwietnia ministrowi oświaty, d-rowi 
Czerwińskiemu, nabyty przez rząd „Psał- 
terz Florjański'. Psałterz ten nabyty został 
z funduszu Bibljoteki narodowej, jako po- 
zostałości ze zlikwidowanego w r. 1918 Skar 
bu Narodowego. 

„Psałterz Florjański* umieszczony został 
w Bibljotece Narodowej w Warszawie. 

* * * 

próbowanych*, i ta ostatnia możliwość / ы B EUKARESZT, (PAT). — Konferencja Maleį Ententy zakończyła swe prace, ogła- sledz : KISS UN Sasza Za 

przeobrażała się u nas w smutną rze- komitetu bałtyckiego, poświęcone tym zając komunikat następującej treści: _Uporanie się przy zasadach spół- języka polskiego są „Kazania Świętokrzyskie” 
razem Litwie. Przewodniczył prof. Emil dzielczoścj konsumcyjnej z ciągłą z XIII wieku, odkryte przez prof, dr. Briick- 

czywistość. : 

Pan B.K. pisze: „že okręgi įedno- 

mandatowe to raj dla demagogów, dla 

Bourgeois, mając po prawej stronie 
ambasadora Chłapowskiego, po lewej 
zaś posła litewskiego Klimasa. Przy 

Diroczna konierencja ministrów spraw zagranicznych krajów Małej Ententy od- 
była się w dniach 3, 4 i 5 maja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Bukareszcie, 
pod przewodnictwem rumuńskiego ministra spraw zagranicznych Ghici. Trzej ministro 

dążnością do naprawiania detali ma- 
szyny zasadniczo wadliwej konstrukcji 
— to przecie 'to samo, co robią bol- 

nera i rewindykowane z Leningradu do Bi- 
bljoteki Narodowej w Warszawie, 

„Drugim z kolei zabytkiem języka pol- 
skiego, który staje się własnością Bibljoteki obietnic cieplarnia”. Jest to ignorowa- Stole prezydjalnym zajęli m. in. miej; wie e: e code gowno kmegocz tz WADRCA szewicy, którzy widząc zgubne funk Narodowej jest „Psałterz Florjański", prze- 

: się u nas dzialo, Przy “03 Poseł estoński Pusta, poseł łotew. Związane z obecną Ed a : cjonowanie socjalistycznych zasad e- znaczony przez klasztor Kanoników Regular 
nie tego, co SIĘ ski Szuman i finlandzki Neimann. Pier Wynikiem narad było stwierdzenie, że sytuacja międzynarodowa w Europie na- konomicznych, „pogłębiają te meto- "ych, Lateraneńskich w Kładzku na Śląsku 
wszystkich u nas wyborach panowała wszy przemawiał prof. Bourgeois jako stręcza w obecnej chwili pewne trudności i że interesy ogólne trzech krajów Małej En- (y, t. į. zastosowują coraz większe da Z rase Królowej Tadwó 
demagogja: mieliśmy demagogję spo- historyk i podkreślił'mówca doniosłość tenty nakazują im bardziej, niż kiedykolwiek kontynuować zdecydowanie ścisłą współ- dawki trujących poczynań. -i309-1m roku) Digas 4 zdobił ojj 
łeczną, narodowościową i wyznaniową. przewrotu, wywołanego przez wielką pracę i dążyć do dalszego zacieśnienia węzłów tradycyjnych, które stanowiły podstawę P. Harski pisze, że aczkolwiek rza nie zostało zakończone, a wykończony 
Mieliśmy „dla obietnic  cieplarnię". 

Nasze stronnictwo chłopskie przelicy- 

etowało się wzajemnie dla uzyskania 

głosów chłopskich w sprawie agrar- 

net. Jedni wołali „wywłaszczenia fol- 

wojnę, dzięki któremu *powstały na gru 
zach trzech wielkich mocarstw młode 
demokracje. Jedną z nich jest właśnie 
Litwa. — 

Przemawiał również poseł litewski 
Klimas, który, wspomniawszy o wiel- 

ich wspólnej palityki ostatnich lat 10. х 

Na posiedzeniu w dniu 4 maja delegaci trzech krajów omawiali w obecności Fit- 

muńskiego ministra finansów Argetojano i ministra handlu Manoilesco projekt austrjac- 

ko - niemieckiej unji celnej, rozpatrując go z punktu widz enia politycznego i gospodar- 

czego. Obradowano szczegółowo także nad prorozycjami, zgłoszoneimi przez rząd tran 

-cuski oraz poruszono zagadnienia gospodarcze w najszerszym zakresie. 

spółdzielnie bankrutowały, to jednak 
odegrały b. poważną rolę w okresie 
chaosu aprowizacyjnego. Nie przeczę, 
tylko, że te spółdzielnie były właści- 
wie aparatem, urządzonym i przez 
rząd w różnych iormach subsydjowa- 

rękopis przywieziony został do Krakowa do- 
piero w 1405-ym roku, w którym to czasie 
przybyli do Krakowa wezwani z Kładzka 
przez Króla Władysława Jagiełłę Kanonicy 
Regularni i osiedli w kościele Bożego Ciała 

„Rękopis spoczywał 'w Krakowie w tym 
kościele do 1556-go roku, w którym to 
roku podczas pożaru został skradziony. Od 

warkow“, drudzy „wywłaszczenia bez kiej przeszłości historycznej Litwy oraz Narady nacechowane były zwykłą, jeżeli chodzi o konferencję Małej Ententy, ser- nym, zaś nić pamiętam,*by tam u- sprawcy kradzieży kupił psalterz jeden z ba 

odszkodowania”, „wywłaszczenia bez o odwiecznej jej walce z pangermaniz- gęcznością oraz wspólnem dążeniem trzech krajów' isiągnięcia jednomyślnej _decy- czestniczyli jacyś stowarzyszeni. AB ad za 2 Wo mem i barbarzyństwem wschodniem, zii, Przedstawiciele trzech rządów stwierdzili zupełna identyczność poglądów . wet szef owych instytucyj był urzęd- Sprzedai cenny TeKGPIG A 7 soldów pewne- odszkodowania z udzieleniem kredy- 

na zagospodarowanie się". 

Realizacja ogólnych haseł progra- 

mów jest procesem skomplikowanym, 
wyborców 

niezrozumiałym. Stąd, gdy są głów- 
ną podstawą akcji wyborczej musi na- 
ną podstawą akcji wyborczej musi na- 

podkreślił skromność Litwy, która ni- 

gdy nie zamierzała odbudowy swego 
państwa w granicach 1772 r. 

Jedynem jej pragnieniem jest zacho 
wanie swej niepodległości oraz uniknię 
cie wszelkich komplikacyj w celu do- 
konania pracy nad konsolidacją pań- 
stwa i rozwojem dobrobytu swych oby 

wateli. ^ 

па wszystkie omawiane sprawy i postanowili zająć wspólne stanowisko w tych spra- 
wach podczas przyszłych obrad Rady Ligi Narodów, między zainteresowanemi państ- 

stwami. W sprawie kryzysu rolniczego wypowiedziano się za natychmiastowem  wpro- 
wadzeniem w życie systemu preferencyjnego w stosunku do pt oduktów rolnych oraz 

za szybkiem rozpatrzeniem innych propozycyj. 

Stwierdzono wspólność poglądów nietylko co do liniji i ogólnych zasad, lecz także 
przy rozpatrywaniu poruszanych zagadnień pod różnemi postaciami. Z kolei przystąpiono 
do omawiania sezregu kwestyj, znajdujących się na porządku dziennym Rady Ligi 
Narodów oraz komitetu studjów unji europejskiej. Ministrowie ustalili współne stanowi- 

nikiem i nosił mundur. 
Zresztą były to czasy anormalne, 

wojenne i powojenne, a metod, sto- 
sowanych podczas choroby organizmu 
społecznego nie można stosować w 

normalnem życiu. 
Że byli spekulanci i nowobogaccy, 

dziwić się nie nałeży, gdyż w wyjąt- 
kowych czasach dzieją się zwykle a- 

mu Austrjakowi, nazwiskiem Bartłomiej Su- 
esz "Ten — odstąpił czy też sprzedał psał- 
terz zakonowi Kanoników Regularnych w 
St. Florian (pod Linzem). 

W 1564-ym roku psałterz oprawił arty- 
stycznie znakomity introligator  austrjacki 
Henryk Yogem i od tego czasu, aż do dnia 
28-go kwietnia 1931-go roku znajdował się 
psałterz w klasztorze w St. Florian. 

Pod koniec 1930-go roku opactwo St. 
Florian zwróciło się za pośrednictwem po- 

stąpić panowanie demagogji. NOMINACJA wie projektu traktatu, dotyczącego wzmocnienia środków zapobiegania wojnie, w spra- normalne rzeczy, z „tego jednak nie = 2 pekibyca móyók AE s 
wie projektu thaktatu, dotyczącego wzmocnienia środków zapobieganie wojnie, w spra- wynika, by np. wprowadzać System zainteresował się szczególnie minister Za!e- Pan B.K. obawia się wysuwania in 

teresów lokalnych. Lecz siła i potęga 

całości państwa w znacznej mierze jest 
uwarunkowana odpowiedniem uwzględ 
nieniem zasadniczych _ potrzeb miej- 

MOSKWA. (PAT). — Krylenko zo 
stał mianowany komisarzem ludowym 
sprawiedliwości. Jednocześnie zwol- 
niono go z obowiązków prokuratora ge 
neralnego, jakie pełnił dotychczas. 

wach, dotyczących układwu paryskiego 0 odszkodowaniach wschodnich i dotyczących 

funduszu „a” i funduszu „b”, wreszcie co do kwestji trybunałów arbitrażowych. — Kon 

ferencja zakończyła się 5 maja rano, przyczem postanowiono, że przyszłe nadzwyczaj- 

ne zebranie Małej Ententy odbędzie się jak zwykle, padczas Ligi Narodów we wrześniu. 

° 

  

kartkowy. z wydawaniem porcyj ze 

składów miejskich, czy rządowych 
przy nazywaniu handlu normalnego o- 
golną nazwą: „paskarstwo“. 

P. Harski uważa słusznie, że inge- 

ski i minister dr. Czerwiński, oraz naczelnik 
St Demby i — po dłuższych pertraktacjach 
— „Psałterz Fłorjański" nabyty został przez 
specjalnie w tym celu delegowanego przez 
rząd dyrektora bibljoteki Zakładu Narodowe- 
go im. Ossolińskich p, L. Bernackiego. 

  

 



| ECHA KRAJOWE. Nowa katastrofa z niewozwraszczence 
  

PORPLISZCZE, POW, DZIŚNIEŃSKI 

— Urząd gminy, czy rewkom? Gdy przed 
kilku dniami stałem nad burzącą się Wilją, 
patrząc jak mętną wodą zalewa nadbrzeż- 
ne ulice Wilna, unosi domy, podmywa góry, 
niszczy, rujnuje -— pomyślałem wówczas, 
jakież to straszne! Widok topielca w groź- 
nych falach Wilenki, napełnił mnie wstrętem 
do tej powodzi, straciłem nawet chęć do 
fotografowania. Wróciłem do domu, tam 
znalazłem list połecony, adresowany na mo- 
je imię, w którym donoszą o również strasz- 
nej powodzi w Porpłiszczu. Prawda, rzek, 
ani jezior tam blisko niema, ale powódź ta, 
wy'ewając swe brudne wody z innych męt- 
nych źródeł, przynosi niemniej straszne 
szkody i spustoszenia. Może nie tak gwał- 
townie, jak Wilja, ale powoli, systematycz- 
nie, sączy i sączy strumykiem jadu i zgni- 

 lizny, zaczerpniętym z „Raju sowieckiego”. 
Postaram się krótko streścić to, co słysza- 
łem na własne uszy, bawiąc krótko w gmi- 
nie Porpliskiej i to, com otrzymał na pi- 
smie. 

Łaskawym czytelnikom „Słowa* Porpli- 
" szcze jest znane chociażby z artykulików p. 

Konstantego Dr-icza z lat ubiegłych „Sekre- 
' tarz gminy" i inne, mój artykulik „nasze po- 

rządeczki gminne* i innych autorów. We 
wszystkich artykułach, poruszano zawsze 
jedną i tę samą bolączkę gminy w osobie 
p. Anatoljusza Jaroszewicza, sekretarza gmi- 
ny. Dziwnem jednak mnie się wydaje, że 
jeszcze dotychczas nikt z władzy nie zwró- 
Cił na tę osobę baczniejszej uwagi. A jed- 
nak, bądź co bądź, należałoby się przyjrzeć 
bliżej i nawet bardzo uważnie, Sympatycz- 
ny typ! 

Aczkolwiek p.. Jaroszewicz jest tylko se- 
kretarzem gminy, to jednak sprawuje w niej 
władzę niezachwianą, jak książę udzielny na 
Białej-Rusi. 

1) I tak, w roku 1929 (streszczam dane 
z listu), nikogo z pracowników gminy nie 
puścił na uroczysty obchód święta  Konst. 
3 Maja, mówiąc: „to zupełnie bezinteresow- 

" nie i mnie ten obchód nie cieszy!” 
2) Podobnież p. sekretarz zatrzymał 

wszystkich pracowników przy pracy i pod- 
(czas obchodu 10-łecia niepodległości Polski. 

3) 19 marca 1930 roku, podczas obchodu 
uroczystości imienin Marszałka J. Pilsud- 
skiego, pan Jaroszewicz, obiecanego przez 
wójta, konia gminnego dla kierownika ob- 
chodu — (marsz strzelców) nie dał. 

„4) Przy stwierdzaniu obywatelstwa miesz 
kańców, sekretarz stwierdzał każdemu, przy 
pomocy dwóch  niepiśmiennych świadków, 
chociażby dany jegomość był zupełnie „nie- 

_ tutejszy” np. stwierdz. obyw. Żuka Daniela, 
ze wsi Podomchy, kierując się zasadą przez 
siebie wygłaszaną: „polskiego obywatelstwa 
nie szkoda i iwedle mnie, niech wszystkim 
dają, a po drugie my żadnej odpowiedzial- 
ności nie ponosimy, tylko Świadkowie; za 
wadliwe zeznanie”, 

„5) Cztery (4) dni przed wyborami do 
Sejmu i Senatu p. Jaroszewicz * pozbierał 
wszystkie sprawy egzekucyjno-karne, wyda- 
jąc zlecenie, by bez żadnego względu i po- 
błażliwości ściągać należność (sprzedawać, 
licytować) i w dodatku jeszcze pobierać od 

" każdego aktu po 5 złotych na koszty egze- 
_ kucyjne. (Ładna polityka!) 
= Podczas wyborów wójta, sekretarz orga- 

nizuje blok; Swą zacną osobę podaje na 
kandydata wójta, na zastępcę p. Uzłowskie- 
go, komunistę, a na ławnika  Arkadjusza 
Atrachimowicza, również komunistę, zresztą 
baj siedzieli na Łukiszkach za antypań- 
stwową działalność. Blok przeszedł. Udało 
się — dopiął swego! 

Na nieszczęście ławnik uciekł do bolsze- 
wików. Z jednego triumwiratu pozostaje 
tylko dwóch, wobec czego p. }. rezygnuje 
ze stanowiska wójta i zostaje nadal sekre- 
tarzem. Zastępcą wójta zostaje ten sam 
Uzłowski. W ostatnich czasach sekretarz po- 
trafi usunąć kancelistów Polaków (np. Mi- 
chała Krywucia, którego dziadek został po- 
wieszony przez Murawjewa, ojciec zamor- 
dowany przez bolszewików, a on sam, jako 
17-letnie. pacholę, już walczy w obronie Oj- 

 czyzny i wolności, a na ich miejsce również * 
„swajho czałowieka”, niejakiego Maskalon- 

ka ze wsi Borsuków, który również za dzia- 
łalność antypaństwową siedział dwa (2) 
lata na Łukiszkach. A 

Zastępca wójta  Uzłowski w Wielkim 
Tygodniu, we wtorek, nie bacząc na burzę 

— 

  

Jak tłumaczyć spacery p. inspektora pod 
rączkę z sekretarzem, po dokonanej inspek- 
cii, w piękne wieczory majowe, nocleg i 
obiady u niego? ‚ 

Czyżby metoda, przy pomocy której p. 
inspektor bada grunt? a tymczasem idą 
wieści, że tak po starej wiadomości z cza- 

usługę! ‹ 

Patrząc na to wszystko nasuwa się przy- 
słowie: Quam parva sapientia regitur mun- 

tej sprawie, jak również i spis osób, które 
mogą potwierdzić powyższe uwagi i dać 
odnośnym władzom bogaty PO w tej 
sprawie, zostawiam w Redakcji „Słowa”. 

Od siebie tylko dodam, a raczej powtó- 
rzę pytanie: Urząd gminy w. Porpliszczu, 
czy Rewkom. Szach-Matt. 

BARANOWICZE 
— Walne zgromadzenie Pow. Komitetu 

LOPP. W dniu 26 kwietnia w sali magistra- 
tu odbyło się doroczne sprawozdawcze zgro 
madzenie Pow. Komitetu LOPP. Przewodni- 
czył p. Szejner, Po przyjęciu protokułu z po- 
przedniego "zgromadzenia, sprawozdanie z 
Komitetu przedłożył sekretarz komitetu p. 
Głabik, sprawozdanie komisji rewizyjnej p. 
Kuntz. 

Ze sprawozdania komitetu wynika, iż rok 
sprawozdawczy jakkolwiek bardzo trudny 
pod względem. gospodarczym, przeszedł dla 
komitetu pomyś!nie, Komitet rozwinął się do 
35 Kół przy 2468 członkach (razem z Koła- 
mi szkolnemi). 

W roku sprawozdawczym przybyło 159 
członków, odczytów wygłoszono 47, wysłu- 
chało odczytów około 5000 osób. Z działal- 
ności Komitetu na czoło wysuwa się budo- 
wa lotniska, koszt budowy którego wyniósł 
dotychczas 54.551 zł. 92 gr., następnie na 
drugim planie jest praca OPG, 

Pod wzgłędem tinansowym rok sprawo- 
zdawczy był także pomyślny, gdyż ogól- 
ny przychód wyraził się sumą 24.305 zł. 59 
gr. najwyrażniejszemi pozycjami przychodu 
są składki 6.732 zł., tydzień lotniczy 8286 zł., 
zapomogi samorządów wyniosły 2500 zł.; z 
pozycyj rozchodowych na pierwszem  miej- 
scu stoi przełew do Komitetu Wojewódzkie- 
go 14919 zł, i obrona przeciwgazowa 2242 
złotych. 

Nad sprawozdaniem rozwinęła się obszer 
na dyskusja, w której poruszano różne bo- 
lączki Kół miejscowych, a mianowicie: budo- 
wę schronów, przeszkolenie ludności i t.p. 

Po dyskusji wyniesiono następujące re- 
zolucje: 1) wydać dla Kół instrukcje o 
uszczelnianiu mieszkań, 2) przeszkalać stop- 
niowo instruktorów w kołach, 3) przyjęto | 
sprawozdanie do zatwierdzającej wiadomo- 
ści, udzielono absołutorjum wraz z wyraże- 
niem uznania za sprężystą i cejową gospo- 
darkę wi tak ciężkich warunkach ekonomicz- 
nych, jakie się wytworzyły w roku sprawo- 
zdawczym. Do zarządu na miejsce wyloso- 
wanych wybrano p.p. zast, starosty Zarzyc- 
kiego, burmistrza  Sankowskiego i rejenta 
Danowskiego. Do  komisji rewizyjneį р.р. 
Kuntza, Czyžewskiego i Jasinowskiego. 

Delegatów na walne zgromadzenie w No- 
wogródku nie wybierano, zaleceno: delego- 
wać zarządowi, przyczem powiadomić Koła 
o walnym zjeździe, celem dania możności 
Kołom wzięcia udziału w zjeździe, 

Pozatem szczegółowo omówiono  pro- 
gram Tygodnia Lotniczego i uchwalono urzą 
dzić kursy OPG i OPL w październiku, na 
które to kursy prosić nauczycieli z każdej 
gminy, aby rozpocząć systematyczną pracę 
z pomocą nauczycielstwa na wsi. 

Koło Dziśnian przy U$B 
Z przyjemnością stwiisdzuiy Cżv- 

wienie ruchu regjonalnego wórod stu 
dentów U.S.B. Koła prow! l 
ne, które pows'aty prze! peru laty 
na naszym Uniwersytecie, po pew- 
nym czasie zamarły ze względu na 
zbyt zdecydowaną  centralizację kie- 
rownictwa oraz na brak ściślejszej 
łączności ze starszem społeczeństwem 

Dziś się zaznacza powrotna fala 
"ruchu organizacyjnego. 
odradzające się lub nowopowstające 
koła odrazu nawiązują łączność ze 
społeczeństwem pozauniwersyteckiem 

      

śnieżną — przekroczył, a raczej opuścił gra- i zakreślają sobie szeroki program 
nicę Rzplitej Polski, uchodząc do Raju So- ' działalności. 

"wieckiego (ładny urzednik!)  Szczęśliwej Doceniajac znaczenie dla naszego 
-_ drogi! ę się kłaniać braciom i siostrom kraju prowincjonalnych kół akademi- 

p. sekretarza, którzy zajmują poważne sta- 
nowiska w kraju szczęścia i rozkoszy. | 

Jeszcze słów parę z listu p. porucznika 
rezerwy, osadnika X. do R ze swych 

_ kolegów, czł. Rady Pow. B.BW.R., pisze on 
o p. Jaroszawiczu, przypomina mu, że w 
gm. Porpiiskiej jest taki urzędnik, który bę- 

_dąc w Tumiłowiczach, kolegował z nieja- 
"kim Andrzejem Judnonkiem ze wsi Ścianka, 
__ późniejszym zabójcą Waszkiewicza, wywia- 

 dowcy politycznego, których to (sekretarza 
i zabójcę) widywał często razem, słysząc 
rozmowy, jak „trzeba wytrzymać, bo nie- 
długo to się zmieni!” 

Piękne rzeczy, prawda?! , Ž 
Dziwnem naprawdę mnie się wydaje, że 

mp. p. inspektor samorządowy  P.P,, pomi- 
mo to, że był informowany 0 osobie se- 

" kretarza, czy to przez wójtów, czy przez 
obywateli ziemskich, patrzy na tę sprawę 
zupełnie pobłażliwie, a co gorzej — toleru- 
je nawet wybryki sekretarza. 

  
  

        

   
- 

ckich, z prawdziwem . zadowoleniem 
patrzymy na zapał młodzieży, który 
się zaznacza w poniższem sprawozda- 
niu z zebrania organizacyjnego Koła 
Dziśnian U.S.B. 

W dniu 3-go maja b, r. w !okalu Opie- 

kuńczej Rady Kresowej odbyło się organiza 
cyjne zebranie wychowanków gimnazjum 
im. ks. Grzegorza Piramowicza w Dziśnie, 

kształcących się na Uniwersytecie Wileń- 
skim. 

Zebrały się poważne persony Kolegów, 
będących już na wylocie w świat pracy 
twórczej. zebrała się gromada, ogarnięta 
przez maksimum rozpędu zdobywczego — 

paczka żaków, dopiero wylężonych 
przez ostatnioroczną maturę.... 

Wesoło — z werwą. Przypominały się 

przyczem | 

ъ 

RYGA( Pat) --- Zagadkowy wyp. 
Indra. Wpociągu, zdążającym do Mo 
pomiędzy którymi był również jeden 

4. O w © 

adek wydarzył się na stacji kolejowej 
skwy, znajdowało się 10 pasażerów, 
z wyższych urzędników sowieckiego 

przedstawicielstwa handlowego w Berlinie Mogilewski, którego nie odstępo- 
wało dwóch osobników. Na stacji Indra w pewnej chwili zauważono czło- 
wieka pod kołami manewrującego pociągu. Pociąg natychmiast zatrzymano i 
z pod kół wyciągnięto osobnika z odci etemi nogami. 

2 jak się okazało, był to Mogilewski, który po kilkudziesięciu minutach 
sów służby wojskowej — przyjemność za zinarł. Zeznania świadków w tej sprawie są sprzeczne. Dwaj osobnicy, któ- 

rzy stale znajdowali się w towarzystwi e Mogilewskiego, podali, iż Mogilew- 
ski cierpiał na rozstrój nerwowy i w celach kuracyjnych jechał do Moskwy. 

dus! Odnośne papiery, informujące mnie w luni podróżni natomiast zeznali, iż w ciągu dłuższej podróży nie zauważyli 
u zmariego najmniejszych objawów choroby nerwowej, gdy jednak pociąg 
zbliżał się do granicy sowieckiej, Mog 
nerwowanie. 

ilewski zaczął wykazywać duże zde- 

Egzekucja nad groźnemi bandytami 
SZANGHAJ. (PAT). — Odbyła się tu egzekucja przez ścięcie głowy 

słynnego bandyty Hsu-Tin-Punga i jego dwóch towarzyszy którzy dopuści- 
li się zgórą tysiąca zbrodni, jak morder stw, uprowadzeń, rabunków i grabie- 
ży. Egzekucji doknał sławny w Chinach kat Wang, Ścinając głowę bandy- 
tów kolejno jednem cięciem ciężkiego miecza. 

Dookoła miejsca katastrofy zebrali się farmerzy i wieśniacy, ofiary ban 
dytów. Po egzekucji głowy bandytów 
wieszając je na szczycie słupa. 

wystawiono na widok publiczny, za- 

Jubileusz Aleksan 
Wczoraj, dnia 5 maja w Teatrze na 

Pohulance, przy sali wypełnionej do 
ostatniego miejsca odbył się jubileusz. 
30-lecia pracy scenicznej dyr. A. Zel- 
werowicza, cieszącego się powszech- 
nem w mieścfe naszem: szacunkiem i 
sympatją. 

Grano „Dobra wróżkę'* Molnara z 
jubilatem w roli dr. Sporuma. Uroczy- 
stość jubileuszowa odbyła się po Il-im 
akcie, na scenie tonącej w kwiatach. 

Przemawiali: w im. Min. Oświaty 
p. Wójcicki, miasta wiceprezydent 
Czyż, Zaspu p. Dygas, dalej prof. Ru- 
szczyc, p. Horzyca, dr. Rychłowski, 
przedstawiciele organizacyj młodzieży 
i t.d. W imieniu zespołu teatrów wileń- 
skich piękne przemówienie wygłosił 
p. Wyrzykowski. 

Po przemówieniach odczytano sze- 
reg depesz. Między innemi nadeszły 
długie i serdeczne depesze od Prezy- 
denta Mościckiego, marsz. Piłsudskie- 
go, marsz. Raczkiewicza, min. Prysto- 
ra, dyr. Skoczylasa i t.d. Premjer Sła- 

dra Zelwerowicza 
wek nadesłał życzenia kofedze szkolne 
mit „Olesiowi Zelwerowiczowi“. Nie 
zapomniała o szanownym [ubilacie i 
zagranica. Nadeszły depesze od „Na- 
rodne Divadlo“ z Pragi, od Teatru Ło- 
tewskiego, od Dramatu Rosyjskiego z 
Rygi i td. Pomiędzy depeszami kole- 
żeńskiemi od Osterwy, dyr. Trzcinskie- 
go, Fertnera, Frenkla, i t.d. nie brakło 
dowcipów pokrywanych na sali wybu 
chami śmiechu. Ogółem nadeszło prze- 
szło 300 depesz. 

Odpowiedź jubilata była tak pro= 
sta, skromna i niedługa, że mogłaby 
być streszczona chyba przy dodaniu 
fantazji ze strory samego sprawozdaw 
cy. Gorący entuzjazm na sali witał sło- 
wa jubilata:. 

Dłuższy artykuł dla braku miejsca 
odkładamy do: jutra. Musimy jeszcze 
zaznaczyć, że czek na 1000 zł., ofiaro- 
wany przez m. Wilno, Jubilat złożył na 
powodzian. Tem szlachetny czyn spot- 
kał się z żywiołowem uznaniem obec- 
nych. Zastępca. 

(CV i O НАЫОН 
PROWADZĘ POSZUKIWANIA HERALDYCZNE 

i GENEALOGICZNE 
w herbarzach i rękopisach, znajdujących 

skich, dla osób pragnących uporzą: 

Robię wyciągi z pamiętników i zbiorów, li 
a także majątków, instytucyj, i miasteczek 

z całej 

Do listu z zapytaniem należy dołączyć 

się w bibljotekach i archiwach  wileń- 

jdkować swoje drzewo geneałogiczne. 

stów, oraz opracowują historje rodów, 

na podstawie Źródeł sprowadzanych 
Polski. 

1 zł. w znaczkach poczt. na odpowiedź, 

Przyjmuję w piątki od 5 — 7 
Wilno, Mickiewicza 42 m, 11, telefon 7—94 „Dr. fil. STEFAN BURHARDT, 

Adjunkt Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 
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rodzinne czasy sztuby.,. Lata niedalekiej, a 

miłej przeszłości. 

Zebranie zagaił w imiente Komitetu Or- 

ganizacyjnego kolega Donat Massalski. 

Jednogłośnie zaproszony na przewodniczą- 

cego, poprowadził zwyczajną drogą porzą- 

dek organizacyjnego zebrania. 

Dyskusja na statutem. Wybór zarządu. 
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. — 
Prezesem Koła został jednogłośnie obrany 
kolega Donat Massalski. Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej kolega Józef  Szantyr. 
Życie towarzyskie poprowadzi Bodzio Ko- 
ziełł - Poklewski, Nowoobranych powitała 
burza oklasków... 

Na czele prac stanęła w programie pra- 

ca społeczna , kulturalno - oświatowa, z 

terenem działania w powiatach dzieśnień- 

skim i przyległych. A więc myśl o rodzin- 
nych strzechach wryta w sumienia synów 
z mrocznych rubieży, spracowaną ręką bra 

ta - siermiężnika i głosem polskiego serca. 
nie gaśnie tak łacno w zawierusze życiowej, 
trwa przez doię i niedolę, i może ze skrom- 
nych poczynań stanie się dźwignią realną i 
mocną ku pożytkowi i dobru ogólnemu. 

Rozumiejąc znaczenie wysiłków w kie- 
runku powyższym, Rada Opiekuńcza Kreso 
wą wyszła nam na spotkanie. Udzielając 
swego lokalu, od wstępu zwarła z nami 

dłoń w zbieżnej pracy . 

W mocnych i pięknych słowach prezes 

Op. Rady Kresowej, p. Obiezierski, łaska- 

wie  przychylając się do naszych  zapro- 

szeń, obecny na organizacyjnem zebraniu, 

zakreślił perspektywę współpracy, 

Weszliśmy iwięc w kontakt ze społeczeń- 
stwem starszem. Będziemy wreszcie mogli 
wymienić bezpośrednio i szczerze wzajem 
ne dezyderaty. 

A czekają, czekają na nasze słowa i 

czyny koledzy. którym los złamał skrzydła,... 

Czekają z utęsknieniem serdecznem, aż po- 

wiemy o sobie i o nich... Czekają na to roz 

ległe, słotne niwy rubieżne.., 

Kolega, przewodniczący zebraniu, złożył 
wyrazy podziękowania p. prezesowi O. R. 
K. Obiezierskiemu, w dowód wdzięczności. 

Burza okłasków.... 
Kolega Massalski zamyka zebranie. A- 

kademicki humor  rozsadza płuca. Uściski 

dłoni. Stefek Onoszko i Antoś Kuczałski 
przypomnieli sobie występy artystyczne na 

deskach gimnazjalnych scen. Trzeba za- 
śpiewać — niema rady! Więc nuże, kiedy 

nie huknie jeden, drugi, kiedy nie dopomo- 
gą im każdy inny po swojemu, i — w sali 
Opiekuńczej Rady Kresowej rozległ się a- 
kademicki hymn, przez kresowiaków z nad 

Dźwiny wzniesiony.... 

Gaudeamus igitur.... 
Raz jeszcze uściski dłoni St. Śl 

W WiRZE STOLICY. 
SPRAWA TUWIMA 

W piwnicznym teatrzyku rewjowym Qui 

Pro Quo występują obecnie Murzyni. Łamań- 

ce, wykrętasy, grymasy pierwszorzędne. 

Czego te czarne draby nie wyprawiają, a 

ich drabiny, jak przewracają białkami oczu! 

Nawet eunnuch by się złakomił. 
Czarni występują na białem tle, t. j., że 

przed nimi popisują się nasi, rodowici akto- 

rzy. Nędza z bidą. Zanudzają swą płaksli- 
wością, smętkiem, kabotyństwem. W yskrze- 
kują jakieś skecze, pieją pianissimo — wszy- 
scy wzdychają za kurtyną. Obecnie wyszły 

na jaw powody tej plajty: Juljan Tuwim, od 
lat generalny dostawca tekstów, najdowcip- 

niejszy autor rewjowy — zobowiązał się 

dostarczyć przyzwoite nowe teksty. 

Czekano, czekano — nic, Murzyni przy- 

jechali, premjery odłożyć nie sposób, musia- 

no aktorom dać stare ogryzki i wpędzić na 
scenę. Gdybyż to czarnulkom zabrakło kon- 
ceptu — ha! pogaszonoby wszystkie świa- 

tla, ogłoszono: flirt murzyński nocą w gro- 

<ie; potem: ważka murzynów na dnie kopal- 
ni węgla; na zakończenie: ciemności egip- 

skie w murzyńskiem wykonaniu, Oczywiście 

widzowie byliby uradowani z tak udanego 

przedstawienia, ale z białymi repertuarem nie 

jest tak łatwo. 
No i dyrektor Majde oddat pod rozpa- 

trzenie sądu połubownego swe powództwo 

6 wynagrodzenie z powodu zawodu Tuwi- 

ma. Sąd polubowny pod przewodnictwem 

Stefana Kiedrzyńskiego — powieścio-kome- 
djo-pisarza — przyznał słuszność Majdemu 

i skazał Tuwima na wypłacenie 10.080: zł. 

Dyrektor jest bardzo zadowolony: dostanie 

10 tysięcy, a rewja i tak poszła. Tuwim też 

się nie przejmuje: zaofiaruje swój dowcip 
Morskiemu Oku i w miesiąc odrobi swą: 

karę: 

NIEKULTURALNI RZEŹBIARZE 

Na Woli, za kościołkiem ma stanąć pom- 

nik bohaterskiego Sowińskiego. Magistrat 

ogłosił konkurs — około 50 mistrzów nade- 

słało modele — projekty; wystawiono je i 

pozwolono wszystkim oglądać. 
Niema się czem zachwycać, Generał jest 

w najróżniejszych pozach — jedna sztucz- 

niejsza od drugiej; naturalności za grosz, 

artystom się wydaje, że Sowiński pozował 

do filmu, efekt, patos. 

Można darować naszym mistrzom, że 

przystroili generała w ordery, turecką szablę 

i dali mu armatę — jak pieska — u nóg, 

ale złość bierze na jawną ignorancję i nie- 

chlujstwo umysłowe 

Nawet: dzieci wiedzą, 

starym, zniedołężniałym inwalidą o drew- 

nianej prawej nodze. Utracił tę nogę w 

kampanii z 1812 r. — przyprawiono. mu nie: 

zgrabną protezę, !ecz gruby drąg — taki 

normalny w owych czasach kikut. 
Tymczasem, niedorozwinięci. nasi rzeź- 

biarze w połowie, obdarzyli Sowińskiego 

prawą nogą — do lewej przytraczając mu 

drewno. jeden bęcwał, całkiem uzdrowił 

generała i sklepił mu dwie piękne negi. Na 
50 rzeźbiarzy — 25: nie ukończyło: [II-ciej 

klasy. 
Może i więcej, bo inni (co trafili z nogą) 

wyobrazili: sobie, że Sowiński był: dziarskim, 

młodzieńcem, pełnym. sił, animuszu, werwy... 

taki sobie: porucznik, co to biega za pen- 

sjonarkami i przypadkowo zabrnął na pole 

bitwy. F tacy artyści, co ulepią model, nie 

zajrzawszy wpierw do książki, nie spraw- 

dziwszy jak wyglądał ich bohater, preten- 
@а 40 nagród, zapomóg rządowych. Mie- 

wają nawet pretensje i utyskują na: ozięb- 

łość, brak zainteresowania szerszej publicz- 
ności. Ka. 

że Sowiński był 

  

Dziecko nie je 
Dziecko można przyzwyczaić do jedzenia 

i można je odzwyczaić. Im dłużej trwa okres 
t.zw. braku apetytu, tem trudniej potem do- 
prowadzić do tego, by dziecko przyjmowało 
konieczne dla rozwoju organizmu ilości po- 
karmu, Najbłędniejszą metodą jest stosowa- 
nie wobec dziecka przymusu, ponieważ wó- 
wczas jedzenie staje się katorgą, a każda 
potrawa przejmuje wstrętem. Sprawa braku 
apetytu, jeśli nie jest wywołana stanem cho- 
robowym, połega najczęściej па — гиретет 
negiiżowaniu smaku dziecka. : 

—. Mój wszystko zje, bo wie, że musi— 
chwali się mamusia swej przyjaciółce, któ- 
ra nie ma dostatecznej energji do wpojenia 
swemu synowi przekonania o owym „musie”. 
W pierwszym wypadku zahukane dziecko 

wtłacza w siebie znienawidzone potrawy bez 
pożytku dla organizmu, w drugim odzwy- 
czaja się od jedzenia. Zapytajmy się jednak, 
dlaczego nie zwracamy uwagi na smak dziec 
ka, na jego wymagania. Czy byłoby to, szko 

Panie i bridge 
‚ Czy zauważylyście, moje panie, że zna 
jomi wasi panowie, którzy zazwyczaj stara- 
ją się z zapałem okazać wam swoje wzglę- 
dy, 'w niektórych okolicznościach, nie kładą 
zbytniego nacisku na przebywanie w wa- 
zem towarzystwic? 

Okoliczności te —- stanowią oczywiście 
partje bridge'a. į 

Wtedy dzieje się rzecz następująca: zu 
pełnie niespodzianie opuścili was najpłomien 
niejsi wielbiciele i zanim zdążycie poczynić 
kroki obronne, już siedzicie przy stoliku spe 
cyficznie damskim, bez żadnego kawalera. 
Piękna suknia przepadła z kretesem To jest 
przynajmniej na resztę wieczoru straciła 
swoje znaczenie 

Nie oglądają jej zachwycone spojrzenia 
męskie, lecz przeciwnie — fiskują w spo- 
sób niezmiernie krytyczny zazdrosne oczy 
nadobnych dam. 

Wi pewriem zaś odd: aleniu zasiedli pa= 
nowie Świata. Bawią się znakomicie w 
„splendid isolation*. Wystarczają sobie wza- 
jemnie z dodatkiem dam pikowych i kiero- 
wych. 

O, pani, z piedestału bogini zeszłaś do 
nizin niepotrzebnego i pogardzonego parja- 
sa! 

Dlatego, że myślisz wyłącznie o flircie 
niedość wysoko dzierżysz Sztandar partner 
ki do bridge a. A jednak.. Przez zacho- 
wanie i dotrzymanie dziesięciu kardyna*- 
nych punktów — będziesz, o piękna pani, 
tak samo uwielbiana przy bridge' u, jak nią 
jesteś przy każdej insej okazji. Czy 
chasz chętnie rad?- 

1) W chwili, gdy sześć lew feży już 
na stole nie pytaj nagle, ocknąwszy się z 
głębokiego zamyślenia: „Co to jest właści- 
wie atu?" 

2) Kiedy wszyscy czekają z napręże- 
тет па to, jaki kolor zapowiesz, nie wyj- 
muj z torebki pudru, lusterka i pomadki do 
ust. by Świeżo pomalować przybladłe nie- 
co liczko. 

3) Wśród gry, -— nie pytaj sąsiadki © 
adres jej krawcowej (względnie magazynu,. 
gdzie kupuje kapelusze ) 

4) Kiedy już zapowiedziałaś kołor, nie 
pytai w taki sposób, jakbyś się właśnie o- 
cktrela ze snu: „Jak stoi gra?“ i nie cofaj 
gie ze słowami: „To w takim razie tylko 
dwa piki, jeżeli brakuje tylko dwóch do 
robra“: 

5) Nie zapominaj regularnie tasować 
kart i nie kładź ich na 'ewo od siebie, za- 
miast ra prawo. 

6) Jeżeli pytasz: „Czy mogę obejrzeć о- 
statnia lewe?" — nie korzystaj z uprzejmo- 
ści partnerów, by obejrzeć ostatnie  dzie- 
więć lew. 

7) Nie okazuj partnerowi niezadowołćnia' 
zapomoca  wzdychań i marszczenia' czoła,. 
jeżeli zagra nie taką kartą, jakiej oczekiwa 
łaś Widocznie nie ma on twego koloru, sko 
ro nie dogodził! 

8) Nie zapominaj ze swej strony , 
powinnaś pomóc partnerowi i nie myj 
że możesz poprawić błąd, mówiąc z czaru, 
cym uśmiechem: „ach, zapomniałam, że pan 
wolal karo!“ 

9) Nie bierz z powrotem rzuconej kar- 
ty, choćby ci na to wspaniałomyślnie po- 
zwolono, 

10) Nie żądaj, by stawka była zbyt ni- 
ska. Gra bez ryzyka jest dla mężczyzn 
nudna. Tak. samo, jak miłość bez ryzyka. 

Cóż robić? Ci mężczyżni już mają ta- 
ką naturę. A zresztą, połóżmy rękę na ser- 
cu i przyznajmy się szczerze: i my jesteśmy 

nielepsze. = 

    

że 

dliwem z punktu: widzenia wychowawczego? 
Czy przypadkiem smak dziecka nie jest po- 
ważną wskazówką potrzeb jego organizmu 
w danym momencie rozwojowym, „On jest 
bardzo łakomy. jadłby wszystko slodkie“.— 
oto najbłędniejsze zdanie pod słońcem. 

Dlaczego, zamiast doszukiwać się  nie- 
istniejącej wady, nie zbadać tego zjawiska i 
nie znaleźć właściwego rozwiązania. Nerwy 
smakowe u. dziecka są z jednej strony pe- 
wnego rodżaju barometrem, wskazującym 
na potrzebę organizmu, a z drugiej, o ile 
nie są odpowiednio zadawalniane, stają się 
hamulcem, powodującym zanik. apetytu. 
Pamiętając o tem, matka znajdzie właściwy 
sposób postępowania tembardziej, że niemał 
zawsze dżiecko pragnie słodyczy, A więc daj 
my mu je, gdyż i zadowolimy potrzeby or- 
ganizmu-i pobudzimy apetyt. 

Nie odmawiajmy szczypty cukru do mle 
ka zwykłego, czy zsiadłego, do wody, do 
owoców, do jarzyn. Zgódźmy się z tem, że: 
wiele potraw mięsnych nabiera lepszego. 
smaku: przy użyciu szczypty, cukru, Zdecy-. 
dujmy się na nienaruszanie dziecku naszych: 
pnięć smakowych, ono ma inne, dla  sie-. 
bie właściwe. Zerwijmy z przesądem, že 
słodka potrawa na początku obiadu odbiera: 
apetyt. Melony jadamy na: deser, a we Fran- 
cii jada się jako wstęp do obiadu, i kwe- 
stja, który. system lepszy. Wychowanie Me 
jest łamaniem indywidualności, ani narzu- 
caniem swoich poglądów. Dostosujmy swe 
postępowania do potrzeb dziecka. 

Dziecko nie je, bo dostaje potrawy, któ 
re obrażają jego zmysł smaku. Dziecko pra- 
gnie słodyczy to nie odmawiajmy mu: życio- 
dajnej szczypty cukru we wszełkich, możli- 
wych potrawach. - + 

— 
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Smok wileński urodził się w Wil- 
ie r. 1928. Nie jest znikąd  inporto- 

wańmym. ani z Krakowa, ani z. Wero-- 
my, ani z San Renno, ani z Honolulu. 
Począł się w dzień Oczyszczenia 
Najświętszej Panny, z inspiracji przed 
Cudownym obrazem. Inspiracja ta zy- 

_ skała najwyższą axceptację serc czy- 
_' stych młodzieży akademickiej, która 

moc trudów poświęciła, aby. myśl, 
zjawę, wizję oblec w dotykalny kształt. 
Młodzież ta pracowała przez kilka 
miesięcy ofiarowując bezinteresownie 
żar serc. Zjawienie się smoka na uli- 

_cach miasta było czynem, zdarzeniem. 
 Zmontowano uroczystośćjwbrew puzscz 
sykom,ludziom złośliwym, ludziom bo- 
jaźliwym, hyperkrytycznym, wreszcie 
ludziom bezbożnym. Ludzi obojętnych 
był legion, ci byli najgorsi. Egzamin 
wypadł zadowalająco, jak niektórzy 
twierdzą nawet więcej niż: dobrze. 

Nie będziemy ujawniali wszystkie- 
o co jest związane ze smokiem. 
rzyjdzie na to czas. Chcemy jednak 

rozjaśnić, co powino być rozjašnio- 
ne i co mieści się w samym założe- 
niu wileńskiego smoka. 

Cudowny Obraz Ostrobramski na- 
leży do czasów osobliwych w Wilnie. 
Z obrazem tym, gnezą tego obrazu, 

   

      

       

    

`2 powodu wileńskiego smoka 
(z przemówienia na Akademji dnia 26 kwietnia b. r.). 

jego zawieszeniem na murach* zwią- 
zane są osobliwe czasy, których -nie 
sposób jest nie poruszyć skoro się 
chce dotknąć duszy miasta, przeszłoś 
ci, która znajduje się nie w książkach 
a w naszem sercu. 

Każde zasłużone miasto na świe- 
cie a jak człowiek dzień swoich 
narodzin, potem wiek męski, nie ko- 
niecznie klęski. Tak było z Wilnem 
Starem. Długo rozwijało się dziecko 
pod opieką zamku.na górze Tur. Na- 
gle jednego dnia, odnalazło , bohater- 
ski wigor w sobie, spotęgowało w 
sobie jeszcze większe siły pod Jutro. 
Godzina była złowroga. ||| 

Trąbienie na zamku dało znac, że 
zbliżają się chmury szarańczy:  Tata- 
rzy przeprawili się przez Prypeć. W 
swym pochodzie na Wilno byli pod 
Kleckiem. Była to osobliwa godzina 
osobliwej próby, kiedy poraz pierw- 
Szy już nie zamek książęcy i sam 

wielki książę, ale i całe mieszczańst- 
wo miało stanąć do obrony miasta. 
Trzeba było pokazać że się jest god- 
nym  magdeburskich praw, źrenicy 
wolności miasta. Wielki książę prze- 
stał być niańką, trzeba było samemu 
teraz drogę znaleźć i zapalić w sobie 
żar miłości dła miasta, które było 

schedą ojców. Obywatele ocknęli się 
i przez noc znaleźli w sobie inwencje 
aby przygotować obronę. Mur ka: 
mienny zaczął dźwigać się w górę 
wśród nabożnego Śpiewania. Ziemia, 
drzewo, kamień wśród psalmów i mo- 
dlitw była przywożoną, aby urodził 
się mur z bramami, przy których po- 
sadzono wieże czy baszty. Obok sił 
cielesnych i. globalnych zaapelowało 
Wilno w tych dniach do sił wyższych. 
Św. Jerzy, który był patronem ksią- 
żęcego zamku w Gnieźnie, w Krako- 
wie, i który też na górze Tur miał 
swoję kaplicę, stał się teraz Aniołem 
Stróżem miasta. Przecież to ci sami 
Saraceni, Turcy czy poganie szli na 
Wilno, jak kiedyś skierowywali wan- 
dalskie watahy na ojczyznę Jeržego, 
.Kapadorję bliżej Kaukazu czy Selen- 
cję bliżej Cypru. Smokiem była hor- 
da tatarska z tysiąc głów i wycia pie- 
kielnego do którego przyłączył się 
gwizd czarta idący ze stepu. Wilno 
zrozumiało w mig, że sąświętości więk- 
Śze niż złoto, bakalje lub futra. Wsta- 
ło na równe nogi, zagroźona była bo- 
wiem, Patronka miasta, Bogorodzica 
której już kiedyś biskup Andrzej był 
oddał miasto pod najwyższą opiekę. 

Młodziutkie Wilno Olgierda i Ja- 
giełły było jeszcze dzieckiem. Prze- 
chodziło katastrofy, burze wojenne. 
Jakoś wracało do życia. Teraz nagle 
zmężniało. Są takie chwile, kiedy na- 

gle odzywa się dzwon i trzeba. zda- 
wać egzamin. Miał teraz organizm 
przetworzyć się na nowy. W handlo- 
мет  cielsku, bogatem emporyum 
miał pojawić się wigor męski, z nim 
serce dojrzałe, duch. W tych dniach 
osobliwych, szarańczy tatarskiej Su- 

nącej na Wilno, stanął twardo Anioł 

Stróż, jak w - celi Konrada przystał 
później przy więźniu, 

© Był na zamku wielki książę Alek- 
sander Jagielończyk, w pałacu bisku- 
pim Wojciech Tabor. Przy nich mie- 
szczanie, obywatele, podznakiem św. 
Krysztofa społem, bez kłótni. To by- 
ło właśnie. Wilno cudowne jak Floren- 
cja wyśniona Dantemu: Fiorenza, den- 
tro dalla cerchia antica.. si staoa in 
pace, sobria e. pudica, co znaczy 
Florencja żyła w murach starych w 
pokoju, wstrzemiężliwa i bogobojna 
Jak we Florencji owej i w Wilnie nie 
mizdrzyły się kobiety w lustrach i 
nie tonęły w powodzi koronek i 
chustek perłami bramowanych 
tak i w Wilnie były te czasy sobria 
e pudłca W tym to Wilnie polonizu- 
jącym się od Krakowa, biorącym w 
siebie dech wolności polskiej, pow- 
stało owo podniesienie ducha, którego 
stał się wyrazem św. Jerzy, żołnierz 
i smokobójsa. Hasło szło: Madonny 
bronić. Runąć na Saracenów, w Smo- 
cze oczy wbić swoje oczy. Z zaklęć 
wszystkich urodziła się godzina 

» 

osobliwa; zwycięstwo pod Klec- 
kiem. 

Oto jesi wiekuisty tytuł chwały 
Wilna: Kleck. Po nim przyjdzie Or- 
Sza. 

Dlaczego szwajcarskie każde dziec- 
ko może w swem sercu nosić sakral- 
ne: Morganten, Sempach, a my nie 
możemy znaleźć dla swojego dziecka 
w dawnem _ Księstwie  litewskiem 
Klecka i Orszy? 

Czy nie jest czas ostatni wprowa- 
dzić Kleck i Orszę doeserc, kamienie 
węgielne naszej przeszłości i prze- 
wietrzyć mózg, aby nie było w nim 
bibliotecznego historyzmu z którym 
dziś niewiadomo co począć? . 

Zamiast łuny i pożogi, zamiast 
grabieżymi mordów, zamiast morza 
krwi a potem pustyni idą duie kolo- 
rowe Wilna. Egzamin jest zdany. Na 
nogi staje Wilio Zygmunta Starego, 
potem Wilno Augusta i Barbary, po- 
tem Wilno Batorego. Crescendo pod 
gwiazdy zaczyna się od owego dnia 
wzniesienia kamiennego muru i ra- 
chunku w sobie już duchowego i 
strzelistego. Jakże by mogło być 
inaczej z miastem które me to swoje 
Palladium na murze, w baszcie i wie- 
ży, w miejscu najbardziej zagrożo- 
nem? 

Szukasz dziś w Wilnie tych cza- 
sów i masz je. Już kiedyś Kraszew- 
ski czy Baliński wskazał na Kościół 

' 

"smok w obrazie 

św. Jerzego, na pagórku i tarasie 
wysoko po nad ogrodami Radziwił- 
łów, gdzie też była puszkarnia. 

Wilno wystamiło Bożemu wojow- 
nikowi kościół ten swój Matki Bo- 
skiej z figurą smokobójcy w ołtarzu 
centralnym. Dziś z pierwotnego Koś- 
cioła nie zostały ani obrazy ani ot- 
tarze. Znikły dawne malowidła i rzeź- 
by z czasów Wojciecha Tabora. Wi- 
leński Donatello, który był rzeźbił 
wojownika z Kappadocji jest dziś nie 
znany, jego dzieło przepadło. 

Na sklepieniu manierą nieświeską 
wymalowano steny już nie z półgrec- 
ka jak za Aleksandra. Oczywiście jest 

i możesz w sobie 
połączyć rzeczy, snuć z nich wielkie 
czasy, 

Wilno dziękowało świętemu przez 
ten swój kościół, tę swoją sztukę, 
przez erygowanie form na miejscu 
wezwalia sw. Jerzego, z.czasów' nie- 
mal pierwszych miasta. Wdzięcz- 
ność jest zaklęta nietylko  Glińskich 
i Radziwiłłów ale mieszczaństwa tu 
na wzgórzu, nad mokradłami Koczer- 
gi i dolnej Wileńki. 

Serce w tobie dopowiedzieć po- 
winno wszystko, co kamień zdolny jest 
dopowiedzieć. Jakžež mogłoby być 
abyśmy mowy kamienia, w której jest 
zaklęta wdzięczność ludzka nie rozu- 
mieli, skoro rozumiemy tę inne mowę, 
choćby ze zwęglonych liści w kamie- 
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Program Archidjecezjalnego Kongresu Proces 0 3 miljony fr. w złocie 
Wdowa po Ś.p. Ks. 5. Radziwille contra Eucharystycznego w Wilnie 

w dniach 8, 
1. UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA 
Dnia 8 maja 1931 r, O godz. 15 (3 p.p.) 

Veni Creator i wystawienie Przenajświętsze- 
go Sakramentu w Ostrej Bramie, oraz prze- 

mówienie j. E. Najprzewielebniejszego Ks. sali Śniadeckich gmachu głównego Uniwer- był adjutantem Marszałka 
arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. 

tego, 

Odczytanie Błogosławieństwa Ojca Świę- 

O godz. 24 (północ). W ostrej Bramie 
Msza Św. Pontyfikalna, którą odprawi J 
ks. biskup Zygmunt Łoziński — kazanie na 
temat: „Życie 
odrodzenia 

Eucharystyczne, podstawą 
duchowego jednostki i społe- 

czeństwa” wygłosi j. E, ks. biskup Zyg- 
munt Łoziński. 

Dnia 9 maja, Od godz. 1, księża moga 
odprawiać Msze św. w kościele Ostrobram- 
skim i wydawać wiernym Komunię Św. 

Od godz. 7 do 8 i pół odbywa się na- 
bożeństwa z kazaniami dla  poszczegól- 
nych sekcyj Kongresu, a mianowicie: 

1. Dla sekcji Akcji Katolickiej w koście- 
ie Ostrobramskim o godz, 7. m. 30. Nabo- 

żeństwo odprawi i kazanie wygłosi ks. pra- 

łat Ignacy Olszański. 
2. D!a Podsekcji organizacyj religijnych, 

a) dla Krucjaty Eucharystycznej i Apostol- 

stwa Modlitwy w kościele św. Kazimierza o 

1
»
 

godz. 7 m. 30. Nabożeństwo odprawi i ka- 

zanie na temat: „Apostołowanie przez Eu- 

charystję' wygłosi ks. Jóżet Gołębiewski 
T. J. b) dla Tercjarstwa w kaplicy O.O. 
Franciszkanów przy ul. Trockiej 14 o godz. 

7 m. 30. Nabożeństwo odprawi i kazanie 

na temat: „Częsta Komunja św. w życiu 

tercjarza" wygłosi O, Gierard Domka. | 

3. Dla sekcji Miłosierdzia i Emigracyj- 
nej w kościele św. Michała o godz. 7. m. 30. 

Nabożeństwo odprawi ks, kan. Leon Žebrow 

ski, kazanie wygłosi ks. Superjor Jan Rzy- 
mełka. 4) Dla sekcji Młodzieży Pozaszkoł 
nej w kościele św. Jana o godz. 9 m. 30. 
Nabożeństwo odprawi ks. dyr, Franciszek 
Kafarski, kazanie wygłosi ks. dr. Walerjan 
Meysztowicz. 5) Dla sekcji Akademickiej i 
dła Inteligencji w kościele św. Anny o godz. 
7. m. 30. Nabożeństwo odprawi i kazanie 
wygłosi ks. Ignacy Świrski, dziekan wydzia- 
łu teologicznego USB. 6) Dla sekcji Soda- 
TU kaplicy Sodalicyjnej 0.0. Jezui- 

( 

charystycznym* wygłosi ks. 

zanie wygłosi ks. kan, prof. Antoni 
choński. 

O godz. 9-ej Msza św. Pontyfikalna w 
kaplicy Ostrobramskiej, którą odprawi |. E. 
ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz — ka- 
zanie na temat: „Eucharystja w życiu jed- 

i ks, kan. Leon nostki i rodziny” — wygłosi 
Żebrowski. 

© godz. 24 (północ) Msza św. Pontyfi- 
którą od- 

prawi J. E. ks. biskup Stanisław Łukomski 
kalna w kaplicy Ostrobramskiej, 

ielka 64) o godz, 7 m. 30. Nabo- 
żeństwo odprawi J.E. ks. biskup dr. Włady- 
sław Bandurski, kazanie na temat: „Matka 
Najświętsza wzorem pożycia z Jezusem Eu- 

Kazimierz Ku- 
charski T. j. 7, Dla sekcji Kół Eucharystycz- 
nych w Bazylice w kaplicy św. Kazimierza, 
o godz. 7 m. 30. Nabożeństwo odprawi i = 

9 i 16 maja 
ea p. rektor prof, Marjan Zdziechowski. 

7. Referat: na temat: „Eucharystja źródłem, 
osią i ogniskiem życia religijnego* wygłosi 

prof. dr. Stefan Glaser. 
O godz. 19 (7 wiecz.) odbędzie się w 

sytetu S. B. Akademja Sodalicyjna, w cza- 
sie której referat na temat: „Matka Naj- 
świętsza a Eucharystja* wygłosi p. dr. Zo- 
fja Muchtińska, poczem nastąpi uchwalenie 
rezolucji. 

Ciąg dalszy programu Akademji podany 
będzie w osobnych ogłoszeniach. 

Dnia 9 maja. O godz. 16 (4 p.p.) w Sali 
Miejskiej przy ul, Ostrobramskiej Nr. 5 dru- 
gie zebranie plenarne. 

Porządek obrad: 
1. Referat na temat: „Eucharystja źró- 

dłem i fundamentem Akcji D pod- 
stawą Ducha Apostolstwa“ wygtosi rek- 
tor prof. Czesław Falkowski. 2. Referat na 
temat: „Eucharystja a wychowanie na tie 
Enc. Piusa XI o wychowaniu  chrześcijań 
skiem* wygłosi p. dyr, Józef Stemier. 3. Prze 
dłożenie rezołucyj poszczególnych  sekcyj. 
4. Przemówienie marszałka i zamknięcie 
obrad. 

3. OBRADY W SEKCJACH I POD- 
SEKCJACH. 

Obradami kierują ich prezesi. 
1. Sekcja Akcji Katolickiej. Obraduje w 

sali miejskiej, przy ul. Końskiej Nr. 1 o 
godz. 11. 

Porządek obrad: 
1. Referat na temat: „Eucharystja a od- 

nowienie świata” wygłosi p. prof. Stanisław 
Cywiński. 2. Referat na temat: „Stan Akc 
Katolickiej wogóle a w Polsce w szczegól- 
ności* wygłosi p. prezes Jan Popowicz ze 
Lwowa. 3. Odczytanie i przyjęcie rezosucyj. 

A. Podsekcja dla organizacyj religijnych. 
a) Krucjata Eucharystyczna i Apostolstwo 
Modlitwy, b) Tercjarstwo. : 

Obraduje w 2-ch salach u 0.0.  Jezui- 
tów przy zauł, św. Kazimierza i O.O. Fran- 
ciszkanów ul. Trocka 14. 

Sala O.O. jezuitów o godz. li: 1. Refe- 
rat na temat: „Dzieci a Eucharystja* wy- 
gasi $. Helena Leśniewska, przełożona S.S. 
rszulanek w Czarnym Borze. 
W tej samej sali o godz. 12: 2. Referat 

na temat: „Apostolstwo Modlitwy a Eucha- 
rystja* wygłosi P. Waldemarowa Baronowa 
Weyssenhofiowa. Sala 0.0, Franciszkanów 
o godz. 11: 1. Referat na temat: „Euchary- 
sija a šw. Franciszek“ wyglosi O. Norbert 
Uljasz, Franciszkanin z Poznania, 

B. Podsekcja dla spraw socjalnych, 
Obraduje w sali przy ul. Metropolitalnej 
Nr. 1 o godz. 11. 

Porządek obrad: 
1. Referat na temat: „Eucharystja a lud 

racy“ wygłosi mecenas . Mieczysław. 
ngiel, 2. Referat na temat:  „Eucharystja 

jako środek do złagodzenia niedomagań so- 
— kazanie na temat: „Eucharystja, jako le- cjalnych* wygłosi p. dyr. dr. Kazimierz Ni- 
karstwo przeciw duchowi materjalizmu* — żyński. 3. Odczytanie i przyjęcie rezołucji. 
wygłosi ks. kan. Stanisław Jasieński. 

Dnia 10 maja. O godz. 9 uroczysta pro- 
cesja wyrusza z Ostrej Bramy i udaje się 
przed Bazylikę. 

O godz. 10 Msza św. Pontyfikalna, któ- 
.E, ks. arcybiskup metropolita 

Romuald Jałbrzykowski. Kazanie przed Ba- 
a Śmiałość 

przekonań religijnych, źródłem - odnowienia 
i aw wygłosi |.E. ks. biskup Stanisław. 

rą odprawi 

zyśiką na temat: „Eucharystja 

Łukomski. 
Uwaga: Natychmiast po Mszy św, - 

głosi przemówienie prezes Komitetu Organic 
Kongresu, J. E. ks. biskup Kazi- 

streszczenie 
e 
mierz Michalkiewicz i odczyta 

rezolucyj, 

stwa Przenajświętszym Sakramentem. 
2. OTWARCIE KONGRESU I ZEBRA- 

NIA PLENARNE 

5 Dnia 8 maja 1931 r. O godz. 16 (4 p.p.) 
z Sałi Miejskiej, przy ul. Ostrobramskiej 

nie płenarne. 

Porządek obrad: 

, 

1. Zagajenie wstępne prezesa Komitetu 
Organizacyjnego J. E, ks. biskupa Kazimie- 

Marszałka i rza Michalkiewicza. 2. Wybór 
Prezydjum Kongresu. 3. Przemówienie pro- 

i prezesa honorowego Kongresu ]. Е. 
ks. arcybiskupa metropolity Romualda  Jał- 
brzykowskiego. 4. Przemówienia powitalne. 
(czas przemówień przedstawicieli organiza- 
cyj ogranicza się do 2-ch minut). 5. Od- 

cz; tame porządku obrad. 6. Referat na te- 
* „Eucharystja a Duch Apostolstwa" 

angielskie 
RAKIETY „uż; i krajowe 
piłki, statki ; wszelkie prz у i ybory teni- sowe, za gotówkę i na raty, Be leca 
Skład Broni Wileńska 10. 

przy większych zakupach rabat 
Dla Klubów i czołowyca graczy 

specjalue warunki.     

S) czne powziętych eZ 
e Po przemówieniu nastąpi BSA 

nie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj- 
świętszemu Sercu Jezusowemu, oraz odśpie- 
wanie Te Deum i udzielenie Błogosławień- 

r. 5 otwarcie Kongresu i pierwsze zebra- 

Il. Sekcja Miłosierdzia i Emigracyjna, 
Obraduje w sali Śniadeckich w gmachu 
głównym U.S.B. o godz. 11. 

Porządek obrad: 
1. Referat na temat: „Eucharystja a do- 

broczynnošė“ wygtosi p, Baron Waldemar 
Weyssenhofi. 2. Korreterat na temat: „Eu- 
charystja a dobroczynność niewiasty - 
lickiej. W opracowaniu T-wa Pań Miłosier- 
dzia, odczyta p. Irena Komarówna. 3. Refe- 
rat na temat: „Eucharystja a życie religij- 
ne emigranta-wychodźcy wygłosi p. dyrek- 
a Józef za z Warszawy, DZE 
rat na temat: ,, się ma Zac 
łeczeństwo nasze na Wileńszczyźnie ae 
emigracji sezonowej, czy osadniczej, jak 
ją usposabiač i krzepić pod względem reli- 
gijnym i narodowym DE p. Józef Ba- 
ranowski kierownik P.U.P.P. 5. Odczytanie 
i przyjęcie rezołucyj. 

III. Sekcja Młodzieży Pozaszkolnej. 
Obraduje w sali Miejskiej przy ul. Ostrobram 
skiej 5, o godz. 11. 

Porządek obrad: 
1. Referat na temat: „Znaczenie Eucha- 

rystjj w wychowaniu i życiu młodzieży”, 
wygłosi p. Stanistaw Stomma, prezes Stow. 
M. A. „Odrodzenie”. 2. Referat na temat: 
„Młodzież skupiona około Eucharystji, to 
zadatek wiełkości Narodu i Państwa", wy- 

i p. Henryk Dembiński, prezes Bratniej 
Pomocy P,A.M. U.S.B. 3. Odczytanie i przy- 
jęcie rezolucji. 

IV. Sekcja Akademicka i dla Inteligencji. 
OE w auli Kolumnowej U.S.B. o godz 

-€j. 

Porządek obrad: 
1. Referat na temat: „Eucharystja w ży- 

ciu człowieka A wygłosi p. 
prof. Mieczysław Limanowski. 2. Referat na 
temat: „Praca Misyjna przez Eucharystję* 
wygłos prof. dr. Wacław Komarnicki, 
3. Korreferat na temat: „Praca Misyjna a 
Eucharystja* wygłosi p. prof. dr. Iwo Ja- 
worski, 4. Odczytanie i przyjęcie rezolucyj. 

A. Podsekcja Pedagogiczna. Obraduje w 
sali Kuratorjum Szkolnego przy ul. Wolana 
10 o godz. 11. 3   

niu, które dają obraz flory parę miljo- 
nów lat temu wstecz i mówią o sand 
genezie kamienia? 

Wilnianie, kult šw. Jerzego jest w 
nie može nie byč w Tobie skoro 

"był w sercach Ojców. Apelowano do 

2: 

męstwa  niezłomności _ smokobójcy 
do jego nieustraszności,  strzelistości 
wyruszenia na bestję. Litanje podno- 
tsiły się, a wraz 7 modliwą, serce har 
towało się i czyniło się jak z djiamentu, 
twarde i oporne. To jest ten regjonalizm 
nasz naj ERĄ , 
częty w nas. Wileńskie niebo nad wsz 
stkiem z chmurami i ostrzem spisy sło 
necznej, sunącej w zgęszczające się 
ciemnośsci. Dziś jesteśmy tacy mali, 
bezbożni, tacy jacyś ograniczeni. Nie- 
wołnicy maszyn, które za nas myślą, 
czują, cierpią. Serce degeneruje. Szar- 
pia nas nerwy i krytycyzm, toczy nam 
szpik w kości pacierzowej aż powsta-, 
ja bąble czy plamy na paznokciach. 
Poznasz zaraz biedaków, bo się odże- 
gnywują od siły wyższej, i nie chcą wie 
dzieć, O sile tej wyższej. 

Smok wileński jest niczem innem, 
jak wspomnieniem najwyższej grozy, 
która była kiedyś w dniach przejścia 
z dziecka w męża, nąd miastem. Gwoli 
Saracena, poganina była obrona. Smok 
KA ustach wszystkich, a światło 
znałazło się w sercach, skoro o! 
raźnie zobaczyły potwora. >= 

Pozwólcie zatem Wilnianie, że je- 
dną chwilę maleńką w roku poświęci- 

PO- ły w osobie świętego przekreślić, 
Y adoracje nasze, 

Я 

ordynatowi na 
Wileński Sąd Apełacyjny 

niezwykle ciekawy proces, wytoczony ог- 
dynatowi dawidgródzkiemu, ks. Karolowi 
Radziwiłłowi, przez wdowę po  księ- 
ciu Stanisławie Radziwille, który zginął 
na froncie w r, 1920, a który, jak wiadomo, 

ilsudskiego. — 
ks. Marję Dolores. 

Pozwany ordynat ks, Karol wydał był ks. 
Marji Dolores zobowiązanie, że w razie obję 
cia przez niego ordynacji z testamentu wy- 
płaci jej pół miljona franków w złocie, jako 

w majątkach ordynacji, oraz 2 i pół miljo- 
na fr. w złocie jej córce, wówczas nielet- 

Gdy ks. Karoł Radziwiłł objął urdynację, 
odmówił wypłaty z obowiązań i sprawa po 

W pierwszej instancji sprawa ta 
rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w 

Przedstawiciele pozwanego utrzymywali 
że zobowiązanie ks. Karo!a Radziwiłłą jest 

wiłłów nie przewiduje ani zwrotu wiana_ dla 
wdowy, ani też wyposażenia dla córki. Zre- 

stało wydane tylko na wypadek, jeśli ks. 
Karol Radziwiłł obejmie ordynację z mocy 

wa Radziwiłła. Jednak testament ten zaginął, 

a ks. Karol Radziwiłł objął ordynację po 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 

Placyd Jankowski (John of Dycalp)— 
życie i twórczość . zł 0— 

zwrot jej posagu, zużytego na. inwestycje 

niej, jako posag, należny jej po ojcu. 

szła do sądu. 
a Ea i Ro 

sku. 

bez znaczenia, gdyż statut rodowy Radzi- 

szta — tłumaczyli oni — zobowiązanie zo- 

testamentu, napisanego przez ks. Stanisła- 

1 Blałorusi—szkice historyczne zł. 6,— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
_x prot. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
pleskilego w Wlinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy I wałki wi- 

leńskich kolejarzy . ‚ 0.80 

Porządek obrad: 
1. Referat na temat: „O ideologji Poł- 

skiego Nauczyciela* wygłosi p, dyr. Józef 
Stemler z Warszawy. 2. Referat na temat: 
„O ideałach religijnych w wychowaniu wy- 
głosi p. dyr. Tadeusz Turkowski. 3. Refe- 
rat na temat: „Szkoła zakonna*, wygłosi 
p. prof. Marjan Massonius. 4. Referat na 
temat: „Eucharystja w życiu dziecka* wy- 
głosi p. dr. Wiesiawa Woyczyńska. 5. Od- 
czytanie i przyjęcie rezolucyj. 

V. Sekcja Sodałicyjna, Bierze udział w 
obradach innych sekcyj. 

4. ADORACJA PRZENAJŚWIĘTSZE- 
С0 SAKRAMENTU W OSTREJ 

BRAMIE 
W piątek 8 maja od godz: 15 (3 p.p.) 

przez pierwszą noc i w sobotę od godz. 15 
(3 p.p.) oprócz Duchowieństwa adorują 
Przenajświętszy Sakrament niewiasty. 
W sobotę 9 maja od godz. 15 (3 p.p.) przez 
drugą noc do godz. 9 rano w niedzielę ado- 
rują mężczyźni, 

5. PRZEDSTAWIENIA RELIGIJNE 
W piątek 8 maja o godz. 19 (7 wiecz.) 

w Sasi Śniadeckich U.S.B. odbędzie się 
„Akademja Sodalicyjna“. 

W sobotę 9 maja o godz, 19. (7 wiecz.) 
w sali Miejskiej przy ul. Końskiej. 1. urzą- 

dza Sodalicja św. Piotra Klawera przedsta- 
wienie pod tytułem „„Matka”, dramat jwi 5-ciu 
aktach, z życia św. Augustyna. 

Kino Miejskie przy ul. Ostrobramskiej 5 
wyświetla w dniach 8, 9, 10i 11 maja pod- 
niosły film p. t. „Głos sumienia", 

6. BIURO INFORMACYJNE I 
KWATERUNKOWE 

, Dyżury biura łącznie z Biurem ulg ko- 
lejowych, odbywają się na dworcu kolejo- 
wym w Wilnie (II peron). z 
„= W naci kwaterunkowych 

zgłaszać się należy przy uł. Metropelitalnej 
Nr. 1, tel. 7—83, iub przy ul. Mostowej 12, 
tel. 4—78. 

* 

_ Z okazji Archidjecezjalnego Kongresu 
Eucharystycznego odbędzie się w Wilnie, 
w dniach 8, 9, 10 i 11 maja b. r. Zlot Sto- 
warzyszeń Młodzieży Polskiej Związku Wi- 
leńskiego. 

* 
Komitet Wykonawczy  Archidjecezjalne- 

go Kongresu Eucharystycznego w Wilnie, 
zwraca się z uprzejmą prośbą do wszyst- 
kich związków, stowarzyszeń i organizacyj, 
które przez delegatów - swych zamierzają 
powitać otwarcie Kongresu w dniu 8 maja 

r. b. o godz. 16 (4 po poł.) w sali Miej- 
skiej, przy ul. Ostrobramskiej 5 o uprzednie 
zgłoszenie się w dniach 6 i 7 b. m. w 
dzinach od 9 rano do 3 po południu 
Nr. 7—83. ` 

„ Pėžniejsze zgłoszenia nie będą uwzględ- 
nione. Biz, S 

. Jednocześnie przypomina się, że przemó- 
wienia powitalne nie mogą w żadnym wy- 
padku przekraczać 2 minut. 

tel. 

ROAR O TORO JET ZEIT TROP TE R TRZA SPNOTZARET 
my smokowi. Skoro lud prosty na pla- 
cyku przed św. jerzym te swoje kwia- 
ty przynosi (ileż jest szkarłatu krwi, 
ileż bieli śnieżystej!), dlaczegożbyśmy 
tej swojej daniny nie mieli 23 kwiet- 
nia Świętemu erygować, na znak, że 
uwielbiamy niebiańskiego patrona, nie- 
złomnego księcia. Smokobójcę, jak go 
nasi ojcowie nazywali. 

Cóż on uczynił złego, przyjaciele 
bezbożnicy, że tak śliczait a nasz 

„kult nieskazitelnej i gromowładnej si- 
te 

zaszczepione przez 
krew matki. Moja matka była z Wilna 
i wraz z mlekiem zaszczepiła mi kult 
dla świętego, który nieustraszony śmiał 
wpatrywać się w bestję, na której wi- 
dok podnosiły się włosy na głowie w 
okropnej trwodze. 

„ Stajemy twardo przy wielkim patro 
nie i smoku na wiosnę. Z ducha mia- 
sta bowiem jest Patron i smok. Nie u- 
rodziły go foljały zakurzone, literackie 
majaki. Żadna Alraune nie była przy 
jego narodzinach, ani żaden enigmat 
indyczki po rozbiciu koguciego jajka 
w O9-ym roku życia. 

Harcerze—-młodzieży czysta, z 0- 
czami gorejącemi jak Patron. Serca 
wasze rozumieją, że piękną jest siła 
niezłomna, trybuna rzymskiego z Ka- 
padocji, do którego Ojcowie nasi wzno 
Sili swe modły. Oczy św. Jerzego uja- 
rzmiły smoka, cudowny wigor męskiej 

ręki błyskiem jednym uderzył. Cóż 
znajdziecie wyższego, skoro zło mą być 
zwalczone? Bez św. Jerzego nie byłoby 
bitwy pod Kleckiem, jak bez św. Kazi- 
mierza bitwy pod Orszą. 

W Wilnie było kiedyś teatrum San- 
cti Casimiri na ulicach. Homolicki po- 
kazał, że jest wnęka w katedrze z mi- 
sterjów Sancti Stanislai. Wiemy, że 
były pochody Canrist Chetophi. -Ktož 
udowodni, że wśród tych teatrów na 
ulicy nie było Teatru Sancti Georgi, 
zatem wojownika Chrystusowego? 

Zaś przy końcu mamy jeszcze je- 
dno do powiedzenia. Nasz smok to nie 
żadna rozrywka. To jest zdarzenie. Ja- 
ko zdarzenie ma serce i mózg, wolę, 
inspirację i ducha. Urodziła go mło- 
dzież. Ona złą siłę erygowała, aby uś- 
wiadomione było to co ma być uświa 
mione. 

„Tego roku zdano ze Smokiem w 
związku jeszcze jeden egzamin. Odłożo 
no smoka, trzeba było bowiem ruszyć 
nocy groźnej na Wilję, j walczyć z rze 
ką, która wezbrała. Jutro wrócimy 
do smoka na ulicach, dziś był smok 
na rzecze, straszny, groźny, śpieniony 
i syczący, okropnie żarłoczny, rozbe- 
stwiony nad miarę. 

Mieczysław Limanowski. 

    

Dawidgródku 

swoim ordynatem niešwieskim, ks. Albrech- 
tem, który zrzekł się spadku wobec czego 
wolny jest od wszelkich zobowiązan. wobec 
wdowy po ks. Stanisławie i jego. córki, 

W odpowiedzi na to rzecznik, ks, Marji 
Radziwiłłowej przytoczył szereg  dokumen- 
tów radziwiłłowskich z XVI: i XVII stulecia, __ 
z atórych wynika, iż wszyscy. Radziwiłło- 
wie zalecali jaknajsumienniejsze zwracanie 
długów i domagali się, aby ich małżonki nie 
byłv pokrzywdzone w. swych. wianach. * 

Na rozprawie rzecznik powódki zazna- 
czył, że tekst statutu. rodu: Radziwiłłów mó- 
wi w tej materji: 

„aby małżonki w wianach swych pokrzy- 
wdzone nie były i aby dziewkom posag i 
wyprawa były dane według włók, t.j. od sta 
włók licząc folwarkawie, osiadłe, szłacheckie 
i bojarskie 1000 zł. pol., a na liczbę litew- 
ską 400 kup groszy, wszystkim dziewkom, 
ileby ich było, a choćby jedna była, takiż 
posag ma być jej dany”. 

Ordynat na Dawidgródku ——argumento- 
wał adwokat — posiada około 170 tys. hek 
tarów, a więc jeden z największych mająt- 
ków ziemskich w Polsce i w całej Europie. 
Ongiś czasy były świetniejsze, gdyż według 
wyliczenia, posag wyniósłby sumę 1000. du- 
katów zł, pol., a więc na naszą walutę za- 
wrotną iłość miłjonów. Dziś suma ta redu-. 
kuje się i chociaż ordynat się wzbrania wy- 
płacić może się pocieszyć, iż córka była tyl: 
ko. jedna. 

becnie ogłoszony został wyrok. Sąd 
Apelacyjny przychylił się do skargi powo- 
dowej i zasądził w całej pełni powództwo 
ks. Marji Radziwiłłowej. 

Skład sądu stanowili sędziowie: Maliń- 
ski (przewodniczący), Illaszewicz + Dudzin- 
Ski. 

Ze strony ks. Karola Radziwiła wystę- 
powali adwokaci: Sawicki i Daszkiewicz 2 
Warszawy oraz Rodziewicz z Wilna, ze 
strony ks. Marji Radziwiłłowej adwokaci: 
Oderteld, Neufeld i Rymowicz. 

Ks. Marja Radziwiłłowa jest córką Do- 
1ainika Radziwiłła z Balic, przez matkę spo- 
krewniona jest z książętami d' Agramonte, 
szwagierką jej jest ks. Renata, córka Stefa- 
na Habsburga z Żywca. Pozatem ks. Marję 
Radziwiłłowa łączą bliskie węzły pokrewień- 
stwa z domem zdetronizowanego rodu Bour- 
bon-Parma z Sycylji. 

SZOPKA POLITYCZNA 
W TEATRZE „LUTNIA* 

Trochę szopki. więcej kabaretu. 
Kukiełki ukazują się jedna po drugiej 
na szarem tle kotar małej scenki szop- 
kowej, śpiewają, gadają, odchodzą, 
aby ustąpić miejsca innym, —- przesu- 
wają się, jak w kalejdoskopie. 

Dowcip — lłteracko - kabaretowy: 
czasem ordynarny, częściej złośliwy. 
Wiersz zgrabny (znać wprawną rę- 
kę!), dykcja zakulisowych aktorów — 
bez zarzutu. 

„Trudno mówić o Szopce politycz- 
nej, gdyż nie tworzy ona zwartej ca- 
łości i zanadto lekceważy stronę wido 
wiskową. 

Nasuwają się porównania ż Szop- 
ką akademików wileńskich. 

Warszawska szopka bezsprzecznie 
góruje nad wileńską, pod względem 
literackim (nic dziwnego!), imponuje 
dykcją aktorów i doskonałem opanowa 
niem techniki operowania lalkami. 

Lalki w Szopce warszawskiej są 
wyjątkowo żywe: ich ruchy są zhar- 

  

monizowane ze słowami oraz pełne hu- skiej, który odbędzie się w dniu 8 maja br. Wi!na, ufhieszczonej starożytnym 
moru i wyrazistości: 

Co do samego wykonania lalek, 
Sżopce warszawskiej już można  za- 
rzucić wielką nierówność w traktowa- 
niu zadania: są lalki - karykatury, nie- 
raz świetne, jak... wileńskie lalki p. 
Godziszewskiego, — są jednak j próby 
ścisłego portretowania, zwykle nie- 
udo!ne. Pod jednym względem Szopka 
warszawska ustępuje wileńskiej —pod 
względem  dekoracyjności i Śmiałego 
wyzyskania trzechplanowej sceny. 

. Szopka powinna być nietylko zbiór 
kiem wierszowanych „kawałów*, wy- 
głaszanych przez mniej lub więcej cie- 
kawe lalki, ale-i widowiskiem, mają- 
cem w sobie świeżość i bezpośredniość 
prymitywu. 

W Szopce warszawskiej tej świe- 
żości i szczerego humoru brak. 

Dlatego też może się ona podobać 
— i nawet bardzo, ale pozostanie tyl- 
ko deklamowanym numerem „Cyruli- 
Ка“ lub popisem kabaretu lalek. 

Może śmieszyć, -- wzruszyć nie po- 
trafi. wch. 

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dałszy ) 

  

A nazajutrz komisanci... 

Patrzą Kurjer na dwie strony 
Wydrukowai list Cierpiałły, 
List. krytyczny, oburzony. 

  

  
Po spełnieniu obowiązku 

Najął barkę pan Cierpiałło. 
Przez wezbrane Wilji flukty 
Jak Kolumbus sunie śmiało. 

(D. C. N.) 

B. posłowie komunistyczni skazani 
NĄ. OSIEM: LAT 

Wyrokiem : Sądu: Okr. w Wilnie z 
daia 14 stycznia rb. skazani zostali, za 

rozpoznawał stryju na mocy porozumienia się z bratem działalność komunistyczną czterej po- 
słowie białoruscy: j. Gawryluk, |. 
Dworczanin, P:. Krńczyuk:; F. Wołyniec 
-— ma 8 lat ciężkiego wiezienia każdy, 
oraz ich pomecnicy: Szt. Žytkiewicz, 
Į. Mičko, M. Ostapczuk i P. Pietkun 

na 4 lata ciężkiego: więzienia oraz 
M. Tarasiuk į B. Łukaszyk — na 2 
łata twierdzy. 

Chodziło tu o działalność komuni- 
styczną zakrojoną na szeroką skalę, a 
prowadzoną pod płaszczykiem legal- 
nych organizacyj, 

Zbieg z więzieni 

WIEZIENIA CIĘŻKIEGO й 
Główną komórką tej organizacji był 

t.zw. centralny Sekretarjat Białoruskie- 
go Klubu Poselskiego w Wilnie oraz 
sekretarjaty powiatowe. 3 

W dniu wczorajszym Sąd Apela- 
cyjny rozpoznał ponownie tę sprawę i 
w rezultacie wyrok został zatwierdzo- | 
ny z wyjątkiem części dotyczącej Żyt | 
kowicza, który został całkowicie unie- 
winaiony. 

Obronę b. posłów wnosił adw. Du- 
racz z Warszawy, pozostałych adw. 
Sukiennicka. я 

a Antokolskiego   
ujety na granicy litewskiej 

Przęd kilku dniami z więzienia wojskowego na Antokolu uciekł po | 
zmyleniu czujności straży dezerter 1 p.p. Sucharski. 

Narazie, pościg za zbiegiem, niedał rezultatów i dopiero wczoraj po-- 
licja wileńska otrzymała wiadomość z Suwałk, że w pobliżu granicy na tytm | 
odcinku, Sucharskiego aresztowano w momencie gdy chciał przekroczyć na 
terytarjum litewskie. Ujęty dezerter zostanie przywieziony do Wilna. 
  

    

    Letnie obuwie brezent., prunelki, 

  

KRO 
ŚRODA 
Dziś $ w. s. g. 3 m. 33 

Jana w Oleju! 
jutro 

Domiceli 

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

х 4в 5. М, Э1 & 

Ciśnienie Średzie w mm. 761 
Temgersturs średnie -l- 20 

Temperaia'e uajwyższa -|- 26 
Temperatura najniższa -- 14 
Opad w min. — 

Wiatr: połudn.-zachodni 

Tendencja: lekki wzrost 

Uwagi: pochmurno pogodnie 

— Od Redakcji. „Niezależna Try- 

buna Akademicka". Po zreorganizowa- 
niu działu młodzieży akademickiej w 
naszem piśmie, od dnia jutrzejszego, 
każdego czwartku będziemy 

Z. $. & 6 m. 58 

  

umiesz- 

czać głosy akademików p.t. „Niezależ- 

na Trybuna Akademicka". 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody, P. woje- 

woda Ka wczoraj przedstawicieli Związ- 
ku Młodzieży Polskiej w Wilnie mjr. Pilcze- 
wskiego, komendanta Związku i zastępcę se- 
kretarza generalnego p. rnarda usiec- 
kiego), Przybyli oni, ażeby zaprosić p. woje 

na zlot stowarzyszeń młodzieży pol: wodę 

z okazji płerwszego archidiecezjalnego koń- 
gresu AE OE Działalność Związ- 
ku Młodzieży Polskiej w Wiinie obejmuje 
cały teren woj. wileńskiego, cztery powiaty 
woj. nowogródzkiego i cztery powiaty bia- | 
łostockiego. 

— 0 trzynasta pensję, Ministerstwo 
spraw wewnętrznych nadesłało okólnik do 
wojewody, w którym zawiadamia, że !wy- 
płacanie pracownikom komunalnym za 
móg w postaci t.zw. 13-ej pensji, w zasadzie 
pozbawione jest podstawy prawnej. Skoro 
bowiem ustawa o uposażeniu funkcjonarju- 
szów państwowych i wojska nie przewiduje 
wypłacania tego rodzaju zapomóg funkcjo 
narjuszom aństwowym, a rozporządzenie 
Prezydenta Rzec: itej z 1924-go roku 
dostosowuje uposażenie pracowników komu 
nalnych do uposażenia urzędników państwo 
wych — to i pracownicy komunalni tego ro- 
dzaju zapomóg otrzymywać nie powinni, a 
postanowienia, zawarte w rozporządzeniu o- 
dostosowaniu uposażenia pracowników — Ко- 
munalnych do uposażenia funkcjonarjuszów 
państwowych są bezwzględnie obowiązują- 

e 
Poza normalnem  uposaženiem — ргасо- 

wnicy komunalni otrzymywać mogą tylko 
wynagrodzenie za wykonanie prac dodatko 
wych lub zapomogi z tytułu nieszczęśliwych 
wypadków. 

Co się tyczy wypłacenia t.zw. 13-ej pen- 
Ssij, minist, tołerowało to w latach ubieg- 
łych, a miało to pewne motywowanie w 
ówczesnych warunkach ekonomicznych 

W miarę jednak stabilizacji cen — przy- 
znawanie EW rodzaju zasiłków straciło u- 
zasadnienie. konkluzji powyższych wywo 
dów minist. spraw wewnętrznych uważa za 
dop,uszczalne przyznawanie tylko indywidu- 
alnie pracownikom komunalnym wynagrodze 
nia za prace dodatkowe i zapomóg z tyfiłu 
nieszczęśliwych wypadków, . lub wydatków 
nadzwyczajnych, niezależnych od woli pra- 
cownika. 

MIEJSKA 
— Wydział elektryczny w nowym lokalu. 

W dniu 11 bm. Wydział lion” będzie 
nieczynny ze względu na przenosiny biur 
Wydziału do Elektrowni Miejskiej, ul. De- 
Z = ; KA с 

dnia 12 maja br. wszelkie sprawy będą 
załatwiane wyłącznie w biurach Elektrowni 
Miejskiej tel, 24 i . 188. 

SAMORZĄDOWA 
— W. sprawie wymiaru tku grunto- 

wego w pow, wooden) W myś! roz 
porządzenia Rady Ministrów, przypadająca 
na obszar powiatu mołodeczańskiego w wo 
jewództwie wileńskiem ogólna suma podat- 
ku ntowego zostaje określona w przecięt 
nych wysokościach, ustalonych w kwocie 
0,60 zł. z jednej dziesięciny, gruntów upraw 

. nych, łąk, ogrodów i sadów -i 0,12 złotego 
z jednej dziesięciny przestrzeni leśnych, błot 
nistych i pastwisk. 

— Pożyczki dla samorządów, Komisja 
przy Banku Komunalnym przyznała: z ko- 
munralnego funduszu pożyczkowo - zapomo- 
gowego krótkoterminowe pożyczki  samo- 

rządom: pow. Zw. komunalnym: lidzkiemu— 
70.000 zł. brasławskiemu — 10.000 zł, oraz 
gminie miejskiej Lida — 20.000 zł. 

PRZEMYSŁ I HANDEL 
— Z lzby Przemysłowo - Handłowej w 

Wilnie. Na posiedzeniu Związku Izb Przemy rem do Trok, podczas której ) 
słowo - Handlowych iw. Poznaniu zaaprobo- kazał niezwykłą sprawność, zapewniając 
wane zostały uzgodnione w Komisji Między 

ELEGANCKIE OBUWIE 
„POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIA* 
W. Nowicki, Wilno, ul. Wielka 

plecionki, 
wygodne niepiekące i nie niszczące nóg deptaki dziurkowane. 

SKŁAD KONFEKCJI, galanterji i trykotažy. 

    

  

spacerowe damskie, męskie 
i dziecinne wyrobu 

30 
sandałki, wycinanki i bardzo 

NIKA 
izbowej główne wytyczne i uzasadnienie no- 
welizacji przepisów, dotyczących Funduszu 
Bezrobocia. jednocześnie Zjazd polecił - 
bie Wileńskiej jako autorce projektu, opra- | 
cowanie, w porozumieniu z Izbą Urzędującą | 
odpowiędniego memorjału do władz. я 

ROZNE | 
— Pismo p. wojewody do dyr. A, Zel- 

werowicza. P. wojewoda Kirtiklis wysłał do | 
p.dyrektora Zelwerowicza w dniu jubileuszi 
30-letniej pracy artystycznej następujące pi-| 
smo: 

W dniu, kiedy upływa 30 lat ed ge 
rozpoczecia przez Wielce Szanownego Pana | 
Dyrektora wytrwałej i upamiętnionej wielo | 
ma sukcesami artystycznemi pracy na niwie 
teatru polskiego, przesyłam serdeczne po 

AE i najlepsze życzenia na przysz- | 
OSC. 

Wysiłki Pana Dyrektora, jako kierow! 
teatrów wileńskich, przyczyniły się w wybii 
nym stopniu do ożywienia i podniesienia ki 
tury artystycznej w szerokich warstwach S| 
łeczeństwa wileńskiego, za co w dniu ju 
leuszu proszę przyjąć ode mnie słowa p 
wdziwego uznania. — P. o. woj. Kirtiklis. | 

sobiste. Przybył do Wilna d 
tor departamentu Ministerstwa  Spra 
dliwości dr. Stanisław Warmski, prezes 
wnego zarządu SUP, aby wziąć udział 
walnem zebraniu wileńskiego koła Stowa 
szenia Urzędników * Państwowych, 

-— Poświęcenie statui św. " 

sztoia. W poniedziałek dn. 4 maja od= 
był się akt poświęcenia przez przewie=] 
lebnego księdza kanonika Adama Ku- 
leszę, proboszcza parafji kościoła Św 
Ducha, figury przedstawiającej Šv 
Krzysztofa, będącego w herbie miasta 

3 wy” czajem na rogu domu  margrabiny 
Umiastowskiej, przy zbiegu ulic Troc- 
kiej i Zawalnej. : 

Piekna ta figura jest dziełem zna- 
nego w Wenecji artysty  rzeźbia 
Lorenzetti profesora królewskiej 
demji Sztuk Pięknych, wykuta z nad 
zwyczaj trwałego kamienia dalmackie- 
go z którego są zbudowane odwieczne | 
pałace w Wenecji, jest prawdziwie ar-| 
tystyczną ozdobą naszego  miasta.| 
Przykład podobny ze wszechmiar ji 
godny naśladowania dla wskrzeszeni 
dawnej tradycji, gdy prawie każdy d 
naszego miasta posiadał  jakikolwiek| 
emblemat religijny nad swoją bramą | 
wejściową. CA 

— Dyrekcja Wydawnictw Państwov 
uzupełniając swe poprzednie zarządzenia 
wiadomiła Izbę Przemysłowo - Handlową 
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Wilnie, iż przy nadsyłaniu przez spółki al 
cyjne ogłoszeń o walnych zgrom ach, | 
oraz bilansach do „Monitoru Polskiego, mo- 
żna, zamiast całkowitych wyciągów z reje- 
stru handlowego, nadsyłać odpis. odnośnego 

    

ustępu rejestru, dotyczącego aktualnych peł | 
nomocnictw do podpisywania zarządzeń | 
członków zarządu spółki akcyjnej. Odpis ta | 
ki winien być zaświadczony' w b | 
u notarjusza. Nieczytelne podpisy winny 
powtórzone pismem maszynowem. — 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 130 Środa Literacka. Dzisiejsza 4 

da Literacka poświęcona będzie za 
niom współczesnego teatru w Niem 
Prof. Stefan Srebrny po powrocie 
szego pobytu w Berlinie podzieli si 
(Dalszy ciąg kroniki na stronie 

Saurer na;ulicach Wii 
Wczoraj pojawił się na ulicach V 

NeE e pI Saurera_ spro 
ny. dla przez u £ 

cesję. autobusową firmę A = Ą R 
imponującym  zew- 

m 
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Wóz ten. swym 
nętrznie wyglądem wzbudził sensację 
publiczności, która skupiała się koło  sa- 
mochodu, komentując sobie w różny sposób 
jego ukazanie się na ulicach miasta. _ 

. Wóz demonstrowany wczoraj w Wi 
nie należy do tego samego typu wozów, 
re uruchomić zamierza, w razie otrzym 
koncesji, Arbon. Jest on przedewszys 
znacznie od tamtych większy, mieści 
wiem 28 osób, zapewniając wszystki. 
sca siedzące. = 

Oferowane przez Arbon Wilnu auto 
posiadają 24 miejsca siedzące. 

Próby dokonane z okazowym — мо 
Sauerera wypadły na jego korzyść, . Zdo 
on pomieścić się swobodnie w najwęższ 
nawet uliczkach tras linij autobus,, co w. 
stawieniu z ACC iż jest ou zne 
nie większym wozów  proponowan 
Wilnu na stałe, zdaje się przekreślać oba 
co do tego, że autobusy Sauerera są wob 
warunków terenowych Wina zbyt duże. | 

W godzinach popołudniowych @ 
firmy Arbon inż. Kuncewicz zaprosił p 
stawicieli prasy na małą voice a 

órej samochód 
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dącyn: wygodę i komfort. 
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Akcjapomocy powodzianom 
  

Posiedzenie Kom. Wykonawczego pomocy powodzianom 
W poniedziałek dn. 4 bm. w Urzędzie Wo 

jewódzkim odbyło się pod przewodnictwem 
p. gen. Żeligowskiego posiedzenie wyko- 
nawczego komitetu pomocy ofiarom powo- 
dzi. Na posiedzeniu tem ustałono wytyczne 
prace komitetu oraz omówiono szereg spraw 
organizacyjnych. Sekretarz komitetu  dyr. 
Biernacki złożył sprawozdanie z dotychcza- 
sowych prac komitetu, zaś dyr. Wysocki 
sprawozdanie kasowe. Postanowiono pawio- 
łać komisję kwalifikacyjną, złożoną z na- 
czelnika Jocza, dr. Małeszewskiego, prezesa 
 Uniechowskiego, dyr. Biernackiego i Z. Ru- 
szczyca. , 

Komisja ta, obejmująca swą działalnością 
teren m, Wiina, opierając się na orzecze- 
niach wydziałów opieki społecznej i komi- 
sji sanitarno - technicznej magistratu, bada- 
jącej wysokość strat, decydować będzie O 
przyznawaniu zapomóg i dotacyj poszkodo 
wanym. Komitet wojewódzki będzie rozdzie 
lał globalne sumy komitetom oświatowym, te 
zaś same zajmą się rozdziałem sum między 
poszkodowana ludność. Prezes Czerwonego 
Krzyża zobrazował przebieg prac, prowadzo 
nych przez Czerwony Krzyż, polegających 
głównie na dokarmianiu głodnych. 

Woj. Kirtiklis z uznaniem podkreślił ini- 
cjatywę komitetu organizacyj kobiecych, zor- 
ganizowania Tygodnia na powodzian w dn. 
od 10 do 17 maja, Na skutek polecenia, wy 
danego przez p. wojewodę pp. starostom, ty 
godnie powodzian urządzane będą w całem 
województwie. Uchwalono powiołać  komi- 
sję rewizyjną i zwrócić się z prośbą o ucze- 

stnictwo w tej komisji do p. prezesa okręgo- 
wej Izby Kontroli Państw. Pietraszewskiego, 
prezesa Kognowickiego, dyr, Swiąteckiego, 
p. Kruka, dyr. Miśkiewicza, dyr. Maculewi- 
cza, dyr. Siemiradzkiego i dyr. Materskiego. 

Na wniosek prezydenta miasta postano- 
wiono udzielić m. Wilnu 10000 zł. z sum ko 
mitetu do wyliczenia się na prące, związa- 
ne z utrzymaniem w stanie sanitarnym stu 
dzien i z osuszeniem mieszkań. 

— Tydzień zbiórki na rzecz powodzian. 
Staraniem połączonych organizacyj kobie- 
cych będzie w dniach od 10 do 17 maja u- 
rządzony w Wilnie Tydzień zbiórki na rzecz 
powodzian. Program tygodnia przewiduje 
szereg imprez Oraz zbiórki uliczne. Szcze- 
gółowy program ogłoszony będzie w dniach 
najbiiższych, o jednym tylko można już te- 
raz zapewnić, że wszystkie zamierzenia idą 
w tym kierunku, ażeby każdy bez wyjątku 

  

groszową nawet ofiarą przyczynił się 
do ulženia doli powodzian. Przy ma- 
sowej tylko ofiarności = Komi- 
tet Tygodnia osiągnie rezultaty, które umo- 
żliwią okazanie wydatnej pomocy poszkodo 
wanym przez powódź. Niechaj każdy pa- 
mięta, że najmniejszy datek przynosi pomoc 
ofiarom powodzi. 
— Karaimi na powodzian. Hachan karaim 

ski Seraja Chan Szapszał nadesłał na ręce 
p. wojew, ofiarę w kwocie 100 zł. na rzecz 
powodzian, donosząc. równocześnie p. wo- 
jewodzie, iż polecił zarządzić we wszystkich 
kienesach karaimskich zbiórkę składek na 
powodzian. 

mi wrażeniami z widzianych w stolicy Nie- 
miec nowości teatralnych. 

Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp mają 
wie, sympatycy i wprowadzeni go- 

cie. 
— 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, wybory no- 
wych członków, 2) profesor dr. Z. Or- 

łowski : Zdrojowiska po!skie. 3) Doc. dr. 
T. Wąsowski: Wpływ odmy sztucznej i 
wyrwania nerwu  przeponowego na prze- 
bieg gruźlicy krtani, 

— Wileńskie Koło Związku Bibijoteka- 
rzy Polskich. We czwartek, dnia 7 maja b. 
r. © godz. 8-ej wiecz. w gmachu Uniwersy- 
teckiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się ze 
branie członków Koła z porządkiem dzien- 
nym: Sprawozdanie delegatów z doroczne- 

go zebrania delegatów Kół Związku, 
— Zebranie Fowarzystwa _Bibljofilów. 

We środę( dn. 6 maja.o godz. 7 wiecz od- 
będzie się w Dziekanacie Wydziału Sztuk 
Pięknych U.S.B. przy ul. Uniwersyteckiej 3 
ogólne zebranie członków, na którem w czę- 
ści pierwszej po odpowiedniem przemówie- 
niu prezesa „zostanie wręczona p.prof. Ru- 
szczycowi pamiątkowa ulotka, zaś w czę- 
ści drugiej będzie miał miejsce ilustrowa- 
ny przezroczami referat p. prof. M. More- 
lowskiego p. t. „„Żródła twórczości sztycha- 
rza nieświeskkiego końca XVI wieku, Toma- 
sza Makowskiego". 

Wprowadzeni goście mile widziani. 
— Zarząd Koła Pol. Mac. Szk. im, T. 

Kościuszki w Wilnie, ul. Turgielska 12 po- 
daje do wiadomości członków, że w dniu 
17 maja r. b. o godz, 5 (17) po poł. odbę- 
dzie się walne zgromadzenie członków Ko- 
ła z porządkiem dziennym: 1)  zagajenie, 
2) sprawozdanie zarządu z działalności za 

rok 1930 — 31, 3) sprawozdanie kasowe, 

2 sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) u- 
walenie budżetu na rok 1931—32, 6) wy- 

bór nowego zarządu, 7) wybór delegatów 
na zjazd T-wa Pol. Mac. Szk. 

: TOWARZYSKA 
— Dancing Towarzystki. Centrala Opiek 

Rodzicielskich Śr. Zakł. Nauk.aurządza Dan- 
cign Towarzyski u Czerwonego Sztraka' (ul. 
Mickiewicza 14) w sobotę dn. 9 maja r. b. 

Początek o godz. 11 wiecz. Wstęp 2 zł. 
akad. 1 zł. 

Dochód przeznacza się na kolonie letnie 
dla młodzieży szkół średnich. я 

IEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś ka- 
pitalna „Wróżka i adwokat“ F.  Molnara, 
współczesna komedja, która zdobyła sobie 
na wczorajszej premierze rekordowe powo- 
dzenie; zarówno dzięki wesołej, pełnej dow- 
Cipu i finezji treści, jak i dzięki koncertowej 
grze zespołu z dyr. Zelwerowiczem, Kamiń- 
ską, Severinówną, Jaśkiewiczem, Kreczma- 
rem, oraz Wasilewskim w rolach głównych. 
Od dnia dzisiejszego widowiska w obu tea- 
trach Roi się będą o godz. 8.30 wi, 
|; — Teatr Miejski w „Lutni”. Dzisiejsza 
premjera „Pieśniarzy  Ghetta". Dzisiejsza 
premjera „Pieśniarzy Ghetta" wywołała w 
Wilnie zrozumiałe zainteresowanie. Autor, 
będący zarazem wybitnym reżyserem, oraz 
zasłużonym propagatorem arcydzieł żydow- 

  

KAZIMIERZ LECZYCKI 

_„BWUBZIESTY 
(powieść) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

W gruncie rzeczy więc każdy z 
dowódców poszczególnych odcinków 

_ amy zmuszony jest do działania na 
własną rękę według najstarszej na 

" świecie teorji odwrotu: instynktu za- 
chowania oddziału. Sierżant Wierzbic- 
ki oarzuca wkrótce za przykładem ka- 

_ pitana wszelkie teorje podręcznikowe 
i staje się czemś w rodzaju żywego 

_ modelu t..zw. „dobrego przykładu”. 
Musiał więć stoczyć 'przedewszystkiem 
najcięższą t najtrudniejszą z walk woj- 
ny manewrowej, walkę z własnem znu- 
żeniem. Musiał zwyciężyć wszechpo- 
iężną, kosmiczną siłę snu, którą mąci 
„trzezwość umysłu mocniej od naj- 
mo”niejszego alkoholu, skleja powieki 
w tyrałjerze, na warcie, w zasadzce... 
z bestją, która wżera się w człowieka 

przy każdem zaniechaniu ruchu! Cza- 
iowricą, która opada na siodła za jeź- 

dźcem... prowokatorką, która może 
splatać język, spowodować  niebez- 

"pieczny rozkaz, wywołać objaw nie- 

dbalstwa w chwili najkrytyczniejszej. 

Jeszcze trudniejszy obowiązek ocze 

kuje go w dziedzinie moralnej. Musi 

starać się okrywać / jaknajstaranniej 
swói pesymizm życiotwórczą mierzwą 

optymizmu. Musi robić oczekiwanie 

1eze*w na Niemnie, Bugu i Narwi. Mu- 
"si zapewniać niedobitki szlachty. księ- 
ży, inteligencji, jako tako poopierza- 

ne w ciągu roku, a teraz zrywające 
się z rozpaczą do jeszcze jednej włó- 
częgi, że przyjdą tu jeszcze, chociaż 
on sam wierzy, niekiedy tak, a niekie- 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłła 

skiej literatury dramatycznej — osobiście 
kieruje próbami, Najwybitniejsze siły nasze- 
go Teatru, zajęte są w tem przedstawieniu, 
odtwarzając charakterystyczne typy ze spo- 
łeczeństwa żydowskiego. Akcja, osnuta na 
tle prawdziwego zdarzenia, toczy się czę- 
ściowo w Wilnie, częściowo zaś w prowin- 
cjonałnem miasteczku. Wynikające z akcji 
śpiewy religijne, oraz rodzajowe, wykona 
specjalnie zaangażowany chór głównej sy- 
nagogi. W akcie Ill-cim solo na skrzyp- 
cach wykona p. M. Szabsaj. Arcyciekawa 
ta sztuka zapowiada się jako jeden z więk- 
szych sukcesów. sezonu. 

Premjera zaczyna się o godz. 8 m. 30 w. 
Dyrekcja teatrów zawiadamia, że bilety 

zniżkowe i kredytowane jiważne będą jedy- 
nie do dnia 16 b. m., po tym terminie zaś 
zostaną unieważnione, 

— „W nocy ze środy na czwartek” na 
przedstawieniu popołudniowem. W nadcho- 
dzącą niedzielę, dnia 10 b. m. ujrzymy w 
Teatrze na Pohulance o godz. 3 m, 30 po 
poł. po cenach zniżonych doskonałą sztukę 
Leo Lenza „W nocy ze środy na czwartek”. 
Arcyciekawa ta sztuka ukaże się w niedzie- 
lę nieodwołalnie po raz ostatni. 

— „Szopka polityczna 1931 r,“ na przed- 
stawieniu popołudniowem. Ciesząca się u 
nas ogromnem powodzeniem „Szopka poli- 
tyczna* ukaże się jeszcze w niedzielę, dnia 
10 b. m. w Teatrze „Lutnia* o godz. 3 m, 
45, oraz o godz. 5 m. 45 po poł., po cenach 
zniżonych. Dowcipne teksty i piosenki pró- 
ra Hemara, Lechonia i Tuwima, oraz arcy- 
komiczne kukiełki, wiykonane przez znanego 
karykaturzystę Jerzego Zarubę, wywołują 
salwy śmiechu na  rozbawionej widowni. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Przygoda Tilli 
Heljos — Moje słoneczko. 
Hollywood — Pod dachami Paryża, 
Światowid — Czerwona szabla 
Casino — Pieśniarz Paryża. 
Pan — Męczennica. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od d. 3 do 4 

bm. zanotowano w Wiłnie wypadków 50, w 
tem opilstwa i zakłóceń porządku publicz- 
nego 8, kradzieży 6, przekroczeń przepisów 
administracyjnych 23. 

Nieudane kradzieże. Na szkodę Kopeć 
Zofji (Horodelska 2) nieznani sprawcy za- 
pomocą oderwaria lufcika dostali się do jej 
mieszkania i skradli damską garderobę war- 
tości 600 zł. Skradzione rzeczy znaleziono 
pod rampą lidzką (stacja towarowa Wilno) 
i zwrócono poszkodowanej 

Również z ogrodu obokt posesji domu 
nr. 43 przy ul. Pióromont na szkodę Brzeziń 
skiej Anny została dokonana kradzież 3 
krzaków piwonij, wartości 30 zł. Ustalono, 
że kradzieży tej dokonała Sosnowska Marja 
(Przyjaźń 3) u której w czasie rewizji skra 
dzione krzaki zostały odnalezione i ziwróco- 
ne Brzezińskiej. 

— Podrzutek. W pošesji domu nr. 5 
przy ul. Nowa Alėja zrialeziono  podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 1 miesiąca, któ 
rego umieszczono w przytułku Dzieciątka Je 
ZUS, 

— Usiłowanie samobójstwa.  Roguńska 
Anna (Szopena 2) w celu pozbawienia się 
życia wypiła esencji octowej, Została ura- 
towana. 

dy inaczej. Musi popełniać tysiące 
drobnych niesprawiedliwości i krzywd, 
mus zabierać prowjant, ostatnią ży- 
wiołę, podwody i przewodników, aże- 
by jaknajskuteczniej zwalczyć prze- 
strzeń, która wysypuje mu wciąż pia- 
sek z worka, działa na liczbę. jak 
słońce na śnieg wiosenny, zcze:niały 
w bruzdzie. 

3 
Suchy, kilkuwierszowy papier, zawie- 

rający obowiązek „niezwłocznego sta- 
wieria sie przed“ w... wobec odwoła- 
nia wszvstkich urlopów. nie wzbudził 
s duszy Romana Nawrockiego żadnej, 
głębszej opozycji. Może poprostu dla- 
tego, że zwykła kolejka stanów psy- 
„chicznych, powtarzająca się regular- 
nie co każdy postój, doprowadziła go 
właśnie do tęsknoty za nowym posto- 
iem. Nie przyznawał się coprawda do 
recydywy  „cygaństwa”,.. sam ze 
sobą grał nawet dość chętnie znuże- 
nie...... tęsknotę do życia czasowo 
osiadłego... (rok, dwa).. chęć posia- 

dania ładnej kochanki i niebrzydkiego 
mieszkania w kraju niezagrożonym 
przez „peril rouge“, ale w głębi du- 
szy tęsknił już do nowego postoju!... 
do powiększenia liczby niewiadomych 

w swoim losie. . 
Poszedł tedy natychmiast do swo: 

ich gospodyń załatwić rachunki pie- 
niężne i powiedzieć im o swoim odjeź- 
dzie. Madame — sennora — mama 
taadowała się w głębi duszy, že ci 
poczciwi bolszewicy przecinają tak 
radykalnie flircik jej starszej córki z 
kto wie, czy nie niebezpiecznym, a w 
każdym razie egzotycznym „cztowie- 
'kem Europy. Mademossille — senno- 
rita Juana oświadczyła, że jest dumną 
z odiazdu swego wakacyjnego cheva- 

* nej ruchomości, należących 

SŁOWO 

RADIJO wi .EASAIE 

ŚRODA, DN. 6 MAJA 
11.58 — Czas, 
12.05 — 12.50 Muzyka taneczna (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. 
14.50 — 15.15 Radjokronika z Warszawy 
15.30 — 16.10 Odczyty dla maturzystów 

z Warszawy. 
16.10 — 16.15 Kom. dła żeglugi z War. 
16.15 — 16,45 Audycja dla dzieci z War. 
16.45 — 17.15 Program dzienny i kon- 

cert dla młodzieży (płyty). 
17.15 — 17.40 „Dlaczego nie możemy 

zrobić złota” — odczyt z Warsz, wygł. inż. 
Z. Kacprowski. 

17.45 — 18.45 Pół godziny muzyki tane 
cznej na harmonji w wyk. Zygmunta Wajn- 
berga. 

18,45 — 19.00 Chwilka strzelecka. 
19.00 — 19.25 „Po!łskość powiatu brasta 

wskiego“ — odczyt wygł. Otton Hedemann. 
19.25 — 19.40 Kom. tow. gimn. „Sokół* 
19.40 — 19.55 Pras dzien radj z Warsz. 
19.55 — 20.00 Program na czwartek. 
20.00 — 22.10 Tr. koncertu z Londynu. 
2210 — 22.30 „Ze świata radjowego** — 

pogadankę wygłosi Alfred Daun, 
22.55 — 24.00 Kom. i muzyka taneczna 

z Warszawy. я 

Ofiary 
STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM S. A. 

  

Stan z dnia 4. V. rb. zł. 8.761.10 
Wpłacono w dniu 4. V. rb.: 
Zygmuntostwo Ruszczycowie 50.— 
Marja Weglenska. 20.— 

Wpłacono w dniu 5. V. rb.: 
Pracownicy Wileńskiego Banku 

Ziemskiego 
RE i Kazimierz Tarłowscy 100— 
„N. 5— 

Marjan Wolbek 50.— 

Stan na dzień 6. V. zł. 9.236.10 

— Qiiary na powodzian. Do wileńskiego 
komitetu obywatelskiego niesienia pomocy 
ofiarom powodzi wpłynęły następujące skład 
ki: JM. rektor prof. dr. Januszkiewicz — 
100 zł,, dyr Bunimowicz — 1000 zł. K. Mon- 
kiewicz — 20 zt., „Nowy Kurjer“ Poznai— 
110 zł., dozorcy domów 11 zł. 50 gr. JE ha- 
chan %araimski —100 zł., pracownicy za- 
rządu l-go Oddz. Rach. DOK w Wilnie — 
40 zł. 25 gr. pracownicy drukarni państwo- 
wej w Wilnie — 44 zł. 10 gr., pracownicy 
Zakł. Przem. hr. Tyszkiewiczowej — 50 zł., 
dyr. departamentu administr. MSW. na ręce 
p wojewody wileńskiego 50 zł, Helena hr. 
Tyszkiewiczowa — 100 zł. 

NA POWODZIAN 
Od p. Heleny Woronko 10 zł. 
Zofja Kossowska zł. 3. 

. Składamy na powodzian 25 zł. (wyraź 
nie dwadzieści pięć złotych) zamiast kwia- 
tów na jubileusz dyr. Al. Zelwerowicza — 
Związek Zawodowy Literatów Polskich w 
Wilnie. 

Klasa V-ta państwowego gimnazjum im. 
ks. A. U Czartoryskiego dla uczczenia 
imienin p. Ferensowej, ofiarowuje, zamiast 
kwiatów, na powodzian 10 zł. 

Ч ; R 
Ti ML 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 

rewiru, Władysław Cichoń, mający siedzibę 
w Wilnie przy ulicy Góra Boufałłowa nr. 19 
m. 1, na zasadzie art, 1030 UPC obwieszcza 
iż w dniu 19 maja 1931 roku od godziny 
10-ej rano w Wilnie przy ulicy Wąwozy nr. 
9 odbędzie się sprzedaż z licytacji publicz- 

do dłużnika 
Kirjana Fiedorowa, składających się z domu 
drewnianego, krytego blachą na rozbiórkę, 
oszacowanych dla licytacji na sumę zł. 472 
na zaspokojenie pretensji Franciszka Walic- 
kiego. * 

Komofnik sądowy 
; (©) Wł. Cichoń, 

SIANA YYY НУЕ 

Folwark" Gam w winie * 
obszar 52 ha, wraz z zabudowaniami 
w obrębie m. Holszany. Dowiedzieć się: , 
Folw Lntómszczyzna, poczta Holszany 
H. Galperyn, lub Wilno, ul. Piłsudskie» * 

go 8 m. 1. 

  

      

—QOkradziony przez przy 
godną znajomą. Downar-Zapol- 
skiemu Piotrowi (Połocka 8) podczas po- 
bytu w restauracji „Bar* przy ul. Niemiec- 
kiej 20, skradziono 86 zł. Kradzieży tej da. 
konała Wołkońska Jadwiga, u której w 
czasie rewizji skradzione pieniądze odnale- 
ziono i zwrócono poszkodowanemu. 

— Porzucone dziecko. W bramie domu 
nr. 2 przy ul, Młynowej znaleziono dziecko 
w wieku 2 lat płci męskiej, które umieszczo 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

lier na przedmurze chrześcijaństwa. 
Słowa „przedmurze chrześcijaństwa” 
wymówiła przytem ze specjalnym pa- 
tosem, którego zresztą nauczył ją sam 
Roman. Madeniossille — sennorita 
czuje się szczęśliwą, posiadając swego 
rycerza na najbardziej  zagrożonyn 
Lastjonie kultury zachodniej. Zato 
młodsza Hiszpaneczka  rozpłakała się 
po ludzku wybękując, że Polska i Hi- 
szpanja są siostrzycami z walki w 
obronie katolicyzmu i dlatego odjeż- 
dzający rycerz jest jej starszym bracisz 
kiem. Podczas, kiedy jej ukochany ku- 
zynek walczy w Marokko przeciwko 
inwazji afrykańskiej, monsieur Roman, 
którego bardzo, bardzo.... lubi!! „dzie 
walczyć z inwazją azjatycką. I znowu 
wydało się Nawrockiemu, że to jego 
własne powiedzonko powraca doń, 
jak bumerang. 

Po tych słowach madane-sennora- 
mama, spostrzegła z niepokojem, - 2е 
wyraźny sentymencik do pięknego cu- 
dzoziemca wyrósł nietylko w serc! 
starszej cćrki, ale i młodszej. To też 
przycisnawszy z ulgą głowę odjeżdża- 
jącego napewuo do nadmiernie pul- 
chnego łona i zakreśliwszy krzyż nad 
jego głova. pobłogosławiła go na 
smiertelna walkę z pćril rouge. Wpraw 
dzie perił nie zagraża jeszcze bezpo- 
średnio Hiszgunji, brorionej przez n*- 
bożrość i Pireneje, ale notre „chere 
France, notre deusieme Patrie, może 
się znależć wrazie aljansu czerwonej 
Rosji z różowemi Niemcami w obli- 
czu nowego niekezpieczeństwa. Ludzie 
tak waleczni, jak Polacy, nie powin- 
ni dopuścić, ażeby prześliczny, cho- 
ciaż trochę grzeszny Paryż uległ po- 
wtórnemu zagrożeniu. Najwyższą ran- 
gą Cywilizacji zachodniej jest Śmierć 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3, 

Kasa czynną od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. 

Od dnia 5 do 7 maja 1931 r. włącznie będą wyświetla: e filmy. 

„PRZYGODA TILLI"*"""" w aktach. W rolach główuych— Loułsa 
Trazenda. Chester Conylin. 

Nad program „Rycerze przestworzy komedja w 2 aktach. 
Cena biletów: Parter 60 gr. Balkon 30. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
UL Wileńska 38 

Tel. 526. 

Ceny zniżone. 

  
Wiosenny przesój śpiewno-dźwiękowy! Fiim tysiąca radości! Najulubieńsza paca kochanków 

JANET GAVNOR i CHARLES FARREL w ostatniej 

ROJE $ŁORECZKO 
oraz ostatnie nowiny dżwięk. „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone. Pocz, o g. 4,6,8i 10,15. , 

swojej triumfalnej kreacji 
Zachwycający miłosny film śpiewno-dźwiękowy. 
Bajeczna wystawa. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 

Wkró!ce największe arcydzieło Konrada WVeidta „Ostatnia kampanja".F3 @ 
  

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOD' 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 
„Foxa“. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś dawno oczekiwany największy sukces ekranów paryskich 

POD DACHAĄI PARYŻA 
‚ i POLA ILLERY. Przesubtelny dowcip sytuacyjny. Film, który oczaruje, olśniewa, zachwyca i wziusza. 

Piosenki z fiimu „Pod dachami P«ryża* będzie Śpiewać całe Wilno. Nad program: Dodatek i tygodnik dźwiękowy 
Na 1-szy seans ceny zniżene. 

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

  

BŹWIĘKOWE KINO 

CGIING 
Po raz pierwszy w Wilnie! Największy dźwiękowo- 

śpiewny tln p. PIEŚNIARZ PARYŻA 
W roli głównej bohster filmu „PARADY MIŁOŚCI: 
bliczności MAURICE CHEVALIER. — Nad program: 

ulebieniec  pu- 
Wszechświatowy 

  

  

  

  

  

WIELKA 47. tai. 15-41 dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o godz. $, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy 
seans ceny Zniżone. 

Dziś poraz pierwszy cz BAGE Potężny dramat życiowy w 10 wielkich aktach. 
KINO w Wilnie i Tragedja niewinnie posądzonej, według , utworu 

Wiktoryna Sardau, ilustrujący tęsknotę matki zmuszonej do porzucenia ukochanego dziecka. Film o silne! ięci 
a „P A B= dramatycznem. Film który wzrusza każdego widza. Film, który zostawia leis na całe życie. Finiekocdowego 

© Wtelka 42 powodzenia, W rol. gł. Franceska Bertini. Warwick Ward, Simone Voudry, Fritz Kortner i in. Orkiestra symion. 
Ceny od 40 gr. _ Początek o godz. 3-ej w dnie świąt, o godz. 1-ej. 

"TORE | - =: 

EKARZE э Maitresse 
[LEKARZE K. Sokołowski francaise d'un caractć- > 5 t k » - 5 R ty GEODEZYJNE 

Chor. skórne i we- 
neryczne. 

ul. Wileńska 30, m. 14. 
Przyjm. od g. 9—12 r. 

5-7 w. 

o 
LOKALE 

Mieszkanie 
do wynajęcia 4 pokoje 
z kuchnią. Połocka 14, 

m. 4. 

meblowany ze wszel- 
izbach Tięczdpioło kiemi wygodami inie- 
i 9 krępującem wejściem 

we, Wileńska ® _ ой 04 zaraz do wynajęcia 

r. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu о- 
szowego. Micklewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 

woje 9—2 i 5—8, 
Tel. 15-64. 

    

Br. Kenigsbera 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

- Od 9—12 i 4—8 

re gai, sans caprices 
et pen  exigeantes, 
cherche une candition 

pour 66 

"Potrzebna 
ochmistrzyni 

dobrze znająca gospo- 
darstwo folwarczne. 
Oferty przyjmuje Biuro 
Rachunkowe S. Gąsio- 
rowskiej, Wilno ul. Mi- 
ckiewicza Nr. 8. 

Potrzebna 
wykwalifikowana 

i praktyczua niania do 
małego dziecka. Swia- 

dectwa wymagane. 
Zgłaszać. się Portowa 
8 m. 3 do godziny 10 
rano i od 3 i pół do 4 

M 

  

  

KZ 114 — 8. Te.  Beliny 5 m. 14. i pół po południu. 

PREKĖS ъ wuwawaziaw g POSZUKUJjemy 
[akuszerkij,,.. okół „RÓŻNEJ, wspómika niekrępujący, m posiadającego kapitał 
GRZEREREZESZEZEZRECZC | sody. Wileńska 32, około 20.000 zł. i po- 

AKUSZERKA m. 5. Obejrzeć od 3—7 Sprzedaje się siadłość ziemską w 
ŚMIAŁOWSKA ZE A я pobliżu stacji kolejo- 

kó PLAC jedna dzies. przy wej, przy  gospodar- 
oraz Gabinet Kosmety- Po į nl. Kalwaryjskiej 162. stwie róde i owo- 

czny, usuwa Zmarszc?: jo wynajęcia zauł, Ś-to 
ki, plegi, wągry, łapież, Jerski 43 m. 10 
brodawki, karzajki, wy- 

Dwór wiejski padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

przyjmie letników po 
pięć zł. dziennie. Ta- 

i KOSMETYKAJJ tarska 17m. 3, od 1—4 
pp. i 8 wiecz. 

  

GABINET Letnisko pension 
y w maj. Cerkliszkach 

1 1 pół klm. od kolei 
LECZNICZEJ i miasta Święcian. 

.3 pociągi dziennie. 
ai © i „MC o a Ładna _ miejscowość, 

dużo owoców i jarzyn 

Urod Sie Adres: Ceikliszki, Świę- 

je, dosko- ciany Skrz. poczt. 10 
mali, odświeża, usnwa 2 
jej skazy i braki. Masaż 

i POSADY | 
twarzy i ciała (panie, 
Sztuczne opalanie cery) 

Posady 
10—8. Karbowego — pisarza 

Wypadanie włosów i 
łupież. Najaowsze zdo- 

poszukuje do majątku 
kawaler. wiadectwo. 

bycze kosmetyki racjo- 

Kalwaryjska 69 m. 2 
@0ГЕ ВЫг 

Зд’ш'‚и„дш‚ш‘ Wykwalifikowana | 
le przyciemnia henną ireblanka- 

i reguluje. Maquillage. wychowawczyni 
Gabinet Cedi6 
Kosmetyki 
Leczniczej 

RACJONALNĘ 
KOSMETYKI 

    

u ь 
Codziennie od g. 

W Z. P. 43. 

  

  

dy od 

J. Hryniewiczowej. od 5 do 8 lat na wy- 

18'm.9.jazd do majątku. Wia- Г a Nr 

7 domości w Administra- kończeniu e g z a m in. unieważnia sięj ul. WIELKA Ne 

Przyj. w g. 10-1i4- W. Z. Р. № % cji „Słowa* 

w obronie rasy łacińskiej 
Pc wyczerpaniu sentymentaljów na 

stąpiło zaproszenie na diner, podczas, 

którego Nawrocki, jak każdy Polak 

zagranicą, próbował oczywiście lek- 
kiej propagandy. I matka i córki rea- 
gowały na to tak, jak przeciętny Polak 
na opowiadaniasa Nicaragua, czy Qua 
temali. Od czasu do czasu dyskretne 
ziewnięcie, plus pobłażliwy uśmieszek 
+ zw. wyższej kultury, mówiły mniej 
więcej tak: mój drogi, jesteś miłym. 
przystojnym chłopcem, masz śliczne 
oczy, mówisz poprawnie po francu- 
sku i po angielsku. Należysz do tej 
samej klasy społecznej co i my i jeź- 
dzisz tą samą klasą. Dajże nam świę- 

ty spokój ze swoją pays natale, skoro 

iny zapomniałyśmy o Hiszpanii dla ka- 
iiery we Francji. Tembardziei, iż je- 

żeli ziemię, w której kiedyś nie zacho- 

dziło słońce, zna cały Świat, my o 
swojej wiemy tylko tyle, że leży 
gdzieś pomiędzy Berlinem i Biegunem. 

Fo spacerze come il faut i odpro- 
woczeniu pań do domu, Roman wró- 

ci! jeszcze na plaže. Hurtownia zdro- 
wia pomimo spóźnione; nory nie była 
jeszcze zupełnie pusta. Kilka par in- 
walidzkich eksploatowato 
dziny nasyconegc podobno ozonem 
czasu, jakie. pozostawało do wczesne- 
go pójścia spać. 

Nawrocki usadowił się obok zna- 
„omej pary małżeńskiej, powitany obo- 
jętnem skinieniem glowv przez pana i 
mnici obojętne przez panią majoro- 

wą. Wkrótce pomiędzy bardzo miłą 
parą wybuchła lekka sprzeczka na 
temet kolizji pomiędzy przepisami hi- 
gjeny, a pięknem oceanu. Wkońcu 
zwycieżyła bigjiena i młoda pani z wy- 

7 dobremi rekomėnda- towaroznawstwa, — an- 

cjami, poszukuje posa- gielskiego, Irancuskie- 

zaraz do dzieci go, niemieckiego, piso- legitymacię U. S. B. na 

te pół go- . 

Dowiedzieć się: Wileń- 
ska 15, m. 3. 

Bryczka 

cowem, z zabudowa- 
niami o kwadraturze 
do 200 metrów nada- 
jącemi się na zakład 
przemysiowy przetwo- 

  

do sprzedania ul Za- ‚ 
rów owocowych i na- 

pana L 2 Kratoyaia białowych. Szczegóło- 
we oferty dla A. = 

‚ - rosimy kierować do 
Do sprzedania: Wileńskiej Ajencji Re- 
Kilka samochodów w klamowej — Wilno, — 
dobrym stanie, 2 moto- Wielka 14, tel. 12-34 
cykle, opony samocho- (informacje od 9 do 11 
dowe, maszyny  turbi- rano). 
nowe, młynek śrutow- 
nik, pianino, fortepjany — 
meble stołowe i salo- 
nowe, serwis angielski, 
elektrolux, kasy ognio- 
trwałe i t. LOM- 
BARD ul. Biskupia 12. 

  

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć pianina 1 tortepiany 

kursy łachowo -koi€S- nowe i używane na 

pondencyjne im. prołe- raty, Kijowska 4—10 

sora Sekułowicza. War- H. Abelow 

szawa Żurawia, 42. Kur 
sy wyuczają listownie: 

buhalterji/rachunkowo- „ 

"ści kupieckiej, kore- 
spondencji handlowej, 
stenogratji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, 
pisania na maszynach, 

    

ZGUB:; 
EEE 

Zgubioną 

wni, gramatyki polskiej imię Witolda tBorow- 
ekonomji. Po u-i skiego za Nr. 54013 

  

Żądajcie prospektów. 

1aźną niechęcią poprowadziła męża do 
domu. ° 

„lak to dobrze, że ja jeszcze nie 

estem dla nikogo ciężarem — рошу- 

Slał Nawrockil.. WW miare tego jak 
brzeg pustoszał, coraz bardziej nie 
chciało mu się wracać.. rasy Ocea- 
diczne biły wciąż o skały, zmieniając 
całe jego życie wewnętrzne w jedno, 
harmonijne odczitcie. Mostki estetycz- 
ne, przerzucone pomiędzy skałami. by- 
ły ustawicznie zalewane. oślizgłe i nie- 
bezpieczne. Z cliwilą kiedy jakiś cień 
ludzki ukazał się na jednym z nich, 
Nawrocki poczuł się zobowiązanym do 
ostrzeżenia. 

Cień zatrzymał się i w milczeniu 
wysłuchał jego głosu... potem ruszył 
dalej. wybierając najniebezpieczniej- 
sze przejścia. Nawrocki wymówił kil- 
kakrotnie madame i szedł za niezna- 
iomą, początkowo z pobudek  altrui- 
stycznych, a potem zwykłych! : 

Wkrótce znaleźli się oboje w ma- 
łym nakoiku skalnym, bez dachu o 
jednej ścianie z wątłej barjery ciem- 
ności i słonych pian. Wówczas do- 
piero Nawrocki poznał po głosie ma- 

jorową. Wytłumaczyła mu bez trudno- 
sci, że chodzi o te półgodziny czasu 

że morze dziś jest bardzo . piękne. 

Nawrocki, odpowiedział jej w tym sa- 
myrc stylu! 

Ale ławka izolowana od  stronv 
morza i lądu, była dziś wolna od pa- 
rek i samotników. Jeszcze kilka słów 
zbyteczno — zaczepnych i wyko- 
rzystanie sytuacji. Jeszcze kilka ru- 
chów obronnych na deser dla sumie- 
nia... i ramiona, które odpychają sta- 
ją się rainiongimi, które pieszczą!!... 

Nowe szczęście kapitana Nawroc- 

IECZYSŁAW 

Wilno, ul. 

RYSUNKOWE 

LAC 
POLECA 

po cenach fabrycznych 

ТЕЛМО 
Mickiewicza 24. Tel. 161 

  

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin | $-ka 
Spółka z ogr. odp. ы 

Wiine, ul Tatarska 20, dom wiasgy 
Istnieje od 1843. ` 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 

łóżka niklowane i angielskie, kreden- 

sy, stoły, szaty, biurka, krzesia dęba- 

we it. p. Dogodne warunki i na raty. 

HopoeUśE (Ą STOR 
Gwarantewany Środek zabezpieczający od 

wilgoci i przeciekania wody do nabycia 

„D.H. M. Jankowski 
Wilno — Św. Jańska 9. 

O©DBCEISKI 
radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 
znak ochronny Sfinks 

wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie -59, 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych; - 

  

   

  

   

    

   
            

       
      

       

   

      

  

    

     

    

       

  

       

  

   

     
TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGED JI MA- 

TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą", na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

  

kiego oznaczane potocznie jako „Ca- 
dzienne spotkanie* trwało tylko trzy 
dni. Uprzejma prefektura w Bordea- 
nie wpłynęła na zaprzyjaźnione i pod- 
bite konsulaty i Roman otrzymał wi- 
zy niestety z bezprzykładną szybko- 

ścią. 
"A słonisty czmik powtórzyło się pra- 

wa postoju, redukujące zazwyczaj 
miodówe miesiące dla miodowych go- 
dzin. Oczywiście zanadto już był do 
tego przyzwyczajony, ażeby cierpieć. 

Odczuł to jak drobne ukłucie losu, 

jak przelotny ból zębów, który tak i 
tak musi ustać po pewnym czasie. 

Nowy postój, jak zwykle niepewny i 

niebezpieczny, począł już oddalać w 

przeszłość teraźniejszość. 
Był zwykły czarowny zachód słoń- 

ca, kiedy okno wagonu w którem 

stał Nawrocki żegnało się z nadmo- 

rzem,. Ogromna, czerwona półtarcza 

szukała swego łoża za Atlantykiem. 
Pługi ogniste wyszły już na Ocean i 

zabierały się do orki bezkresnych, 

czerwonych bruzd. Przedwcześnie za- 

palone światełka okrętów, udających 

się z Bordeanie do portów hiszpań- 
skich, do Lizbony i dalej świeciły na 

wielkim, czerwonym stepie, jak złate 

monety, wyrzucane z wnętrza i toną* 

ce co chwila: za -zasłonami z gór wod- 

nych. Na dalekim zamorzu migotało 

coś co chwila i gasło, jak Światełko 

w Oknie dworu, strzegącego swoich 

pól i łąk. Cudzy Świat stawał się te- 

raz dziwnie bliskim i wchodził na 

rozstanie do duszy włóczęgi, jako coś 

co własne, swoje i przynależne. 

(D. ©. №) 
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