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- (prawa zmienności traktatów 
Wobec tego, że pragniemy za- 

chować Połskę w obecnych obszarach 
i nie my, lecz nasz sąsiad zachodni 

pragnie zmiany granic, polsk: dyploma 

cja staje na gruncie istniejących trak- 

tatów, mniemając, że tą drogą zachce: 

wamy naszą irtegralność terytorjalną. 

Nie jest to jednak środek skuteczny 

dla obrony naszego stanu posiadania, 
czyni nas niechętnymi wszystkim zmia- 

nom w stosunkach międzynarodawych 
państw europejskich, stajemy się C- 

brońcami błędnej tezy — mzzmiennoś- 

ci traktatów. 

Wszystkie traktaty są wynikiem da 
nego układu sił w danym moniencie. 

Pozostawałyby / niezmiennemi gdyby 

przyrost wszystkich czynników siły 

państw cywilizowanych pozostawałyby 
jednake i nie następowałyby zmiany w 

ideach i uczuciach tych państw. 

Traktat w Wersalu, w Saint Germain 
i Trianon był rezultatem, wojny świa 

towej, w której wysiłki Rosji były 0l- 

brzymie, które kosztowały ją 16 miljo- 

nów istnień ludzkich. Był rezultatem 

interwencji Stanów Zjednoczonych, któ 

„tych ofiary w ludziach były nieznacz- 

ne, gdyż wystąpiły one w chwili ogrom 

nego wyczerpania obu walczących i 

przechyliły szalę na rzecz Koalicji. Ma- 

terjalna pomoc Stanów Zjednoczonych 
w sprzęcie bojowym była olbrzymią i 
dała możność przetrwać aż do inter- 

wencji tego mocarstwa. 

Rosja nie brałą udziału w trakta- 
tach pokojowych. Stany Zjednoczone 

ićh nie uznały, jakkolwiek Wilson: był 
jednym z autorów tych traktatów. 

Po wojnie światowej zarysował się 

antagonizm angielsko - francuski. An- 

glja mie chciałą dopuścić do hegemonji 
Francji w Europie, stąd nie zgodziła 
się na gwarancję granic państw, które 
według jej opinji, weszły w sterę wpły 
wów Francji. Anglja gwarantuje nie- 

tykalność Belgji i Francji, gdyż atak 
tych państw ze strony Niemiec zagra- 

żałby bezpieczeństwu Anglji. Już kon- 
ilikt włosko - francuski, któryby mógł 

sprowadzić obcięcie Francji na połud- 

niu, lub pozbawienie jej kolonij afry- 
kańskich jest dla Anglji sprawą niemal 

obojętną. Anglja mogłaby się tylko o- 

bawiać, że osłabiona na południu Fran- 

cja nie będzie zdolna stawiać czoła 
Niemcom na północy. Polska, Czecho- 

słowacja, Rumunja,  Jugosławja 

aństwa, które znajdując się w konste- 

acji politycznej Francji, wzmacniają 

jej wpływy w Europie. są dla Anglji 
obojętne. Dlatego to Anglja nie zgodzi 

ła się zagwarantować naszych granic 
zachodnich, a stąd powstałą różnica 
między granicami zachodniemi i wscho 

dniemi Niemiec. Polityka niemiecka po- 

szła w- kierunku najmniejszego oporu i 

wysunęła sprawę korytarza pomorskie- 
go. 

Wobec tego, że Niemcy podnoszą 

hasło rewizji traktatów, my uważamy 

Zą niezbędne powtarzanie ciągłe, że 
traktaty muszą pozostać niezmienne. 

Tymczasem są zmiany, które leżą w 
naszym interesie. Naprzykład rewizja 
traktatu w Trianon, dająca nam wspól- 

ną granicę polsko - węgierską wzmoc-_ 
niłaby nasze stanowisko międzynaro- 
dowe. 

Korytarz czeski wykrojony z pół 
nocnych Węgier dla dania Czechom 
wspólnej granicy rosyjsko - czeskiej, 
coby nastąpiło w razie oddania Rosji 
Galicji Wschodniej i Wołynia, jest pod 
murówką dla naszego rozbioru i jednem 
z głównych zadań politycznych  pol- 
kięgo państwa musi być zniweczenie 
owej podmurówki, ułatwienie Węgrom 
powrotu do ich historycznej granicy na 
północy. Granica południowa Węgier z 
Jugosławją nas nie wiele obchodzi. Wo 
limy wprawdzie mieć państwo, które 
jest naszym naturalnym sprzymierzeń- 
<em, silniejszym niż słabszym, lecz wie 
my, że zabór jugosławski ma dla Wę- 
gier najmniejsze znaczenie. 

Ze względu na wspólne rosyjskie 
niedezpieczeństwo jesteśmy sprzymie- 
tzeni z Rumunją, lecz Rumunja pozo- 

stająca w antagonizmie nietylko z Ro- 

sją ze względu na Besarabję, ałe z Wę 

grami ze względu na Siedmiogród, z 

Bułgarją ze względu na Dobrudżę. jest 

dla nas bardzo mało wartościowym 
sprzymierzeńcem i modus vivendi ru- 

muńsko - węgierskie leży w naszych 
interesach, możemy więc popierać re- 

wizję granic rumuńsko - węgierskich i 

autonomję Siedmiogrodu. 

Wielokrotnie podnosiliśmy, że uwa- 

żaniy. połączenie Austrji z Niemcami za 
rzecz pożyteczną dla nas pod wzglę- 

dem politycznym. 

Niemcy po wojnie, gdy musieli li- 

czyć się z państwami zachodniemi, ze 

względu na okupację Nadrenji oraz za- 

głębia Saary, nie mogły podnieść wiel 

kiej idei, musiały dla mobilizacji swej 

opinji popularyzować drobną ideę, ko- 

rytarza pomorskiego. Nie odrazu wiel- 

ka idea usunie drobną i odbierze jej 
charakter siły motorowej polityki nie- 

mieckiej, lecz wielka idea zjednoczenia 

Austrji z Niemcami musi mieć konse- 

kwencje olbrzymie: wysunięcie spra- 
wy północnych Czech, jako kraju nie- 

mieckiego, i powrót do polityki Ber- 

lin — Bagdad, polityki która była pod- 
stawą antagonizmu niemiecko - rosyj- 

skiego. Dle realizacji wielkich planów 

Polska może być, nie przeszkodą, ale 

współtowarzyszem Niemiec j gdy świa 

domość tego zacznie torować drogę 

idea korytarza pomorskiego zwrotu 

Śląska zejdzie z widowni politycznej. 

Nie przez konserwację obecnych 
traktatów, lecz-w-nowym układzie sto 
sunków Polska może zapewnić niena- 

ruszalność swych terytorjów, a nawet 

pewne zdobycze, jak przekreślenie tych 

ustępstw terytorjalnych, które zniewo- 
leni byliśmy dać Czechom, gdy woj- 
ska bolszewickie szły na Warszawę. 

Władysław Studnicki. 
  

OLBRZYMI BURSZTYN DLA PREZY- 
DENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

„ WARSZAWA. -(PAT). —Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej Polskiej przy- 
jął w dniu 6 bm. na Zamku delegację 
rybaków z nad morza polskiego, któ- 
ra wręczyła Panu Prezydentowi wspa- 
niały okaz bursztynu, ważący przeszło 
1 kilogram, wraz ze specjalną dedyk- 
cją. W czasie audjencji jeden z ryba- 
ków Bystram wygłosił przemówienie 
w którem złożył w imieniu rybaków 
hołd Panu Prezydentowi. 

O godzinie 11.30 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął delegację Pol 
skiego. Czerwonego Krzyżą z prezesem 
Darowskim sen. Wielowieyskin i dyr. 
Zaklińskim na czele. O godzinie 12-ej 
Pan Prezydent przyjął delegację Pol- 
skiego, Jacht - Klubu z komandorem 
głównego zarządu pos. Januszem Ra- 
dziwiłłem, komandorem oddziału śród- 
lądowego Szadurskim i wicekomando- 
rem Aleksandrowiczem. Delegacja przy 
Dyła prosić Pana Prezydenta o przyję- 
cie godności komandora honorowego 
Jacht Klubu Polskiego. O godzinie 17 
odbędzie się na Zamku u Pana Prezy- 
denta herbata dla chemików, z okazji 
przyjazdu do Polski chemika czeskiego 
dr. Votocka. 

ZEBRANIE WIERZYCIELI BANKU 
HANDLOWEGO W ŁODZI 

ŁÓDŹ. (PAT). — Sędzia, komisarz 
upadłościowy Banku Handlowego w 
Łodzi, Otton Eisenbraun wyznaczył ter 
min zebrania wierzycieli banku na 
dzień 16 maja godz. 9 rano w gmachu 
sądu okręgowego w Łodzi. 

„WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE w. 
P.K.0. W M-CU KWIETNIU 1931 R. 

Miesiąc kwiecień zaznaczył się w PKO 
dalszym bardzo znacznym wzrostem wkła- 
dów na książeczkach oszczędnościowych i 
liczby tych książeczek w PKO. 

Kapitały oszczędnościowe powierzone P. 
K. O. wzrosły w ciągu m-ca kwietnia o dal 
szych 11,760,989 zł. i wynosiły na dzień 
30/1V b « zł. 260,942,967 , zaś łącznie z 
wkładami, pochodzącemi z waloryzacji daw 
nych wkładów markowych — zł. 294,941,806 

Jednocześnie ze wzrostem kapitałów 0- 
szczędnościowych wzrosła znacznie w m-cu 
sprawozdawczym liczba książeczek oszczęd- 
nościowych PKO. W ciągu m-ca kwietnia 
liczba czynnych książeczek _ oszczędnościo- 
wych PKO powiększyła się o dalszych 
12,867 sztuk i wynosiła na dzień 30/IV 1931 
r. 630,088, zaś — łącznie z książeczkami, po 
chodzącemi z waloryzacji — 672,836 ksią- 
żeczek. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. RE 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
u 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

IWIENIEC — Sklep 
KLECK — Sklep „Jedność”. 

      

  

CENY OGŁOSZEŃ: 

Zagraniczne 50 proc. 

do miejsca. Terminy druku mogą 

Okólnik w sprawie zaliczek urzędniczych 
WARSZAWA. (PAT) — Pan prezes Rady Ministrów wydał w dniu 4 

bm. okólnik regulujący sprawę zaliczek na uposażenia, przyznawanych w 
szczególnych wypadkach pracownikom państwowym. Na podstawie okólni- 
ków dotychczasowych, spłata tych zaliczek odbywała sie ratami w ten spo- 
sób, że spłata zaliczki w wysokości poborów jednoniiesięcznych mogła być 
rozłożona najwyżej na 6 rat, zaliczki o wysokości poborów dwumiesięcznych 
— na 12 rat, zaliczki zaś przewyższającej pobory dwtmiesięczne — naj- 
wyżej na 24 raty. 

Nowy okólnik wprowadza ulgi dła urzędników, którzy otrzymali lub 
otrzymają zaliczki, pozwalając na rozłożenie ich spłaty na większą ilość rat. 
Na podstawie obecnego okólnika, spłata zaliczki © wysokoś'ci poborów mie- 
sięcznych będzie mogła być rozłożona najwyżej na 12 rat, zaliczki Ww Wy80- 
kości poborów dwumiesięcznych — na 18 rat, zaliczki w wysokości poborów 
trzymiesięcznych — na 30 rat, zaliczki wyższe od sumy poborów trzytniesię- 
cznych — najwyżej na 36 rat. 

Urzędnicy, którzy otrzymali zaliczkę już dawniej i część jej Spłacili, 
mogą obecnie uzyskać rozłożenie sumy pozostałej do spłacenia na większą 
ilość rat, z tem jednak, aby ogólna ilość rat już spłaconych j rat pozostałych 
do spłacenia nie przekraczała maksymalnej ilości rat, ustalonej w okólniku z 
dnia 4 bm. 

- POSIEDZENIE KOMITETU EKONOMICZNEGO 
WARSZAWA. (PAT) — We środę dnia 6 bm., pod przewodnictwem 

p. prezesa Rady Ministrów Walerego Sławka odbyło się posiedzenie Komi- 
tetu Ekonomicznego Ministrów, na którem załatwiony został szereg zasadni- 
czych spraw, związanych między innemi z programem morskim i z konferen- 
cią londyńską państw eksportujących pszenicę. 

PRZED WYBORAMI PREZYDENTA FRAKCJI 
CO MÓWIĄ W KULUARACH PARLAMENTU 

PARYŻ. (PAT) — Po trwającem zaledwie 45 minut wczorajszem posiedzeniu Izby 

Deputowanych panowało jeszcze dość długo wielkie ożywienie w kuluarach parlamentu. 

Przedmiotem dyskusji była oczywiście sprawa wyboru prezydenta republiki. Zaznaczyć 

należy, że ataki na Brianda ze strony jego przeciwników: politycznych wzmocnią raczej 
jego sytuację. 

Z nastrojów, panujących wczoraj w Izbie, odnosi się 0:gólne wrażenie, że szanse 

Brianda znacznie wzrosły. Dla niektórych deputowanych, którzy wahali się dotychczas 
staje się prawie aktem wiary głosowania na człowieka, którego prawica tak wyraźnie 
bojkotuje. Trudno jest jednak wysnuwać z tego faktu wniosek, że Briand będzie bez- 
warunkowo wybrany. Wed/ ług innych opinij, Briand otrzyma przy pierwszem głosowa- 
niu taką iłość głosów, że kandydatura Doumera nie będzie już miała racji bytu, Wów- 
czas prawica wysunie swego kandydata. Przy drugim i trzeciem głosowaniu zwyciężyć 

mogą Maginot, obecny minister wojny, albo Leon Berard, minister sprawiedliwości, lub 

wreszcie Laval. 

Całun Chrystusowy w Turynie 
TURYN. (PAT). — Odbyła się tw podniosła uroczystość religijna otwarcia srebr- 

nej skrzyni, zawierającej. całun Chrystusowy. Na uroczystości obecni byli: książę na- 
stępca tronu jako reprezentant króla, arcybiskup Turynu w otoczeniu 19 biskupów oraz 
książęta i księżniczki domu królewskiego. Po wyjęciu ze srebrnej skrynki całun został 
wystawiony na widok publiczny, na głównym ołtarzu w katedrze, wśród giębokiega 
wzruszenia zebranych rzesz wiernych. Po kazaniu, wygłoszonem przez arcybiskupa, zo- 
stało odprawione dziękczynne te Deum. Liczne pielgrzymki włoskie i zagraniczne mają 
przybyć niebawem dła obejrzenia tej świętej relikwji. Wczoraj olbrzymi tłum składał 

  

hołd świętej relikwji w katedrze św. Jana. Arcybiskup, w otoczeniu prałatów włoskich * 
i cudzoziemskich, odprawił uroczyste nabożeństwo przy całunie. W godzinach popotudnio 
wych arystokracja włoska udała się w pochodzie do katedry w celu złożenia hołdu świę 

"tej relikwii. Oczekiwane jest przybycie prymasa Polski. 

Chłopi w Rosji nie zasiewają 
- MOSKWA. (PAT) — Według nadchodzących z różnych stron Związku 

Sowieckiego wiadomości w sprawie zasiewów wiosennych, ujawnia się pro- 
ces likwidacji prywatnej własności na wsi. Chłopi zrezygnowali już z prowa- 
dzenia oddzielnych gospodarstw i mimo otrzymanych nakazów nie przystę- 
pują do zasiewów. Ciekawy obraz tego stanu daje statystyka zasiewów wio- 
sennych na Ukrainie. Do 1 maja zasiano tam około 4.900 tys. ha zboża ia- 
rego, z czego na kołchozy i sowchozy przypada prawie 4.300 tys. ha, a na 
prywatną własność zaledwie około 600 tys. ha. ° 

Zeppelin na usługach koncernu 
amerykańskiego 

NOWY LOT DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO 
BERLIN. (PAT) — Prasa donosi, że między towarzystwem budo Zeppelinów 

i amerykańskim koncernem prasowym Hearsta zawarta Zie dziś ROWE w sprawie 
sfinansowania ekspedycji naukowej sterowca „Hr. Zeppelin” do bieguna północnego. Ma 
to być próba dotarcia do bieguna północnego jednocześnie z Wilkinsem na łodzi 1 
wodneį „Nautilus“, z którą „Zeppelin* pozostawać winien w bezpośredniem kontakcie. 
Sterowiec ma zabrać wszystkie przybory potrzebne dla akcji ratunkowej. 

Na pokładzie jego znajdować się mają przedstawiciele Niemiec, Stanów Zjedno- 
czonych, Anglji i Rosji Sowieckiej, kilku uczonych oraz załoga, złożona z 45 osób. „Zep- 
pelin“ wyruszy ze swej bazy na ziemi Franciszka Józefa, gdy „Nautolus będzie już od- 
dalony o mniej więcej dwa dni drogi od bieguna, co nastąpić ma w połowie lipca br. 

Krwawe zaburzenia w Tangerze 
TANGER. (PAT). — W głównej kwaterze hiszpańskiej legji cudzo- 

ziemskiej doszło wczoraj do zamieszek, których ofiarą padło kilku ludzi. 
Pewien oficer przekonań monarchistycznych zerwał ze ściany portrety hi- 
szpańskich przywódców republikańskich, za co został poturbowany przez 
legionistów, którzy następnie wrzucilido kwatery oficerskiej kilka granatów. 

a 

  

  

Olbrzymi pożar pod Poznaniem 
POZNAŃ. (PAT) — Ubiegł buchł 7 i spółki akcyjnej ( ) biegłej nocy wy! groźny pożar w młynie parowym 

a Kornhaus w Janowcu. Mimo usilnej akcji ratunkowej młyn spalił się do- 
szczętnie wraz z zawartością 8 tys. cetnarów zboża. Straty wynoszą około 800 tys. zł. 
Istnieje podejrzenie, że pożar podłożyła zbrodnicza ręka, 

Dźwina w Dynehburgu opada 
DYNEBURG. (PAT). — Dźwina powoli opada. Szkód, wyrządzonych przez po- 

wódź dotychczas nie obliczono, gdyż zalane miejscowości stoją jeszcze pod wodą. Z 
miasteczka Grzywy wszystkich niemal mieszkańców przewieziono do Dyneburga. Rząd 
wyasygnował dotychczas 10 tys. łatów na rzecz powodzian. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. ŻE 
HORODZIEJ — Dwąrzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

ytoniewy — $. Zwierzyński. 

ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, х 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

     i ilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 5 gi у 

r Krenik D m 0 r. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń CO 

inistrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

а ilimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 g 

BA a PA e Ogłoszenia cyfrowe i 
być przez Admi 

NIESWIEZ — al. 
NOWOGRÓDEK — 

MARSZAŁKOWA PIŁSUDSKA W KO- 
MITECIE POMOCY POWODZIANOM 

WARSZAWA. (PAT). — W związ- 
ku z rozpoczynającą się akcją Główne- 
go Komitetu Społecznego pomocy о- 
fiarom powodzi woj. wileńskiego, no- 
wogródzkiego i białostockiego, pani 
marszałkowa Piłsudska rozpoczęła w 
dn. 6 bm. dyżur pań w biurze Komitetu 
mieszczącem się w gmachu Senatu 
przy ul. Wiejskiej 6. Dyżury odbywają 
się codziennie między godziną 12 a 14 

ODZNACZENIE KOMENDANTA 
JAGRYM-MALISZEWSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT). — Wczoraj 
przybył do komendy głównej PP p. 
charge d'affaires włoski Luigi Petrucci, 
który wręczył komendantowi Policji 
Państwowej p. Jagrym - Maleszew- 
skiemu krzyż komandorski orderu św. 
Maurycego i Łazarza. 

SKAZANIE DEFRAUDANTĄ Z L.O.P.P 

KATOWICE. (PAT). — W dniu 6 
bm. o godzinie 17, po 5-dniowej roz- 
prawie zapadł wyrok Sądu Okręgowe- 
go w sprawie defraudanta funduszu 
LOPP i funduszu przysposobienia woj 
skowego Maksymiljana Charnasa. Sąd 
wydał wyrok, skazujący Charnasa za 
defraudację 105 tysięcy złotych na 2 
i pół lat więzienia, a za sfałszowanie 
podpisu na półtora roku więzienia, za- 
mieniając te kary na łączną karę 3 lat 
i trzech miesięcy więzienia. Sąd zali- 
czył oskarżonemu areszt śledczy od 
dnia 1 stycznia 1930 r. 

HARCERZE WILEŃSCY NA ŁOTWIE 
DYNEBURG. (PAT). — Ostatnio 

bawiła w Dyneburgu wycieczka kilku 
dziesięciu harcerzy, studentów USB z 
Wilna. Po złożeniu wizyty w konsula 
cie Rzeczypospolitej w Dyneburgu wy- 
cieczka zwiedziła miasto, a wieczorem 
wzięła udział w akademji, zorganizowa 
nej z okazji obchodu święta 3 Maja. Z 
Dyneburga wycieczka wyjechała do 
Rygi. 

STEREO OR TS TE TIR TIR 

Demagogja narodowa 
Prasa endecka gra na nucie dema 

gogji narodowej i usiłuje wyzyskać lęk. 
przed Niemcami, powstały wskutek sto 
letniego jarzma niemieckiego w naszej 
dzielnicy zachodniej, wydaje więc odez 
wę przeciwko umowie likwidacyjnej z 
Niemcami, strasząc, że 13.000 byłych 
kolonistów zagrażają przynależności 
do Polski 4 miljonowej naszej dzielnicy 
zachodniej. 

Nie Niemcy, pozostający u nas w 
kraju, związani z naszem życiem gospo 
darczem, są dla nas niebezpieczenst- 
wem i zagrażają przynależności do Pol 
ski naszych dzielnic zachodnich; lecz 
Niemcy wyzuci w Polsce z mienia, znie 
woleni do emigracji, rozgoryczeni przez 
to agitatorzy przeciwko Polsce są dla 
nas niebezpieczni i ich działalność mo- 
że mieć, jako konsekwencję utratę na- 
szych dzielnic zachodnich. Agitatorzy 
endeccy nie bronią więc swemi odez- 
wami i swą taktyką naszych dzielnic 
zachodnich, lecz narażając je na nie- 
bezpieczeństwo. 
  

Akademja T-wa polsko- 
estońskiego zbliżenia 

Dzień 3 maja w Estonji został ucz- 
czony uroczystemi akademjami, jakie 
staraniem F-wa Polsko - Estońskiego 
Zbliżenia odbyły się w Tallinie i Tartu. 

Akademja w Tallinie odbyła się w 
obecności Naczelnika Państwa K. Piitsa 
ministra Spraw Zagranicznych j. Tónis 
sona, innych członków rządu, Pasel- 
stwa Polskiego w komplecie, korpusu 
dyplomatycznego przy szczelnie wypeł 
nionej sali największego kina w Esto- 
nji. O sympatjach żywionych w Estonii 
ku Polsce świadczy, że olbrzymi tłum 
ludzi przez cały niemal czas akademji 
oczekiwał przed gmachem bez możnoś 
ci przedostania się do wewnątrz. 

Na program akademji złożył sie 
koncert orkiestry Kaitselitu, która ode- 
grała szereg. polskich utworów, po- 
czem otworzył akademję krótkiem prze 
mówieniem generał Laidoner. Po ode- 
graniu polskiego hymnu profesor Treu- 
erg wygłosił odczyt p.t. „Polskie wal- 

ki o wolność w XIX w.* a następnie 
został wyświetlony film „Polska Współ 
czesna“. 

W. Tartu (Dorpacie) wygłosił prze 
mówienie b. minister spraw zagranicz 
nych Piip, poczem został wygłoszony 
odczyt prof. Uluotsa oraz muzyka о- 
degrała szereg polskich utworów. 

Poza te przez radjo w Tallinnie na- 
dany został w południe koncert, na któ 
ty złożyły się utwory kompozyt. pol- 
skich, po południu nadano płyty gramo 
ionowe z popularnemi polskiemi pio- 
senkami, a wieczorem powtórzony zo- 
stał odczyt prof. Treuberga. 

dei ne = T, 

gr. 40. Za 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa —- Księgarnia jažwinskiego. 

— Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiogarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgaraia Polska — St, Bednarski. E 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarniz D. Łubowskiego, ul. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. SWIECIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz    
   

Międzynarodowy me- 
eting lotniczy w Cze- 

chosłowacji. 
Udział Polski, Rumunii, Jugo- 
sławii, Angiji, Szwajcarii i 

Helandji. 

W zachodnich ziemiach Czecho- 
słowacji, w znanem centrum — ргле- 
mysłu piwnego w Pilźnie, odbył się 
w dniach 3 i 4 maja b. r. pierwszy 
międzynarodowy czechosłowacki me- 
eting lotniczy. Teren na te zawody 
padł na Pilzno, które posiada dosko- 
nałe lotnisko i najsilniejszy po pra- 
skim--Aeroklub. 

W meetingu wzięły udział prócz 
zawodników czechosłowackich także 
państwa: Polska. Jugosławja, Ru- 
munja, Niemcy, Angija, Szwajcacja i 
Holandja. Zawody zgromadziły tłu- 
my widzów z całej Czechosłowacji, 
które ż zainteresowaniem  šledzily 
ich przebieg. a zwłaszcza popisy 
akrobatyczne, z których zwycięzcą 
wyszedł hr. Tassilo z Schaumburgu. 
Ciekawość wzbudziła również człon= 
kini zachodnio - czechosłowackiego 
aeoroklubu, która, jako pierwsza ko- 
bieta w Czechosłowacji dokonała 
skoku na spadochronie. 

Szczegolną uwagę widzów  zwra- 
cał angielski helikopter _ pilotowany 
przez Mr. Ransoma, mogący lądować 
na każdym terenie. Przybyła również 
do Pilzna eskadra aparatów jugosło- 
wiańskich, prowadzona przez wice 
prezesa jugosłowiańskiego Aeroklubu 
inżyniera Sondermayera, która lot z 
Zagrzebia do Pragi odbyła przy 
złych warunkach atmosferycznych 
w jednym dniu. Pozatem wylądowa- 
ło w Pilźnie kilka samolotów rumuń- 
skich. Wszyscy zagraniczni lotnicy 
powitani zostali przez Kongres cze- 
chosłowackich Aeroklubów, który się 
odbył na ratuszu publicznym w obec- 
ności przedstawiciela rządu czėcho- 
słowackiego, ministra rolnictwa Bra- 
dacza, delegatów poszczególnych mi- 
nisterstw i urzędów i t. p. 2 

Przez dwa dni toczył się na lot- 
nisku w ©ilźnie zacięty bój w rajdzie 
gwiaździstym, o nagrodę prezydenta 
republiki T. G. Masaryka, która 
przyznana została inż. Sondermayero- 
wi z Białogrodu. Nagrodę za prawid- 
łowy lot otrzymał porucznik  Stefa-- 
nesco z Bukaresztu, który zajął dru- 
gie miejsce w akrobatyce. Wspólnie- 
z nim startował kapitan Romanesco | 
z Rumunji. Obaj uzyskali nagrodę 
zachodnio-czeskiego Aeroklubu dla 
rumuńskiego aeroklubu królewskiego. 

Meeting lotniczy w Pilźnie był 
największym przeglądem cywilnego 
lotnictwa i wykazał sprawność pod 
każdym względem. 

  

Włochy iPaneuropejska 
Komisja 

„Lavoro Fascista* domaga się wy- 
stąpienia Włoch z Paneuropejskiej Ko- 
misji: 

„Brianda komitet Unji Europejskiej 
jest w swej istocie i swych celach je- 
szcze bardzo niejasny. Włochy winny 
ów projekt zbadać. Głównym warun- 
kiem Włoch jest solidarność wszyst- 
kich państw europejskich dla wspólnej 
pracy. Jężeli Rosja sowiecka i Turcja, 
jako niepożądańi goście mając być trak 
towani to jasnem, że główny warunek 
Włoch upada, gdyż jest wyraźnem, 
że Unja Europejska staje się blokiem 
sprzymierzonych państw przeciwko 
tym dwum innym, i że idea Brianda 
jest wcieleniem antisowieckiej i anty- 
turckiej kombinacji i ich celem jest bro . 
nienie interesów finansowych i militar 
nych francuskiej polityki wobec czego 
Włochom nie pozostaje nic innego, jak 
wyjście z tej kombinacji. 

Skąd Włochy raptem stały się pro- 
sowieckie. Faszyzm włoski przez długi 
czas zachowywał się względem sowie- 
tów bardzo wrogo. jeżeli Włochy nie | 
chciały w 1930 r. zwalczać dumpingu 
sowieckiego, jest to zrozumiałem ze 
względu na to, że wobec kryzysu go- 
spodarczego chciały mieć tani suro- 
wiec. Obecnie włoskie  prosowieckie 
stanowisko jest wywołane wyłącznie 
antagonizmem względem Francji. Fran 
cja główna wierzycielka Rosji przedwo 
jennej oraz Turcji przedwojennej wsku 
tek olbrzymich strat na tych długach, 
zajmuje względem tych państw wrogie 
stanowisko. Włochy przed paru laty 
lansowały projekt podziału Turcji. Wo 
bec.jednak odradzających się sił tego 
państwa projekt ów uznały za niereal- 
ny i pragną obęcnie wyzyskać antago- 
nizm turecko - francuski, którego głów 
ną podstawą jest mandat francuski w 
Syrii. 
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ECHA KOLEJOWE 

  

Wielka uroczystość Kolej. Przysp. Wojsk. 
W WOŁKOWYSKU 

WOŁKOWYSK (kor. wł.). Ubiegła nie- 

dzieła — to wielkie święto kolejarzy woł- 

kowyskich: to dzień poświęcenia sztandaru 

nowopowstałego Ogniska Kolejowego Przy- 

sposobienia _ Wojskowego. Organizacja ta, 

aczkolwiek nowa, potrafiła jednak zdobyć 

serca licznych swych członków, którzy 

pod kierownictwem prezesa — p. naczelni- 

ka Budreckiego w krótkim już czasie zdołali 

zadokumentować społeczeństwu  tamtejsze- 

mnu pokaźne owoce swojej pracy. 2 

Od samego rana dworzec wołkowyski 

(centralny), udekorowany zielenią i chorą- 

giewkami o barwach narodowych, roił się 

kolejarzami — pośpiesznie wykończającymi 

swe ostatnie prace. Już o 5 m. min. 30 przy- 

jeżdża szereg delegacji różnych  organiza- 

cyj kolejowych a pociągiem warszawskim 

nadchodzą trzy piękne wagony. salonowe — 

to salony p. dyrektora Dyrekcji Wileńskiej 

P. K. P., który także zechciał łaskawie 

zaszczycić swa obecnością skromne, napraw 

de imponujące uroczystości. ь 

Łiczni kwatermistrze na czele z p. na- 

czelnikiem Budreckim — duszą i kośccem 

uroczystości — przyjaźnie witają swych go- 

ści i przydzielają im dla wypoczynku czyste 

i schludne przedziały w wagonach, specjal- 

nie na ten cel przeznaczonych, ы 

: Wśród licznego grona przybyłych gości, 

__ poza p. dyrektorem i naczelnikami poszcze- 

-_ gólnych wydziałów Dyrekcji, zauważyliśmy 

obecność nacz. wydziału ruchu z Brze- 

ścia n/B. p. inż. Tyszkę, delegata p. Marszai- 

kowej Piłsudskiej mjr. dypl. Patoczka, dele- 

_ gata okr urz. W. F. i P. W., oraz d-cy 76 

D. P. gj Staraka, prezesa zarządu główne- 

go K. P. W. p. Starzaka, prezes zarz. okr. 

Kw. Wilno p. Pchalskiego, delegata JE. 

| ks. biskupa Bandurskiego, ks. kapelana Ma- 

lawskiego i wielu innych. 

“| Okolo godziny 9-ej nadeszła na dworzec 

-_ kompanja k w. która ustawiła się przed 

wagonami p. dyrektora. Punktualnie o godz. 

Q-ej wychodzi z wagonu p. dyrektor Fal- 

kowski i w otoczeniu wyższych urzędników 

Dyrekcji i p. nacz, Bu reckiego, udaje się 

i zed front kompanji, gdzie odbiera raport 

i wita oddział, po czem wraca do pociągu. 

©О godz. 9 m. 10 wagony p. dyrektora 

i dwa wagony z gośćmi podają na plac 

przed strzelnicą, gdzie w formie czworoboku 

ustawiły się liczne zastępy wołkowyskiego 

P. W. Kolejowego, delegacje z pocztami 

sztandarowemi, organizac ie jak: „Z.U.K. 

Wilno. Z.K.P. Wilno, Związek Maszynistów 

"z Wilna, Związek Drużyn Konduktorskich 

z Wilna, Z.K.P. Wołkowysk i t. p, Na placu 

| tym poza organizacjami ściśle kolejowemi, 

"_Zauważy'iśmy także oddział straży pożarnej 

z orkiestrą, Federację, szkoły i t. p. 'ozatem 

niezliczone tłumy publiczności. || 

Р Ta łączność społeczeństwa miejscowego 

d z kolejarzami, zasługuje na specjalną uwa- 

|  gę i podkreślenie. Świadczy ona wymownie 

o tem miłem i niezakłócanem współżyciu 

wszystkich warstw tamtejszego społeczeń- 

stwa. Przemawia za tem  niedwuznacznie 

okoliczność, że jednostki wpływowe wśród 

kolejarzy Są powszechnie lubiane, a praca 

- ich budzi żywe zainteresowanie ludności. 

Gdy pociąg przyszedł na plac, p. dyrek- 

tor w otoczeniu starszyzny kolejowej odbie- 

ra raport d-cy Całości kpt. rez. Jankowskie- 

go i po przejściu przed szpalerami K.P.W. 

i organizacyj i przywitaniu się z niemi, udaje 

| się przed stół, przed którym szpalerami 

ustawiły się poczty sztandarowe. Tu ks. pro- 

boszcz Oziewicz dokonuje poświęcenia sztan 

daru, poczem p. dyrektor Falkowski, jako 

elegat p. min. komun. i WERE p. Marszał- 

owej Piłsudskiej mjr. dypl. atoczek, wbi- 

ają gwoździe. Za nimi inni. Z kolei nastę- 

puje ceremonja złożenia przysięgi i wręcze- 

| mia sztandaru przez £., dyrektora Fatkowskie- 

_ go p. nacz. Budreckiemu, a następnie prze- 

| Kazanie sztandaru chorążemu, który także 

- przysięgę składa. Przy dźwiękach hymnu na- 

rod. poczet sztand. KPW. Wołkowysk staje 

lo szeregu. х A й 

Po zakończeniu poświęcenia sztandaru i 

podpisaniu aktu, następuje _ poświęcenie 

trzelnicy przez ks, prob. Oziewicza, zaś p. 

(rektor Falkowski przecina wstęgę i prze- 

lodzi z gośćmi na podniesienie, z którego 

ks. proboszcz wygłasza piękne okolicznościo- 

we kazanie, dostosowane do odbywających 

się uroczystości, o godz. 10 m. 40 ks. ka- 

elan Malewski odczytuje list ks. biskupa 

Bandurskiego, nieobecnego na  uroczysto- 

ściach. List ten w formie dosłownej podaje- 

— my niżej: 
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„Ukochanej braci kolejowej w Wołkowysku. 

Nie jest moją winą, że danej Wam daw- 

no obietnicy dotrzymać nie mogę i przy- 

być do Wołkowyska, by poświęcić  Sztan- 

dar Kolejowego Przysposobienia Wojskowe- 

| go i strzelnicę Waszą. ; 

| Bądźcie przekonani, że duchem jestem z 

Wami w tej uroczystej chwili i cieszę Się 

| niewymownie, że na ważnym odcinku orga- 

| mizmu państwowego, jakim jest kolej, dzię- 

‚ ki trosce Waszych Przełożonych, wre praca 

odbędzie 

-_ Ks. Dominik 
Garść wspomnień o założycielu 

skład Zarządu Stowarzyszenia b. wy- 

__ chowanek i wychowanków gimnazjów 

przy kościele św Katarzyny w Peters 

'burgu, by dać świadectwo życiu i 
dziełom zacnego opiekuna biednych 1 

nieszczęśliwych, ks. Łukaszewicza, 

spełniam ich życzenie, świadoma, że 

nie zdołam w całej pełni odpowiedzieć 

zadaniu. Znałam ks. Łukaszewicza w 

zaraniu mojego życia, niejedno wspom 

nienie zdtarło się już zapewne w mo- 

jej pamięci, i zdaję sobie w zupełności 

"sprawę, że kto inny zdołałby pełniej 

- i wszechstronniej oświetlić działalność 

wielkiego jałmużnika. Lecz bieg lat nie 

_ osłabił napięcia uczuciowego, z jakiem 

powracam myślą do tej świetlanej po: 

staci, której zawdzięczam przede- 

  

*) Artykuł o ks. Dominiku Łukaszewi- 

czu został napisany przez .p. Zofję Kossow- 

| ską na prośbę jej b. uczenic dla zamieszcze” 

| mia w Księdze  Pamiątkowej, wydawanej 

obecnie przez Stowarzyszenie b. wiychowa- 

nek i wychowanków gimnaziów przy koście 

le 5-teį Katarzyny w. Petersburgu. 
(' Na prośbę Redakcji, autorka zgodziła się 

_ umieścić go w naszem pismie dla przeka- 

zania szerszemu odłamowi społeczeństwa 
pamięci o zasługach wiełkiego jałmużnika. 

W dniach 8, 9, 10 i 11 maja 

nieustanna i życie, że pracownik kolejowy, 
nietylko spełnia swe wielkie zadania zawo- 
dowe, wykonywując swe ciężkie i pełne od- 
powiedzialności obowiązki, ale jako prawdzi- 
wie i rzetelnie uświadomiony obywatel ro 
zumie doskonale, co to znaczy mieć swoje 
własne Państwo 1 @а niego poświęcać się 
i pracować, rozumie potrzebę silnej wew- 
nętrznej organizacji, potrzebę obrony nietyl- 
ko swoich zawodowych interesów, ale obro- 
ny najżywszych interesów Państwa '* Naro- 
du swego, jego bytu i wielkości. 

I do tej obrony przygotowuje się i sposo- 
bi poświęcając wolne od zwykłej prący 
chwile. ‚ 

Serce rošnie i raduje się dusza každego 
prawego Połaka, gdy widzi uzbrojony hu 
fiec Kolejowej Braci, gotowej zawsze sta 
nąć do apelu na rozkaz, którego miano: Po: 
ska! Jej moc, bezpieczeństwo i potęga. I Wy 
jesteście cząstką tej wielkiej dziś i licznej 
Armji kolejowej, godnej słanąć obok boha- 
terskiego i zwycięskiego wojska naszego. 

Niechże ten sztandar, nad którym zdala 
czynię znak Chrystusowego Krzyża, prowa 
dzi hufiec kolejowy wołkowyski na wyży- 
ny ofiarnej i wytrwałej pracy dla Państwa 
Polskiego, jego dobra i chwały! 

Niech w strzelnicy niety!ko oko i ręka 
nabiera sprawności, ale niech i wola się ćwi- 
czy i myśl się kieruje do wielkiego celu. 

Wysiłkom Waszym z całego serca błogo” 
sławię i ukochaną Brać Kołejową gorąco 
pozdrawiam. 

Oddany w Chrystusie Panu 
: (—) Władysław Bandurski, Biskup. 

Wilno, dn. 24 IV. 1931 r.“. 
„ „Nastepnie pierwszy strzał w nowowy- 
święconej strzelnicy oddał p. dyrektor Fal- 
kowski, zdobywając 9 pkt., za nim p. star” 
Kaczmarczyk — 8, p. Starzak — 5, p. Pu- 
chalski — 4 i t.d. 

O godz. 11 w košciele parafjalnym roz- 
poczęła się uroczysta Msza św., na której 
byli obecni przybyli przedstawiciele władz, 
a następnie przed ogniskiem kolejowem p. 
dyrektor Falkowski przyjął defiiadę K.P.W. 
i przybyłych na uroczystość organizacyj. 

Z radością skonstatowaliśmy, w czasie 
przemarszu oddziałów  dziarską żołnierską 
postawę członków K.P.W, która świadczyła 
wiymownie o dużym wysiłku ich i pracy nad 
soba. R 

‚О godz. 14-ej w pięknie udekorowanej 
sali Ogniska Kolejowego odbył się obiad 
żołnierski, iw czasie którego dano przepięk- 
ny koncert. Na wyróżnienie specjalne zasłu 
guje gra p. Leokadji Perskiewiczówny (fot- 
tepian) i śpiew p. Murawjewa, których ar- 
tyzm gromko był cklaskiwany. 

Wieczorem o godzinie 20-ej odbyło się 
przedstawienie miejscowych amatorów, któ- 
rzy odegrali utwór p. t. „Bolszewicy“. 

Całość uroczystości wypadła imponująco. 
Doskonała organizacja, sprężystość i zarad- 
ność, tudzież niezwykle serdeczna atmosfe- 
ra — to charakterystyczna cecha niedzieł- 
nych uroczystości. Jeśli do tego dodamy o- 
gó!łne zainteresowanie się uroczystością miej 
scowego społeczeństwa — pozostanie nam 
inicjatorowi i założycielowi K.P,W. w Wołko 
wysku tylko życzyć dalszej zbożnej i owoc 
nej pracy w tej ważnej dziedzinie życia pań 

    

  

stwowego, zaś organizacji pomyślnego roz- 
woju. (Wik. 

TURMONT. 
Zorganizowanie kolejfowego koła 

L. 0. P.P. Czynni, jak zwykle, pracownicy 
kolejowi st. Turmont w dniu . 20 kwietnia 
stworzyli nową organizację „Koło Kolejowe 
L. O. P. P.*, do którego już w dniu zorga- 
nizowania należało 47 pracowników kolej. 

Do zarządu koła wybrano: prezesem p. 
B. Kobusa i na członków zarządu p.p. Syp- 
niewskiege, Grzybowskiego, Gołubeckiego i 
Krupowicza. 

Należy przypuszczaę, iż rowo obrany 
zarząd rozwinie szeroką działalnośc nietylko 
wśród pracowników kolejowych lecz również 
i wśród miejscowej ludności i że w krótkim 
czasie nie będzie nikogo, ktoby ua terenie 
Turmontu do L. O. P. P. nie należał. 

3 STOŁPCE. 
Teatr w Ognisku. Dnia 22 kwietnia b. 

r. w sali „Ogniska Kolejowego", kółko ama- 
torskie kolejarzy odegrało komedję „Majster“ 
i czeladnik* J. Korzeniowskiego, Z osób gra- 
jących wyróżniali się dobrą grą: majster, 
czeladnik—Mortko, Lykalski. Gra pań była 
słabsza. Brakowało im wyrobienia sceniczne- 
go. Rcżyserja p. B. słaba Mimo tych niedo- 
magań sztuka cieszyła się dużym powodze- 
niem, jak na jStołpce wyjątkowo dobrem. 
Odczyt okolicznościowy o J. Korzeniowskim 
wygłosiła połonistka gimnazjum miejscowego. 
impreza ta dała czystego zysku 572 zł., któ- 
re zostały przeznaczone na odnowienie 
kościoła w Stołpcach. Szkoda tylko, że tak 
ua przedstawieniu, jak tia zabawie nie było 
miejscowego proboszcza, mimo iż być powi- 
nien, bo to nakazywał cel imprezy i stosun- 
ki społeczne. 

się w Wilnie 
s 5 284 

Łukaszewicz 
szkoły żeńskiej przy kościele św. Katarzyny 

w Petersburgu. 

Usilnie proszona*) przez moje „wszystkiem, wraz z tyloma inneni 

| dawne uczenice, wchodzące obecnie w Polkami, które los rzucił w  dzieciń- 
stwie na obczyznę, wykształcenie i roz- 
wój życia wewnętrznego. 

, Ks. Dominik Łukaszewicz urodził 
się prawdopodobnie w końcu 17939 г., 
bo miał dwanaście lat w czasie odw:o- 
tu Francuzów z pod Moskwy i narów- 
ni z Adamem Mickiewiczem przeżył 
głęboki wstrząs duchowy na widok 
zdziesiątkowanej, przemarzłej armii 
Napoleona, której rozbitkowie znajdo- 
wali przytułek w posiadłości jego ro- 
dziców. Państwo Łukaszewiczowie z 
wielkiem współczuciem przyjmowali 
uchodźców, dawali im żywność i odzież 
i wspierali w miarę możności. czu- 
ciowy chłopiec oddał podobno, za zgo- 
dą matki, swoje zużyte odzienie i inne 
rzeczy, a wreszcie nie mając już nic 
do ofiarowania, zdjął swoje jedyne 

ciepłe palto, ściągnął kołdrę z łóżka 
i wręczył najbardziej zbiedzonemu żot- 
nierzowi. Wdzięczny Francuz radził 
mu poświęcić się stanowi duchowne- 
mu i przepowiedział mu jego przysz- 
łość, mówiąc: „Powinieneś zostać 
księdzem, bo potrafisz żyć dla innych". 
Słowa te zapadły głęboko w duszę 
chłopca. Gdy nastąpiła chwila wyboru 

SRD WOO 

SPRAWA AUTOBUSÓW WILEŃSKICH 
DZISIEJSZE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ ODWOŁANE 

Dzisiejsze posiedzenie Rady Miejskiej nie odbędzie się. Jak wiadomo 

na tem posiedzeniu miała być zdecydowana sprawa komunikacji autobusowej 

w Wilnie. Jednakże komisje radzieckie, a mianowicie techniczna, prawna : 

finansowa na swem wczorajszem posiedzeniu uznały za niemożliwe wypraco- 

wanie wspólnego projektu i zdecydowania o sprawie autobusów. Na prze- 

szkodzie ku temu stanęła między innemi jeszcze ta okoliczność, że komisje 

te były bardzo nielicznie reprezentowane i nie jednolicie. Naprzykład komisję 

prawniczą reprezentował zaledwie jeden jej członek. 

Ostatecznie więc na posiedzeniu tem uchwalono, że każda z poszcze- 

gólnych komisyj decydować będzie 0 sprawie osobno i wyznaczono terminy 

posiedzeń komisyj: technicznej na piątek dnia 8 go bm. o godzinie 8 wiecz., 

finansowej na dzień 12 bm. zaś termin posiedzenia komisji prawniczej nie Z0- 

stał jeszcze wyznaczony. — Jednocześnie na wczorajszem wspólnem posie- 

dzeniu komisyj zdecydowano, że sprawa komunikacji autobusowej w Wilnie 

rozpatrzona być winna na najbliższem posiedzeniu Mady Miejskiej, które po- 

winno odbyć się do dnia I czerwca br. 

DepeszaMarszałkaPiłsudskiego 

  

do dyr. Zelwerowicza 
W związku z jubileuszem 30-lecia pracy artystycznej Aleksandra Zel- 

werowicza, Pan Marszałek Piłsudski przesłał na ręce jego depeszę następu- 

jącej treści: 
W dniu jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej, w ciągu której położył 

Par tak chlubne zasługi dla sceny naszej i przyczynił się do  rozsławienia 

imienia sztuki polskiej, ślę Panu w imieniu wojska i własnem serdeczne gra- 

tulacje oraz życzenia zbierania dalszych równie pięknych plonów swej twór- 

czej aziałalności scenicznej. 

(—) Józef Piłsudski, marsz. Polski, min. spraw wojskowych 

Depesze gratulacyjne od p. Prezydenta 
i Premjera 

Z Kancelarji Cywilnej otrzymał dyr. Zelwerowicz w dniu jubileuszu następującą 
depeszę z Warszawy: 

Aleksander Zelwerowicz, Teatr Wielki Pohulanka. Wilno. 
‚ \ dniu uczczenia 30letniej pracy znakomitego artysty Pan Prezydent Rzeczypo- 

spolitej polecił mi przesłać Szanownemu Jubiłatowi wyrazy uznania i serdeczne życzenia. 

Szef 
* 

Depesza p. premjera Sławka opiewała. 

Kancelarji Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej. 

* * 

Aleksander Zelwerowicz, Teatr Miejski Pohulanka, Wilno. Kochanemu Koledze z 

ławy szkolnej w dniu jego jubileuszu serdeczne życzenia zasyła Walery Sławek. 

* 

Telegram marszalka Raczkiewicza: 

Dyrektor Aleksander Zelwerowicz, Wilno. 

* * 

Warszawa, Sejm. Do ogólnego chóru 

głosów! uznania i wdzięczności, rozbrzmiewających dziś w Wilnie, pośpieszam dołączyć 

mój, składając cześć długoletniej owocnej pracy PE W i artystycznej zasłużone-- 

go jubitata. Marszałek Senatu ) Władysław Raczkiewicz. 

PODZIĘKOWANIE DYR. A. ZELWEROWICZA 
Dyrektor Zelwerowicz przesłał p. premjerowi Sławkowi, pp. marszałkom 

Sejmu i Senatu Switalskiemu i Raczkiewiczowi oraz pp. ministrom Czerwiń-: 

skiemu i Prystorowi najserdeczniejsze podziękowanie za łaskawe przyjęcie 

protektoratu nad obchodem jubileuszowym 30-lecia jego pracy artystycznej 

i za uświetnienie w ten sposób uroczystości jubileuszowej, jako też za na- 

desłane życzenia. 

Równocześnie dyr. Zelwerowicz wystosował do członków Komitetu Ho- 

norowego i Komitetu Wykonawczego uroczystości jubileuszowych, słowa ser- 

decznego podziękowania za dowody okazanej mu pamięci i życzliwości. 

Prowokacja b. posła Rak-Michajłowskiego 
Władze bezpieczeństwa otrzymały informacje o nowym akcie prowoka- 

cyjnym b. posła „Hramady' Rak-Michajłowskiego. 

W końcu kwietnia na terenie Białorusi Sowieckiej dokonano szeregu 

aresztowań wśród nauczycielstwa i pracowników umysłowych. 

Areszty te wywołane zostały donosami Rak-Michajłowskiego, który bę- 

dąc w latach 1919 i 20 pracownikiem białoruskiej komisji wojskowej znał 

szereg osób zamieszkałych na terenie Biatorusi Sowieckiej, a obecnie wysu- 

nął przeciwko nim oskarżenie o czynny udział podczas wojny polsko - 80- 

wieckiej. 
Obecnie GPU dokonało masowych aresztów. 

Zwłoki oficera wydobyto z nurtów rzeki 
Z rzeki Muchawiec wyłowiono zwłoki mężczyzny średnich lat, jak się następnie 

okazało porucznika 83 pp. Steiana Powińskiego. ч 

Wymieniony oficer za: 
że utopił się on w falach Muchawca. 

t przed niedawnym czasen: i teraz dopiero stwierdzono, 

Okoliczności tragicznej śmierci por. Powińskiego są badane przez władze policyjne 

Krwawe zajście przy ul. Wileńskiej 
‚ — Wczoraj przed północą przy „zbiegu utic Wileńskiej, i Mostowej znaleziono na chod- 

niku siłnie broczącego krwią mężczyznę, jak potem wyjaśniło się niejakiego Marcin- 
kiewicza, mieszkającego przy ul. Ludiwisarskiej 4. 

Ranny był w takim stanie, że zaszła potrzeba natychmiastowego odwiezienia go 

do szpitala św. Jakóba, bowiem otrzymał on kilka głębokich cięć bagnetem w piersi i 

  

szyję. 

  

Czy Marcinkiewicz padł ofiarą napadu czy też zemsty wyjaśnia policja. 

  

drogi życia, zdecydował się wstąpić 
do zakonu Dominikanów. 

Młody Dominikanin wsławił się 
wkrótce w całej stolicy Rosji, nietylko 
jako człowiek o gołębiem sercu, lezcn- 
darnej wprost ofiarności i miłosier 
dziu, lecz 'też jako mąż pełen wiedzy i 
wykształcenia. Szanowany, był nietylko 
przez katolików, ale i przez  inowi>r- 
ców, przez Polaków i przez obcyci 

nawet Rosjan. Sława jego, jako wy- 

jatkowego znawcy języków, doszła 

nawet do cara Mikołaja I i, jak wieść 

niesie, cesarz, zapragnął przekonać się 

osobiście, czy ta sława nie jest przesa- 

dzona. Książę Oldenburski przedsta- 
wił księdza Łukaszewicza cesarzowi 
i Mikołaj I dał mu kilka zdań do prze- 
tłumaczenia na 6 języków obcych. Gdy 
ksiądz wykonał to zadanie z łatwością, 
cesarz pozwolił mu podobno zwrócić 
się do siebie z trzema prośbami, któie 
obiecał spełnić. Ks. Łukaszewicz 
ośmielony tą obietnicą, prosił, jak nie- 
sie wieść, o założenie cmentarza kato- 
lickiego na Wyborskiej Stronie (przed 
mieście Petersburga), ponieważ dotąd 
katolicy nie mieli osobnego cmenta:za, 
następnie o pozwolenie na budowę ko- 
ścioła katolickiego i wreszcie o prawo 
założenia zakładu naukowego dla sie- 
rot katolickich. Prośby te  zoszały 
uwzględnione. Bez względu na to, ja- 
ka była istotna historja zapoczątkowa- 
nia wiekopomnych dzieł ks. Lukasze- 

  

wicza, faktem jest niewątpliwym. że 
miał on na dworze cara duże stosunki 
i że potrafił z nich zrobić najszlachet- 
niejszy użytek, spełniając, dzięki nim, 

czyny miłosierdzia, broniąc polskości 

i kafolicyzmu i szerząc oświatę wśród 

dzieci polskich na obczyźnie. Trzeba 

wrócić myślą do czasów Mikotaja I, 

by uświadomić sobie, jak wielkie 
ustępstwo 'od swych zasad uczynił car, 
zezwałając na zbudowanie ścioła 
katolickiego i ufundowanie. żeńskiej 
katolickiej pensji w Petersburgu. Dzię- 
ki stosunkom i gorliwości ks Łukasze- 
wicza, jego akcja zbierania pieniędzy 
na założenie zakładu naukowego, 
uwieńczona została wielkiem powo- 

dzeniem. Można Śmiało wyznać, że 
środki na ten cel wyżebhwał, a ponieważ 
cieszył się powszechivm szacunkiem, 
wiec dawano jałmużnę chętnie i hoj- 
nie. Tak powstała pensia pizy koście- 
le św. Katarzyny w stolicy Rosji, pod 
bokiem carów. Była ona placówką ka- 
tc'icką, a także i placów polską dla 

całei dawnej Litwy, Piałorusi i Rosji; 
przywożono uczenice nawe! z Syberji, 

a rierez i z Kongresćwki  Korzystali 
z tiej urzędnicy przenieswni do Ре- 
te:sl' rga i oddawali tam chętnie swo- 

je córki Znam dw': rodziny, których 
trzy pokolenia kształey się na pensji. 

Na cmentarzu katolickim, na Wy- 

borskiej Stronie, zbudował ks. Łuka- 

szewicz piękny kościół « przez jakiś 

  

   
W WIRZE STOLICY. 

BARY W ŻAŁOBIE. . 

Dawniej po l-szym wesoło było w barze. 

Tłok, ścisk, gwar, szum. Każdy dostał te swo 

je parę groszy, spłacił  najpilniejsze długi, 

wstnął żonie dwie setki, a z resztą hajda— 

po Nowym Świecie, po Marszałkowskiej, po 

Jerozolimskich... 
W Marsie najlepszy jest bigos, — za 65 

groszy cały talerz; w Kokosie — ontrubka; 

pod Bachusem tylko matoł nie żądał go- 
lonki; w Satyrze niczego fasolka z kiełba- 

są; w Mirze oczywiście tylko cynaderki; w 

Gastronomji — gularz; w  Mieszczańskim 
— kluseczki; pod Karasiem — no, tam, jak 

który z gości nie dał w zęby, to już wiszy- 
stko dobrze. 

A w Okocimie pierwszym i drugim , a 

w Żywcu, a u Haberbuscha.... 

Ech, podjadł sobie człowiek i wypił nie- 

zgorzej. Bo jeśli każdy bar ma swoje spe- 

cialite de la maison, to czysta wszędzie jed- 

nakowa, wszędzie apetyczna. Można tu 

zjeść bigos, tam zraziki, ówdzie ogórka, ale 

golnąć służbowego trzeba było wszędzie — 

inaczej nie wypadało wprost wyjść z baru 

coby sobie reszta towarzystwa pomyślała? 

Teraz inaczej. Pierwszy maj — pusto, 

ha, może boją się wyjść na ulicę; drugi maj 

— ani psa, hm, może wzruszenie po wczo- 

raj i trema przed jntrem; trzeci maj — jak 

by wymiótł, eeeech, to już jawne nieszanowa 

nie Święta narodowego. Gdy minął 4-ty i 

5-ty maj, a przypływu wciąż niema, — ku- 

linarja za głowę się złapała, co jest? pen- 

sji urzędnikom nie popłacili, czy co? 

Wypłacili, owszem -— lecz, niestety, bez 

tego... Komu 30, komu 50 i 70 złotych ob- 
cięli, akurat to, co każdy miał zwyczaj w 

barze lokować. 

Zazgrzytali zębami restauratorzy, urzęd- 

nikom już przedtem powypadały od zgrzy- 
tu. 

Nie sposób całkiem przestać chodzić do ba 

ru. Powpli ten i ów znów wdepnie do Koko- 
sa, ale nie widać już tych kolejek, nie sły- 

chać „naszych kawalerskich”. 

Bo urzędnicy wzięli na kieł. Rząd ich 
gnębi — i oni się postawią okoniem. Nie bę 

dą popierali monopolu spirytusowego, a i 
tytoniowy niech zmarnieje. Dali sobie słowo 

nie pić więcej czystej, nie palić Ergo, Egip- 

skich, Obstalunkowych — choćby kto czę- 

stowal. 

-- Toż panie, koniec wiata, —opowia- 

da gruby kelner w Marsie, — siada trzech 

gości, proszą o dwie porcje wykałaczek, › 

jedną kajzerkę i trzy szklanki wody sodo- 

wej Myślałem, że mnie nagła krew zaleje. 

  

„Panowie, — mówię, — czyście Polacy, ka 
tolicy?“. 

— [I co? 

—Nie! pedają — my jesteśmy urzędni- 

cv. 

TRIUMF MAGISTRATU 
Radość wielka w ratuszu. Nareszcie! 

Niechno kto jeszcze spróbuje mruknąć na 

magistrat, wierzgnąć w jego stronę. Za 

kołnierz i do więzienia — bez dalszego tłu- 
maczenia. = 

Nieznośna, przemądrzała, obrzydła wszy- 

stkim Wielopolska napisała kiedyś, kiedyś: 
„Nasze dziury i wyboje — to wier- 

I-gi Blat Stowarzyszeń Młodzieży Bolokiej 2 torem Związku Wileńskiego 
czas był tam proboszczelw. Dbając 0 
zdrowie dzieci i nie cazą:. by uczeni- 
ce zostawały w ciągu letnich miesięcy 
w mieście, urządził przy cmentarzu 
letnisko dla tych pensjonatek, Które 
dla braku środków nie mwgły wyjeż- 
dżać na lato na wakacje. Zwyczaj wy- 
wożenia uczenic na letniska z czasem 
przyjął się i rozwinął i peasonarki wy- 
jeżdżały później do pięknych miejsco- 
wości w Finlandji, lecz pierwszą inyśl 
wywoženia uczenic na lato z miasta 
powziął i wskutecznił ks. Łukaszewicz. 
Z początku spędzały więc uczenice 
lato na Wyborskiej Stronie, gdzie ks. 
Łukaszewicz też przebywał i otaczał 
dziewczęta wielką troskliwością i opie 

ką. Raz w tygodniu, we wtorek, za- 
praszał do siebie kolejno po parę ucze- 
nie na obiad, a czasem też na czytanie. 
Sam zaś codziennie przychodził do 
dziewcząt, zatrudnionych robotami 
ręcznemi i czytywał im w ciągu paru 
godzin po polsku, lub po francusku, 
częściej po polsku, bo młodsze dziew- 

czyuki nie rozumiały jeszcze dobrze 
języka francuskiego. Były to zawsze 
rzeczy wzniosłe, moralne i o wielkiej 
wartości literackiej. W rozmowach z 
uczenicami starał się zawsze wzbudzić 
w ich sercach litość dla biednych i 
opuszczonych, nikogo nie potępiai, 
lecz stawał zawsze w obronie krzyw- 
dzonych į poniewieranych. Gdy nade- 

szło pięćdziesięciolecie kapłaństwa ks. 

  

  

ne odbicie mózgu naszego magistra- 

tu, słynnego z nieróbstwa”. 

a dalej: 

„Kontrolerzy istnieją tyłko dzięki na 

szej bierności, bowiem obywatele in 

nego państwa połamali by laski na 

ich grzbietach". 

Magistrat nie dopatrzył się w tych sło- 

wach wyrazu sympatji i uszanowania, win- 

nego ojcom miasta. Skierowano artykuł do 

sądu i po 2-ch latach sprawa zjawiła się na 

wokandzie. Wielopolską i redaktora „Gtosu 

Prawdy“ Stpiczynskiego skazano na miesiac 

więzienia. : 

Trzeba przyznać, że magistrat jest pocz- 

ciwy. 

Nie pozwał do sądu wszystkich, co o 

nim kiedykolwiek pisali — za co, dzięki Bo 

gu, bo wszyscy sznaleźsiby się za kratą — 

lecz pierwszą z brzegu. Wielopolska pisała 

o magistracie niegorzej, a może i łagodniej 

od innych — jednak na nią właśnie wskaza 

no palcem z placu Teatralnego. Biedaczka 

może . posiedzi. Kar. 

UL LM ii 

U dorastającej młodzieży stosuje się ra- 

no szklaneczkę naturalnej wody. gorzkiej 

„Franciszka - józeta" i przy użyciu takowej 
jej oczyszczające działanie na krew i napra- 

wa funkcji żołądka i kiszek i u dziewcząt i 

chłopców, daje zbawienny skutek. Żądać w 

aktekach i drogerjach: 

Trzydzieści wojen po 
wojnie światowe! p 
(KAP) Koniec wojny światowej 

nie przyniósł ludzkości pokoju. Od te- 

go czasu odbyło się całe mnóstwo wo- 

jen mniejszych i walk rewolucyjnych 0 

charakterze wojennym. Ponieważ nie 

wszystkie z nich toczyły się w Europie 

to też często nie budziły specjalnego 

zainteresowania wśród ludów Starego 

Świata. „Der Oesterreicher“ (nr. 2— 

1931) dokonało poniższego zestawie- 

nia wypadków wojennych po roku 

1918: 6 wypraw przeciwko sowietom 

w latach 1919 — 1920, prowadzonych 

przez Denikina, Wrangla, Judenicza, 

Awałowa - Bermondta, Kołczaka i Sie 

mionowa; wojna polsko - ukraińska 

w roku 1919; wojna Anglji z Atgani- 

stanem w r. 1919; Rosji z Polską 1920; 

Polski z- Litwą 1920; wojna Bałtycka 

1919 — 1920; walka powstańców pol- 

skich z Niemcami o oswobodzenie Gór 

nego Śląska 1921; walka d'Annunzia 

o Fiume 1920; walki Francji z ludnoś- 
cią Cylicji 1921; walki w Niemczech z 

czerwoną armją w zagłębiu Ruhry i se- 

partyzmem nadreńskim; oprócz tego 

inne walki rewolucyjne w Niemczech: 

Pięć wojen marszałków i generałów 

chińskich 1922 — 1929, nie licząc 

mniejszych  rewolucyj i wałk w tym 

kraju; walka Turków z Kurdami 1925; 

wojna Abd-el-Krima z Hiszpanją 1925 

—- 1926; walki Francji z Druzami i z 

Damaszkiem 1925; walki Ibn Ssauda z 

Husseinem 1925: okupacja Nicaragui 

przez Stany Zjednoczone 1927; kon- 
tlikt Boliwji z Paragwajem 1929; kon 
flikt Chin z Rosją z powodu północnej 
Mandżurji 1929; walki rewolucyjne w 
Brazylji 1930. . 

ri 

  

Łukaszewicza, wszyscy, bez różnicy 
wyznania i narodowości, wzięli gorą- 
cy udział w jego jubileuszu. Otrzymał 
ks. Łukaszewicz w. tym „dniu wielką 
ilość powinszowań, nietylko z Peter- 
sburga, lecz j z innych miast. Przez 
cały ten dzień, a także dnia poprzed- 
niego i następnego, dostarczała poczta 
masę telegramów i listów, a w dzień 
jubileuszu, tłumy publiczności tłoczy- 
ły się w korytarzach klasztoru, prag- 
nac widzieć ukochanego jubilata i 0s0- 
biście mu powinszować. Byłam wów- 
czas w piątej klasie i przełożona pen- 
sji p. Ciemierzyńska  poruczyła mi 
napisanie na jubileusz wiersza, w któ- 
rym poleciła mi wymienić jego zasłu- 
gi, a więc przedewszystkiem: zbudo- 

wanie kościoła, założenie pensji żeń- 
skiej przy kościele św. Katarzyny i je- 
go niezwykłą ofiarność i miłosierdzie. 

Wiersz ten przytaczam poniżey - = 

Pół wieku zbiegło, jak zamieniłeś 

Sławę, zaszczyty, ponęty Świata 
Bogactwo, którem zawsze gardziłeś 

Na tę ubogą, zakonną szatę. 

Bo gardząc blaskiem, to iylko łudzi, 
Ty myśl zwróciłeś całą ku Bo; 
1 On Ci wskazał, że nie wóródadudźć 
Szczęście, lecz tutaj, w klasztornym 

„progų, 

L odtąd Bogu chcąc stužyč wiernie 
Śmiało wstąpiłeś na nową drogę, 
I chociaż często ostremi cierni 
Raniłeś ciężko swą bosą nogę.



9 aby ©. 

Niezależna Trybuna Akademick 
OD REDAKCJI. 

Dzisiejszy numer „Trybuny* wychodzi z pewneml zewnętrznemi 

wprawdzie, ale przez to właśnie rzucającemi się w oczy zmianami. 

Zmieniamy tytuł. Nowy tytuł pozwoli nam 

przykrych incydentów, jakie powstawały wskutek zbyt 

wanią zadań „Trybuny*. 

Od numeru dzisiejszego zmienia się też 

  

Bez kawałów, koledzy! 
Etyka życia publicznego przynosi ze so- 

bą dużo paradoksów. I cies yłby się Chester- 
ton, mistrz paradoksu, gdyby czytał obronę 
Wileńskiego Komitetu Akademickiego, jako 
iegalnej reprezentacji wileńskiej młodzieży 
akademickiej (p. „Dz. Wil.* z dnia 1.V Nr. 
99) Boć i okazja nielada. Uzasadnia się le- 
galność nielegalnej organizacji, bo  prawo- 
rządność przedewszystkiem. Taki już tilut z 
tego prawa, taka już Madchen fiir alles, 
Wiem, że to złośliwy kawał z tą legalnością 
wiłeńskiego Komitetu Akademickiego, ale 
chcę być jeszcze naiwnym i daję się— 
nabrać, 

i. 
Jakże więc jest z tą legalnością? Dotych- 

czas prawo reprezentacji ogółu polskiej 
młodzieży akademickiej U. S. B. przypisywał 
sobie wileński Komitet Akademicki, jako 
ekspozytura środowiskowa związku Narodowe- 
go Poiskiej Młodzieży Akademickiej. Zasta- 
nówmy się jednak nad tem, czy prawo to 
ist«tnie było prawem. Reprezentacja, jako 
uprawnienie pewnego organu, może się 
opierać: 1) bądź na ustawie, która tworząc 
publiczno-prawne związki przymusowe, pos 
wierza reprezentowanie członków,  przymu- 
sowo do niej przynależnych odpowiednim 
organom danego zwiążku i te reprezentują 
wszystkich członków, niezależnie od woli 
poszczególnych jednostek, 2) Bądź na do- 
browolnej zgodzie wszystkich członków da- 
nej organizacji, 

Ad. 1. Ustawa o szkołach akademickich 
z dnia 13.VI1, 1920 r. nie przewiduje  przy- 
musowych Związków Akademickich,  któ- 
rychby organy z samego prawa reprezento- 
wały ogół polskiej młodzieży akademickiej. 
Niema również żadnych uchwał ani  przepi- 
sów Senatu U. S$. B., któreby  zatwierdzily 
statut organizacji, przewidujący z samego 
prawa przymusową przynależność całej pol- 
skiej młodzieży akademickiej U.S. B. do da- 
nej organizacji i z tego tytułu wypływające 
prawo reprezentowania przez organy danej 
organizacji danego ogółu. 

JAd 2. Skoro tak, to pozostaje jedynie 
ewentualność, że cała polska młodzież aka- 
lfmicka U. S$. B. zgodzi się dobrowolnie na 

„Teprezentowanie jej przez pewną organizację, 
de której należy. Jest to zwyczajne, prawno= 
prywatne uprawnienie władz organizacji do 
reprezentowania swych członków, jeżeli sta- 
tnt to przewidzi i bliżej sprecyzuje. Jednak- 
že warunkiem tego jest przynależność do 
danej organizacji cgółu młodzieży. 

Tymczasem Wil. Kom. Akadem. nietylko 
že nie mieści w swych ramach ogółu _ mło- 
dzieży akademickiej, ale nawet większość tej 
młodzieży wypowiada się przeciw prawu tej 
© ganizacji do reprezentowania ogółu  pol- 
skiej młodzieży akadtmickiej U. S. B. Mierni- 
kiem tego, zgodnie z  niezatwierdzonym 
zresztą statutem Z. N. P. M. A. są przed- 
stawiciele poszczególnych ocganizacyj, któ. 
rzy z urzędu mają wchodzić jako wirylišci 
w skład wileńskiego Komitetu Akademickie- 
go, uznając tem jego uprawnienia reprezen- 
tacyjne. Są to mianowicie: przedstawiciel 
Bratniej Pomocy, przedstawiciel Zrzeszenia 
Kół Naukowych, prezes A. Z. S. i przedsta- 
wiciel wileńskiego Koła Między korporacyj- 
uego Z.P. K.A. Z tych Bratnia Pomoc 
uchwałą zwyczajnego Walnego Z; romadze- 
nia z dnia 21.11 31 r. wycofała swego wiry“ 
listę. To samo uczyniło Zrzeszenie Kół Na- 
ukowych, uważając Wileński Komitet Akade- 
micki za organizację polityczną. A..Z. S. w 
drodze zwyczaju od kilku już lat nie wysy- 
ła swego wirylisty. Pozostaje więc jedynie 
Wileńskie Koło Międzykorporacyjne Z. P. K. 
A. Ruch korporacyjny rozwinął się jednak 
silnie na U. S. B. poza Kołem Międzykorpo- 
racyjnem: mamy bowiem na 5  korporacyj 
należących do Koła 7 nie należących. 

Wobec powyższego należy uznać udział 
tego wirylisty za nic nie mówiący, Decydu- 
jącem jest tu stanowisko Walnego Zgroma- 
dzenia Bratniej Pomocy. Bratnia Pomoc bo- 

wiem jest dziś jedyną na U. 5. B. organiza- 
cją, która skupia faktycznie ogół polskiej 
młodzieży akademickiej. Tem samem uchwały 
Walnego Zgromadzenia są wyrazem opinii 
tego ogółu. 

Y  Nałeży więc uznać, że rzekome upraw- 
nienia reprezentacyjne Wil. Kom. Akadem. 
nie mają żadnej podstawy: ani prawnej, ani 
faktycznej i SĄ uzurpowaniem _ autorytetu 
ogółu polskiej młodzieży U. 5. В. Jeśli do 
tego dodać, że Wil. Kom. Akadem. i jego 
władze N. K. A. w Warszawie bardzo często 
rzucają autorytet całej młodzieży akademic- 
kiej na szalę walk politycznych, to w całoś- 
ci przedsiawi się nader smutny stan ciągłych 
waśni młodzieży akademickiej i wykorzysty- 
wanie autorytetu jej przez czynniki do tego 
niepowołane. 

  

uniknąć w przyszłości 

szerokiego pojmo- 

redaktor „Trybuny*. 

Redakcja. 

li 
Jestem trochę złośliwy, bo całe dotych- 

czasowe rozuimowanie jest zupełnie niepo- 
trzebne. Zakładał"'m, że Wileński Komitet 
Akademicki jest organizacją legalną i rozwa- 
rzałem, czy nawet w tym wypadku ma on 
prawo reprezentacji ogółu wileńskiej młodzie- 
ży akademickiej. Ale sprawa jest znacznie 
prostsza. Wileńskiego Komitetu Akade- 
micklego właściwie wcaie niema, w 
obliczu prawa en nie istnieje. Artykuł 
101 Ustawy o szkołach akademickich brzmi: 
„Powstanie stowarzyszeń, korporacyj akade- 
mickich jest zależne od zatwierdzenia ich sta- 
tutu przez Senat Akademicki Każdą zmtanę 
statutu uależy również przedstawić Senatowi 
do zatwierdzenia. Stowarzyszenia i korporac- 
je, obejmujące akademików r ozmaitych szkół, 
muszą uzyskać zatwierd enie statutu w Mi- 
nisterstwie W. R. i O. P., stwarc e oddziałów 
w poszczególnej szkole wymaga zgody Sena- 
tu, a Stowarzysenia takie podlegają nadzoro- 
wi Ministerstwa W. R. i O. P.. oraz szkół, w 
których posiadają oddziały". 

Związek narodowy, jako organizacja, o- 
bejmująca akademików rozmaitych szkół, do- 
tychczas nie uzyskał zatwierdzenia statutu w 
Ministerstwie W. R. i O. P, a tem samem 
Wileński Komitet Akademicki jako organ 
Związku, nie może uzyskać wymaganej przez 
ustawę zgody Statutu. Pozostaje drugą ewen 
tualność, że Wileński Kom:tet mógłby zalega- 
lizować się jako samoistna organizacja aka- 
demicka, działająca na U.S.B. Jednakże było- 
by to sprzeczne z założeniami Komitetu 
Akademickiego jako ekspozytury centrali. 
Nic też dziwnego, że Wileński Komitet Aka- 
demicki nie przedłożył takiego statutu Sena- 
towi U.S.B. do zatwierdzenia. Kilka lat temu 
Senat. U.S.B. przyjął jedynie do wiadomości 
istnienie Wileńskiego Komitetu Akademickie- 
go, oczekując na zalegalizowanie się całego 
Związku Narodowego w Ministerstwie, Ale 
mijały lata, Wileński Komitet Akademicki 
interwenjował, przemawiał, reprezentował, a 
zalegalizowania jak nie było tak i niema. 

A przecież zgodnie z częścią 1-szą? art. 
101 Ustawy o Szkołach Akademickich Sto- 
warzyszenie prawie zaczyna istnieć z chwilą 
zntwierdzenia statutu przez Senat. W związ- 
ku z tem widoczne jest, ze Wileński Komi- 
tet Akademicki dotychczas prawniczo nie roz= 
pocął swego żywota, a interwencje jako też 
wizyty władz Wil. Kom. Akad. u władz uni- 
wersyteckich były interwencjami i wizytami 
prywatnych osób, Mimo, że sytuacja jest zu- 
pełnie wyraźna i że środowisko wileńskie na 
zebraniu Walnem Bratniej Pomocy wypowie- 
działo się nie dwuznacznie, brak  autoryta- 
tywnej decyzji władz nadzorczych pozwala 
Wileńskiemu Kom. Akad. i niektórym ugru- 
powaniom utrzymać stan rozjątrzenia i usta- 
wiczne kłótnie o prawo reprezentacji, co wy- 
soce szkodzi opinji młodzieży akademickiej 
wobec starszego społeczeństwa, jako też zakłó- 
ca normalny porządek i spokój pracy na te- 
renie akademickim. 

i 
Jakie stąd płyną wnioski? Bardzo proste: 

a) stwierdzić należy, że zgodnie z obowiązu- 
jącą ustawą o szkołach akademickich i prze- 
pisami Senatu U.S.B. reprezentacja ogółu aka- 
demickiej młodzieży wileńskiej z samego pra- 
wa nie przysługuje żadnej organizacji akade- 
mickiej, b) gwoli elementarnej praworządnoś- 
ci należy zlikwidować Wil. Kom. Akad. jako 
organizację nielegalną i w założeniu swem 
nlemoralną, bo dla celów politycznych pew- 
nego odłamu młodzieży wykorzystującą auto- 
rytet całej młodzieży akademickiej, c) Do- 
tychczasowa działalność reprezentacyjna Ko- 
mitetu Akademickiego da się rozłożyć na 
dwa czynniki: 1) najpierw mamy wystąpienia 
w takich lub innych wypadkach Życia pol- 
skiego lub międzynarodowego, nie związa- 
nych bezpośrednio z życiem akademickiem. 
I to była działalność nielegalna, bo ustawa o 
szkołach akademickich w art. 105 mówi: „Na 
wiecu jest dozwolonem omawianie tylko 
spraw ścisle z Życiem akademickiem związa- 
nych, zgodnie z treścią przewidzianych ob- 
rad*. Wiece dotychczas zwoływane przez Wil. 
Kom. Akademicki przeważnie nie dadzą się 
zmieścić w ramach artykułu 105. Otwiera się 
tu wdzięczne pole przed organizacjami ideo 
wo-politycznemi lub ideowo-wychowawczemi. - 
Chcąc protestować? Proszę bardzo. Proszę 
wyraźnie bez chowania się za autyrytet ca- 
łej młodzieży zwoływać na własny rachunek 
i własną odpowiedzialność zebrania protesta- 
cyjne i protestować, protestować póki tchu 
starczy. Ale poco się maskować? Poco jesz- 
cze tworzyć Wil. Kom. Akademicki? Czy nie 
lepiej, jjak wprost Młodzież Wszechpolska 
albo Legjom Młodych będą zwoływać owe 
zebranie? Grunt bez kawałów. Prawda Ko- 
ledzy? 

2)W sprawach natomiast dotyczących 
bezpośrednio całej młodzieży Bratnia Pomoc 
jest całkowicie legitymowaną do reprezento- 

Starcze refleksje 
Redagowanie dzisiejszego numeru roz- 

poczyna czwarty zkołei zespół. Zespoły daw 
niejsze odeszły lub odchodzą. My nadaje- 

my się już tylko do pisania artykułów, ale 

w życiu akademickiem orjentujemy 81е со- 
raz słabiej. Już odchodzimy. * || pa 

luż na USB kręcą się jakieś osobniki, 

o których nie mamy pojęcia, co są za jed- 

ni, którzy zadzierają nosa i którzy co chwi 

la dają nam po nosie. Wpadnie człowiek do 

takiego Koła Prawników, gdzie przyzwy- 

czaił się, że jest w rodzinie — co za widok: 

Antoszka jest, no tak, ale reszta? . Pokor- 

nym głosem pytam: > ; 

° —ЗКоіе;;ор}зиапошпу‚ czy kolega Rusie- 
Święcicki, Rutski....? mA 

Odpowiadają mi pewnym tonem. 
ANIE u KE takich niema. Tu Koło 

Prawników... > 

— Przepraszam, przepraszam, moje usza 

nowanie. : 

Do licha, myślę sobie, dyplomu įjeszczė 

nie ma, a właściwie człowiek „ opuścił już 

USB. | rozglądam się po rówieśnikach uni- 

wersyteckich. Dembiński, Bujnicki, Dąbrow- 

ski... Przyjaciele, toż i wy jesteście już na 

wylocie. Ostatni rok, ostatnie lata. Temu woj 
sko przeszkodzi, ten zleje się na egzami- 
nach... aż . 

Ale właściwie to już,...  już.. pomaleńku 

I oto przychodzi refleksja: czy my dziś 

jesteśmy potrzebni Rzplitej Akademickiej? 
Nie wyrzucają nas, jeszcze odgrywamy 

pewną rolę. Ale patrzmy przecież krytycz- 

nie: oto przychodzimy my, nowe pokolenie, 

młodsi o 2 — 3 lata, którzy bierzemy ster 

spraw akademickich w swoje ręce w ed'ug 

hierarchji — jak zawsze. Jeszcze w Zrzesze 

niu Kół Naukowych, w Komitecie Akademi- 

ckim, w Bratniaku siedzimy my, stare pryki 

(jak niedawno uznano Henia Dembińskiego 

za niemowlę), ale w Kołach Naukowych już 
my, my młodsi. i najmłodsi, my, dążący na- 
przód, my, przyszli ZĘ Zrzeszenia, Ko- 
mitetu i Bratniaka, my, Rzeczpospolita A- 
kademicka. kd 

A my? pytamy siebie my, stara gwar- 
dja, a my jesteśmy już niepotrzebni? Prze- 

cież włożyliśmy i wkładamy dotąd w Rzecz 
pospolitą Akademicką tyle zapału i tyle wy 
siłku. Przecież włożyliśmy w nią tyle uczu- 
cia, którego nigdy nie odbierzemy. „Gdy 
wieczorem siądę sam..." Е 

„Nie, nie chcemy być wyrzuceni poza na- 
wias Gdy wejdziemy do t. zw. starszego Spo 
łeczeństwa, nie zerwiemy z Rzeczpospoli- 
tą. Będziemy co chwila nawracać, będzie- 
my ją wspierać w jej życiu. е 

Lecz tu stop! Znowu refleksja. Przypo- 
minajmy, jak to było. Jak iat temu 2—3— 
4 zarzekaliśmy się przed wszelką ingerencją 
starszego społeczeństwa w życie akademi- 
ckie. Pomoc finansowa — no, powiedzmy, 
to jest pomoc, ale żadnej ingerencji. Żad- 
nych wpływów. My sami, my sami. potrafi- 
my wznieść gmach Rzeczpospolitej. A му 
patrzcie i podziwiajcie..... 3 

A jednak... jednak obok tego narzekali- 
śmy na obojętność starszego społeczeństwa. 
Na brak zainteresowania naszem życiem, na 
brak oddźwięku. I o tem również trzeba pa 

miętać. 4 
Więc dziś, gdy chwila naszego odejścia 

(nie śmiem powiedzieć: odlotu) już bliska, 
dziś zastanówmy się nad naszym stosun- 
kiem w przyszłości do życia akademickiego. 
Mamy przecież wobec niego obowiązek 
wdzięczności — ono nam tyle wszak dało. 

Oto-rozpisujemy-ankietę.-1wzywamy.—do' 
niej przedewszystkiem kończących. Młodsi 
oczywiście mają równe prawo ido swego 
zdania i jest ono również cenne. A gdyby 
zabrał głos ktoś ze starszych, ktoś ze skoń 
czonych, byłoby nam niesłychanie miło, by- 
libyśmy niesłychanie wdzięczni. 

Oto są punkty ankiety: 
1) Czy współpraca między t. Zw.. star- 

szem społeczeństwem a młodzieżą akademi- 
cką jest pożądana i dlaczego; я 
za 2) Jeżeli tak, to jakie formy ma ona przy 
jać, by była najdogodniejsza dla stron obu. 
3) Czy młodzież , wychodząca dzis z uni- 
wersytetu, uważa się zobowiązana do. dal- 
szej pracy na terenie akademickim, czy jest 
to jedynie kwestją jej dobrej woli.; 

Oczywiście punkt 3 odnosi się jedynie 
do młodzieży, kończącej studja. 

w „niniejszej ankiecie zastrzegam sobie 
zabranie głosu przy jej reasumowaniu. 

- Antoni Gołubiew. 

cki, 

  

Koło Prawników Zarząd Koła Prawników. 
Studentów USB. podaje do wiadomości, że 
dnia 12 maja we wtorek o godz. 18, 20 w 
lokalu Koła (Zamkowa 11) odbędą się pod 
kierownictwem p. prof. dr. Fr. Bossowskie- 
go repetytorja z zakresu Prawa Rzymskie- 
g0.— 

Wstęp wolny dla członków Koła i dla 
wprowadzonych gości. 
влЕлижиптнечелтинионт НЫ ОКОЬРИООЕЛЕТО СОННЫКТ 
wania młodzieży akademickiej i zwoływania 
wieców ogólnoakademickich. Zawsze bowiem 
Zarządowi Bratniaka przysługuje prawo re- 
prezentowania swych członków, a faktycznie 
cała polska młodzież akademicka należy do 
Bratniaka, należy i, mam niezłomną nadzieję 
należeć będzie.Więc, zacna Młodzieży Wszech- 
polska, może tak się pogodzimy i razem u- 
rządzimy zasłużony pogrzeb Wileńskiemu 
Konitetgsi Akademickiemu — sit ei terra 
evis. 

(—) Henryk Dembiński. 

"la Koleżanek z referatem kol. Tyszkės 

wo 

SPRAWA EMIGRACJI POLSKIEJ 
NA KONGRESIE EUCHARY- 

STYCZNYM 
Choć kongres cucharystyczny jest głów- 

nie aktem adoracji największej w Kościele 
katolickim tajemnicy Ołtarza, to równocześ- 
nie jest także i rachunkiem sumienia z obo- 
wiązków: chrześcijan - katolików, a istota 
tych obowiązków tkwi w miłości bliźniego. 
Stowarzyszenia działające na podstawach i 
zasadach wiary rozpatrują też na Kongresach 
Eucharystycznych rany społec 'zne, dziś tak 
liczne, by je uleczyć i zapobiedz im w przy 
szłości. Taką bolesną naszą raną narodową, 
to jest nasze uchodźtwo, ta fatalna koniecz- 
ność, że wielka liczba ludzi i to w sile wie- 
ku, musi kraj opuszczać i na tułaczce szu- 
kać chleba, czy nawet nowego gniazda ro- 
dzinnego. Wymownie i wzruszająco przed- 
stawi nam naszą emigrację polską i jej do- 
lę p. Józef Stemler, dyrektor Macierzy Po!- 
skiej z Warszawy jeden z najlepszych znaw- 
ców naszego wychodźtwa. Wywody jego 
uzupełni ścisłą statystyką i opisem naszej e- 
migracji z Wileńszczyzny p. Barutowali. jak 
najpraktyczniejsze rezolucje dla współpra- 
cy społeczeństwa na tem polu. Wobec wstę 
pu woinego na obrady sekcji, powinna się 
szczelnie zapełnić sala Śniadeckich USB, w 
której w sobotę 9 maja, o godzinie 11 obra- 
dować będzie sekcja charytatywno - emigra 
cyjna. Z Kongresu naszego musi popłynąć 
gorące wezwanie do Kardynała — Prymasa 
Hlorda, by rozwinał jak najstaranniejszą 0- 
piekę duszpasterską nad naszymi wychodź- 
cami, zwłaszcza we Francji i w Niemczech. 
Nie może i nie „powinien nam być obojętnym 
los tych 10 tysięcy dusz w naszej archidece- 
zji które znalazły się we Francji za zarob- 
kiem. W Saint Denis i Aubervillers pod Pa- 
ryžem wykryto przed dwoma tygodniami 2 
szkoły bezbożników wšrod polskich robotni- 
ków utrzymane za bolszewickie pieniądze; 
po wyszkoleniu w bezbożnictwie mają oni 
wrócić do Polski dla zatruwania dusz. W 
Niemczech znowu ekonomista Rost rozpisuje 
się obszernie że przyczyną znacznej zbrodni- 
czošci żaliczanej na karb katolików niemiec- 
kich. są polscy robotnicy sezonowi, stojący 
na niskim stopniu kultury i pozbawieni opie- 
ki duszpasterskiej. Miłość chrześcijańska i ho 
nor nasz narodowy powinne nas skłonić do 
większej opieki nad wyjeżdżającymi na ob- 
czyznę i do potrzymywania wśród nich łącz 
ności z krajem rodzinnym, a środki do tego 
poda nam nasz Kongres Eucharystyczny. 

и X. J. Rzymeiko. 

ERZEDOGE ZWOREK A Z DE TRZY ZZTZIZOA 

Z Kół Naukowych 
Koło Historyków zawiadamia, że dorocz 

ne walne zebranie Koła odbędzie się w po 
łowie maja. Głównym punktem porządku 
dziennego tego zebrania będą wybory władz. 
Przy Kole istnieją dwie sekcje: „Sekcja po- 
znawania Wilna”, która projektuje wyciecz 
kę do zbiorów Tow. „?. Nauk, i "Sekcja 
dydaktyki historji”, organizująca lekcje po- 
kazowe. Najbliższą imprezą Koła będzie wy 
cieczka w dn. 10 maja do Ponar. 

Koło Polonistów organizuje w sa!i Śnia- 
deckich dn. 11 maja odczyt p. prof. More- 
lowskiego p. t. „Barok wileński". Odczyt bę 
dzie ilustrowany licznemi przeźroczami. Po- 
czątek o godz. 19. 

Zorganizacyjidecwych 
„Odrodzenie'. Z powodu okresu egzami- 

nacyjnego zarząd „Odrodzenia“ postanowił 
ograniczyć pracę intelektualną w III tryme- 
strze do zebrań w niedziele i święta. | 

„ Dotychczas odbyło się: zebranie sekcji 
liturgicznej z referatem kol. Wierzbickiej p. 
t. „Ewangelje od św. Łukasza r. 10 w. 38 
— 42 (o Marji i Marcie) oraz zebranie Ko- 

   

  

t. „Odrodzenianka jako nauczycie!ka”. т 
W najbliższą niedzielę z powodu Kongre 

šu „Eucharystycznego ani mszy odrodzenio 
wiej ani zebrania nie będzie. Zarząd prosi 
natomiast wszystkich członków o jaknajlicz 
niejsze wzięcie udziału w Kongresie oraz w 
zlocie SMP. 

Dnia 14 m.b. odbędzie się wycieczka do 
Koloniji Wileńskiej, połączona z zebraniem 
członkowskiem.;_ msza św. o godz. 6 m. 45 

0 o godz. 7 m. 30, odjazd o godz. 8 
m. 30. 

W razie deszczu msza, jak zwykle, o 
EG 9,15, poczem zebranie członkowskie w 
ckalu. 

Rekolekcje. Dnia 17 b. m. odbędą się 
w Czarnym Borze pod kierownictwem ks. 
prof. Meysztowicza zamknięte jednodniowe 
rekolekcje dla kolegów. 

Zapisywać się można w lokalu „Odro- 
dzenia* w godzinach urzędowych (13 — 14) 
araz u członków „Odrodzenia“. 

Sodalicja Akademików. Zebranie walne 
odbędzie się 14 b. m. w lokalu sodalicji — 
początek o i 8 
YE Próby AA Bet sę odtąd odby- 

ie we wtorki i piątki ie- dzialki оя оа i piątki, lecz w ponie- 

17, b. m. odbędzie się wycieczka do Zie 
lonych Jezior . Sympatycy mile widziani. 
Redaktor Wacław Łapiński, 

. Redakcja „Niezależnej Trybuny Akade- 
mickiej" urzęduje we wtorki od godz. 12 m. 

30 — 13 m. 30 w lokalu „Odrodzenia”. ul. 
Uniwersytecka 7 — 9. 

do sprzedania 
Okazyjnie 7-io osobowy 

SAMOCHÓD 
odkryty w bardzo dobrym stanie. 
Skład Broni Wileńska 10. 

    

    

Choć pod ciężarem krzyża się chwiałeś 

Nie opuszczała Ciebie otucha, 
Bo wówczas Łaski Bożej wzywałes 

» Wierząc, że On Cię zawsze wysłucha. 

© Bożej tylko wciąż myśląc chwale, 
Ty nie przeląkłeś się ofiar wielu 
Dążąc stanowczo, wiernie i stale 
Do powziętego zawczasu celu. 

Ten cel był wzniosły i godny Ciebie, 
Om o nagrodę do nieba woła, 
Bo jakaż radość była tam w niebie, 
Gdy wzniosłeś takie mury kościoła. 

Cierpienie bliźnich czując głęboko, | 
A czyż szczęśliwych dużo na Świecie? 
Wspierałeś zawsze ze łzami w Oku 
Wdowę, sierotę, starca i dziecię. 

l nam Ty dłoń Swą takżźc podałeś, 
Wzniósłszy ten Zakład, każdą sierotę 
W bojaźni Bożej tutaj chowałeś, 
Ucząc mieć serce i kochać cnotę. 

«4 tak od świata zdala w ukryciu 
cichej modlitwie i ciągłym trudzie 

Pół wieku zbiegło... Takiemu życiu, 
Czyż to nie słusznie dziwią się ludzie? 

A Bóg, co czuwa nad dziećmi swemi, 
Pobłogosławił wiernego sługę, 
Bo, darząc długiem życiem na ziemi, 
W niebie nagrodę zgotował drugą. 

la osobiście winna jestem ks. Łu- 
ewiczowi dozgonną wdzięczność, 
jemu zawdzięczam, że otrzymałam 

wykształcenie. Do zakładu przyjmowa 
no bezpłatnie, jako pensjonarki, tylko 
zupełne sieroty, niemające ani ojca, 
ani matki. Później, nie tak ściśle prze- 

strzegano tej zasady, bo z biegiem 
czasu przyjmowano na koszt kościel- 
ny dobrze uczące się niezamożne ucze- 
nice, chociaż rodzice ich żyli. Środki 
Zakładu wzrosły bowiem znacznie sta 
raniem ks. Łukaszewicza z ofiar, zbie- 
ranych przezeń i z zapisów zacnych 
ludzi. Lecz z początku sytuacja była 
gorsza. |estem córką powstańca z 
1863 r. Matka moja umarła młodo, oj- 
ciec wrócił z katorgi po jakiejś amne- 

stji, ale po powrocie z Syberji został 
skazany na osiedlenie się w ołonieckiej 
gubernii j był zupełnie zrujnowany, bo 
jego oba majątki ziemskie w gub. Mo- 
nylowskiej zostały skoniiskowane. 
Wstapitam do Zakładu w 1872 roku, 
jako mała dziewczynka do I klasy i 
trzeba było za mnie płacić 250 r. rocz- 
nie. Pierwsza rata została jakoś wy- 
płacona, ale dalej ojciec nie mógł pła- 
cić, bo sam pozostał bez dachu nad 
głową. Była zaś taka zasada, że gdy 
za którąś z pensjonarek nie płacono i 
nie zabierano jej do domu, wtedy wy- 
syłano taką uczenicę do przytułku na 
Bazylówkę (Wasiljewskij  Ostfów) 
ra 14-tą Linję. Mieli i mnie tam wy- 
słać i już byłam ubrana, gdy nadszedł 
ks. Łukaszewicz i dowiedziawszy się 
o tem, polecił mnie zostawić na pen- 
sji jako bezpłatną uczenicę. Był zaw- 
sze dla mnie dobry, troszczył się o 
mnie i nieraz potem służył mi radą i 
pomocą. 

„Ks. Łukaszewicz wywierał wielki 
wpływ moralny na dziewczęta. Pamię- 
tam z mego dzieciństwa słowa, z ja- 
kiemi często zwracał się do mnie i do 
innych uczenic: „Wymagaj, moje 
dziecko, dużo od siebie, a mało od 
innych, to da ci szczęście w życiu". 
Tę maksymę stosował zawsze do sie- 
bie i wyjątkowo mało żądał od ludzi 
w stosunku do siebie, co jednak nie 
przeszkodziło, że był otoczony przy- 
wiązaniem, czcią i powszechnym sza- 
cunkiem, nietylko rodaków, lecz j ob- 
cych; wielu Rosjan pod jego wpływem 
nawróciło się na wiarę katolicką (cała 
rodzina Żerebcowów). Mówiono so- 
bie po cichu, że nawrócił księcia Ol- 
denburskiego, krewnego cesarza Mi- 
kołaja I i że jemu zawdzięcza swoje 
wpływy u dworu. 

Był ks. Łukaszewicz tem dla Pe- 
tersburga, czem był ks. Boduen dla 

Warszawy. Biedni i nieszczęśliwi mieli 
w_ nim opiekuna; przez całe życie w 
miarę możności dzielił się z potrzebu- 
jącymi pomocy; jak w 1812 r., dziec- 
kiem jeszcze podzielił się z obcym żoł- 
nierzem wszystkiem, co posiadał. Zo- 
stawiał sobie tylko tyle, by zaspokoić 
najpierwsze potrzeby, resztę oddawał 
bliźnim. A gdy nie starczyło własnego 
grosza, nie wahał się ofiarować bliź- 
niemu swej godności  osobi - 
stej dumy i miłości własnej. Mówić 
jednak o swych miłosiernych uczyn- 

kach nie lubił i pochwał nie znosił. 
Tembardziej, więc my, wdzięczne jego 
uczenice, starać się powinnyśmy, by 
pamięć jego przekazać potomności, ja- 
ko wzór kapłana i polskiego obywa- 
tela. Ks. Łukaszewicz był żywym przy- 
kładem, że wielkich dzieł dokonać mo- 
żna tylko wielkiem poświęceniem i 
wyrzeczeniem osobisteim. Odszedł z te- 
go świata w 1880 r. i pochowany 20- 
stał w podziemiach pod kościołem św. 
Katarzyny w Petersburgu. Jego mar- 
murowe popiersie stało zawsze w re- 
kreacyjnej sali pensji żeńskiej i każdej 
wstępującej uczenicy mówiono o zasłu 
gach założyciela Zakładu. 

Bolszewicy wszystko tam zniszczyli. 
Dziś ten siewca słońca i szczęścia 

dla biednych i nieszczęśliwych, ten 
wielki a. błogosławi naszej 
wolnej Polsce z nieba, na które tak 
zasłużył swemi wielkiemi czynami 
i całem swojem tak podziwianem przez 
wszystkich, życiem. 

Zotja Kossowska 

b. uczenica, następnie wice-przełożo- 
na pensji żeńskiej przy kościele Św. 
Katarzyny w Petersburgu, a obecnie 
em. przełożona państwowego gimna- 

zjum w Białymstoku. 7 
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z Woźnickich 

Małgorzata Bajbakowowa 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Ś. Ś. Sakramentami, zmarła 

we środę dn. 6 maja: 1931 r. w wieku lat 28. 
Przeniesienie zwłok z. kaplicy szpitala św. Jakóba do kościoła św. 

jakóba oraz nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek 7-go maja o 
godzinie 9-ej rano.. 

Eks ja zwłok z kościoła św. Jakóba i pogrzeb na cmentarzu po- 
Bernardyńskim nastąpi tegoż dnia o godz. 5-ej po południu. 

O tych smutnych obrządkach, krewnych, przyjaciół i znajomych za- 
wiadamiają pogrążeni w nieutulonym żału 

MĄż, SYNEK, RODZICE I RODZINA. 

st ч 

z Wožnickich 

algorzata Dajbakovova 
Pracowniczka Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych 

Okręgu Wileńskiego 
Po ciężkich cierpieniach opatrzona Ś, Ś. Sakramentami zmarła z dnia 

5 na 6 maja. 
o czem z żalem zawiadamiają 

|
 

KOLEŻANKI I KOLEDZY. 

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę nieodżałowanemu. Mężowi i Ojcu 

& + P. 

Józefowi Hejberowi 
przedewszystkiem czcigodnemiu ks. kanonikowi Kuleszy, ks. doktorowi Pu- 

ciato, ks. Proboszczowi Żarnowskiemu, lekarzom i personelowi żydowskiego 

Szpitala, Związkowi Kupców i Stowarzyszeniu „Sokół*, Dyrektorowi i per- 

sonelowi Warszawskiego Związku Mleczarskiego, Kolegom i Przyjaciołom 

zmarłego i tym wszystkim, którzy nieśli nam słowa pociechy, tą drogą 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”! 

Żona i dzieci 

  

W sprawie ulg podatkowych dla powodzian 
W dniu 6-go bm. Prezesa Izby Skarbowej w Wilnie odwiedzili pp. pre- 

zes i dyrektor Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie, którzy przedstawili 
p. prezesowi ciężkie położenie kupiectwa i niektórych zakładów przemysło- 
wych w związku ze stratami, poniesionemi przez ludność miejscowości, na-= 
wiedzionych powodzią, dowodząc <onieczność szybkiego zastosowania nie- 
których ulg podatkowych. P. prezes Izby Skarbowej uznał potrzebę pewnych — 
ulg. 

Niezależnie od tej konferencji Izba P.-Handlowa w Wilnie występuje 
do władz centralnych w powyższej sprawie z odpowiedniemi wnioskami. 

Pożar w majątku prezesa Wańkowicza | 
PIORUN PODPAŁIŁ STODOŁĘ NISZCZĄC ZBIORY I NARZĘDZIA 

W dniu 5 bm. w majątku Pepesze, gminy rudoniińskiej pow. wileńsko- 
trockiego, w czasie burzy piorun uderzył i spalił stodołę własność prezesa 
Stanisława Wańkowicza, a w stodole zapasy koniczyny, siana, słomy. siecz: 
karnię, młocarnię, kierat i inne maszyny gospodarcze. Szkody wynoszą 70 
tys. zł., podczas, gdy stodoła zabezpieczona była na 35 tys. zł. 

Zamknięcie seminarjum Żydowskiego 
Centr. Kom. Oświaty w Wilnie 
SPOWODOWANE UDZIAŁEM MŁODZIEŻY W AKCJI 

KOMUNISTYCZNEJ 

tor Okr. Szkolnego Wileńskiego z?rządził zamknięcie z końcem bieżącego 
roku aira ło Rodycjskeco żydowskiego Centralnego Komitetu Oświa- 
ty w 

nych o usunięcie niepożądanych wpływów z zakładu, — ze strony kierownictwa i 
nauczycielskiego nie było należytego przeciwćziałania tym wpływom, a jednocz 

tolerowanie w zakładzie uczniów jawnie zaangażowanych w akcji politycznej sprzyjało 
dałszemu M: akcji komunistycznej wśród młodzieży. 

Jednocześnie I 
Szkole Powszechnej im. Frugala, żydowskiego Cen 0 Komitetu Oświaty w 
ównież mienia w szkole akcji komunistycznej wśród uczniów. Wznowie- 

L L gs od L wyjaśnienia sprawy i usunięcia warunków nie zajęć w tej szko! g i 

E aka oddziaływujących na wychowanie młodzieży. 

AKADEMICKI WIEC PROTESTACYJNY 
Z POWODU ZAJŚĆ GDAŃSKICH 

Z inicjatywy Legjonu Młodych Akad. 

Związku PA. dia I anstwa, w dnin 290 

maje w lokalu Kasyna Gain:z nowego od- 

był się protestacyjny wiec ml dzieży. a- 

kademickiej w spraw. gwałtów gdańsk'ch. 

Mimo krótkiego okresu przygotowawizego, 

zebrało się stosunkowo dużo osób. 

  

panem Polski" 
Kol. Klaczyński odczytał 

stępującej treści: 

Stefana Batorego, 

5 i 5 daczyński ry maja 1931 roku: 
Wiec zagaił kol. St. Klaczyński, „który Pietinio Salasas A Šias 

scharakteryzował konieczność pokojowej = vw, postępel OZWY 

RE nad utrzymaniem zdobytych granie, Hand hitlerowców, którzy wdarli się na znaj. 
oraz podkreślił szereg problemów, wymaga- 
jących rozwiązania w drodze pokojowej. 
jednym z takich problemów dła Polski jest 
sprawa korytarza Gdańskiego. Przeciwko 
ostatnim zajściom na terenie Gdańska po- 
winno zaprotestować całe społeczeństwo, 

gdyż incydenty te dowodzą. że sprawa 
Gdańska jest zaogniona i należy ją posta- 
wić na ostrzu noża na forum międzynaro- 

dowem. Zbiorowe protesty różnych ugrupo- 

wań społecznych ułatwią niezmiernie sytua- 

cję Ministerstwa Spraw Zagr. na terenie 

międzynarodowym, dlatego nie należy tej 

akcji zaniedbywać, 3 
W płomiennym tonie było utrzymane 

przemówienie kół. Wojciechowicza (L. Ml.), 
który wskazał na nieustanną ciągłość zaku- 

sówi niemieckich, względem granic Rzeczy- 

pospolitej i na rozwydrzenie hit lerowców. 

Kol. Treutowski dał historyczny  prze- 
bieg stosunków polsko-krzyżackich i polsko- 

niemieckich, oraz na podstawie danych sta- 

tystycznych stwierdził szybki rozwój portu 

polskiego w Gdyni, jego przyszłość dziejo- 

wą i doniosłe jego znaczenie dla Polski. 

Kol. Wolski ((0drodzenie) rozwinął po- 

glad, že hasto „Drang nach Osten“ od zara- 
nia dziejów groziło Polsce ze strony  Nie- 

miec i dzisiaj jest równie aktualne, jak za 

Piastów. Polacy muszą się temu przeciwsta- 
wić i wszelkiemi siłami dążyć do utrzyma- 

nia korytarza Gdańskiego, bo „kto będzie 

i, zbeszcześcili banderę polską 
marynarza — obywatela polskiego: 
go i wyryli mu na piersiach 
hitlerowski; 

Protestujemy przeciwko post 
gdańskich władz policyjno-sądowyci 
toleruią te karygodne czyny barbarz: 
a temsamem pozwalają znęcać 
bronnym obywatelem polskim; 

ko, co jest w jego mocy, dła 
bezpieczeństwa ywatelom 
rene wolnego miasta Gdańska; 

protestów w sprawie gwałtów 
w Gdańsku. 

ropnickiej i wznosząc okrzyki na 
Rzeczypospolitej i Marszałka 
opušcili ; 

    Kup los 1 klasy kolektury 

  

„LICHTLOS“ 

  

Powodem tego zarządzenia jest stale wzrastający udział młodzieży seminarjum w 

akcji komunistycznej, oraz iakt, że pomimo kilkakrotnego zwracania się władz szkol- 

, Kurator Okręgu Szkolnego wydał zarządzenie zawieszenia zajęć w 

panem ujścia Wisły, ten będzie faktycznym 

rezosucję na- 

y młodzież akademicka Uniwersytetu 

Kasyna Garnizonowego w Wiłnie w dniu 

dujący się w dokach stoczni gdańskiej i 

nożem znak 

Pocžem zebrani odśpiewali  „Rotę” Ko- 

Piłsudskiego, 

Przypominamy: 
E. LICHTENSTEINiS= 

с 

Nie wątpiac, že Rząd nasz uczyni wszyst- 

na te- 

# Wzywamy całe społeczeństwo polskie w 
raju i zagranicą do urządzania ies AS 

   



4 Ъ 
  

Akcja pomocy powodzianom 

  

W wykonaniu uchwały Komitetu O- 
bywatelskiego niesienia pomocy  ofia- 
rom powodzi z dnia 4 b. m. prezydjum. 
Komitetu wystosowało do JE. ks. ar- 
cybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego 
pismo z wyrazami głębokiej wdzięcz- 
ności za wysokie moralne poparcie, ja 
kiego JE. ks. arcybiskup użyczył akcji 
niesienia pomocy ofiarom powodzi 
przez wydanie znanej. odezwy do du- 
chowieństwa i diecezjan wileńskich. 

— Komunikat. Zarządy Zw. Legjonistów 
i Stow. Rezerw. zwróciły się 25 kwietnia rb. 
do dyr. Zełwerowicza z prośbą o cdstąpienie 
jednego przedstawienia na powodzian. lyr. 
Zeswerowicz odstąpił jedno ze swoich jubile- 
uszowych przedstawień. Dnia 7 :naja br. ode 
graną zostanie sztuka Molnar'a „Wróżka i 
adwokat", z którego to przedstawienia do- 
chód przeznacza się na pomoc dotknietym 
powodzią. Bilety do nabycia w Lutni od 11 

      

  

do 16 godz. i na „Pohulance“ о4 17 do 21 
godziny. Ceny normalne. Nikt z uświadomio 
nych obywateli nie powinien uchylić się Gd 
spełnienia obowiązku ludzkości wobec aie- 
szczęśliwych przez zakupno biletu na te 
przedstawienie. 

— Udział młodzieży  szkołnej w akcji 
pomocy  powodzianom. Kurator Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego wystosował do dy- 
rekcyj i kierownictw wszystkich szkół oraz 
inspektorów szkolnych  ekółnik, zalecający 
udział młodzieży szkolnej w akcji niesienia 
pomocy ludności, dotkniętej klęską powodzi. 

   

- współdziałanie z miejscowemi komitetami о- 
bywatelskiemi i f. d. 

— Dar na powodzian. Dyrekcja Teatrów 
Miejskich przeznacza na rzęcz pomocy — ©- 
fiarom powodzi 5 proc. dochodu brutto z 
przedstawień w obu teatrach. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że ofia- 
rowane do uznania dyrektora Zelwerowicza 
w dniu jego jubiteuszu przez Magistrat m. 
Wilna tysiąc złotych — zostały już wpłaco- 
ne na rzecz powodzian. 

LLS RL 

KRONIKA 
W. s. g. 3 m. 32 £ 

Domiceli 
jutro 

Stanisława 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
ź dnia6. V. 31 r. 

Ciśniscie średnie w mm, 766 

Tampeisiura średnia -l- 15 

Temperatura najwyższk -|- 20 

Temperatura najniższa -|- 10 

Opad w iom. — 

Wiatr: północny я 

Teadencja: wzrost potem lekki spadek 

Uwagi: z rana pochmurno, potem pogodnie 

URZĘDOWA 

— gi dla policjantów P. wojewo 

da Kirtiklis przyznał, na wniosek Wydz. Pra 

су i Opieki Społecznej, pewną sumę. na za. 

pomogi dla -funkcjonarjuszy policji wileń- 

skiej, poszkodowanych z powodu klęski po 

wodzi. 

- ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (Odczyt profesorów USB. na powo- 
dzian. RT Uniwersytetu „Stefana 

Batorego na rzecz Ty odnia Zbóirki na po- 

wodzian we wtorek dnia 12 maja o godz. 

5-ej poł. w teatrze na Pohulance urzą- 

dzają odczyt p .t. „Tajemnice wód', który 

wygłoszą: prof. Bronisław Rydzewski, prof. 

Bolesław Limanowski i prof. Sergjusz Schil- 

ling - Siengalewicz. Pozostałe bilety w ce- 

nie zł. 2, zł. 1,50 i zł. 1 — są do nabycia 

w cukierni Sztrala (Czerwony) codziennie w 

godz. od 12 do 2 i od 18 do 20. 
Odc: 

Z. s. g. 6 m. 00    

we czwar — ot Nitscha, Dziš 
tek W 7 f —19 w lokalu Instytutu 

Nauk. Bad. Europy Wschodniej prof. dr. 
Krakowa będzie miał 

„Wzajemne wpły 
<_ Wstęp wol 

Kazimierz Nitsch z 
trzygodzinny wykład p. t. „M 

wy językowe: polskie, i ruskie 

ny. e 

ы — Zarząd Katolickiego Związku Polek 

prosi wszystkich swych członków, jako też 

i zjednoczone z nim organizacje 0 zebranie 

się w dniu 10 maja o godz. 8 m. 30 zrana 

w mieszkaniu p. Jeleńskiej (Mickiewicza 19 

— 2), aby ze sztandarem wyruszyć wspól- 

nie na plac Katedralny dla” wzięcia udziału 

_w_ nabożeństwie. 
— Zjazd wydawców dzienników i czaso- 
m. W dniu 14 maja b. r. odbędzie się w 

arszawie pierwszy powszechny zjazd wy 

dawców dzienników i czasopism Rzeczypos- 

politej Polskiej. Celem tego zjazdu, który 

zwołuje Rada związku Wydawców jest na- 

wiązanie bliższego kontaktu między wy- 

dawnictwami Rzeczypospolitej. spowodowa- 

nie, a ile możności, wszystkich  przedsię- 

biorstw wydawniczych do wstąpienia „do 

Związku Wydawców, aby wzmocnić jego 

działaność i uczynić bardziej skutecznemi 

wystąpienia Związku w stosunku do władz 

oraz organizacyj, pozostających w kontak- 

cie z przemysłem wydawniczym. Minister- 

stwo Komunikacji przyznało uczestnikom zja 

zdu oraz delegatom na równoczesne ogólne 

zebranie członków Związku Wydawców 

Dzienników i Sonis NE 

zniżkę kolejową na drogę powrotną. 

S m «i Sttwatzyszeń Młodzieży Pol- 

skiej w Wilnie. Jednocześnie z odbywającym 

się w Wilnie Archidiecezjalnym Kongresem 

Eucharystycznym odbędzie się w dniach: 8, 

9, i 10 maja II zlot Stowarzyszeń Miodzieży 

* Polskiej Związku Wileńskiego. 
Związek Wileński obejmuje swoją działał 

nością tereny: województwa wileńskiego, 
białostockiego (cztery powiaty) i nowogró ' 
dzkiego (trzy powiaty), organizując i prowa 
dząc na tych terenach katolickie Stowarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej. Młod:ież skupio 
na przy sztandarach  stowarzyszeniowych 
pracuje przedewszystkiem nad wyrobieniem 
samych siebie przez pracę kulturalno - oświa 
tową, przysposobienia rolniczego, wychowa 
nia fizycznego i przysposobiema w:jskr.we- 
go, przygotowując się w ten sposób do ©- 
wocnego spełniania obowiązxów obywatel- 
skich. Szeregi Stowarzyszeń Młodzieży Pol- 
skiej ziemi wileńskiej liczą w tej chwiti po- 
nad dziewięć tysięcy osób i właśnie teraz 
korzystając z okazji Archidiecezjalnego Kon- 
gresu Eucharystycznego, niłodzież zjedzie 
się, aby sprawdzić wyniki szezc:oletniej swo 
jej pracy i oddać jednocześnie hold Chry- 
stusowi Utajonemu w Przenaišwiętszym Ša 
kramencie. 

— Walne zgromadzenie drobnych kup- 
ców i przemysłowców chrześcijan m Wilna 
odbędzie się dnia 10 maja r b. o godzinie 
4-ei po poł. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 
nr. 2. Porządek dzienny. 1) Sprawy podat 
kowe 2) Sprawa sprzedaży nafty, 3) Spra- 
wa wyborów rzeczoznawców do określenia 
podatku dochod. 4) Wolne wnioski. 

Stawiennictwo członków obowiązkowe. 

  

RÓŻNE 
— Podziękowanie. . Wszystkim, 

którzy raczyli łaskawie pamiętać o 
mnie w dniu mojego jubileuszu tą dro- 
gą składam najserdeczniejsze podzięko 
wanie. = 

(—) Al. Zelwerowicz. 

— (Centralny Zarząd PMS podaje do wia 
domości, iż wynik kwesty ulicznej, odbytej 
w dniu 3-cim maja rb. jest następujący: po 
otworzeniu 90-ciu skarbonek i dokonaniu ob- 
rachunku komisyjnie znaleziono ogółem mo- 
net na sumę „zł. 2124 gr. 52 (słownie dwa ty- 
siące sto dwadzieścia cztery zł. 52 gr.) 

Szanownym Paniom Kwestarkom i Kwe- 
starzom za ich owocną pracę oraz Szanow- 
nym ofiarodawcom za łaskawą pamięć o po 
trzebach oświaty na resach naszych Zarząd 
PMS składa serdeczne podziękowanie. 

— Szkolnictwo litewskie na Wileńszczyź- 
nie. „Vilniaus Varpas“ donosi, iż litewskie 
towarzystwo „Rytas*, prócz oddziału Świę- 
cianskiego, w roku szkolnym 1930 — 1931 
ma pod swym zarządem szkoły nast.: wi- 
leńskie gimnazjum Witolda Wielkiego z 345 
uczniami i 37 nauczycielami, dwuklasową 
szkołę z 3 nauczycieiami i 57 dziećmi i na 
prowincji w powiatach Wileńskim, Brasław 
skim, Święciańskim, Oszmiańskim, Lidzkim, 
Grodzieńskim i Suwalskim -— 90 funkcjonują 
cych szkół z 93 nauczycielami i 3231 dziećmi. 

Pozatem t-wo posiada również pozwole- 
nie na 6 szkół dla którwch nauczyciele nie 
są jeszcze zatwierdzeni. W początku bieżą- 
cego roku szkolnego udzielono koncesje je- 
dynie na 2 szkoły, chociaż złożono prośby 
na otwarcie 20 nowych szkół. 

— Pożyteczna instytucja. Dowiadujemy 
się, że w dniu 27 ub. m. został przez wła- 
ze zatwierdzony statut Wileńskiego Towa- 

rzystwa Opieki i Pomocy nad Byłymi Pra- 
cownikami Tajnej Oświaty Przedwojennej. 

Jak nas informują, wkrótce ma się odbyć 
walny zjazd tychże pracowników, na któ- 
rym zostaną dokonane wybory zarządu 
T-wa. 

Osoby zainteresowane zechcą zgłosić się 
o informacje do kancelarji Liceum Imienia 
Filomatów — Żeligowskiego nr. 1, w godzi 
nach 2 — 3 do dyrektorki p. Stanisławy 
Pietraszkiewiczówny. 

Zz SĄDÓW 
PONOWNIE SKAZANY NA BEZTERMI- 

NOWE WIĘZIENIE i 
Piotr Sadowski, stały mieszkaniec więzie 

nia na Łukiszkach, aokąd trafił dożywotnio 
2a mord rabunkowy wczoraj stanął znów 
przed sądem okręgowym, aby odpowiadać 
za drugie przestępstwo. 

Na ten raz chodziło o napad rabunkowy. 
W dniu 6 czerwca rb. na i7 kilometrze szo- 
sy Wilno — Oszmiana dokonano napadu ra- 
biunkowego. Sadowski, gdyż jak wykazało 
śledztwo, on był sprawcą napadu, zatrzymał 
trzy furmanki i grożąc jadącym rewolwerem 
odebrał od nich pieniądze oraz papierosy. 

łupem bandyty stało się 461 zł. 80 gr. 
W trakcie rewidowania napadniętych je- 

den z nich, Z. Sałaciiski cnciał uciec jednak 
napastnik celnym strzałem uniemożliwił mu 
to. Na szczęście rana okazało się lekka. Sa- 
łaciński wyzdrowiał i w dniu wczorajszym 
zeznawał w Sądzie jako Świadek. 

Sprawa nieskomplikowana. Wobec wyraż 
nych dowodów winy i uprzedniej karalności 
oskarżonego - bandyty prokurator wnosi o 
karę Śmierci jednak sąd stanął na nieco od- 
miennem stanowisku i skazał Sadowskiego 
na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Bronił, z urzędu, adw. Smilg. 

SPORT 
ZAWODY PIŁKARSKIE 'NA POWODZIAN. 

Z inicjatywy Wil. Związku Okręgowego 
Piłki Nożnej w dniu 9. V. br. o godzinie 16 
na boisku sportowem ŻTGS Makabi, odbędą 

skowych przeciw reprezentacjom cywilnych 
się zawody piłki nożnej, reprezentacyj woj- 
Wilna. Całkowity dochód przeznaczony na 
rzecz powodzian i PMS. Podczas zawiodów 
przegrywać będzie orkiestra wojskowa. 

Cel dla jakiego zawody zostaną zorga- 
nizowane winien zapewnić całkowite powo- 
dzenie, tej ze wszechmiar  wzniosłej i po- 
żądanej imprezie. 

  

  

RTS 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś ka- 
pitalna komedja Franciszka Molnara „Wróż- 
ka i adwokat” z dyr. Zelwerowiczem w po- 
pisowej roli dr. Sporuma. 

Dochód przeznacza się na rzecz powo- 
dzian. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 

drugi oryginalna sztuka z życia żydów wileń 
skich: „Pieśniarze Ghetta", Andrzeja Marka, 
Sztuka zyskała na premierze ogromne powo 
dzenie i znalazła gorący oddźwięk | dzięki 
niezwykie interesującej treści, wnikliwej re 
żyserji autora, oraz doskonałej grze całego 
zespołu. Spiewy obrzędowe i rodzajowe w 
wykonaniu chóru głównej synagogi, oraz So- 
lo skrzypcowe p. M. Szabsaja dodały wiele 
charakterystycznego kolorytu lokalnego, u- 
miejętnie podkreślonego również przez  de- 
koracje p. J. HHawrytkiewicza. „Piešniarze 
Ghetta“ staną się niewątpliwie prawdziwą re 
welacją dla Wilna. 

— „Królewna Śnieżka” w teatrze Lutnia. 
W sobotę 9 bm. o godzinie 4 po południu 
wystąpi w teatrze Lutnia „Pierwszy w War- 
szawie teatr dla dzieci”, który w ciągu u- 
biegłego sezonu w stolicy zdobył rekordowe 
powodzenie wśród sfer rodzicielskich i pe- 
dagogicznych. Imponującą ilość 98450 dzieci 
 REWPECESKZRY ET PZYFAWEZNIYCJEYZY EE A3: BOONE RAD ZEE TRC, 

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

  

  

   Wraca do dom po przeprawie. 

Z nóg opada jakby zbity 
Dom Cierpiałły stoi krzywy, 
Jakby jakiś gość upity. 

  
To powodzi straszne skutki. 
Obraz -zgrozy i powodzi. 

Pan Cierpiałło na ruinach, 

Przy ogarku żywot słodzi. 
(D. ©. 

UREENADEEICY AEO TAK KIRA POZ TE SN E TAVE ATI PTACYY UZORACOC ER LANOZZOY OPOETROOKCZOBFTEO EC BTEKCEE) 

KAZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUBZIEŻSTY 
(powieść) 

prawa przedruku i os SOS zastrzeżone. 

Do chwili rozpoczęcia bezpośred- 

nich walk pod Wilnem, pozostawało 
tylko kilka dni. Uczestnicy „akcji fila- 

reckiej“ wstąpili już prawie wszyscy 

do oddziałów ochotniczych, formowa- 

nych śpiesznie dla obrony miasta! W 

związku z tem Bronowski miał strasz- 

ny kłopot. Ciągle rozmyślał nad tem, 

czy transport koni z Wołkowyska już 

nadszedł, czy też jeszcze nie? 

Nigdy w życiu nie jeździł konno, 

bo wogóle jego życie nie było obliczo- 

ne na nadejście Wojny, Europejskiej, 

ale na dożywotnie zagrzebanie się w 
którejś z większych bibljotek. Tymcza- 
sem od paru dni był już kawalerzystą 
przy najsławniejszym oddziale kawale- 
rji... bo „u samego Rotmiestrza N“. go 
ścia z „akcji filareckiej!'* 

Rzecz prosta, iż stało się to, jak 

zwykle raczej wbrew jego woli. Kiedy 
go zapytano, czy pragnie należeć do 

„Legji Akademickiej" przy oddziale 

Rotmistrza, powiedział „oczywiście 

nie kapując, że Legja jest oddziałem 

konnym. Po spem trowaniu chciał się 

wycofać do piechoty, a i Janek Grodź 

bardzo go namawiał na pułk „Lidzki, 

ale koledzy wyšmieli go „czyž jest Po- 

lak, któryby nie umiał jeździć konno?! 

Dziś jest już stanowczo za późno 

na rejteradę, a wogóle cała nadzieja 

w tem, -że Lutek i inne chłopaki, nie 
zdążą na czas z temi, przeklętemi koń- 
mi! 

stydnwca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witas? 

Ale jeżeli zdążą?! Widział prawie 
jak po kilku minutach szarży jego — 

niesportowe ciało wylatuje z siodła i 

spada pod kopyta koni serdecznych 
przyjaciół. Co za śmieszna, głupia bez 
użyteczna śmierć. 

Ażeby odpędzić od siebie wszelkie 
zgryzoty i niepokoje, postanowił, jak 
zwykle wybrać się do Renki. Pozatem 
trzeba jednak pożegnać się z nią „na 

wszelki wypadek!*... Do Wołkowyska 
niedaleko, a i o inne nieszczęście nie- 
trudno. 

Jaka szkoda, że nie mamy jeszcze 
mundurów, myślał idąc... bo chociaż 
nie była przecież na wiecu akademic- 
kim, na którym jednogłośnie uchwalo- 
no, że!... ale zawsze. 

Po chwili wchodził już w senty- 
mentalnem zamyśleniu na dobrze zna- 
ne sobie schody, układając praktyczną 
część pożegnania: „jeżeli zostanę ran- 
ny, lub zabity, mam nadzieję, iż ze- 
chce koleżanka zawiadomić moją ro- 
dzinę, która mieszka i t. d. Narzeczo- 
nej, niestety, dotychczas nie posia- 

dam!“ 
Drzwi otworzył mu jakiś nieznany 

żołnierzyk, nieduży i zgrabny. Kiedy 
Bronek zapytał nieznanego  żołnierzy- 
ka, czy p. Renka jest w domu?... żoł- 
nierz parsknął Śmiechem i dopiero 
wówczas Bronowski poznał ...КепКе! 

Od paru dni jestem już w Legji 
Kobiecej, szczebiotał żołnierz, prowa- 
dząc do salonu wybitnie speszonego 
cywila. Mamusia strasznie nie chciała, 
ale tatusia prawie rozżołnierzyłam. Je- 
steśmy w drugiej linji na pozycjach 
przed Antokolem. Na prawo od nas 
są śpieszeni ułani... na lewo!..... tylko 

waydyiło 

   

proszę bardzo!... żadnych ironicznych 
uśmieszków... Chmura nieudanego 
gniewu ścięła energiczną twarzyczkę 
Renki... Cóż to za głupi przesąd, że 
kobieta nie może być żołnierzem! No, 
no, niech pan tylko dotknie moich 
mięśni. ...napewno mocniejsze, niż pań 
skie. Nie umie pan jeździć konno, fech 
tować się i strzelać, a ja umiem. Ale 
że pan jest mężczyzną, cząstką klasy 
łaskawie nam panującej (oczywiście 
tylko chwilowo), więc szanowny kole- 
ga ma zaszczyt służenia pod Rotmi- 
strzem, a my, legjonistki dostajemy sta 
re karabiny. 

W kilka dni po owem niefortunnem 
pożegnaniu żołnierza z dziewczyną, o 
godz. ll-ej przed południem oddział 
Rotmistrza z Legją Akademicką, jako 
pieszą asekuracją artylerji, począł zbli- 
zać się ku lasom Bezdańskim. 

Każdy krok pochodu odpowiada na 
najważniejsze pytanie „co to jest woj- 
na?!“ Wojna — myśli Bronowski — 
jest to rzecz bardzo prosta: jest to 
świat, złożony z 2-ch tylko stron hory- 
zontu. Jedna, niewiadoma, jakieś x, y, 
albo inna alg ebra, którą każdy smar- 
kacz i poznać chce i boi się... i druga 
słodka, wiadoma, bezpieczna, łóżko 
obiad, miły człowiek... dobry, mały 
światek zamknięty na klucz honoru. 

Pochód wolnieje, biorąc wzgórze, 
które zakrywa „stronę x"... Jeszcze 
nie doszli do szczytu, a już niedaleko, 
na przylesiu, na krańcu rozpalonych 
pól, słup kurzu poczyna iść ku niebu, 
jak trąba powłtirzna, zwiastująca po- 
chód burzy! 

(D. C. N.) 

  

Ostrobramska 3. 

ŁO Ww O 

KINO Od dnia 5do 7 maja 1931 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

MIEJSKIE OB Dramat 8 w aktach. W rolach glėwuych— Lautsa 

SALA MIEJSKA „PRZYG 8 WELLE Trazenda. Chester Conylin. 

Nad program „Rycerze przestworzy komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Cena blietów: Parter 60 gr. Balkon 36. 

  

  
Dźwiękowy Ceny zniżone. Wiosenny przebój śpiewno-dźwiękowy! Film tysiąca radości! Najulubieńsza para kochaakówą 
AELIOŚ JANET GAYNOR i CHARLES I AE swojej UA) kreacji 

se achwycający miłosny tilm śpiewno-dźwiękowy. 
i p: ĄOJE $ŁOK BSEZKO© Bajeczna wystawa. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 

Tel. 926. oraz ostatnie nowiny dżwięk. „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone. Pocz. o g.'4,6,8i 10,15. „ 
Wkrótce największe arcydzieło Konrada Weidta „Ostatnia kampanja".JF] 5% 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOGO" 
Mickiexicza 22, 

tel. 15-28 

i POLA ILLERY. 

„Foxa“. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś dawno oczekiwany największy sukces ekranów paryskicti 

POD DĄCHAĄI PARYŻ 
Przesubteiny dowcip sytuacyjny. Film, który 

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

oczaruje, olśmiewa, zachwyca i wzrusza. 
Piosenki z filmu „Pod dachami Pzryża* będzie Śpiewać całe Wilno. Nad program: Dodatek i tygodnik dźwiękowy 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

GŹWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
WIELKA 47. tel. 15-41 

Po raz pierwszy w Wilnie! 

seans ceny zniżone. 

Największy dźwiękowo- 

śpiewny мт р + PIEŚNIARZ PARYŻA 
W roli głównej bohater filmu „PARADY MIŁOŚCI" 
bliczności MAURICE CHEVALIER. — Nad program: Wszechświatowy 
dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy 

ulobieniec  pu- 

  

2) Nad program: Zdjęcia z ostatuiego kiermaszu Św. Kazimierza — Wielu Wilnian będzie mogło oglądać siebie na ekranie, 

  Dziś poraz pierwszy 

KINO w Wilnie 

„P A ge 

Wielka 42. powodzenia. W rol. gł. 

RĘCZĘRIICA 
Potężny dramat życiowy w 
Tragedja niewinnie posądzonej, według utworu 

Wiktoryna Sardau, ilustrujący tęsknotę matki zmuszonej do porzucenia ukochanego dziecka. Film o silnem napięci 
dramatycznem. Film który wzrusza każdego widza. Film, który zostawia wraże na całe Życie. Film dać 

10 wielkich aktach. 

Franceska Bertini. Warwick Ward, Simone Voudry, Fritz Kortner i in. Orkiestra symien. 
Ceny od 40 gr. Początek o godz. 3-ej w dnie świąt. o godz. 1-ej. 
  

zgromadziły przedstawienia tego teatru, a 
8740 biednych dzieciaków zachowało wdzię- 
czność dla Dyrekcji teatru za udzielenie im 
bezpłatnych biletów. Prasa stołeczna z entu- 
zjazmem pisze o poczynaniach tego najlep 
szego teatru dia dzieci w Warszawie. Dla 
naszego miasta występ staje się sensacją 
niebylejaką dla dziatwy, pozbawionej rozryw 
ki tego rodzaju, tembardziej, że wystawio- 
na będzie zachwycająca „Królewna Śnieżka” 
ze śpiewami i tańcami pióra p. T. Ortyma. 
Rolę krasnoludka i kuchcika wykonają  fe- 
nomenalny komik — najmniejszy artysta Pol 
ski, Pawełek Dudziński, oraz Bohdanek Cho 
mentowski. Ceny miejsc najniższe. 

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 
— Samobójstwo pracownika poczty. Roz 

tworem siarczanym miedzi usiłował pozba- 

wić się życia Jan Augustynow (Nieświeska 

nr. 7) 

Ulokowano go w szpitalu Żydowskim. 

—Walka z tajnem gorzel 
nictwem. W m. kwietniu lotna bry 
gada kontroli skarbowej w Wilnie z ko 
misarzem Segiertem na czele ujawniła 
na terenie woj. wileńskiego 16 potajem 
nyct: gorzelni zaopatrujących okolicz- 
nych chłopów w samogonkę. 

Przed paru dniami zaś lotna bryga- 
da łącznie z IV kom. PP m. Wilna wy- 
kryła wielką gorzelnię tuż pod miastem 
bo na terenie gminy rzeszańskiej. 

Samogonkę z tej gorzelni przywo- 
żona do miasta i sprzedawano piwiar- 
niom na peryferjach. 

— Śmierć dziecka pod  zwałami 
ziemi. We wsi Koszewniki, gminy Kra 
sne, powiatu mołodeczańskiego, w cza 
sie wybierania kartofli z dołu głęboko 
ści 2 metrów obsunęła się ziemia, za- 
sypując 14-letniego Władysława. Szu- 
ktaka i Marynę Kuryłowiczównę. Szu- 
klak zginął, wydobyto już trupa jego, 
a Kuryłowiczówną uratowano. 

— Utonat w Berezynie. Aron Jach- 
min, lat 23, z Gródka, przejeżdżając 
przez Berezynę na drodze Mołodeczno 
— Gródek został wraz z koniem i wo 
zem porwany przez prąd. Konia i wóz 
uratowano. Aron |achmin utonął. 
Zwłok jego dotąd nie odszukano. 

— Zmarł nagle z niewiadomych przyczyn 
50-letni Stanisław Jankiewicz (Krupniczy 1) 

— Podrzutek. W klatce schodowej W. 
Pobulanka 12 znaleziono podrzutka dwuty- 
godniowego płci żeńskiej i umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

RADJO WILEŃSKIE 
11.58 — Czas, 
12.05 — 12.50 Muzyka taneczna (płyty) 
12.35—14.00: Poranek szkolny z Warszawy 
14.00—14.20: „Pech i szczęšcie“—pogad, 

z Warszawy wygłosi M, Ankiewiczówna. 
14.55—15.15: „Dniestrem do ujścia Zbru- 

  

cza* — odczyt z Katowic wygł. dr. E, Za- 
łuski. 

15.30—16.10: Odczyty dla maturzystów z 
Warszawy. Ž 

16.10—16.15: Komunikat dla żeglugi z 
Warszawy. 

16.15—16.20: Program dzienny. 
16.20—17.15: Koncert symłoniczny (Utwo- 

ry Ryszarda Wagnera). Słowo wstępne—prof. 
Michała Józefowicza. 

17.15—17.40: „Wyobrażenie dzikiego * o 
swojej osobowości w duszy*—odczyt z Kra- 
kowa wygł. dr. St. Żejmo-Żejmis. 

17.45—18.45: Koncert popołudniowy. 
18.45—19,00: Komun. Akad. Koła 

syjnego. 
19.45—19.20: Skrzynka pócztowa Nr. 148— 

listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz, dyr. progr. R. W. 

19.20—19.30: Kom. Tow. do badania histo - 
rji obrony Lwowa. 

19.30—19.35: Kom. sportowy z Warszawy, 

ofiary 
Zamiast kwiatów na grób $. p. Józefa 

Hejbera na powodzian Kuleszyńscy składa- 
ją zł 25. 

Zygmunt undziłł zł. 50. 

POSADY | NIANIA 
otrzebna do 

małego dziecka. Świa- 
dectwa wymagane. 

Zgłaszać się Portowa 
8 m. 3 do godziny 10 
rano i od 3 i pół do 4 
ź i pół po południu, — 

POPIERAJCIE „„ POKÓJ lo wynajęcia z wygo- 

Mi- 

  

Posady 
Karbowego — pisarza 
poszukuje do majątku 
kawaler. wiadectwo. 
Kalwaryjska 69 m. 2 

    

dami i używalnością 
L 0 p p kuchni. _ Mickiewicza 

5% 68 BF B6g2.a m. 5. od 1—5pp. 

  

EKARŻE 
EET KR 

DOKTOR 

Biumowlcz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

  

głoszenie 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogła- 

WIELKA 21 sza tar. ty żwii i tel, SI, od9—113—9 das a a w żwirowni Bezdany w 

W Z. P. 25 Warunki oddania przedsiębiorstwa można oglądać w Dy- 
rekcji Kolejowej w Wilnie II piętro pod nr. 10 od godz. i2-ej 

DOKTÓR do 13-ej codziennie prócz świat. 
ZELDOWICZOWA E. W ofercie należy wskazać cenę od 1 m3  naładowanego 

KOBIECE, WENE- JE", oferty winny hyć dołączone. 
RYCZNE NARZĄDÓW 1) Pokwitowanie Kasy Dyrekcji o wniesieniu wadjum w 

MOCZOWYCH wysokości 1.000 złotych. 
sd -19-2i od 4-6 2) Świadectwo przemysłowe i 
ut. Miekiewicza 24. 3) pisemna deklaracja że warunki wykonania robót re= 

tel. 277. flektantowi są znane. 
— Oierty, nieodpowiadające powyžszym wymaganiom, uwzgię- 

DOKTOR dnione nie bedą. 
Marja _ Oferty winny być składane w Prezydjum Dyrekcji Okręgo- 

Hawryłkiewi- wej w Wilnie do dnia 30 maja 1931 r. do godz. 12-ej w za- 
y pieczętowanych i zalakowanych kopertach z napisem: 

czowa „OFERTA NA ROBOTY PRZY NAŁADUNKU ŻWIRU". 
powróciła i dnia 9 maja 

wznowi przyjęcia, 
Wileńska 33. 

akuszerki 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, nsuwa zmarszcz* 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

Dyrekcja pozostawi. 
również pozostawia 
gospodarczym. 

  

Wilno, 

        

  

         

    

  

wek cementowych. 

dania ofert do 1. VI.    
pokój 19. 

  

  

          

padanie włosów, 
Mickiewicza 46. 

RACJONALNĘJ 
KOSMETYKI 
LECZNICZĘJ 

WILNO, MICKIEWI- 
CZA 31 m. 4. 

kobiecą 
Urodesisess 

je, dosko- 
mali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie. 
Sztnczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- R Ž N E 

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8. w z. P. 43. Sprzedaje się 

TE jc dzies. przy 
irak „nl. Kalwaryjskiej 162, 

90osa E + Dowiedzieć się: Wileń 
Ža aka ОЕа 

Zmarszczki, WĄgTY, brO-: Lamówki 
o usuwa FORTEPIAN 

I > Schróder 
AA Ce di6 „ dobrym stanie oka- 

EZ z . zyjnie sprzedam bar- 
J. Hryniewiczowej. dzo tanio. ul. Krakow- 
ul, WIELKA JW 18 m.9. ska 34—1, 

Przyj. wg. I0-1i 4-7 

w.Z.P.M%6 ROWer 
do sprzedania w do- 

iMbrym stanie marki 
Humber. Biały zaułek 
8 m. 9. (Zarzecze) 

Letnisko do wydzierżawienia w 
do wynajęcia w mająt- maj, Tuskulany, o wa- 
ku bez utrzymania, 1, rynkach dowiedzieć si 2 lub 3 pokojei kuch- ną miejscu. ® 
nia, las, = ładna | : 
miejscowość.  Dowie- 
dzieć się ul. Uniwer- Do sprzedania 
sytecka Nr. 9, m. 15.parę pawi. Dowiedzieć 

się u dozorcy ul. Su- 

Mieszkanie "o: © 
7-pokojowe do wyna- 
jęcia — ul. - Miekiewi- Pianino 
cza 7 o warunkach nowe zagraniczne 
dowiedzieć się u wła- Sprzedaje się śpiesznie 
Ścicielki: Ś-to Jerski ŚW. Michalski 8, m.5. 
zaułek 3 m. 9 od 14—16 

Letnisko Pierszaje 
oddzielny umeblowany Benedykta hr. Tyszkie- 
domek w ogrcdzie (3 wicza — poczta i te- 
pokoje z kuchnią) w legraf Pierszaje ma do 

majątku Krasula, Od sprzedania 500,000 

  

K. DĄ 

PAŃSTWOWY BANK ROLNY” 
ODDZIAŁ w WILNIE 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż 2 maszyn do wyrobu dachó- 

stwowym Banku Rolnym Oddziei w Wilnie, W. Pohulanka 24, 

a lęgowe 
Zarząd dóbr Ja ya 

Najniższa co do ceny oferta nie obowiązuje Dyrekcji i 
ia sobie prawo wyboru przedsiębiorcy, fak 
za sobą prawo wykonania robót sposobem 

DYREKCJA KOLEI PAŃSTWOWYCH 
W WILNIE 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ. | WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

    

Cena wywoławcza 1600 zł. Termin skła- 
31 r. O szczegółach informować się w Pań 

     
     

   

  

1) KU КЫ 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znenege 

środka od adcisków 

® Ргом. А. РАКА 
Al Ni i 
Folwark“? lub zamienię “ 

na dom w Wilnie 
obszar 52 ha, wraz z zabudowaniami 
w obrębie m. Holszany. Dowiedzieć się: 
Folw Latomszczyzna, poczta Holszany 
H. Galperyn, lub Wilno, ul. Piłsudskie- 

go 8 m. 1. 

  

      

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

" Nowootwarty 

"wóo „BON GOUT"' MÓD 5; 
róg Zawalnej 7 i M.Pohulanki 2 m.15 

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

mód paryskich, w ciągu 2-ch dni. 
Punktnalne wykonanie i dogodne 

warunki 

    

Gonty =. 
POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska, 

Sapieżyńska 11. 

Dachówki 

  

  

  

żywane, lecz całe do Ą- 
rzystanku Żołudek 2sztuk pięknych roczi Dc > 
1 od stacjinych sadzonek sosny ze Połoc z G U B Y 

Skrzybowce 7 RE poola po pa 2 BSE. 

rów (linja kolei Lida— Zł. za tysiąc na miejscu т i 

lai), Szczegó- bez opakowania, lub Okazyjnie Zgubiono z 

ły — Marja Janowska, po 3 zł. 50 gr. z opa- sprzedaje się gb. tanio 3 weksle 

maj. Krastula, poczta kowaniem loco st. Ho-staroświecka szafka 

Żołudek, pow. Szczu- rodźki. orzechowa. Wileńska 1) z wystaw. Z. Ajzen 

czyn—Nowogródzki. 23 m. 16. : 5{6“78!;0 pł: 31.7. na 

  

Jaja wylęgowe 
kur najkorzystniej- 1 lub 2 pokoje 

ze wszystkiemi wygo- 
dami do  odnajęcia. 

RE 18—13. sprzedaje codziennie 
Towarzystwo Hodowli 

Pokój umeblowany Drobiu, Wilno, Legjo- 
do wynajęcia ul, Wiel- nowa 1. 

  

2) z wystaw. Pole- 
szczuk Równe pł. 15.5. 

3) z wystaw. Po- 
kodzona) kupię. Piś- leszczuk Równe pł. 15.5 
mienne zgłoszenia, na zł. 10. Weksle te 

Hotel Wersal, ul, Zam- zostały prawnie unie- 
kowa 26, pokój 8. wažnione i dla znalaz- 

cy żadnej wartości nie 

Gitarę 
szych ras, indyków ibasową (Z podwójną na zł. 50. 

kaczek olbrzymów — szyjką, może być usz- 

  Ка 10 m.1 
mają, Turbowicz. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 

 


