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PRENUMERATA miesięczna 

| iroidjęczjalny Kongres Eucharystyczny w Wiki 
EUCHARYSTJA FUNDAMENTEM 

RODZINY 

„Jakie będą rodziny — mówił pre- 

legent — takie będzie społeczeństwo. 

Dobrą będzie rodzina, zbudowana na 

podstawach katolickiego, nierozerwal- 

nego małżeństwa. Ta prawda została 

doświadczalnie sprawdzona i dlatego 

troską naszych trosk, winna być obro=< 
na katolickiej rodziny, tej podstawy 

społeczeństwa. W pracy i w walce о 

dobro rodziny, katolicy winniśmy wy- 
korzystać wszystkie środki przyrodzo- 
ne: prawno-polityczne i gospodarcze, 

oraz nadprzyrodzone. Źródłem nad- 
przyrodzonej mocy, fundamentem ro- 
dziny jest Eucharystja. W niej chrze- 
ścijańscy małżonkowie znajdują lekar- 
stwo na niedomagania duchowe, przy 

Jej pomocy opanować mogą wybujałe 

samolubstwo i zmysłowość. 

Eucharystja, która jest ostatecznym 
celem wszystkich Sakramentów, po- 
tęguje działanie łaski Sakramentu Mał- 
żeństwa j w ten sposób ułatwia rodzi- 
com najważniejszą ich pracę — wy- 
chowanie dzieci według zasad katolic- 
kich. Pedagogja, hołdująca zasadom 
filozofji materjalistycznej, wynosząca 
na szczyty kultu jednostki i ciała, po- 
Czyniła ogromne spustoszenia.  Trze- 

zawrócić do katolickich zasad 
wychowania, tak wyraźnie siormu- 
łowanych w encyklice Ojca św. 
Piusa XI o chrześcijańskiem wychowa- 
nin młodzieży. Encyklika ta kładzie 
specjalny nacisk na wychowanie ro- 
dzinne, na potrzebę wykorzystywania 
nadprzyrodzonych środków w tem 
wychowaniu. 

Rodzice, jako najpierwsi wycho- 
wawcy, na ten nadprzyrodzony czyn: 
nik, płynący z Eucharystji winni zwrG 
cić uwagę. Przełomowym momentem 
jest I-sza Komunja dziecka, która 
zbyt często posiada charakter zanad- 
to towarzyski, z odsunięciem na dru- 

gi plan czynnika religijno-wychowaw- 
czego. Od tego wielkiego dnia, dziec- 
ko winno jak najczęściej — об- 
cować jak  najserdeczniej z Chry- 
stusem utajonym. Wychowanie ; 

duchu eucharystycznym, ułatwia orga- 

nizacje, szerzące kult Najświętszego 

Sakramentu (Krucjata Eucharystycz- 
na, Apostolstwo Modlitwy, bractwa). 

Najważniejszym czynnikiem wy- 
chowawczym jest jednak żywy przy- 

kład. To też rodzice nie wychowują 

swych dzieci na dobrych katolików, 

jeśli przykładem swoim nie porwą 

ich do czynnego życia eucharystycz- 

nego. 

Należy wznowić starą praktykę 

przystępowania rodziców wraz z dzieć 

mi i domownikami do Stołu Pań- 

skiego”. 

  

w SPRAWIE KONGRESU EUCHARY- 
STYCZNEGO 

Stowarzyszenia, związki i bractwa, któ- 
re pragną wziąć udział w uroczystem nabo- 
żeństwie kongresowem dn, 10 maja, zechcą 
stawić się ze sztandarami w niedzielę 10. V. 
o godzinie 9 zrana na placu Katedralnym, 

gdzie zajmą wskazane miejsce. 

Karty wstępu na zebrania plenarne Kon 

gresu Eucharystycznego można otrzymać w 

ograniczonej ilości u ks. kan. Cichońskiego 

(Mostowa i2 m. 2) od 6 i 7 maja o godz. 

5 — 6 wiecz. 
Na posiedzenia zaś sekcyjne 

wstęp wolny. 

Kongresu 

PROGRAM DZISIEJSZEGO DNIA. 

Program dnia dzisiejszego przewiduje о- 

brady w sekcjach i podsekcjach oraz zebra- 
nie plenarne o 4 DO poł. w Sali Miejskiej, 

na którem rozpatrzone zostaną rezolucje ©- 

pracowane i przedłożone przez sekcje. 

_Qbrady sekcyj odbywać się będą od go- 
dziny 11 rano. 

Od godz. 7:-— 8.30 odprawione zostaną 
w kościołach: Bazylice, Ostrobramskim, św. 

azimierza, kaplicy OO Franciszkanów, Św. 
Michała, św. Jana, św. Anny, kaplicy Soda- 
licyjnej 00. jezuitów nabożeństwa z kaza- 
niami dla poszczególnych sekcyj Kongresu, 
a o 9 — JE ks. biskup Michalkiewicz odpra- 
Wi pontyfikalną Mszę św. w kaplicy Ostro- 
bramskiej. Takąż Mszę-św. w tejże kaplicy 
odprawi o godz. 12 w nocy JE ks. biskup 
Lukomski. 
i las, poczynając od godz. 3 po poł. prócz 
<ichowieństwa adorują Przenajświętszy Sa- 
Krament mężczyźni 

PUNKT. SANITARNY P.C.K. 
Mając na uwadze konieczność przyjścia 

z pomocą sanitarną członkom Stow. Młodzie 
ży Polskiej, przybyłym z odległych miejsco 
wości, Wil. Oddział Polskiego Czerwonego 
Tzyża zorganizował w Ogrodzie Bernardyń 

skim, gdzie właśnie rozlokowana została 
młodzież (gmach teatru Letniego oraz pawi- 
on wystawowy) specjalny punkt sanitarno- 
spatrunkowy oraz zaopatrzył uczestników 

otu i kongresu w wodę przegotowaną. 

Z ramienia PCK akcją tą kierował i opiekę 

  

   

nad gośćmi roztoczył p. Ludwik Ilummicki. 

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

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. < 
Redakcja rekopisėw  niezamowionych nie zwraca. Administra- 
  

  

W przeciągu całega dnia przyby- 
wały do Wilna liczne pielgrzymki, nie 
które ze znacznie oddalonych miejsco- 
wości. Wieczorem miasto iluminowane 
było w wielu punktach, a b. pomysło- 
wą inowacją było oświetlenie figur na 
ftrontonie Bazyliki. 

Uroczystości kongresowe rozpoczę- 
ły się nabożeństwem w Ostrej Bramie 
z wystawieniem Przenajświętszego Sa 
kramentu. W czasie nabożeństwa JE. 
ks. Arcybiskup ]ałbrzykowski wygłosił 
podniosłe przemówienie, w którem 
scharakteryzował cele i zadania Kon- 
gresu. 

Na zakończenie odczytane zostało 
pismo Kardynała Stanu Paccelliego. 

W dniu wczorajszym rozpoczęły się 
uroczystości i obrady 1 Archidiecezja|- 
nego Kongresu Eucharystycznego w 
Wilnie, w których biorą udział tysiącz 
ne rzesze wiernych z pięciu dostojnika- 
mi Kościoła: JE JE ks. ks. arcybisku- 
pem metropolitą Romualdem Jatbrzy- 
kowskim oraz biskupami Kazimierzem 
Michalkiewiczem, Władysławem Ban- 
durskim, Stanisławem Łukomskim i Zy 
gmuntem Łozińskim na czele. 

Już w czwartek wieczorem dał się 
zauważyć na ulicach wzmożony ruch, 
a wczoraj miasto przybrało odświętny 
wygląd dekorując wszystkie domy fla- 
gami narodowemi, popiersiami ziele- 
nią i wizerunkami. 

Ojciec Święty z najwiekszem zadowoleniem przyjął wiadomość o Kongresie Eu- 

charystycznym, mającym się odbyć z wielką okazałością i uroczystością w maju roku 

bieżącego w mieście Wilnie. 

Ponieważ do coraz większego wzrostu kultu wzgłędem Najświętszego Sakramentu 

Ołtarza przyczyniają się w nadzwyczajny sposób Kognresy Eucharystyczne, w których 

udział licznie zebranego ludu pobożnego nawet na inowierców i obojętnych oddziaływa, 

szczęśliwą zaprawdę była myśl Waszej E%scelencji aby zgromadzenia takie, mianowicie 
dekanalne w wielu niejscowościach i w różnym czasie odprawione ku pożytkowi i wy- 
godzie całej tak rozległej Archidecezji Wileńskiej służyć mogły 

Co się tyczy odpustów i przywilejów dla Kongresów dekanalnych, już to jest 

przewidziane w liście Apostolskim z dnia 7 marca 1924 r. AAS rocznik 16, tom 16 str. 

154 — 158), rozciągającym odpusty i przywiłeje udzielone większym Kongresom na Kon 

gresy pomniejsze, z wyjątkiem tylko błogosławieństwa papieskiego i z ograniczeniem 

odpustów do odnośnego terytorjam, dla wyjednania jednak ich zwrócić się można do 

S. Penitencjarji, Sekcja Odpustów. 
Niech Bóg Wszechmogący sprawi, aby te Kongresy wybitnie przyczyniły się do 

wzrostu czci i miłości ku Świętej Eucharystji pomiędzy wiernymi troskliwej opiece Eks- 

celencji złeconymi. jako rękojmię zaś tych darów Nieba Ojciec ŚŚwięty udziela swego 

Apuostolskiego błogosławieństwa Ekscelencji oraz wszysfkim umiłowanym w Chrystu- 

sie dzieciom, którzy w Kongresach Eucharystycznych w jakikolwiek sposób według swej 

  

          

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

możności wezmą udział. 

Ja zaś, nachętniej donosząc o tem, cieszę się z możności eświadczenia należnego 

szacunku. 

Ekscełencji Waszej najoddańszy (—) E. Kardynał PACELLI. 

UROCZYSTE OTWARCIE KON- 
GRESU. 

O 4 po poł. w Sali Miejskiej miało 

miejsce uroczyste otwarcie Kongresu 
oraz pierwsze zebranie plenarne. Duża 
sała zapełniła się po brzegi, a liczne 
rzesze wiernych, którym nie udało się 
trafić do środka, zgromadziły się na 

ulicy, aby bodaj przez megafon słyszeć 

słowa przemawiających na zebraniu. 

W pierwszych rzędach krzeseł za- 
siedli przedstawiciele władz duchow- 
nych j świeckich z JE JE ks. arcybisku 

pem R. Jałbrzykowskim i p. wojewodą 
Kirtiklisem na czele. Po bokach usta- 
wiły się poczty sztandarowe korpora- 
cyj, cechów i związków. Na samej sce 

nie udekorowanej bogato zielenią za- 
siadł komitet wykonawczy Kongresu z 
przewodniczącym JE ks. biskupem Mi 
chalkiewiczem, który w krótkiem prze- 
mówieniu powitał zebranych i ogłosił 

otwarcie Kongresu proponując na Mar 

szałka Kongresu prezesa S. Białasa co 

zebrani przyjęli hucznemi. oklaskami. 
Na propozycję marszałka do stołu 

' prezydjalnego zasiedli: prezeska Kato- 
lickiego Związku Polek p. Jeleńska, de 
legat Katol. Zw. Mężczyzn we Lwowie 
prezes Popowicz oraz jako sekretarze: 
prof. ]. Jaworski i p. E. Andruszkie- 
wicz. 

Poczem następują przemówienia po- 
witalne. Pierwszy zabiera głos JE ks. 
arcyb. Jałbrzykowski. W krótkich sło- 

Ojcze Święty! zebrani wierni 

wach wyjaśnia znaczenie Kongresu i 

składa życzenia. Następnie-p. wojewo= 

da Kirtiklis podkreśla rolę kapłana ka 

tolickiego jaką odegrywał w okresie 

długich lat niewoli i życzy, aby obec- 

nie, w wolnej i niepodległej Ojczyźnie 

zbożna praca dała jaknajliczniejsze 0- 

woce. Dalej składali życzenia: imie- 

niem miasta ławnik Łokucjewski, JM 

rektor USB prof. |anuszkiewicz, pre- 
zeska Katol. Zw. Polek p. M. Jeleńska, 
prezeska Zw. Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet p. wojewodzina Kirtiklisowa, pre- 
zes Stow. Mł. Polskiej płk. Piasecki, 

imieniem Związku Ziemianek p. Bort 

kiewiczowa, życząc owocnych prac i 

składając ślubowanie, że ziemianki za- 
wsze i wiernie trwać będą na swych 
stanowiskach, dyrektor Pol. Macierzy 
Szkolnej p. $. Ciozda, prezes „Sokoła* 
meć. Jasiński, prezeska Nar. Org. Ko- 
biet p. Burhardowa, w imieniu cechów 
wileńskich p. Gorzuchowski, prezes 
Centr. Chrz.. Zw. Zawodowych mec. 
Бпее!, delegat Zjedn. Kolejarzy Pol- 
skich p. Wróblewski oraz szereg przed- 
stawicieli organizacyj i stowarzyszeń 
akademickich. 

Wszystkie przemówienia nagro- 
dzone zostały hucznemi oklaskami ze- 
branych. 

Po krótkiem przemówieniu prezesa 
Białasa, zebrani uchwalili wysłać de- 
pesze hołdownicze do Ojca. Świętego 
oraz Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
treści następującej: 

CITTA DEL VATICAN. 

ua pierwszym Archidiecėzjalnym Kon- 

gresie Eucharystycznym, który się obecnie u stóp Cudownego Obrazu Naj. 

świętszej Panny Ostrobramskiej odbywa ścieląc się do stóp Waszej Świąto- 

bliwości, zasyłają wyrazy Najwyższej czci hołdu i oddania. 
Kongres Eucharystyczny odbywa się pod znakiem Akcji Katolickiej. 

Jednocześnie Ojcze Święty, zebrana w ilości dwa tysiące siedemset 

trzydzieści osób w dniu 8 maja Młodzież Pozaszkołna robotnicza rzemieślni- 

cza i wiejska reprezentująca w naszej Diecezji dziesięć tysięcy zrzeszonej 

Młodzieży w Stowarzyszeniach Młodzieży Polskiej składając hołd Waszej 

Świątobliwości gotowa jest zawsze stać pod Sztandarem Chrystusowym. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, Zamek. 
Zamek 

Uczestnicy pierwszego Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego 
w Wilnie śpieszą by przesłać Ci, Panie Prezydencie, zapewnienia serdeczne- 

go przywiązania i głębokiej czci. 

Po reieratach: prof. Marjana Zdzie- 
chowskiego n.t. „Eucharystja a Duch 
Apostolstwa* oraz prof. Stefana Gla- 
zera n.t. „Eucharystja źródłem, osią i 

ogniskiem życia religijnego" wysłucha 

nych przez audytorjum z ogromnem za 
interesowaniem odczytany został po- 
rządek dalszych obrad poczem marsza 
łek Kongresu p. S. Białas zamknął pier 
wsze plenarne posiedzenie. 

Dziś w godz. 11 — 1 po poł. obra- 
dować będą poszczególne sekcje wy- 

  

nosząc rezolucje, które zgłoszone z0- 
staną na plenum. Punktualnie o godz. 4 
po poł. rozpocznie się drugie plenarne 
posiedzenie. Obrady plenum transmito 
wane będą przez radjo. 

Wczoraj o północy JE ks. biskup 
Zygmunt Łoziński odprawił w Ostrej 
Bramie pontyfikalną Mszę św. ogłasza 
jąc następnie kazanie na temat: „Życie 
Eucharystyczne podstawą. odrodzenia 
duchowego jednostki i społeczeństwa”. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Księgarnia  jaźwinskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — K arnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księ; Е 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. : 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  

3IENIAKONIE — Buliet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 2 

HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

IWIENIEC Ša Aga — S. Zwierzyūski. 

KLECK — Sklep „„ “ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

   

    

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

istracja nie przyjmuje zastrzeżeń CO 

zenię numeru dowodowego 20 gr. 

И 2101 $. М. Р. 
Związku Wi eńskiego 

Od wczesnego rana ulice miasta  za- 

roiły się członkami Stowarzyszeń Mi 

Polskiej, przybywającymi na Il Ogólnozwią- 

zkowy Zlot. Wieczorem liczne zastępy Mio- 

dzieży zakwaterowały się w Ogrodzie B 

Bernardyńskim, w pawiłonach Targów 6 

nocnych i Teatrze Letnim gošcinnie użyczo- 

nymi przez Magistrat m. Wilna. Każdy pociąg 

przywoził coraz to nowych uczestników W 

przeciągu niemal całej nocy, gdyż specjal- 

nym pociągiem z Białegostoku przybyła piel | 

grzymka w godzinach nocnych. Gwarno i 

rojno było w siedzibie Związku Młodzieży 

Polskiej przy ul. Metropolitalnej 1, niemal 

    gr. 40. Za 
iecznych 

           

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2 

| nadesłane miłimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nu 

| Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 5 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dow 
      

  

ZnOWU proces 6 manifestacje Centrolewu 
DOKTOR jUSTYNA BUDZYŃSKA-TYLICKA PRZED SĄDEM 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA. (Pat). — W dniu 8 br. w e okr r i 

się proces dr. Justyry Budzyńskiej - Tylickiej, oskarżonej o udział w mani- 

festacjach Centrolewi w dniu 14 września u.r. Według aktu oskarżenia udział 

dr. Budzyńskiej - Tylickiej w tych manifestacjach polegał na wygloszeniu 

przemówienia podżegającego na wiecu w Dolinie Szwajcarskiej, a następnie 

zorganizowanie pochodu kobiet. 

Kompiet sędziowski stanowię 

oraz sędziowie pp. Leszczyński i 

sądzie okręgowym rozpoczął 

dzia Rykaczewski jako przewodniczący 

ter. W imieniu urzędu prokuratorskiego 

Budzyńskiej - Tylic- 

  

występuje podprokurator Kawczuk, Jako obroficy dr. 

kiej występują adwokaci pan Sterling i Rudziński. : przez calą moc. ńadciągali bowiem ze wszy 

Po odczytaniu aktu oskarżenia, przewodniczący zwraca Się do dr. Bu- pach tów. ku — ah 

ini a ira? RAR "AGRO 7 ia i - odzieży, ra w obecnych cięz! я 

dzyńskiej -Tylickiej z zapytaniem: Czy przyznaje a do | etikos i za: SK A naa е одагспвз('] па Žiot pieszo 

nizowania zbiegowska, które miało stawić opór policji. Dokótr I dzy! l żyła, Szczególniej ożywiony był history: . 

Tylicka składa wyjaśnienia, z których wynika, iż a = się nie przyznaje. czny trakt Batorego. Tędy vas : 

4 i żonej nas je przesłuchanie świadków. ku Wilnu między innemi liczna zy 

Po zeznaniach Oskar ) Rustaguje P z Michaliszek, Vornian, Kuliszek, Świznek 

r в * i td. Z orkiestrą SMP, z niestrudzonym, 0- 

3 h aburzen W Zawierciu fiarnym i oddanym Młodzieży ks. probosz- 

( a rw wyć Ż czem Janem Żytkiewiczem z Michaliszek. ca 

Й ! 1а łą drogę ks. proboszcz La piszo žywym 

SOSNOWIEC. (PAT) —Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpoczął w dniu przykładem, prowadząc ze sobą uczi Ów 

8 bm. w południe praces w sprawie krwawych zaburzeń bezrobotnych, jakie Ziotu. Nie jest to przykład odosobniony, 
i Szk RZA AA ь E kė ia z :„ choć najbardziej charakterystyczny. Zacytu- 

miało miejsce w Zawierciu przed świętami Wielkiej Nocy w r ub. W CZASIE jęmy parę innych. Oto druchny z Postaw 

tych zaburzeń bezrobotni wtargneli do biura magistratu, zdemolowali urządze (136 klm!) od poniedziałku szły pieszo! 
y 5 = . фа SR 
nie i obrzucili funkcjonarjuszy policji kamieniami. W wyniku zajścia rannych _ Druchowie z Wasilkowa (około 250 km.!) 

byto kilku poliejaniow i robotników oraz jedna osoba została zabita od zabłą Pa Sons Aaaa Ga 

„kanej kuli. Na ławie oskarżonych zasiadło 21 osoba. Na rozprawę powołano EA mówiac już o dalszych. Ranek - 

„około 100 świadków. dn. 8 maja w z każdym pociągiem przynosił 
coraz nowe zastępy. Gdy ranek zaświtał w 

p głównej alei Ogrodu po-Bernardyńskiego za* 

Narady przedsoborowe w Warszawie Gigi geo S ow ni SE wo panai, wypiciu heri zku 

S > i й chen wojskowych, łaskawie użyczonych, 

WARSZAWA. (PAT). — W dniach 6, 7 maja odbywały się w pałacu uporządkowania *ie. Zbiórka szła raznó. 
gnetropolji prawosławnej w Warszawie kolejne konferencje w sprawach zwią Sciśle według programu przeglądu grup SMP 

zańe z przedsoborowem zebraniem. W konierencjach iych brali udział: ks. a do o lat torowna Eh m. = 
-, sss 3 г i B iai: s я ilu i p radzi - 

metropolita Dyoniziį i ks. arcybiskup Aleksy oraz członkowie komisji rządo- gzięży na plac Kat. PY TAR e ef 

wej p. wojewodo Józewski, dyrektor departamentu W. R i O.P. Potocki, na- Związkowej pan pułkownik Władysław Pia-* 

czelnik wydziału narodowościowego w Min. Spraw Wcw. Suchenek - Su- secki wraz z człorkami Rady i Zarządu Zw. | 

«żhecki. Następne posiedzenie wyznaczone ma 15 maja br. doxonał przeglądu całości Jl Zlotu SMP. 
Dopiero wtedy uczestnicy zlotu udali I 

do Bazyliki. Pontyfikalną sumę celebro 
JE ks. arcybiskup metropolita R. Jałbrzy- 
kowski. Okolicznościowe, głębokie, pełne | 
treści, z ukochaniem młodzieży, bijącem z 
każdego słowa, kazanie wygłosił ks. prof. | 
dr. Walerjan Meysztowicz, wiceprezes Radi 
Związkowej. Gorących słów mówcy słucha 
z wielką uwagą wszyscy. 

Najdostojniesi ks. 'ks. biskupi, Kapituła, | 
przedstawiciele władz, młodzież. Specjalnie 
obserwowałem szczelnie zaległą Bazylikę. 

Ruch w porcie gdyńskim 
„GDYNIA. (PAT). — Wedługsostatnich danych miesiąc marzec w obrocie portowym 

pobił wszystkie dotychczasowe rekordy. Przeładowano w tym miesiącu 401036 tonn to- 

<waru wobec 366185 tonn w miesiącu edniin. Nie notowany dotychczas ruch porto- 
«wy — należy przypuszczać — utrzyma w ciągu całego lata. Praca przeładunkowa w por 

«Gie trwa bez przerwy. 

Zlikwidowanie szajki bandytów ins SA, 
ŁUCK. (PAT). — Policja aresztowała ziożoną z 17 osób szajkę bandytów, któ- pozaszkolna, robotnicza, Tzemieślaicza wii 

ra grasowała na terenie powiatu dubieńskiego. Szajka ta dokonała szeregu rabunków Ska z siłą wylała swe religijne i fr ot ej 
zbrodniczych, podpaleń, oraz kradzieży z włamaniem. U aresztowanych znaleziono broń ne uczucia. A eko i amunicję. Wszyscy oni zostali przekazani władzom sądowym. "wkrótce potem, gdy na trybunie ad hoc 

przez dzielnych naszych saperów, między U- 
rzędem Wojewódzkim a skwerem ustawionej 
zajęli miejsca władze, rozpoczęła się defilada 
Prowadził ją komendant Związku p. mjr. St. 

Pilczewski, Orkiestra 1 ppieg. towarzyszyła 
defiladzie, Długi szereg ok: stu sztanda- Trzech kandydatów na prezydenta we Francji s i Dai zz kl 

  

PARYŻ. (PAT) — Leon Berard, obecny minister sprawiedliwości, któ wspaniała pogoda — wszystko razem two- 
rego kandydatura została wysunięta przez pewne koła parlamentarne, oświad ;zyło obraz malowniczy i imponujący. Wśród 
czył wczoraj stanowczo, że nie będzie w żadnym razie kandydował przeciw wnwykć. tłumu padają uwagi ; wyrazy za- 

Briandowi. W ten sposób walka ogranicza się między Briandem a Doume- _ Widok tych szeregów budził dla SMP 
rem, prezesem senatu oraz ministrem wojny Maginot, którego popierają ży- niekiamaną sympatje. Defiladję przyjmowali 
wiały nacjonalistyczne. p. PA Kirtiklis, JE ks, arcybiskup me- 

tronolita R. Jalbrzykowski, JE ks. biskup K. 
Michalkiewicz, przedstawiciele wojska,  in- WIELKA MOWA BRIA m ba iii now stow., Rada Związkowa i Zarząd Zwią 

5 5 $ Dokoła trybuny ficzny tłum. 
‚ ‚ РАКУ2. (PAT). — Piątkowe posiedzenie Izby Deputowanych wzbudziło ogólne W sali Miejskiej (przy Ostrobramskiej) 

zainteresowanie. ? ZZ: = + ..._ wypełnionej literalnie po brzegi odbyła 
Pierwszy przemawiał deputowany Paryża Scapini, prezes niewidomych inwalidów publicznie zebranie zlotowe, akademja zio- 

wojennych, który poddał krytyce politykę, prowadzoną przez ministra s zagranicz- towa. Zebranie zagaja prezes Rady Zwi 

nych, zaznaczając, że wiadomość o unji celnej austrjacko - niemieckiej była dla polityki kowej pułk. WŁ. Beck i w serdecznych 

tej ciężkim ciosem. у słowach wita wszystkich. Na hasła: „bo: 

Po dep. Scapini ukazał się na trybunie drugi niewidomy inwalida wojenny dep. z » „Sprawie służ!* — odpowiada cała 

Thebaut, należący do grupy niezależnych posłów lewicowych. — Ukazanie się tych 2 > PE: 

dwóch ofiar wojennych wywołało wzruszające wrażenie na całej Izbie. Pos. Wysłano depesze do Ojca św. i Prezy- 

podkreślił śmiały charakter ugody austrjacko - niemieckiė), lecz potępia tych, którzy denta. Os S hymn państwowy. Prze 

incydent z Anschlussem chcieliby wyzyskać przeciwko polityce Brianda. S rozpoczął JE ks. arcy- 

Po nim zabrał głos dep. Franklin - Bouilien, który w starannie przygotowanych ar- — RR dowach Po acne ciepłych, 

gumentach, w głęboko rzeczowem przemówien iu, usiłował dowieść niecość polityki Bri- fan Kirtiklis sx ówił A zi Na = 

anda, dążącej do porozumienia z Niemcami. ; > 2 twėrczą pracę SMP jako najliczniejszej or- 

Po 20-minutowej przerwie wchodzi na trybunę Briand. Oskarżano mnie, że jestem ganizacji na naszych ziemiach, zapewnił przy | 

łaszywym jem — oświadcza mówca. Gdy rozr — niemal zaraz po wojnie tem najdalej idące poparcie RE pah 
swą politykę pokojową, miałem wielkie przeszkody. Pokładałem całą swoją RE na wych. | 
Ligę Narodów, na tę instytucję z początku dziecinną, która z czasem foznia się do W imieniu Federacji Polskich Obrońców 

takiej potęgi, że dzisiaj zależą od niej nietylko losy Europy, ale o duck o. z - Ojczyzny, w zastępstwie prezesa p. wojewo- 
pommijmy sprawę Górnego Śląska, kiedy uzbrojone, oddziały z_ jednej С giej 6 ony gy Kirtiklisa, przemówił p. Wilhelm P. = 

granicy grozily krwawym koniliktem, ktory wreszcie juž Sie rozpeeci: | koiła obie Sli ze Swadą, widząc w szeregach SMP 
ta młoda Liga Narodów, którą chciano zobaczyć przy pracy, działała? Uspokoiła obie przędszkole do obrony Ojczyzny. Prezes Sta 
strony i ustaliła porządek do dziś nienaruszony. ‚ A Iano A imieniem a via Ak- 

Przypomni naprężone strony między Polską a Litwą, które znajdowały się w CJ 10 p. Marja ysławowa Je- 

kicjalnga poł wo) RO Liga Narodów wezwała przedstawiciela obu narodódw i usta- leńska a RSE I Polek, p. 

liła znowu modus vivendi(?), która trwa po dziś dzień. zo: acław Olszewski imieniem katolic- 
go Z: > > Prezes Ant. Ro- 

Gdy 3 marca mówiłem że sprawa Ansčhlussu nie może być zrealizowana, nie MY- manywski atod.. SłowSiik 

łem się bynajmniej. Żadne ograniczenie niepodległości Austrii. również jest niemo- pÓwszechnych, p. dyr. St Ciozda od Polskiej 
Żcbńcć beż. Rady Ligi Narodów. Otóż: dotąd Rada Ligi Ń zkóliej. Od wojewódziiego e 

ezeska Bortkiewi- 
p. M. Tomkiewiczowa od Chrześc. konanego nie można. Cz Ё 

Briand opuścił trybunę przy hucznycn Okłaskach całej Izby. Uniwersytetu Robotniczego. Od organizacji 
akademickiej Stow. Mł. Kat. _„Odrodzenie* 

(SS TIT II pawia p. | Wierzbicki, a ad | akade. ‚ 

PRZED ZERWANIEM LITWY z WATYKANEM 
L Korowajczyk. Rei Lt. > 

mja sa o oddanie. Polski Ozeo: 

ODWOŁANIE NUNCJUSZA Z KOWNA I POSŁA LITEWSKIEGO 

Z WATYKANU 

wi* wygłosił p. Eugenjusz Andruszkiewicz, 
ając odpowiednie rezolucje. + 

KOWNO. (PAT) — Nuncjusz papieski msgr. Bartoloni został odwoła- 

zgłaszając od) 
Obrady zamknął pięknem przemówieniem 

ny. Również został odwołany poseł litewski przy Watykanie dr. Szaulis. Sta- 

nowiska te nie zostaną obsadzone w najbliższym czasie. 

zgody у че dotąd а Ligi a tej oe 

wy ala Żadnej decyzji ni powzięła i uważać Anschlussu jako faktu o 

d pe A Sw е powie Genewa Ziemianek witała Zlot p. 

sprężyście przewodniczący p. mec. Józef 
mitrowicz Il wiceprezes Rady Związkowej. 

Potężnem echem odbił się o strop Sali 
skiej hymn: „Hej do apelu“, poczem 
cznie zerwał * KR kai P as ży- 

je“ па с arcb. 0 , oraz p. 
wojewody Kirtiklisa, Rady i zarządu Związ-- 

- 
1 > 

CITTA DEL VATICANO. (Pat)-— Wiadomość o odwołaniu posła li- ku z R o POW: 

tewskiego Szaulisa i jego wyjeździe do Kowna, wywołała duże wrażenie w 1а striosiera, entuzjazm | 2a08 DO 

kołach dyplomatycznych. Powszechnie „a że. oo sodino Arch. Kongresu. Eucharystycznego w. Ostrej 

nem doszły do wysokiego napięcia. Pomimo to nie nalezy ocze zerwa- -Bramie i JED 1 trość: nicki 

nia, o którem głosiły dzienniki zagraniczne. Kierownictwo poselstwa litew- „Tekst depesz, rezolucyj, e 
Ža “ charakterystycznych przemówień, oraz 

skiego przy Watykanie powierzono radcy Lazarajtisowi. jutrzejszym numerze, 
i 

3 
a
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[ECHA KRAJOWE 
POSTAWY, 1 MAJA 1931. 

—- Przesadna „gošcinnošė“. Gościnność 
byla zawsze charakterystyczną cechą Pola- 
ków. Dziś jednakże należałoby nam być nie- 
co oględniejszymi w przyjmowaniu u siebie 
gości, 

Juž od kilku lat przyjeżdża do Postaw 
rosyjsko-żydowski zespół dramatyczny, znaj 
dujac zawsze dla siebie gościnnie otwarte 
drzwi naszego Domu Ludowego. 

Jomem Ludowym dysponuje zarząd tu- 
tejszej Macierzy Szkolnej, a ponieważ jest 
te iedyny loka! w Postawach, posiadający 
scenę, więc wyłącznie od zarządu Macierzy 
zależy, czy ma być u nas rosyjski teatr, czy 
też się obejdziemy bez niego. 

Przeciw teatrowi rosyjskiemu w' Posta- 
wach przemawiają, mojem zdaniem, nastę- 
pujące okoliczności, 

"Teatr jest jednym — х najpotężniejszych 
środków propagandy. Obowiązkiem  Macie- 
rzy Szkolnej jest szerzenie kultury polskiej, 
a nie przyczynianic się: do propagowania 
kultury rosyjskiej, scena, którą dysponuje 
zarząd Macierzy, jest potężnem narzędziem 
do wzmacniania polskości na kresach 
wschodnich, gdzie polskość jest najwięcej 
zagrożona, a więc nieoględnem jest ze stro- 
ny zarządu Macierzy oddawanie tego na- 
rzędzia w obce ręce. 

Propaganda bolszewicka u nas oparta 
jest przedewszystkiem na dyskredytowaniu 
w oczach tutejszej ludności białoruskiej 
wszystkiego, co jest polskie i na wystawia- 

"niu w jaknajiepszem świetle wszystkiego, 
co jest rosyjskie, a więc dobrze zgrany ze- 
spół aktorów zawodowych i sensacyjne ro- 
syjsro-żydowskie sztuki doskona!e przygo- 
towują grunt dla wrogiej nam propagandy, 
Cóż my możemy przeciwstawić tej propa- 
gandzie rosyjskicj kultury? Nasze zespoły 
amatorskie, które nie mogą konkurować z 
aktorami zawodowymi? Albo może objazdo- 

„Redutę“, przyježdžającą do nas raz do 
ze sztuką, 

która może zadawołić najwybredniejsze wy- 
magania znawców sceny, ale która jest 

° tem samem dla szerszego ogółu, czem jest 
cukierek dla głodnego? 

Nareszcie, mamy dużo własnych potrzeb 
Royce. na pokrycie których jednem z 

głównych źródeł jest przedstawienia ama- 
torskie. Z powodu braku odpowiednich sił, 
zorganizowanie przedstawienia amatorskie- 
go połączone jest z wielu trudnościami, ale 

“ przekonališmy się, że dobre przedstawienia 
amatorskie dawały do 500 złotych za wie- 
czór. Teatr rosyjski wytrzęsa sporo grosza 
z kieszeni tutejszych urzędników, gdyż 
większość urzędników zna język rosyjski, 
i wielu z nich popiera teatr rosyjski, Dużo 
czasu musi upłynać nim się ureguluje nad- 
szarpnięty skromnv urzędniczy budżet, aby 
amatorskie przedstawienie miało jakie takie 
powodzenie. 

Podobno zarząd Macierzy, wydzierża- 
wiając Dom Ludowy zespołowi  rosyjsko- 
żydowskiemu, był zmuszony do tego złym 

  

ю 

__ stanem swej kasy. 
Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale 

ke nawet, gdyby tak było, to nie można prze- 
  

| Szkolna, 

© cież kulturalnej polskiej placówki oddawać 
„ia zarobek” w obce ręce, a tem bardziej 
ie może tego robić Polska Macierz 

Na zakończenie muszę dodać, że zdanie 
moje w poruszonej przezemnie sprawie nie 

__ jest zdaniem odosobnionem wśród tutejsze- 

  

    

| arenę z wielotysięcznym tłumem widzów, 
' Zewsząd posypały się złote i grosze, jako 

— 20 społeczeństwia połskiego. _ Dr. S$, Moroz. 

; HORODYSZCZE 
— Czworonožni aktorzy. Wielką niespo- 

dzienkę dła mieszkańców miasteczka spra- 
wił swem przybyciem w dniu 20 kwietnia 
rodzaj cyrku wędrownego, złożonego z pię- 
ciu niedźwiedzi i tyluż ludzi, Popisy zwie- 
rząt odbywały się rie w zamkniętej budo- 
wli, lecz poprostu na ulicach i rynku miasta. 
Każdy z wędrownych dozorców, których w 

_ miejscowym języku zwą „niedźwiędnikami" 
ze swem zwierzęciem urządzał występy 
tam, gdzie zebrany tłum dawał pewną kwo- 
tę pieniędzy. Był to dzień targowy, to też 
czworonożni aktorzy powodzenie mieli wiel- 
kie. Cały rynek zamienił się w jedną wielką 

honorarjum za popisy zwierząt. Na tle fi- 
| nansowem miał miejsce również bardzo za- 
 bawny obrazek, o którym właśnie chcę kil- 

— Ка słów skreślić. Oto, gdy pewna część 
_ widzów wzbraniała się od wyasygnowania 

  

я 

    

   

        

: 

  

     

    

     

   
   

  

honorarjum, jeden z dozorców szepnął kil- 
ka słów niedźwiedziowi. Zwierzę błyskawicz- 
nie podniosło się na tylne kończyny i zbli- 
żyła się do jednego.z widzów. stojących.obok 
pochwyciło go pizedniemi łapami i poczęło 
2 mim wirować dokoła, naśladując takty 
tańca, Wszak danserowi, którego niedźwiedź 
do tańca at widocznie nie bardzo się 
podobała zabawa, bo zaczął rozpaczliwie 
wyczierać się z jego objęcia i głośno krzy- 
zeć. Tymczasem wśród tłumu, przygląda- 
ącego się dotychczasowym  popisom, pow- 
stała do nieopisania panika. Po chwili wszy- 

"scy rozpierzchłi sie na wsze strony i jedy- 
nie zd. przyglądali się, co dałej nastąpi, 
/W centrum rynku pozostała tylko nadobna 
para i i reszta niedźwiedzi. Naresz- 

dozorca kazał misiowi wypuścić z obję- 
partnera i podziękować mu za współ- 

_ udział w tańcu. Niedźwiedź łapa zasaluto- 
wał, a przerażony człowiek za uwolnienie 

po 'z nader przykrej sytuacji ofiarował ja- 
<iś datek, Coprawda zwierzę nic mu złego 

"nie uczyniło. Nazajutrz dozorcy wraz z nie- 
 dźwiedziami udali się w dalsza drogę —- 
do odległego o 35 kilometrów Nowogródka. 

__ Widzowi. który spogląda na zadziwiają- 
ce wprost popisy zwierząt na arenie, nie 

    

wz 
Poprawdzie rzekłszy, nie wiem 

jak się ta sprawa przedstawia napraw 
_ dę i czy prawdą jest, że adwokat nie- 

akiego pana  Seifia-Sobieskiego dr. 
Karol Jander, przedkładał pretensję 
swego mocodawcy rządowi polskiemu. 
Wiedeńska „Neue Freie Presse" za- 

ieszcza w tej sprawie relację swego 
korespondenta z Presburga, który tam 
jeździł specjalnie, ażeby się zobaczyć 
z pretendentem do 40 tysięcy duka- 
tów, obiecanych królowi Sobieskiemu 
przez Wiedeń w roku 1683, a nie 
wypłaconych dotychczas. Z tego to 
głównie powodu zainteresował „się 
Wiedeń całą tą Sprawą, jakkolwiek 

_ pretensje pana Seifia do Polski sięgają 
0 wiele, wiele więcej i operują już nie 

 miljonami, lecz miljardami. Pan ten, 
o zupełnie zdrowych zmysłach, ze- 

_ brał niezliczoną ilość dowodów, doku- 
" mentów, dat i nazwisk historycznych, 
_" operuje niemi w sposób zupełnie nor- 

— тату i żąda spadku po... królu So- 
- bieskim. Sensacja! 

Wiedeńskie pisma wysyłają swoich 
‚ korespondentów i zamieszczają wy- 
_ wiady. W Pressburgu mieszka niejaki 
„ Seit. Dodaje sobie do nazwiska So- 

bieski, pozatem iest byłym fryzjerem. 

        

przychodzi nawet na myśl, jaki częstokroć 
ogrom mąk przechodzą zwierzęta, zanim 
staną się wreszcie posłuszne, W menaże- 
rjach każdego z cyrków nie powodzi im się 
tak dobrze, jak we właściwym ogrodzie 
zgo!togicznym. Nasamprzód muszą przejść 
twardą szkołę tresury, gdzie zęsto gło- 
dzone,.lub niedokarmiane, poto, by prędzej 
złagodniały; znoszą tam niejednokrotnie 
uderzenia batogów, gdyż aczkolwiek prze- 
ważnie cierpliwościa wym się na nich 
uległ i posłuch, to wszakże żaden z po- 
gromców nie zrzeka się tego środka peda- 
gogicznego, jakim jest bat. Niekiedy, gdy 
cierpliwością nie daje się wiele wskórać, 
tresurę przeprowadza się zapomocą praw- 
dziwych tortw. A co powoduje że niedź- 
wiedz jest tak najdzwyczaj łagodny i z naj- 
większym spokojem wykonywa cały szereg 
różnych sztuczek, lecz oto bezlitosna ręka 
wbiła mu w nozdrza metalowe kółko i doń 
przytwierdziła łańcuszek. Za każdem naj- 
ćrobniejszem pociągnięciem łańcuszka przez 
pogiomcę, zwierzę odczuwa straszliwy bół, 
pobrostu przenosi katusze i dlatego właśnie 
miś jest tak „szarmancki. Leonard Sawicki 

JASZUNY, POW. WiIL.-TROCKI. 

— Wrażenia sądowe. O sądzie grodzkim 
w Jaszunach pisałem dość obszer przed 
dwoma laty. Kładłem wówczas nacisk na 
ciasny lokal, na brak w nim powietrza i t. 
d. — A teraz? 

uż we wrześniu r. ub., będąc w Jaszu- 
nach celem oglądania głośnego „cudu* pod 
Śleżunami (od tej pory cicho w tym lesie), 
zauważyłem kapitalny remont drewnianego 
„gmachu* sądowego, Coś piłowano, w coś 
stukano, ktoś na dachu wbijał gwoździe do 
podłużnych żerdzi, inny znów wyrzynał w 
Ścianie olbrzymie okna, słowem — robota 
szła po amerykańsku. —: A teraz?... 

Dzień 24 kwietnia był cudny, drugi bo- 
bajże w tym roku na wiosnę... Wprawdzie 
przy dolinach śnieg ieżał jeszcze po kolana, 
jednak już bez nadziei ocalenia, skazany 
wyrokiem Najwyższego... 

Pnciąg ie, a konduktor wo- 
lat kilkakrotnie jaszuny, jakby chciał 
rzec: komu na sad, — wyłazić! | wyłazili 
ludziska, jak chrabąszcze w maju. : 

Większość wśród nich to wieśniacy, 
mniejszość zaś, to mieszczuchy, wreszcie w 
sztywnych kapeluszach, z teczką pod pa- 
cha -— panowie mecenasi, Na placu, koło 
sądu pełno furmanek i rowerów. Wszędzie 
rojno i gwarno, jakby na „Kaziuku”. Ten 
szuka Ś$wiadka, ów grozi komuś pięścią, 
ktoś inny umawia się z adwokatem. tu pod 
płotem ktoś chrapie na słońcu, obok šniada 
gromadka mężczyzn i kobiet, słowem — 
tysiace tematów dla wileńskich reporterów 
i nakrętaczów kinowych w okresie sezonu 
trocko-ogórkowego. 

Nagle ruch w kierunku sądu. Wszyscy 
tłoczą się do drzwi pięknego budynku. Ja 
oczom swym nie wierzę, że to ten sam lo- 
kal, który widziałem przed dwoma laty. Sa- 
la rozpraw, choć ty w niej wesele wypra- 
wiaj; po bokach siedzenia, po środku stoły, 
krzesta, po kątach spluwaczki, kosze, a co 
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iuż okna, to majster chyba miarę zgubił, 
Teraz lufciki większe od dawnych  okien.. 
Sala przegrodzona, słowem — sąd, jak na 
nasze warunki — całkiem dobry. 

Rozpoczęły się sprawy. Na sali zapano- 
wała cisza. A spraw różnorodnych było 
wiele, P. sędzia P., znawca duszy chłopskiej 
iest wiólkim propagatorem — zgody. Wszyst 
kich też do niej wzywa, mówiąc krótko: 
„lensza chuda zgoda, niż tłusta wygrana” 
Propozycja p. sędziego odnosi w większości 
wypadków pożądany skutek: !udzie się go- 
dzą i są z tego zadowoleni. 

Do najciekawszych i najcharakterystycz= 
niejszych ze spraw tego dnia była następu- 

  

  

iąca. przed sądem stanęło aż 8-miu pod- 
rostków ze wsi S., gm. Rudominskieį, za 
wybicie szyb  sąsiadowi  Bohuszewskiemu 
podczas świat Wielkanocnych, jeszcze w r. 
1920. Byli nietrzeźwi, zostali „sprowokowa- 
ni“, słowem, litanja cała. Poszkodowany B. 
przedstawił sądowi akt szacunkowy na 400 
zł (wwbicie wszystkich szyb i rozwalenie 
ganku). P. Sędzia proponował zgodę, na co 
chętnie wszyscy przystali i skończyło się 
na sumie tylko 150 zł., rozłożonej przytem 
na raty, słowem -- wybryk „pod dobra 
data“ wosztował „na brata" no 20 zł. Jak 
na dzisiejsze warunki — dosyć. Nauka w 
łas nie pójdzie. 

Na, dworze iuż szarzało, sprawy dobiega- 
ły ku końcowi. Na twarzy sedziego znać 
było znużenie, bo to praca piekielna. Na- 
wet chłopi nie zazdroszczą. 

Tak, sędzia na prowincji iest szalenie 
przepracowany! J. Hopko, 

N.-ŚWIĘCIANY 
—- Z ochotniczej straży ogniowei. W dniu 

święta narodowego, tutejsza ochotnicza 
straż ogniowia wzieła czynny udział w nabo- 
żeństwie i defiladzie. Wszędzie była widocz- 
na, zędzie czynna. Dało sie zauważyć 
starszych i młodych wiekiem członków och. 

straży ooniowei. Szkoda tylko, że nie wszy- 
scv_ miejscowi obywatele są jej członkami. 

7 vznaniem podnieść należy, że tut. och. 
st. ogn. w dniu święta 3 maja z inicjatv- 
wv iei prezesa p. Butlera zebrała doraźnie 
miedzy soba sumę 30 zł, 40 gr. przekazując 
ia Komitetowi dla powodzian. й 

Czvn chwalebny. 

    

Nałeży żywić nadzieję, że za nrzvkła- 
der och. str. ogniowej odezwie się całe 
miasteczko. Obserwator. 

DUNIŁOWICZE 
— Obchód święta Konstytucji 3 maja, 

Dzień 3 maja w m. Duniłowiczach obchodzo- 
no uroczyście. O godz. 11 w kościele para- 

Mieszka ubogo. Żona jego sama gotu- 
je na małej kuchence. Szyba jednego 
z okien jest wybita j przez nią wieje 
trochę podczas dni słotnych. W izdeb- 

ce panuje nieład, ale wokół krążą mi- 
taże miljardów... Seiff twierdzi, że nie 
pochodzi bynajmniej z jakiegoś mor- 
ganatycznego związku, o nie! Jest рга 
wowitym potomkiem króla. Człowiek 
ten miał trochę pieniędzy, był popro- 
stu zamożnym, ale wszystko to, co 
miał, wydał na przygotowania do ol- 
brzymiego procesu. Całe życie temu 
poświęcił, stracił majątek, odzyskał, 
jak twierdzi, potrzebne mu dokumen- 
tv i niezadługo rozpocznie proces. 
Chętnie opowiada o tem przedstawi- 
ciełom prasy -— lakże ię to stało? 
Wie kommen Sie dazu? я 

Pan Seitf biegnie do wielkiego ku- 
ira, który stoi obok małej kołyski z 
jeszcze mniejszą dziewczynką? Córka? 
przyszła spadkobierczyni wielkiej for- 
tuny iście królewskiej? — Tak jest. 
— Z kufra wydobywa niezliczony stos 
dokumentów i zaczyna tłumaczyć... 

„ „Dieiec mój -— rozpoczyna opo- 
wieść — był człowiekiem zamożnym. 
Posiadaliśmy w Budapeszcie duży 
dom, Thókolvut 15. Chciałem założyć 

> GRO WSO 

Aresztowanie gen. Sawieljewa w Charbinie 
MOSKWA (PAT). — Władze mandżurskie ulegając żądaniom Sowietów, poleciły 

aresztować przebywającego w Charbinie cesarskiego generała Sawieljewa. Sowiety po- 
sądzając Sawieljewa o to, że łącznie z atamanem Siemionowem przygotowywać miał 
szereg aktów terorystycznych, skierowanych przeciwko 
półnotnej Mandżurji. W sprawę wmieszany jest równie 
syjskiej Małakaj. 

zedstawicielom sowietów w 
rzeci przywódca emigracii ro- 

Uratowani górnicy w Beigji 
BRUKSELA. (PAT). —Górnicy, uwięzieni w kopalni przez skały, po 6-dniowych 

wysiłkach drużyny ratowniczej, zostali uratowani. Cieszą się oni zupełnem zdrowiem są 
tylko wyczerpani nerwowo. Wśród uwięzionych znajdował się Polak Banbuk. Był on w 
niezwykle trudnej sytuacji, bowiem nie Zn: ając ani języka francuskiego, nie mógł przez 
caty czas porozumiewać się z towarzyszami niedoli. Losem górnika naszego "interesuje 
się obecnie cała opinja belgijska. Okaazło się, że był on jedymn z pośród uwięzionych 
górników, na którego nie czekał nikt na powierzchni ziemii i dowiadywał się o jego los. 
Prasa podkreśla ECO, niezwykły hart woli. Król i królowa nadesłali oca- 
ionym górnikom telegram. 
do maniiestacji na cześć ucalonych. 

osiedłu górniczem wszystkie związki przygotowują się 

Krwawa spółka w Marsylii 
PARYŻ. (PAT). — Przed kiłku tygodniami donosiliśmy o wykryciu w Marsylji ol- 

brzymiego oszustwa, dokonanego przez dwie Niemki siostry Szmidt oraz ich wspólnika, 

pokątnego doradcę Sarret. Obecnie wyszło na jaw, iż przestępcy ci wyspecjalizowali 

się w wyłudzaniu od towarzystw asekuracyjnych wysokich sum. Śledztwo ustaliło że dla 
osiągnięcia swych cełów, wymieniona szajka dokonała kilku morderstw, a mianowicie 

wywieniony Sarret wywodził podstępnie do znajdującej się na uboczu za miastem willi 

swe ofiary, gdzie pozbawiał je życia wystrzałem z rewołweru. Trupy zatych Sarret pa- 
lił kwasem siarczanym przy udziale i pomocy sióstr Szmidt. Ogólna suma wyłudzonych 
pieniędzy wynosi 1700000 franków. 

Zatarg w biel 
BIELSK. (PAT). — Zatarg, jaki powstał w bielskim przemyśle włókienniczym 

końcem kwietnia br. w związku z wypowi 
daniem obniżenia zarobków o 12 proc. ni 
organi 

  

skim przemyśle 
z 

edzeniem przez przemysłowców umowy i żą- 
le został dotąd zlikwidowany. Zainteresowane 

zacje robotnicze nie wysunęły kontrpropczycyj. Jedynie Główna Federacja Pracy 
zażądała podwyższenia płac o 7 proc. Rokowania do chwili obecnej nie rozpoczęły się. 

W Bielsku odbyła się konferencja okr 
wodowych inspektorów pracy z Bielska i 
sprawie. 

ęyowych inspektorów pracy z Katowic i ob- 
Białej, którzy mają zająć stanowisko w tej 

1 i A i O 
PROWADZĘ POSZUKIWANIA HERALDYCZNE 

i GENEA LOGICZNE 
w herbarzach i rękopisach, znajdujących się w bibljotekach i archiwach  wileń- 

skich, dla osób pragnących uporządkować swoje drzewo genealogiczne. 
Robię wyciągi z pamiętników i zbiorów, 

a także majątków, instytucyj i miasteczek na podstawie 

z całej 

Do listu z zapytaniem należy dołączyć 

listów, oraz opracowują historje rodów, 

źródeł sprowadzanych 
Polski. 

1 zł. w znaczkach poczt. na odpowiedź, 

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

Adjunkt Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 

ij ВНИВМ 

Militaryzacja bezrob 
Renjaminek kanclerza Brininga, mi 

nister Treviranus, wystąpił publicznie 
z sensacyjnym projektem likwidacji 
bezrobocia w Niemczech. Treviianus 
porozumiał się mianowicie z organi- 
zacjami militarnemi Niemiec i zapropo 
nował im, by utworzyły z bezrobot- 
nych formacje militarne. Bezrobotni 
wykonywać mają rozmaite prace pub 
licznegza co otrzymać mają kwatery 
i wikt w koszarach oraz jeszcze po 
kilkanaście groszy. jako „Taschen- 
geld“. Czy za tym planem Treviranu- 
sa stoi Briiuning, jest rzeczą nieznaną: 
Wątpić jednak należy, czy robotnicy 
zgodzą się na militaryzację bezrobot- 
nych, * 

do Sejmu w dniu 16 listopada 1930 
skiej paw. Lidzkiego wpłynął prote 
teckiego. Każdemu wyborcy wolno 
odpisy w lokalu Okręgowej Komisii 

1931 roku. 
Lida, dnia 2 maja 1931 r.   

AR odbyło się nabożeństwo, w którem 
wzięły udział wszystkie warstwy społeczeń- 
stwa, szkoły urzędy, organizacje,i zwiazki. 
Po nabożeństwie, pochód, zorganizowany 
przez p. Wacława Webera ppor. rez, wyru- 
szył ulicami niiasta i zatrzymał się przed 
Pomnikiem Poległych  Bobaterów W. Р. 
gdzie p. Władysław Bułat, sekretarz PMS 
do zebranego tłumu wygłosił dłuższe prze- 
mówienie o Konstytucji 5 maja. Zaznaczyć 
należy, że w uroczystości przyjmowały 
udział szkoły żydowskie i łudność wszyst- 
kich wyznań tu mieszkających. у 

Wieczorem tegoż dnia w lokalu Polskiej 

własny zakład fryzjerski i zostałem 
oddany na naukę do fryzjera. Następ- 
nie wywędrowałem do -Ameryki. Dłu- 
gi czas przebywałem w Meksyku i 
Buenos Aires. Przyszła wojna. Służy- 
łem w armji i dostałem się do włoskiej 
niewoli. Obecnie mam 54 lata. W roku 
1918 wróciłem z niewoli, a w krótkim 
czasie zawezwał mnie do siebie ojciec, 
który miał wówczas lat 84 i był umie- 
rający. Na łożu śmierci wyznał mi ta- 
jemnicę naszego rodu: jesteśmy po- 
tomkami z prostej linji króla polskiego 
Jana Sobieskiego. Seifi, to tylko przy- 
domek, nazwiska prawdziwe brzmi: 
Sobieski“. 

Wiedeńska gazeta „Die Stunde“ 
wysyła wślad za - korespondentem 
„Neue Freie Presse*, swego reportera, 
któ:y się musi dowiedzieć czegoś wię- 
cej. Seift posiada zakład fryzjerski, ale 
w tej chwili dotknął go również ogól- 
noeuropejski kryzys gospodarczy i 
zakład jest zamknięty. Seiff jest pra- 
wie w-nędzy, ale pełen nadziei... Żona, 
chuda wiedenka z niedowierzaniem 
palrzy na przybysza i boi się go wpu- 
ścić do środka, może z obawy zama- 
chu... Ale oto i sam potomek królew- 
ski. Jest pełen godności: „Jestem hra- 
bią, ale nie używam tego tytułu. Poza- 
tem znam wszystkie archiwa w całej 
Europie na pamięć. Niema takiego, 

  

Ogłoszenie 
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr. 62 W 
LIDZIE podaje w myśl art. 103 ord. 

nr. 66/22 poz. 590) do publicznej wiadomości, że przeciwko wyborom 

chu Sądu Giodzkiego przy ul. 17 kwietnia w czasie od 9 do 23 maja 

PrzewodniczącyOkregowejKomisji Wyborczej nr. 62 

MRU Pi TP CY GO CE SEA BX WAGA BTO CIA GI TR DB CO OTO TRO CTR CB ED DRA DT 

JA) e, 

otnych w Niemczech 
Prasa niemiecka przynosi też dru- 

gą sensacyjną wiadomość, a mianowi- 
cie o utworzeniu triumwiratu, składa- 
jącego się z kanclerza Briininga, mini- 
stra finansów Dietricha i ministra pra 
cy Stegerwalda. Zadaniem tego trium- 
wiratu jest załatwienie bezwzględnie 
koniecznych finansowych i socjalno - 
politycznych zadań, by rząd mógł 
przystąpić do walki z deficytem. Ofi- 
cjalnie jeszcze nie ustalono wysokości 
tego deficytu, przypuszczać atoli nale- 
ży, że wynosić będzie półtora miljar- 
da marek. W jaki sposób rząd poradzi 
sobie z tą straszliwą klęską, trudno na 
razie przewidzieć. 

wybor. z dn. 28 lipca 1922 (Dz. Ust. 

r., w obwodzie „Urciszki** gm. Iwiej- 
st zgłoszony przez Bronisława Ma- 
przeglądać protest i czynić z niego 
Wyhorczej nr. 62 w Lidzie w gma- 

(—) Aleksander Achmatowicz.   
Macierzy Szkolnej po brzegi wypełnionym 
ludnością, odbyła się uroczysta akademia: 
p. Władysław Wyrwicz wygłosił odczyt о 
konstytucji i wspomnienie o dniu 3 maja z 
czasów niewoli, potem została odegrana 
sztuka p. t, „Zanim się ziścił cud 3 maja”, 
staraniem nauczyciela miejscowej szkoły p. 
Edmunda Pušwaszkisa, a na zakończenie 
chó* mieszany pod kierownictwem p. Wła- 
dysława Nowickiego, kierownika szkoły po- 
wszechnej w Prześledze wykonał szereg pio 
senek, kończąc  mazurkiem Dąbrowskiego 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. я 

Po akademii odbyły się tańce. Obecny. 

  

któregobym nie przewertował, nie prze 
szukał, nie wyszperał potrzebnych mi 
papierków. Oto one, oto leżą tu 
wszystkie i dowodzą prawdziwości 
słów moich. Król Jan Sobieski, wy- 
bawca Wiednia, zwycięzca Turków, 
posiadał pięciu synów. Jeden z nich, 
mianowicie Jan-Michał emigrował do 
Węgier, gdzie przybrał nazwisko Seifi. 
Cesarzowa Marja Teresa, dowiedziaw- 
szy się o tem, obdarzyła go tytułem 
hrabiego, a ja, ja właśnie jestem jego 
potomkiem!” 

Pretensje materjalne Seifia są ol- 
brzymie. „Koło Lwowa — twierdzi 
pretendent — znajdowały się rozległe 
włości królewskie i... — „Czy może 
pan wymienić mniej więcej sumę, do 
której pan pretenduje?" —- „To będzie 
trudne, jeżeli chodzi o ziemię, to pre- 
tensje moje obejmują mniej więcej 
około 1 miljona, 800 tysięcy morgów 
w Polsce, pozatem idą zamki, pałace, 
kosztowności, zbiory muzealne' O wy- 
starczy! a Wiedeń, co, ma panu zapła- 
cić, Wiedeń?" — „Proszę pana, w 
roku 1683 król Jan Sobieski zbawił 
Wiedeń od najścia Turków. Wdzięcz- 
ne miasto ofiarowało królowi 40 ty- 
sięcy dukatów. Ponieważ jednak nie 
posiadało wówczas tyle gotówki, su- 
ma ta została narazie zadeklarowana, 
a miała być wypłacona później. Wsze- 

W _wWIRZE STOLICY. 
KURACJA PRZYCZYNĄ SEPARACJI. 

Zamożny i wykwintny pan Herszek mi 

mo swych 46 lat poślubił przed 4-ma laty 

hożą, zgrabną 18-letnią  Frymę. Dziewczę 

niewinne, jak kwiatek, rumieniła się na samo 

wspomnienie dziecka, zamykała wstydliwie 

oczęta, gdy w kinie cmokali się artyści. Pan 

Herszek rad był niezmiernie z tak czystej, 

wiośnianej, nieskażonej złemi nawyknienia- 

mi — żony i by nie zepsuć jej niestosow- 

nem towarzystwem, chętnie wypuszczał się 
wieczorami na miasto, zostawiając ją samą 

w domu. 
Fryma spłodziła małego Srula — rodzice 

ubóstwiali go, pan  Herszek lubił głaskać 

szczeciniaste rude włoski swej progeniturył 

Crubachny Sružek zachorował. Wezwany 

lekarz oświadczył, iż niezbędna jest trans- 

fuzia krwi. 
Ponieważ u tak małych pacjentów za- 

bieg ten jest dość niebezpieczny, używa się 

stałe krwi ojca, co zmniejsza ryzyko. Pan 

Herszek wyraził gotowość oddania choćby 

całego wiadra. 
Doktór poprosił Frymę do drugiego po- 

koju i zapytał: 

— Czy mąż pani jest ojcem dziecka? 

-- Nu, co za pytanie? 

— Chodzi jedynie o to, że krew obce- 
30 człowieka mogłaby dziecku bardzo za- 
szkodzić. Jeśli tak — przystąpimy natych- 

miast do operacji. 
Kochająca matka ze łkaniem wyznała, 

że ojcem Srula jest zupełnie kto inny, a mąż 

nie przyczynił się doń ani trochę. Błagała 
lekarza, by nie zdradził tego mężowi: 

Oczywiście, — odparł doktór — tajemnica 
zawodowa”. 

Następnie oświadczył panu Herszkowi, 

że woli wziąć krew ojca pani Fryme, mo- 

tywując to złym wyglądem kupca, Nieszczę 

śliwy maż słuchał pod drzwiami rozmowy 

lekarza z żoną — szlochy Fryme i jej widocz 

na alteracja, niespodziewana zmiana kura- 

cji otworzyły mu oczy. Znajomi lekarze po 

kiweli głowami, gdy im przedstawił sprawę 

ew ojca jest zawsze lepsza, niż dziad- 

  

  

ka. 

Srulek wyzdrowiał, a pan Herszek wy- 

toczył żonie przed sądem rabinackim spra- 

we 5 wiarołomstwo, 

Lekarz odmówił zeznań, ale sama Fryme 

przyznała się — nie mogła przeczyć. Otrzy 

mała natychmiast list rozwodowy. 
— Ah, — mówił pan Herszek, — lepiej- 

  

hy ur.arł ten Srulek, straciłbym ty!ko jego, 

a tak straciłem i jego i tę Frymę, którą prze 
cie szalenie kochałem. 

STRAJK URZĘDNICZY. 

  

Nareszcie! Mogą strajkować _ kołejarze, 
piekarze, żebracy. czy nawet złodzieje, a 

urzędnicy nie. Dlaczego? 

Adrjatyckie Towarzystwo Ubezpieczeń 

(Riunione Adriatica di Scurgte) postanowi- 

ło zredukować jedną piąta personelu (a 

pensje wszystkim). Pracownicy — w liczbie 

około 50 — zastrajkowali, nie przyszli do 

pracy, ani kierownicy wydziałów, ani kas- 

jerzy, ani maszynistki. 
—- Jakto? — mówią — w Adrii (bo ta 

kawiarnia - dancing jest własnością Towa- 

rzystwa), podniesiono cenę herbaty i pół- 

czarnej po 10-ej wieczór do 4 złotych, an- 
gażują coraz to nowych kelnerów, « a nas 

będą za drzwi wypychać, Niema tak  dob- 

rze. 
Biura puste. Urzędnicy zamienili się w 

wartowników. i nie dopuszczają nikogo. 
Dyrekcja zwróciła się o pomoc do inne- 

go towarzystwa  asekuracyjnego  „Piast“, 

bv pożyczyło urzędników.  „Piast* chciał, 

ale pracownicy nie zgodzili się — co im do 
Adriatyku. 

Urzędnicy wszystkich towarzystw ubez- 

pieczeniowych solidaryzują się ze strajku- 

jącymi. Gratulują i zachęcają do dalszej 
walki. 

Urzędnikom innych  instytucyj również 
pocoba się ta manifestacja -— groźba reduk- 

zji wisi wszędzie, A swoją drogą co mają 

robić biura, gdzie zastój jest kompłetny, a 

urzędników moc? Skoro nie wolno usuwać 
niepotrzebnych pracowników, to chyba zwi 
jać biura:.... Ka. 

O ZOE оеВЕСТя 
KOLONJE POLSKIE W ESTONII. zwróci- 
ły się do nas z prośbą o przysłanie ksią- 
żek polskich, wobec tego Stowarzyszenie 
„Opieka polska Polska nad Rodakami na 

Obczyźnie" prosi społeczeństwo polskie 
lo ofiary w postaci przeczytanych książek 

dła „Rodaków na Obczyźnie" pod adre- 
sem w-w Stowarzyszenia pt. E. Orzeszko- 

wej 11 — 19. 

  

  

STATE a————————2——— T TS INS W ETOWE STI IIS IKI I S 777 IIA IIS ISISS 

Rzekomy potomek Króla Jana Sobieskiego lako do tego nie doszło. Tych duka- 
tów król Sobieski nigdy nie otrzymał. 
Teraz ja je chcę otrzymać, wraz z pro- 
centami“.., 

Co mógł powiedzieć skromny re- 
porter na takie dictum? — Wybału- 
szył pewnie oczy i zachłysnął się temi 
zawrotnemi sumami. Tyle pieniędzy!.. 

Przed oczyma dziennikarzy przesu- 
wają się tysiączne papierki, dokumen- 
ty, nieraz bardzo stare i najwidoczniej 
o wielkiej wartości historycznej. Do- 
kumenty te są bardzo skrupulatnie po- 
segregowane, ułożone w _ należnej im 
kolejności. „Gdzie pan to zdobył? — 
„O! wszędzie. Szukałem je, zbierałem, 
13 lat życia temu poświęciłem* — mó- 
wi Seiff, kręcąc sobie papierosa z ta- 
niutkiego tytoniu. — „Obecnie mój ad- 
wokat, dr. Karol Jander, założył pro- 
test u rządu polskiego, przeciwko ad- 
ministrowaniu przez państwo dobrami 
mego przodka, którym był król. Jak 
pan widzi, nie jestem ani warjatem, 
za którego mnie łacno można wziąć, 
ze względu na charakter pretensji, ani 
człowiekiem w inny sposób ułomnym. 
Niech pan jedzie i niech pan napisze, 
że jestem prawowitym spadkobiercą 
króla polskiego. Pozatem jestem opty- 
mistą i wierzę w swoje zwycięstwo. 

Taką zdał relację w wiedeńskiej 
„Die Stunde“ jej sprawozdawca. 

Przewrót w strategii 
współczesnej 

TRANSPORT AMUNICJI DROGĄ 
POWIETRZNĄ. 

Angielski sztab generalny jest mocno za 
niepokojony wynalazkiem amerykańskim, u- 
możliwiającym transport lekkiej, sredniej, a 
nawet i ciężkiej  artylerji drogą powietrz- 
ną. W Londynie zdają sobie dobrze spra- 
wę z tego, że wynasązek ten sprowadzić mu 
si przewrót zupełny w prowadzeniu wojny. 
Z Waszyngtonu donoszą, że po pozy- 
tywnych _ rezuitatach eksperymentu z tym 
wynalazkiem w Panamie, armja amerykań 
ska otrzymać ma odpowiednią ilość tych ol 
brzymów powietrznych, transportujących ar 
tylerję. Jesienią odbyć się mają wielkie ma 
newry armji amerykańskiej, by przekonać 
się praktycznie, czy na większą skalę wyna 
lazek ten będzie miał również pozytywne 
rezultaty. 

Zrozumiałą więc jest rzeczą, że w, Lon- 
dynie panuje z tego powodu olbrzymie za- 
niepokojenie. W angielskim sztabie generał- 
nym pracują już teraz usilnie nad wynałe- 
zieniem środków obrony kraju. 

Anglja znalazła się już raz w tego ro- 
dzaju krytycznej sytuacji, a mianowicie wten 
czas, gdy Niemcy rzuciły na szalę wojny 
swe łodzie podwodne. 

Wówczas Anglja dała sobie radę z tem 
niebezpieczeństwem. Przypuszczają więc, że 

ielskiemu sztabowi gene 

  

    

i teraz uda się ‹ A 2 е 
ra/nemu wynaleźć Środki, któreby uniemoż 
liwiły eskadrze transportującej  artylerję, 
przeniesienie teatru wojny do samej Anglii. 
W Anglii nie mówi się wyraźnie, przeciwko 
komu bronić się należy, ale żadnej nie ule- 
ga wątpliwości, że w grę wchodzi także 
Francja. Anglja chce być na wszelki wypa 
dek przygotowana. Zaniepokojenie sztabu 
generalnego armji angielskiej  spotęgowało 
jeszcze doniesienie, że do Stanów Zjedno- 
czonych Francja wysyła swych rzeczoznaw 
ców militarnych, którzyby na miejscu stud 
jawali nowy wynałazek amerykański, rozu 
mie się, o ile Stanv Zjednoczone na to ze- 
«wolą. — 

Ta dyskusja ilustruje najlepiej obłęd 
zbrojeń i jest jeszcze jednym argumentem 

przeprowadzeniem powszechnego rozbro- 
jenia. 

0 ROLI KOBIETY 
W KOŚCIELE 

Niedawno w Bonn odbyło się, podobnie, 

jak w roku ubiegłym, ws pólne zebranie ka- 

płanów i przedstawicielek związków kobie- 

cych, poświęcone omówieniu tematu:  ko- 

bieta a kapłan. Wzmożona aktualność kwe- 

stji kobiecej z jednej strony, z drugiej zaś 

fakt, że temat ten wśród kobiet wielokrot- 

nie jest omawiany i że coraz bardziej od- 
czuwać się daje konieczność” fundamental- 

nego wykształcenia religijnego kobiet, za- 
gadnienie, obrane za główny motyw, staje 
się przeto w szczególny sposób interesują- 
ce i ważne, х 

Pierwszy referat, zajmujący się stosun- 
kiem kobiety do Kościoła, wygłosił opat Ilde- 
fons Herwegen. Stosunek kobiety do Kościo- 
ła jest naogół fałszywie pojmowany wskutek 
pomieszania pojęcia Kościoła empirycznego, 
a zwłaszcza jego kapłanów, z pojęciem Ko- 
ścioła idealnego, który stanowimy my wszy- 
scy wspólnie. Zarówno kobieta jak mężczy- 
zna są w koście!e równowartościowemi czą- 
steczkami, choć funkcje ich mogą być zupeł 
nie różne. Jeśli zatem mężczyzna powołany 
jest w Kościele do oddziaływania na innych, 
nie oznacza to, że stanowi to istotę rzeczy. 
W Najśw, Marji Pannie, Matce Bożej, poję- 
cie osoby i Kościoła zidentyfikowało  się. 
Niewiasta stała się wzorem Kościoła, ten 
zaś ze swej strony obrazem Chrystusa i ide- 
ałen: dla kobiety. Gdy św. Paweł mówi: ko- 
bieta niech milczy w kościele, oznaczać to 
może, iż najwięcej ona mówi, kiedy, mil- 
cząc, działa. Kościół już w odległej staro- 
żytności, kiedy ówczesnym poglądom rzeczy 
te bvły jeszcze najzupełniej obee, wpro- 
wadził równouprawnienie kobiet. W  fiturgji 
znać nawet wyraźnie objawy pewnych u- 
przywilejowań. jak przy ślubach dziewictwa, 
małżeństwie. błogosławieństwach. _ Dłatego 
prawdziwy kapłan potrzebuje pewnych cech 
niewieścich, aby mieć cierpiiwość i wyrozu 
miałość przy spełnianiu swych obowiąz- 
ków. Kobiety są zawsze  wyrazicielkami 
zachowawczej pobożności nawet wtedy, gdy 
w. stanie kapłańskim zaczyna się większą 
wage nadawać duchowi i wiedzy, Od ko- 
biety zależy, czy dalszy postęp ludzkości 
pcprowadzi ją wzwyż, czy też skieruje ku 
przepaści. 

Przedstawicielki kobiet podniosły ze swej 
strony temat, czego oczekują kobiety od 
kapłanów? Kobieta, jako taka, potrzebuje i 
chce samodzielności. zdaje sobie jednak spra 
wę, że w stosunkach duchowych potrzebu- 
je pewnego kierownictwa. Kobieta szuka 
we wszystkiem duszy, własnemi siłami pro 
buje uduchawiać rzeczy, szuka wreszcie 
źródła duszy — Boga. Ww tej dziedzinie kap > 
łan musi mieć odwagę indywidualnego pro- 
wadzenia w ten sposób, by wyronić samo- 
dzielność sądzenia. Wpływy, jakie Kaplan, 
może wywierać na kobiety, muszą być о- 
parte na dokładnej znajomości duszy ko- 
biecej. Kobieta potrzebuje radosaczą, zlsze 
nia Ewangelji obowiązków swoich nfe może 
traktować, jako przymusu, lecz jako czyny 
miłości. Zwrócenie uwagi na relizday ro2- 
wój kobiety jest tem koniecznie,sze, że w 
rodzinie wielekroć ona jedynie est wvrazi- 
cie!ką religji. 

      

  

    

  

  

  

Czyżby ze względu na niespodzie- 
wany „wydatek*, jaki ma spaść na 
zbiedniały Wiedeń, czy z innych po- 
wedów ale „Neue Freie Presse* rozpo 
częła już polemikę z panem Karolem 
Seiifem i wytoczyła dane historyczne, 
które mają stwierdzić, że wcale nie 
Sobieski obronił Wiedeń przed inwa- 
zją turecką. — „Der eigentliche Be- 
freier — pisze gazeta — był Karol 
Lotaryński, który się zjawił w sile 60 
tysięcy ludzi, dnia 11 września 1683 
roku. Sobieski zaś otrzymał od cesarza 
1.200.000 gułdenów / awansu i miał 
wzamian uderzyć z 40 tysięcami ludzi. 
Nie dotrzymał jednak obietnicy i zja- 
wit sie pod murami Wiednia w sile 
zaledwie 20 'tysięcznej armji, a pod- 
czas decydującej bitwy uderzył tylko | 
10 tysiącami“. — Jak ma tego rodza- 
jv komentowanie prawd historycznych 
tłumaczyć sobie pan Seiff? czy „Neue 
Freie Presse" chce przez to powie- 
dzieć, że nie należy się mu 40 tysięcy 
dukatów w złocie wraz z procentami 
od roku 1683? hę? 

Nie, człowiek ten jest zdecydowa- 
nym optymistą. Ściska rękę reportera: 
„nie tracę nadziei" —,A, niechże jej 
pan nie traci i ja też, swego drogie- 
go czasu tracić nie będę, dowidzenia”. 
— (oś w tem jednak musi być — pi- 
szą gazety wiedeńskie... aż. 

      4
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Wybrał Zelwerowicz w dzień swe- 
go jubileuszu sztukę Molnara, w któ- 
rej przez cały wieczór paradował z 
długą brodą i filozoficzną dystynkcją. 
To są dziwnie iracjonalne zygzaki u 
wielkiego aktora i nie jest wcale tak 
łatwo zrozumieć, dlaczego Molnar był 
wybrany: Zelwerowicz, wiedząc, że 
będą go fetowali i że odbędzie się ce- 
lebracja, którą wolałby nawet może 

| uniknąć, zabezpieczył siebie, biorąc 
' na siebie twarz obcą, brodę, ruchy 
| i napięcia ekstrawagancyjne. Wszy- 

stko jest wzorowane na jednym z 
naszych najlepszych przyjaciół, które- 

"go w tej chwili nazwisko nie uważam: 
za właściwe wymienić. i 

Oryginał pierwszy i niesiałszowa- 
ny zelwerowiczowskiego Doktora Spo- 

| ruma zna cała Warszawa, to jest War 
szawa artystyczna, Warszawa cygane- 
rji i Warszawa duchowych esów i flo 
resów. 

Zelwerowicz po drugim akcie Mol- 
nara w ciągu długiego, niemilknącego 
apłauzu widzów stał był na scenie jak 
posąg z głową pochyloną. To była po- 
Stawa naturalna, rzetelnie oddająca 
treść najgłębszych przeżywań w tej 
chwili. Ujawniłą sie nagle w postaci 
Zelwerowicza skondensowana treść ży 
wota ruchliwego i pracowitego. 

Żołnierz cierpliwy, żołnierz wytrzy- 
mały , żołnierz  niezłomny, żołnierz 
prosty, żołnierz wierny, wciąż z krwi i 
kości żołnierz. 

Nie żołnierz zgubiony, ale żołnierz 
stojący na szańcach j warcie, na któ- 
rej go Los postawił. 

Sądzę, że ujmuję treść zelwerowi- 
czowską trafnie, podkreślając przede- 

_ wszystkiem dyscyplinę, którą wyrobił 
sobie sam w stosunku do siebie. Po- 
nieważ ją wyrobił, może być wodzem. 

_ Zełwerowicz bowiem jest nietylko ak- 
torem, reżyserem, dyrektorem, człowie 
kiem teatru, umuzykalnionym, upla- 
stycznionym, poprostu artystą, iest on 
i społecznym człowiekiem. 

Nakazy w sercu jego mają kontakt 
z wołą, wola ma władzę nad kaprysa- 
mi i niepoczytalnością życiową arty- 
stycznej natury. Kto kogo gwałci, czy 
artysta Zelwerowicz społecznika Zel- 
Werowicza, czy społecznik Zelwero- 

* icz artystę Zelwerowicza, —oto py- 
tanie, na które możnaby tak lub ina- 
czej odpowiedzieć. Dwie natury są 
sprzęgnięte ze sobą. 

Zełwerowicz nie gra komedji u- 
społecznienia. Bogata jednostka nie- 
tylko porusza się w świecie fiktywnym, 
jako artysta, przerzuca ona realne po 
mosty do realnego życia codzienne- 

  

0. 
* Wśród aktorów polskich grunt pod 
nogami znajduje najpełniej w życiu 
Zelwerowicz i to go wysuwa na plan 
społeczny, gdy chodzi 0 realizację te 
atru współczesnego. 

Sam w swoich pierwszych (zresz- 
tą katastrofalnych) wysiłkach teatral- 
nych byłem podparty przez Zelwerowi 
cza. Było to w pierwszym roku woj- 
ny, kiedy powstał Teatr Powszechny, 
na Obożnej, jak go nazywano w War- 
sząwie, „apostolski, co miało być 
aluzją złośliwą do jego charakteru tro 
chę odmiennego, niż ówczesne teatry 
spekulacyjne. Nie była to odpowied- 
nia pora na Sztukę. 

Ta grupa bezprzytomna trochę z 
Grabowieckim, Starską i ze mną, nie 
mogąc sobie dać rady, skoro trzeba 
było przecież do premjery realnej i 
skałkulowanej jechać, wzięła sobie 
Zelwerowicza za patrona.  Artystycz- 
nie Zelwerowicz zostawił nam carte 
błanche. Nie chciał nam psuć inspiracyj 
i wszelkich improwizacyj na tle Cyda 
Kornela. Szliśmy dobrą drogą, ale 
nierealną, skoro trzeba było przecież 

Įhieiko grać. Prób w nieskończoność 
nie można było prowadzić, a co do u- 
trwalenia zdobytych przeżyć, nie wie- 
dziedzieliśmy, jak to robić. Tego miał 
nas nauczyć największy majster teat- 
rałny świata, Stanisławski w Moskwie. 

Tymczasem szliśmy poomacku, bro 
niąc się przed sztampami. Zelwerowicz 
objął batutę i ortodoksyjnie zważał, 
aby pomysłów naszych nie studzić. W 
ostateczności poszliśmy do ataku i 
przegraliśmy bitwę. Stało się to dlate- 
go, że co innego było na próbach, co 
innego wyrosło na scenie. Ńa próbach 
była prawda. Na scenie wywietrzała 
potem i zjawiła się forma bez życia. 
Zelwerowicz mógł łatwo wszystko U- 
tartym szlakiem zmontowąć i krzesać 

z materjału naszego dobry spektakl. 
Lepiej jednak, że położyliśmy się wte- 
dy. Ideały Teatru Powszechnego zjawi 
ły się z powrotem w związku z Oster 
wa į Redutą warszawską, już bez kom 
promisu i z solidną podstawą aktor- 
skiego utrwalonego „przeżywania. 

Tak był Zelwerowicz Aniołem Stró 
żem przez czas pewien praredutowej, 
jeszcze mocno mglistej ideologji i wy 
siłków też mglistych, jeśli chodziło o 
grę i przeżycie. : 

Zelwerowicz, obejmując opiekę 
nad naszą grupą, dopomógł nam do 
realizacji. Blogoslawione są bitwy 

Zwycięskie, błogosławione są i wielkie 
przegrane. Te ostatnie też prowadzą 
pod gwiazdy. Najgorsze cicho siedzieć 
i życie spalić na bezpłomiennym ci- 
chutkim letargu jałowym. 8 

Gotowość Zelwerowicza wesprzeć 
każdy ruch artystyczny jest tej Jego 
osobowości  najdrožszą i najbardziej 
wartościową. Cóż innego zrobił, 
kiedy związał się z Szyfmanem i dopo 
magał Szyfmanowi do wyjścia na 
światło? Związał się:z Szyllerem, po- 
mysłami Szyllera, stanął twardo przy 

TEATR NA POKULANCE 
Jubileusz Aleksandra Zelwerowicza 

  

ekscesach najbardziej odważnych? Ży- 
cie oddał na reconquistę przeogromną 
Teatru na świecie. 

Ma Zelwerowicz bowiem olbrzy- 
mią w sobie tęsknotę za sztuką przez 
wielkie S$. Równocześnie ma zmysł kry 
tyczny i realny, który wie, że sztuką 
tą są nie niedziele co miesiąc , ale 
jakaś jedna niedziela co parę lat. Gwo- 
li tej niedzieli jest gotów orać i bro- 
nować, siać i po zagonie niezmordo- 
wanie wędrować. Ryngrat trzyma, 
schowany na piersi pod burką i wie, 
že to ryngrai. W epoce dzisiejszego 
teatru, rozpadającego się i spekulują- 
cego fabrycznie, Zelwerowicz ma coś 
z prawdziwego granitu. Tęskni, aby” 
przyszła godzina j piorun te swoje 
piękne wężowe zygzaki namalował na 
niebie wysokiego ofiarnego Teatru. 
Dlatego wszędzie (gdziekolwiek na 
ten teatr Jutra kłaść można fundamen- 
ty), jest nasz wielki aktor i reżyser 0- 
becny j całą swą naturą czujny. 

Pozostanie w historji teatru nasze- 
go świetlanyim punktem to jego obję- 
cie pierwszego teatru ZASP-u w Wil- 
nie. Mógł Związek tysiąc głupstw na- 
robić, tysiąc niepoczytalnych błędów 
z małostek i hierarchji związkowej. 
Zelwerowicz uratował ideę teatru, pro 
wadzonego przez Związek. Dał 'temu 
teatrowi pacierzowy kościec i krew 
serdeczną. 

Zespół w Wilnie jest przywiązany 
do swego dyrektora, w którym czuje 
wodza. Dzięki właśnie temu, że Zel- 
werowicz umie być żołnierzem, jest 
on i dyrektorem z prawdziwego zda- 
rzenia. 

Od maszynistów do kasjerki, od 
dekoratorów do aktorów idzie wszy- 
stko składnie i ani jedno koło się nie 
zacina, choć skreślone są subwencje i 
frekwencja na skutek gospodarczego 
kryzysu osłabiona. Ruchliwość Zelwe- 
rowicza ujęła Wilno. 

Wciągnięte są do pracy jeszcze 
większe rzesze, niż to było za Reduty. 

W ten sposób pracuje Zelwerowicz,' 
mając te dwa swoje 'teatry i magistrat 
opiekuńczy przy sobie. Kończy się 
drugi rok j w życiu teatralnem Wilna 
mamy do zanotowania najwyżej ba- 
talje o artystyczne kierunki, lub reper- 
tuar; jednem słowem, rzeczy, które 
prowadzą nas naprzód i stanowią ży- 
cie podniesione nad życiem codzien- 
nem. 

Mówić o sztuce Zelwerowicza, jego 
aktorstwie będziemy kiedyindziej. 

Dziś wystarczy podkreślić, że te 
jego zasługi są na niwie sztuki ogrom- 
ne. Jest żołnierz w jego naturze, któ- 
ry zna umiar i realność bytu. Oczy 0- 
twarte ma ten żołnierz i wie, że na 
placówce dzisiejszej, skoro będzie o- 
broniona i przekazana pokoleniom 
przyszłym, wyrośnie z powrotem kwiat 
i owoc Edenu. Rzetelność. solidność ro 
boty, zdrowie za sceną i w admini- 
stracji są podstawą społeczną , dzięki 
której teatr może się trzymać, aby* 
wyratować z przepaści, do której spy- 
chają go dziś nietyłko film, ale i autor 
współczesny. 

Warszawa wzięła udział w tym ju- 
bileuszu na Pohulance. Ona nawet na 
dała ton całej fecie na scenie. 

Związek był reprezentowany przez 
Dygasa i Związek ten czynił wysokie 
swoje celebracje. Oczywiście, że sto- 
łeczny patos zapędza nas w kozi róg, 
kiedy chcemy dać serce. 

Byliśmy trochę tu nawet w Wilnie 
tego wieczoru więcej gośćmi, niż za- 
zwykle, kiedy są te nasze uroczy- 
stości, w których ręce się do uścisku 
garną. Zrozumieć musimy, że teatr na 
Pohulance jest więcej niż teatrem miej 
skim. Jest on placówką czołową Związ 
ku Aktorów, jako taki cytadelą i wzo- 
rem warszawskiej Centrali. Że się to 
wszystko w Wilnie udało i że się to 
wszystko tylko w Wilnie udać mogło, 
będzie rzeczą przyszłości ostatecznie 

rozjaśnić. ь 
Z naszej strony możemy się tylko 

cieszyć. Reduta, wycofując się ze swo- 
jego trudnego, ofiarnego posterunku, 
utorowała drogę teatrowi ZASP-u. 
Nie chciałbym, aby ten takt pominięto 
i aby tego iaktu nie brano pod uwa- 
ge. Zelwerowicz stanął wysoko na po 
sterunku i z tego punktu mybyśmy w 
Wilnie też niejedno w dniu jego Jubi- 
leuszu moglibyli dodać. Są to uzupełnie 
nia do tego, co miało miejsce na scenie 
gwoli właśnie walki o Jutro. Uzupełnie 
nia, dzięki którym praca i trud Zel- 
werowicza, borykanie jego i niezłom- 
ność wdwójnasób się podnoszą, skoro 
są w wielkim planie jednym ze skła- 
dowych kamieni, bez którego nie mog 
łoby być tego Jutra. 

Mieczysław Limanowski. 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Un]i Kościelne] na Litwie 

„1 Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 

Placyd Jankowski (John oi Dycalp)— 
życie i twórczość .  . zł. 10.— 

Bez steru I busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
pleskłego w Wilnie . 9.60 

„Žyrowlce—task krynice 0.59 
-Plerwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy = = 0.80 

68838060688e66248a8 
NIECH NIKOGO NIE ZBRAKNIE 
PRZY SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU 0- 

RYWATELSKIEGO WOBEC OFIAR 

POWODZI! 

Konto P.K.O. nr. 82100. 

st OowWo 

0 4 tys. zł., które znikły... 
KOMPROMITUJĄCA WĘDRÓWKA PIENIĘDZY Z KASY MIEJSKIEJ DO 

TECZKI PŁATNIKA 

Przed paru dniami kasa rozchodowa Magistratu miała wyjątkowo du- 
żo wypłat. Kasjer p. Niesubczyk miał ciężką pracę ze sprawdzaniem rachun- 
ków i kasy. 

Mimo kilkakrotnych sprawdzań kasier nie mógł się doliczyć 4 tys. zł. 
P. Niesubczyk, długoletni pracownik miejski, od dawna mający doczy- 

nienie z pieniędzmi, przeraził się naprawde, gdy uprzytomnił , że brakują- 
ce 4 tys. zł. wypłacił komuś omyłowo, biorąc paczki 20 złotowe za 10 zło- 
towe. 

Zrozpaczony kasjer powiadomił o brakach kasowych prezydenta miasta, 
który będąc święcie przekonany, że Niesubczyk przerachował się przy wy- 
płacie począł go uspakajać. 

Ograniczono się więc narazie do rozpytywań wśród urzędników, którzy 
w tym dniu zgłaszali się po pieniądze lecz każdy z nich upewniał, że otrzymał 
tylko tyle ile mu się należało a ponadto nie mogli udzielić żadnych wyjaś-: 
nień, które mogłyby naprowadzić na 

Sytuacja stawała się naprawdę drażliwą tem bardziej, że ustalono nie- 
jakikolwiek ślad. 

zbicie, że kasa załatwiała w tym dniu wyłacznie urzędników. 
Naturalnie najwięcej przygnębiony był Niesubczyk, który musiałby 

pokryć niedobor z własnej kieszeni, nie mówiąc już o konsekwencjach natury 
moralnej. 

W Magistracie wiedziano doskonale, że Niesubczyk nie jest w posiada- 
nin tak dużej jak dla niego sumy, więc projektowano nawet porozumienie się 
ze związkiem pracowników miejskich, który  udzieliłby Niesubczykowi po- 
trzebną sumę w formie pożyczki, spłatą której zajęliby się wszys.cy urzędnicy 

W międzyczasie jednak zaszło coś, ce całkowicie wyjaśniło los wypłaco- 
nych omyłkowo pieniędzy. 

Jeden z urzędników miejskich przypomniał sobie, że w krytycznym dniu 
gdy stał tuż przy okienku zauważył że płatniczy wydziału elektrycznego о- 
trzymał niepomiernie dużo paczek z bank notami podczas gdy lista opiewa- 
ła na 9 tys. zł. 

Spostrzeżeniami swemi podzielił się więc jaknajrychlej z kasjerem i w 
rezultacie płatnik został poproszony o wyjaśnienia. Pytany, stanowczo wy- 
powiedział się przeciwko imputowaniu mu pobrania nienaležnych sum, do- 
dając, że wypłatę uskutecznił i żadnej nadwyżki niema. Mimo to do gabinetu 
płatnika udał się kontroler Magistratu, który ku ogólnej konsternacji znalazł 
w teczce p. płatnika poszukiwane tak usilnie 4 tys. zł. 

Płatnik, gdy spytano go co to za pieniądze, zdobył się tylko na jedną 
odpowiedź „nie wiem.... możecie je zabrać”. 

Okoliczności w jakich pieniądze odnaleziono stawiają wymienionego 
urzędnika w sytuacji tak niedwuznacznej, że w najbliższych dniach zapadnie 
specjalna uchwała Magistratu co do dałszego pozostawienia go na służbie. 

Zamach samobójczy aktora 
ARTYSTA ŻYDOWSKIEJ TRUPY WILEŃSKIEJ USIŁOWAŁ ODEBRAĆ 

SOBIE ŻYCIE 

Przed kilkoma dniami przybyła do Łodzi, :.zwł trupa wileńska, która, pod reżyserją 

Dawida Hermana, rozpoczęła występy w Sali Angielskiej. 
Przedwczoraj późnym wieczorem bezpośrednio po spektaklu jeden z artystów, Da- 

wid Ulrajch udał się do swej garderoby i w chwilę potem pozostali członkowie trupy 

usłyszeli huk wystrzału rewolwerowego, 

Kiedy wpadli oni do garderoby Ulrajcha spostrzegli z przerażeniem, iż leży on na 

ziemi w kałuży krwi. 

Przybyły lekarz stwierdził ranę: postrzał ową 

Utrajch skierował lufę rewolweru w serce, lecz ręka mu zadrżała i kula poszła w lewo. 

Ponieważ stan rannego był jednak dość poważny, za radą lekarza odwieziono go 

do szpitala im. Poznańskich. Co było powodem tragicznego wypadku narazie nieustalono. 

Nieudany napad rabunkowy 
We wsi Narsty pod Oszmianą do mieszkania A. Hajdulewiczowej i J. Aponelów- 

xy wdarło się w nocy 3 uzbrojonych bandytów, którzy po sterroryzowaniu kobiet zażą- 

dali wydania pieniędzy, jakie Hajdulewiczowa miała rzekomo otrzymać z Ameryki. 

W czasie plądrowania mieszkania Hajdulewiczowa wyskoczyła przez okno i po- 

częła wzywać pomocy. 

Bandyci natychmiast ulotnil: się, a w 

  

KRONIKA 
okładce nakładem wileńskiej filji Gebethne- 

„Bato-“ 
rowka“, kompozycji członka Koła kol. Janu-     

    
       

SOBOTA 

   

Dziś 4 W. s. g. 3 m. 30 

Grzegorza 
jaa Z. s. g. 6 m. 00 

Izydera 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
z dnia 7. V. 31 r. 

Ciśnieaie średnie w mm. 757 
Temperatura średnia -l- 20 
Tesmtperatnra najwyższa -l- 27 
Temperstura najniższa -l- 11 

Opad w min. — 

Wiatr: połudn. 
Teadencja: lekki spadek potem wzrost 
Uwagi: pogodnie 

  

SZKOLNA 
— Dziś młodzież szkolna wolna jest od 

zajęć. Kuratorjum Ok. Wileńskiego zwolni- 
łe nauczycielstwo oraz młodzież szkolną 
wyznania rzymsko - katolickiego szkół śred 
nich i powszechnych od zajęć normalnych 
w dniu 9 maja b. r. celem / umoż:iwienia 
wzięcia udziału w nabożeństwach, zaś nau- 
czycielstwiu ponadto w posiedzeniu Sekcji 
Pedagogicznej. 

AKADEMICKA 
-— Korporacja „Piłsudja”. Przed 

trzema laty na Uniwersytecie Stefana 
Batorego grupa młodzieży, której przy 
święcały ideały Marszałka Piłsudskie- 
go zawiązała korporację, starając się 
uzyskać dla siebie nazwę „Piłsudji”. 
Do czasu uzyskania zgody Marszałka 
Piłsudskiego na używanie nazwy „Pił 
sudja* korporacja tymczasowo nazwa- 
na została „Aquilania*. Obecnie, jak 
się dowiadujemy kurator korporacji 
prof. ]. Szymański b. marszałek Sena- 
tu otrzymał zawiadomienie, że Marsza- 
łek Piłsudski wyraził zgodę na przyję 
cie nazwy „Piłsudja* przez korporację 
„Aguilania“. 

— Z koła mełyków USB, Sekcja Pośre- 
dnictwa Pracy Koła Medyków USB w Wil- 
nie niniejszem komunikuje, iż z dniem 15 ma 
ja wakuje posada lekarza asystenta w szpi- 
talu powiatowym na Pomorzu. Warunki: 300 
zł. miesięcznie, mieszkanie (umeblowanie z 
obsługa i pościelą) i utrzymanie. L 

Biižszych informacyj udziela Kierownilc 
Sekcji Pośrednictwa Pracy w Kole Medy- 
ków w poniedziałki, środy i piatki od godz. 
20 do 21. 

_. — Prace Akad. Koła Muzycznego. Pro- 
jektowany poranek literacko - muzyczny, 
który miał być zorganizowany siłami Akad. 
Koła Muzycznego, Sekcji Literackiej i Chóru 
akad. w maju, został przeniesiony na I trv 
mestr nowego roku akad. z przyczyn natu- 
ry technicznej. 

Prace przygotowawcze Kola Muzyczne- 
go do tej imprezy, która będzie miała cha 
rakter „Parady Akademików* odbywają się 

larnie. 
SW ostatnich dniach ukazał się w pieknej B8888888888866€ 

lewego ramienia. 

pościgu jednego z nich ujęto. 

ra i Wolffa zamaszysty fokstrott 

szą Bułhaka, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Czy stać Wilno na stałe 

radjowe dla wsi? Przypominamy, iż 
lokalu Rady Opiekuńczej Kresowej 
muntowska 22) odbędzie się na powyższy 

Na program 
złożą się: 1) jakim powinien być program 
dla wsi? Audycja pokazowa transmitowiana 
z rozgłośni wileńskiej radjostacji, składają- 
ca się z 11 rzeczy wokalno-odczytowych. 
2) referat p. Michała Obiezierskiego: „/Ro- 
la i znaczenie radja w pracy  kulturalno- 
oświatowej nad ludnością Ziem wschodnich* 

temat zebranie dyskusyjne. 

3) dyskusja. 

Ze względu na czas, Ściśle 

bycie. 

— Zebranie Wydziału | ' Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk zapowiedziane na sobotę dn. 
9 maja b. r, o godzinie 19-ej odbędzie się 

Senatu USB, a nie tegoż dnia w sali 
Dziekanacie Sztuki. 

— Komunikat Związku Pracy Obywatel 
skiej Kobiet w Wilnie, Wobec odbywające- 
go się w Wilnie Kongresu Eucharystyczne- 

  

   

Najwidoczniej 

ziś w 

(Zyg- 

związany z 
audycją radjową, Zarząd R.O.K, prosi uprzej 
mie osoby zaproszone o punktualne przy- 

Stynna i nieporównana mączka 

PHOSPHATINE 
FALIERES 

zawdzięczają swoje zdrowie i stię ułatwia ząbkowanie i wzmacnia kości 

Ządajcie tylko * PHOSPHATINE FALIERES a” 
na całym świecie i wystrzegajcie się wyrobów podrabianych. 

Do nabycie wszędzie 

I, QUAI AULAGNIER,ASNIERES-PARIS 
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odżywcza, której miljony dzieci 

    

   naną 

  

    
    
     
  

Ferdynandowi Ruszczycowi 
bibijofile wileńscy w hołdzie 

Cicho, skromnie, lecz bardzo, bar- 
dzo serdecznie uczcili bibljofile wileń- 
scy .— laureata wileńskiego, prof. 
Ferdynanda Ruszczyca. 

Dn. 6 b. m. odbyło się ogólne ze- 
branie członków Tow. Bibljofilów Pol- 
skich w Wilnie, na którem została za- 
demonstrowana mała wystawa prac 
graficznych Laureata. 

Zebranie zagaił prezes T-wa, p. 
Ludwik Chomiński, który w dłuższem, 
pięknem i ładnie zbudowanem  prze- 
mówieniu  zarysował wysiłek prot. 
Ruszczyca w dziedzinie estetyki książ- 
ki, oraz podkreślił znaczenie artysty, 
torującego nową drogę, po której idą 
obecnie zastępy młodych grafików wi- 
leńskich. 

Przemówienie prezesa L. Chomiń- 
skiego zostało przyjęte oklaskami, 
któremi licznie zebrani członkowie 
T-wa oraz goście (m. in. hachan ka 
raimski p. Szapszał) wyrażali uznanie 
dla mówcy i szczerą i głęboką sympa- 
tję dla Laureata. Po przemówieniu p. 
I. Chomiński wręczył prof. Ruszczy- 
cowi ładnie wykonaną ulotkę, wydaną 
przez T-wo i wykonaną w drukarni 
„Lux“. Ulotka zawiera parę winiet 
prof. Ruszczyca ze zbiorku p. t. „Im- 
mortele“, oraz ładnie ujęty graficznie 
fiastępujący tekst: 

W zaciszu serca Ruszczycowego kwitła 
i kwitnie „utajona” miłość do książki, do 
której prot. Ruszczyc sam dyskretnie się. 
przyznaje, Niech się nie wstydzi tej, dla 
ogółu tajemnej, a dla nas jawnej, miłości, 
przed nami — bibljofilami, którzy Mu pio- 
nierskie czyny, z tej pobudki uczuciowej 
płynące, do trwałych jego zasług liczymy. 

Książka, zrobiona ręką prof. Ruszczyca, 
stanowi bowiem epokę w dziejach drukar- 
stwa wileńskiego. Jest ona widomym  zna- 
kiem odrodzenia całej kultury Wiina po r. 
1005, ziarno zaś przez Niego posiane, prze- 
pojone Wilna przekonaniem o konieczności 
pięksa plastycznego w każdym szczególe 
życia codziennego -— wydaje już plon obfi- 
ty, sięgając dzisiaj i poza mury rozwijające 
cego się pod rządami i niestrudzoną wiecz- 
nie młodego prof. Ruszczyca opieką Wy- 
działu Sztuk Pięknych odnowionej Wszech- 
nicy. 

"Stvl Ruszczycowski w grafice wogóle, 
a w książce w szczególności, ma jedyny w 
swoim rodzaju urok i wdzięk. . 

Istota tego stylu polega može przede- 
y wszystkiem na tem, že Artysta tchnieniem 

swej sztuki wiąże zawsze myśl z uczuciem i, 
wnikając w ideę autora i utworu, przema- 
wia jednocześnie plastycznie do wyobraźni 

i serca czytelnika, lub widza. 
Ulotka niniejsza niech przypomni 

dwiema 
ten 

Skromną tę pamiatkę za wieloietnie dła 
książki i całokształtu grafiki wileńskiej za- 
sługi, uczcić pragniemy Czcigodnego Lau- 
reata Wilna, a członka naszego owarzy- 
stwia, dając tem wyraz najwyższego uzna- 
nia i wdzięczności od tych, którzy w lżej- 
szvch warunkach stąpają drogą ukochania 
piękna książki, na nowo utorowaną przez 
Niego w Wilnie. 

Towarzystwo  Bibljofilów 
Polskich w Wilnie. 

Po odczytaniu tego tekstu, głos za- 
brał dr. Łysakowski, dyrektor bibljo- 
teki U.S.B., który w imieniu związku 
bibljctekarzy złożył Laureatowi powin- 

w 

0, Nesas wa Zjazdu Zrzeszenia szowania i życzenia. 
ojewódzkiego Związku Pracy Obywatel- Fe kei : 

skiej Kobiet w Wilnie wi dniu 10 maja rb. w Ww drugiej dž zebrania prof; 
małej sali pałacu reprezentacyjnego nastąpi Marjan Morelowski wygłosił, ilustro- 

  

o godzinie I min. 30, a nie 0 zodz. 
jak było zapowiadziane. 

— Zarząd Koła 

Stowarzyszenia. 

— Komunikat Sodalicji 

Eucharystycznym w Wilnie, 

maja r. b. o gedz 

iwienie religijne. 

Odegrana zostanie sztuka 

„Matka“. 
Na powyższe przedstawienie Zarząd So- 

zaprasza wszystkie 
organizacje religijne i społeczne, oraz człon- 
ków i przyjaciół misvj katolickich. 

można tylko w 
Zamko- 

dalicji Klawerjańskiej, 

arty wstępu otrzymać 
biurze sodalicji klawerjańskiej ul. 
wa 19 w dniu 8 i 9 maja w godzinach od 
16 — 19, 

Specjalnych zaproszeń Sodalicja nie wy- 
syła. 

   
I! rano 

Wileńskiego Stowarzy- 
szenia b. wychowanków gimnazjów przy 
kośc. w Petersburgu powiadamia że w dn. 
10 b. m. o godz, 16 w Sali Kresowej (Zawal 
na 1) odbędzie się walne zebranie członków 

: Kiawerjańskiej. 
W związku z Archidjecezjalnym Kongresem 

L Sodalicja Św. 
Piotra Klawera urządza w sobotę, dnia 9 

aja r 19 (7 wiecz.), w sali . 
Miejskiej przy ul, Końskiej Nr. 1 przedsta- 

( sceniczna w 
5-ciu aktach z życia św. Augustyna p. t. 

wany przeźroczami, odczyt o źródłach 
twórczości sztycharza nieświeskiego 
końca XVI wieku —- Tomasza Makow- 
skiego. 

Prelegent, odznaczający się darem 
pieknej wymowy, w sposób barwny i 
żywy odtworzył sylwetkę mało znane- 
go naszego sztycharza, akcentując je- 
go zależność od mistrzów obcych, a 
przedewszystkiem od Klaudjusza Flo- 

sa. 
Doskonale dobrane, wymowne prze 

zrocza, świetnie zilustrowały zajmują- 
cy odczyt. : 

O godz. 9 m. 30 zebranie zostało 
zamknięte. Wszyscy rozchodzili się 
рос wrażeniem miłego, dobrze zorga- 
nizowanego zebrania — wieczoru ar-' 
tystycznego. W. Ch. 
SAPNO TRIO SSD TT 

— Odwołanie zabawy, Zapowiedziany . 
na dzień 9-g0 maja r. b. DANCING TOWA- 
RZYSKI u Czerwonego Sztralla, urządzany 
staraniem Centrali Opiek Rodzicielskich, z 
powodu Zjazdu Eucharystycznego, zostanie 
odwołany, natomiast w dniu 23-go maja r. 

OD 3 Zi. b. urządza się = Z CIE z 
tańcami w ogrodzie Czerwonego Sztralla. 

> KAP ELU SZ E 2 godz. 11-tej wiecz. Wstęp 2 zł., 

WIOSENNE Saw 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KOLEJOWA 
— Walne zebranie Kołejowego Komitetu 

LOPP. W ostatnich dniach kwietnia odbył 
się w Wiłnie w lokalu Ogniska Kolejowego 
normalny zjazd sprawozdawczy. Przybyli de 
legaci z Brześcia n-B. Wołkowyska, Białego 
stoku, Łap, Lidy, Grodna, Baranowicz i Kró 

sty! _Ruszczycowski winjetami, 
powtórzonemi ze zdobionych przezeń w r. i 
1916 a ulubionych przez Artyste „Immor- 
teli“ Stowackiego. 39 

iewszczyzny oraz przedstawiciele  miejsco- 
wego oddziału. W osobach delegatów, jako 
reprezentantów: organizacji działowych 
LOPP, skupiała się cała opinja rzesz kolejo- 
wych zorganizowanych w Lidzie. Na porząd 
ku dziennym była sprawa najbliższego zjaz 
du delegatów z całej Polski do Warszawy i 
ustosunkowania się do niego. Do stołu pre 
zydjalnego zaproszeni zostali pp. Markiewicz? 
Iwanicki, Kowa!ski i Persniewicz. Protokół 
ostatniego walnego zgromadzenia, odczyta- 
ny przez sekretarza p. Branickiego został 
przyjęty z tem, że powtórnie będzie przedło - 
żony następnemu zjazdowi. Poczem p. Ro- 
maszko składał relacje z działalności komi- 
tetu Wojewódzkiego oraz z ostatniego ty- 
godnia lotniczego co zostało przejęte przez 
zjazd do wiadomości. : 

Za nieobecnego skarbnika komitetu inž. 
Witorta sprawozdanie finansowe odczytał p. 
Bruns. 

Wyniki komisji rewizyjnej charakteryzo- 
wał p. Jadowski stwierdzając iż Komitet wo- 
jewódzki wykazuje naogół owocną działał- 
ność, wzorowe prowadzenie rachunkowości 
przeto stawia wniosek o udzielenie zarządowi 
absolutorjum zaś p. Brunsowi. wyrazić po- 
dziękowanie. Wnioski komisji rewizyjnej 
przez aklamację przyjęto. 

Szczególnie ważną uchwałą jest połece- 
nie zarządowi niezwłocznie przystąpić do €- 
gzekwowania należności do zalegających dłu 
żników, na zbonifikowanie których zjazd się 
nie zgodził. 8 

W sprawozdaniach z działalności poszcze — 
gólnych oddziałów okazało się, iż zrozu- 
mienie znaczenia LOPP stale się pogłębia co 
ma swój wyraz w zapisywaniu na członków 
nie tylko pracowników. ale i ich rodzin, jak 
to żon i starszych dzieci. 

Fakt ten dosadnie świadczy, iż pomimo 
trudnej sytuacji w jakiej się znajdują rzesze | 
kolejarzy, która pogłębia jeszcze zmniejsze- | 
nie pokorów o 15 proc., ofiarność i poczu- | 
cie obywatelskie jesta tak znaczne że nie- | 
watpliwie pomože przetrwać ciążący kryzys | 
gospodarczy, nie obniżając pracy na polu lot — 
nictwa. Podczas wygłoszenia sprawozdania z | 
działalności oddziału w Lidzie, zgromadzenie | 
uczciło.przez powstanie pamięć długołetnie- 
go pracownika tejże organizacji zmarłego 
niedawno śp. Kazimierza Ciemierzewskiego. 
Na mocy tajnego głosowania weszłi do za- 
rządu na miejsce ustępujących człanków na- 
stępujący: p.p. Trynkiewicz, Wyszkowski. Fi | 
lemonowicz na zastępców zaś Stankiewicz, | 
Swieżewski, Gładysz. 

Komisja rewizyjna została bez zmian. 
Na delegatów do Warszawy wybrani zostali 
pp. Niedziółka i Markiewicz, na zastępców 
zaś inż. Witort i Paszkiewicz. JIZ 
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—. Na co można użyć skonfiskowane em 
blematy komunistyczne. Władze poficyjne 
koniiskują liczne wydawnictwa komunisty- 
czne, jak broszury, plakaty i t.d., które są 

  

przechowywane w muzeum policyjnem lub 
w archiwach. ё 4 

Pozatem jednak dość często  kontisko- 
wane są sztandary komunistyczne, wykona- 
ne niejednokrotnie z dobrego i dość dro- 
giego materjału. 

Przechowywanie tej masy towaru w ar- 
chiwach jest dość uciążliwe. у 

Jak nas informują, na fakt ten zwróciły 
uwagę organizacje opieki nad biednemi dzieć 
mi . obecnie powstał projekt zwrócenia się | 
do władz o wydanie zarządzenia, by mater | 
jały z tych sztandarów, po całkowitem roz- | 
patrzeniu sprawy, zamiast leżeć w archi- | 
wach były oddawane do zużytkowania sie- | 
rocińcom, zakładom opiekuńczym i t.p. " 

Niewątpliwie władze ustosunkuja się do | 
tego przychylnie. EL 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś © 

godz. 8 m. 30 w. ukaże się „Wróżka i ad-- 
wakat“ doskonała  komedja współczesna 
Fronciszka Molnara z dyr. Zełwerowiczem | 
w roli dr. Sporuma. Sekundują mu dzielnie: | 
Kamiūska, Severinówna, Balcerzak, Jaśkie-- 
wicz, Kreczmar, oraz  Wasiłewski. |cz- 
ność gorąco okłaskuje świetnych wykonaw- 
ców, Oraz oryginalne dekoracje |]. Hawrył- | 
kiewicza. 

— Teatr miejski w „Lutni”. Dziś o godz 
8 m. 30 ,w. „Pieśniarze Ghetta", nader ory | 
ginalna sztuka z życia Żydów AES R 
pióra Andrzeja Marka. Fascynująca * 
Sztuki oraz Świetna gra wykonawców z 
Dunin - Rychłowską, Eichlerówną, Szurszew 
ską, Rychłowskim, Dejunowiczem, Lubiakow 
skim, Wyrwicz - Wichrowskim, ora zWy- 
rzykowskim na czeje —- zapewniają sztuce 
długotrwane powodzenie. Niemałą atrakcją 
są również śpiewy w wykonaniu chóru 
głównej synagogi, oraz sołe skrzypcowe p. 
M. Szabsaja. 

— „Krółewna Śnieżka" w teatrze „Lutni* 
o 0 godz. £ m. 30 w. „Pieśniarze — 
ziś o godz. 4-ej p. p. odbędzie się w tea: 

trze „Lutnia” _ przedstawienie „Królewn! 
Śnieżki” , baśni scenicznej pióra T. Ot 
w wykonaniu artystów pierwszego w War- 
szawie teatru dla A e Z: 
wieniu „Królewny Śnieżki” wywołała sensa 
(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) -



+ 

Zbiegł kierownik olkienickiej K. Chorych г Ta 
„ Wezoraj nadeszia do Wilna alarmująca wiadomość z Olkienik o uciecz- 

ce kierownika tamtejszej Kasy Chorych Bolesława Wojtuszewskiego. 
Przed ucieczką Wojtuszewski zdefraudował 3 tysiące złotych z pienię- 

dzy podległ.ej mu Kasy. Za zbiegiem rozesłano listy gończe. 

Zbrodnia w gm. dryświackiej 
Koło wsi Mamiany gminy dryświackiej znaleziono w polu mieszkańca tej wsi An- 

toniego Kajrowicza, który zginął Od kuli oddanej do niego z bliskiej odległości 
Kto dokonał zbrodni i na jakiem tle ała aa ž 8 

  

cję wśród „małego* społeczeństwa naszego 
miasta. Nic też dziwnego, bo widowisko to 
będzie wspaniałe i godne zobaczenia. Śmie 
chu będzie coniemiara, raodści i weselu huk 
tańców i śpiewów obfitość wielka, A znako 
mici artyści bawić będą nasze pociechy dos 
konałą grą. Kto więc chce zobaczyć „Śnież 
kę", króla, krasnoludka - kuchcika, a wresz 
cie prawdziwego niedźwiadka, niech śpie? 
szy dziś po południu do „Lutni”. Pierwszy 
w Warszawie teatr dla dzieci zyskał sobie 
wiszędzie olbrzymie uznanie, mamy przeto 
nadzieję, że tak rzadkiej okazji nie opuści 
my i dziatwę do teatru fweźmiemy. Bilety 
są rozchwytywane. Ceny miejsc najniższe. 

— „W nocy ze środy na czwartek“ na 
przedstawieniu popołudniowem.  Fascynują- 
ca pełna niezwykłych sytuacyj i wielkiego 
napięcia sztuka lLeo Lenza „W nocy ze śro 
dy na czwartek” ukaże się w niedzielę dnia 
10-go b. m, o godz. 3 m. 30 p .p .po cenach 
zniżonych w teatrze na Pohulance. Sztuka 
ta ukaże się w niedzielę po raz ostatni w 
sezonie. 

— „Szopka: polityczna 1931 r.* w teatrze 
„Lutnia”. Ciesząca się olbrzymiem powodze 
niem warszawska „Szopka połityczna* uka- 
że się w niedzielę Ćnia 10-go b. m. o godz. 
3 m. 55 i 5 m. 45 w gmachu teatru „Lut- 
nia." Będą to dwa pożegnalne występy tej 
zewszechmiar interesującej imprezy. Dosko- 
nałe teksty i piosenki Hemara, Łechonia i 
Tuwima, oraz świetne kukiełki, wykonane 
przez znanego karykaturzystę Jerzego Zal- 
rubę, wywołują salwy Śmiechu na rozbawio 
nej widowni. 

Dyrekcj teatrów zawiadamia, że bilety 
zniżkowe i kredytowane ważne będą jedy- 
nie do dnia 10-go maja włącznie, po tym 
zaś terminie zostana unieważnione, 

— Występ Eugenjusza Bodo w teatrze 
„Lutnia*, We wtorek dnia 12-go b. m, o 
godz. 8 m. 30 w. wystąpi na scenie teatru 
„Lutnia” znakomity artysta sceny i ekranu, 
ulubieniec publiczności stołecznej, — 9u- 
geniusz Bodo, w nowym doskonałym reper 
tuarze. Partnerami jego będą: świetna para 
rancerzy Irena Topolnicka i Konrad Ostrow 
ski, znana wodewilistka Zofja Duranowska 
oraz niezrównany w komicznych monolo- 
gach, Stanisław Belski. 

Występ znakomitego artysty, niezwykle 

popularnego w Wilnie wzbudził ogromne az 
mteresowanie, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Krzyż na skale. 
Heljos — Moje słoneczko. 

Hollywood — Pod dachami Paryża. 
Światowid — Czerwona szabla 
Casino — Pieśniarz Paryża. 

Pan — Męczennica. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 6 

do dnia 7 maja zanotowano w Wilnie wypad 
ków 37, w tem kradzieży 4, opilstwa i za- 
kłóceń spokoju publ. 3, innych przekroczeń 
administracyjnych 21. 

— Włamanie na stacji towarowej. 
Na stacji towarowej Wilno zapomocą 
zerwania plomby. w wagonie dokona- 
no kradzieży 6 worków lnianych, war 
tości 150 zł. na szkodę Wileńskiej Dy- 
rekcji PKP. Ustalono, że kradzieży tej 
dokonali Woronko Jan (Prosta 6) Stan 
kiewicz Franciszek (Cedrowa 24), Pro 
kopowicz Stanisław (Rozbrat 20), Ko 
złowski Władysław (Prosta 13), Kli- 
maszewski Stanisław (Prosta 15) i 
Baliński Stanisław (Nowogródzka 24) 
u których skradzione worki odnalezio 
no i zwrócono Dyrekcji PKP. Spraw- 
ców zatrzymano. 

— Strzały na Połockiej. W dniu 7 bm. 
Wejsertowa |ózefa (Połocka 33) zameldo- 
wała policji że w tymże dniu o godz. 14.30 
przez nieznanego sprawcę został oddany 1 
strzał z floweru. Kula wybiła w mieszkaniu 
meldującej 2 szyby. Sprawcy nie wykryto. 

— Obława na mieście. Wczoraj w 
nocy policja przeprowadziła na mieście 
liczne rewizje w różnych mielinach zło 
dziejskich, gdzie zastano przybyłych 
do Wilna z Warszawy kilku „występo 
wiczów'*. Ogółem osadzono w areszcie 
50 osób. 

— Śmierć od u. W dniu 3 b. m. 
Marchat Adolf (Portowa 15) wskutek nad- 
miernego zużycia spirytusu skażonego, Za- 
truł się, Lekarz BA po udzieleniu po- 
mocy odwiózł Marchata do szpitala żydow- 
skiego, gdzie Marchat Adolf wkrótce zmarł. 

adużycia w Kasie Stefczyka w 

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

  

Resztki mebli sprzedać trzeba" 

Staje między nieboraczki . 

Za grosz marny graty sprzedać. 

Plac ten zowie się, ,bosaczki”, 

SĄ A 

Šoka 
aS, LP     
Grosz ostatni, grosz to krwawy, 

Serce boli, ćmi się głowa, 

Na grosz ludzi jest zachłanną, 

Kasa, zła kasa. skarbowa. 

DST ELTA IRR TAI TAR AEA 

Zabrzeziu. Lustrator Związku Rewizyj- 

nego spółdzielni rolniczych okręgu wi 

leńskiego p. Niewiarowski stwierdził 
nadużycia w postaci sfałszowanych 
weksli i ksiąg kasowych, których do- 
puścili w Kasie Stefczyka w Zabrze- 
ziu buchalter Kasy Redo Piotr i skarb 
nik Kasy Buksztanowicz Antoni. Nie- 

sumienni urzędnicy Kasy zostali przez 
łustratora zawieszeni w czynnościach. 
Dwie książki jako dowody rzeczowe lu 
strator pozostawił na przechowaniu W 

Post. PP. w Zabrzeziu. Sprawa ta zo- 
stała skierowana przez Zw. Rew. spół- 

* dzie. rolniczych w Wilnie do prokura- 
tora. 

— Młotem po głowie. We wsi Lacku- 

Kośrieliym (pow. Szczuczyn rozhukani pa- 

1obcy ze wsi Damuciowce Szałobut Kazi- 

mierz, Romejko Jan i Sosna Władysław o- 
bili niłotem po głowie Wacława Samelko 
m-ce wsi Dubrowlany, zadając mu ciężkie 
uszkodzenie ciała. Przyczyna pobicia —zem- 

osobista. Ciężko rannego Samelkę prze 

wieziono do szpitala powiatowego w Szczu- 

czynie, zaś sprawców pobicia po aresztowa 

nin przekazano Sędziemu Śledczemu, który 

zastosował do nich bezwzgłędny areszt. 

— Kradzież z dorożki, W dniu ' b. m. 

na gorącym uczynku kradzieży fartucha skó 

rzanego wartości 40 zł. z dorożki przy ul. 

Zawalnej na szkodę. Bunimowicza Dawida 

(Subocz 9) został zatrzymany Słonimczuk 
Hirsz, zam. przy ul. Kwaszelnej 11. 

— Kradzieże. 150 zł. gotówką 0- 
raz bieliznę damską i pościel wartości 300 
zł. skradli Janowi Pietkiewiczowi (Wielka 

11) złodzieje, dostali się do jego mieszka- 
nia przy pomocy dobranego klucza. 

Okradziono Józefa Jakowlewa (Rossa 9) 
Z niezamkniętego mieszkania zi 5 

Jerzy Jakowłew (Rossa 29) garderobę dam 

ską i rosyjskie monety srebrne, łącznej war 

tości 72 zł. i zbiegł ze skradzionemi rzecza- 
mi. Zarządzono poszukiwania. 

Zawodowa złodziejka  Zofja  Tereszko 
(Katwaryjska 107) oderwawszy deski, skrad- 
ła 3 kury wartości 45 zł. Józetowi Helan- 
dowi (Legjonów 83) Kury podczas rewizji 
znaleziono i zwrócono poszkodowanemu, a 
Zoije Tereszko zatrzymano. 

rzechodzącej tl. Żydowską Klarze Żak 
(Ostrobramska 27) «skradziono portmonetkę 
z 20 zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonał 
Dawid Sznajder (Jatkowa 3). Ani Sznajdra, 
ani portmonetki narazie nie odnaleziono. 

—° Mironowi Azryelowi (Za- 
walna 43) nieznani sprawcy z jego mieszka 
nia skradli garderobę męską oraz biżuterję 
łącznej wartości 477 zł. 

Szer Bejli (Stefańska 25) z niezamknię- 
tego mieszkania skradziono biżuterję war- 
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Pamiętnik Il Ogólnopolskiego Zjazdu Po- 

lonistów w Krakowie w dniach 6 i 7 czer- 

wca 1930 r. w 400 rocznicę urodzin ]. Ко- 

chanowskiego. Przygotowany pod redakcją 

M. Tazbira, Lwów, — Warszawa, — Książ- 

nica — Atlas 1931. 
T re $ć : Z. Szmydtowa: Kochanow- 

ski jako artysta. S$. Tatarówna: Kochanow- 

Ski jako człowiek i obywatel. Z. Łempicki: 

Polska i polskość w nauczaniu polskiego, 

W. Kwaskowska: Projekt programu nauki 

języka polskiego (kl 1 — ). — Uwagi 

nad ministerjalnym programem nauczania 

języka polskiego na stopniu średnimi. Refe- 

rat zbiorowy, opracowany przez Sekcję Po- 

lonistyczną T.N.S.W, we Lwowie: R. Skul- 

ski: Lektura podstawowa, |. Zaleski: Lektu- 

ra uzupełniająca, St. Wilk: Nauka o języku, 

. Sande': Ćwiczenia stylistyczne, M. Steć- 

: Wypracowania pisemne. — L. Sko- 

czylas: Referat Krakowskiej Sekcji Poloni- 

stów w sprawie zmiany programu naucza” 

nia jęz. polskiego w wyższych klasach szko- 

ły średniej. K. Sosnowski: Referat o nauce 

jęz. polskiego w szkołach zawodowych. A. 

Skulska: Cz. I, Uwagi do programu ję 

polskiego w seminarjach nauczycielskich. j. 

Dancewiczowa: Cz. П Gramatyka. j. Salo- 

ni: O nowe zasady konstrukcyjne progra- 

mu języka polskiego w seminarjach. > 

Szyszkowski: Najpilniejsze postulaty nauki 

języka polskiego w szkołach średnich. J. 

Gołąbek: Nauczanie języka polskiego w kl. 

1 — "II gimn. ]. Biliński: Nauczanie języka 

cjcz. w kl. I — HI (koreferat). J. Balicki: 

Jak uczyć czytać, pisać i mówić po połsku 

na stopniu średnim. Fr. Bielak: Nauczanie 

języka oczystego w kl. Vi — Vili. A. E. 

Balicki: Stanowisko polonisty w szkole, M. 

Tazbir: Sprawozdanie z działalności Komi- 

tetu Organizacyjnego i Głównego. Protokuł 

Zjazdu. 
Mars, „Siły zbrojne Niemiec", Wojskowy 

Instytut Naukowo - Wydawniczy. Warszawa 
1931. Cena 8 zł. 

Organizacja i stan sił zbrojnych  Nie- 

miec współczesnych stanowi zagadnienie 

zasługujące na uwagę nie tylko osób woj- 

skowych, ale i każdego myślącego obywa- 

tela. jest to bowiem niezwykle zaborczy Są- 

siad zachodni, który marzy o odebraniu od- 

wiecznie naszych ziem i który po poniesio- 

nej klęsce podczas wojny światowej gotuje 

się obecnie do kampanji odwetowej. Wska- 

zuje na to zarówno ogromne budżety woj- 

skowe Niemiec jak i tajna ich współpraca z 

Rosją sowiecką. O siłach zbrojnych Rzeszy 

Niemieckiej u nas wie się naogół niewiele i 

na ten temat panują róż 

   

   
    

      

     

żnolite poglądy. Jedni 

skłonni są do identyfikowania obecnej siły 

zbrojnej Niemiec z ich wojskiem przedwojen 

nem, inni z wojskiem w ramach narzuco- 

nych im przez traktat wersalski, Jedni i 

drudzy są w błędzie. Siła zbrojna niemiecka 

doby obecnej odznacza się bowiem swoistym 

charakterem i prócz części oficjalnej jakoby 

115 tysięcy liczącej, świetnie wyszkolonej i 

zaopatrzonej — mieści w sobie mnóstwo taj- 

nych organizacyj wojskowych i półwojsko= 

wiych, których ukrytem zadaniem jest przy- 

gotowanie rezerw na wypadek wojny. Woj- 

sko to jednak nie posiada zasadniczo całe- 

go szeregu broni — jak lotnictwo, ciężka 
artylerja, broń pancerna i t.p. 

Duży snop światła na zagadnienie Sil 
zbrojnych Niemiec rzuca praca pod powyż- 

szym tytułem, której autor kryje się pod 

pseud. Mars. Opierając się na najnowszych 

materjałach oficjanych, charakteryzuje — оп 

dokładnie siły zbroje naszego zachodniego 
sąsiada. Praca. ta dzieli się na 3 następujące 

części: 
I Wojsko — 1) dawne wojsko niemiec- 

kie, 2) obecne wójsko niemieckie (wojsko 

lądowe, marynarka wojenna,  dyzlokacja 

wojska lądowego i marynarki wojennej, 
Il. Formacje półwojskowe. 
IL. Dane ogólne. Ustrój rzeszy niemiec- 

kiej, ustawa wojskowa, dane statystyczne, 
dane wewnętrzne, polityczne układy umowy, 
konferencje. 

Praca liczy 127 str. druku oraz 18 ilu- 
stracyj. Na końcu jej dodano 8 map roz- 
mieszczenia wojska niemieckiego i 20 bar- 
wnych tabel jego umundurowania. Wresz- 
cie w załącznikach omówiono obszar, lud- 

ność, wyznania, układ stronnictw w parla- 
mencie oraz powojenne gabinety Rzeszy, Au 
tor więc nie poprzestał w swej pracy na 
wiadomościach ściśle wojskowych, ale uzu- 
pełnia je danemi ogólnemi o Rzeszy Niemiec 
kiej, zwłaszcza o jej ustroju. Dużo również 
miejsca poświęca on charakterystyce forma- 
cyj półwojskowych. Praca zawiera mnó- 
stwo materjału statystycznego.  Ujęta jest 
ciekawie i dostępnie. 
 RERESEOGSCTWYTRERAE FA IST SPE SON ABB OZI 

tości 118 zł. Sprawc ów kradzieży narazie 
nie wykryto. 

W dniu 7 bm. z dziedzińca domu nr. 30 
przy ul. Beliny na szkodę Rożbickiego Stefa 
na skradziono rower firmy „Diurkop* war- 
tości 300 zł. Podejrzenia brak. 

Ofiary 
Zam: iast kwiatów w dniu imienin p. Sta- 

nisławy Szeligowskiej Helena Fiolendlinge- 
rowa z córką na powodzian zł. 10. 

Na powodzian Henryk Kodź 2ł. 5. 

      

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

KRZYŻ 
Od dnia8do 11 maja 1931 r. włącznie vgdą wyświeuare lilmy. 

NA $KARE (modiw, modiitwy. 
Nad program 1) „Kongres Eucharystyczny w Poznaniu' Akt. 2. 
Kasa Czynne od g. 3.80. Początek seansów od g. 4-ej. 

według powieści Edmunda Leveng'a 
i Sana Rosnei'a. Aktów 7. 

2) „Narodziny i życie gazety“ Akt. 1. 
W dn. 8 i' 9 maja r. b. kasa czynna od godz. 6 m. 30. 

Pocz. seansów o g. 7 i 9. Następny program: „Tajemniczy jeździec'* Cena blietów: Parter 60 gr. Balkon 30 

Lžwigkowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
UL Wileńska 38 

Tel. 526. 

Ceny zniżone. 
JANET GAYNOR 

Wiosenny przebój śpiewno-dźwiękowy! Film tysiąca radości! Najulubieńsza para kochankėw 
i CHARLES FARREL w ostatniej 

ĄGJE $ŁORECZĘE 
oraz ostatnie nowiny dźwięk. „Foxa*. Na 1-szy Seans ceny zniżone. Pocz. o g. 4,6,8i 10,15., 

Wkrótce największe arcydzieło Konrada Veldta „Ostatnia kampania”. 

swojej triumłałnej kreacji 
Zachwycający miłosny film špiewno-džwiekowy. 
Bajeczna wystawa. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 

  

Dziś dawno oczekiwany najwięksxy sukces ekranów pa'yskich 

POD DĄCHEAŃI PARYŻA 
Oźsiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

i POLA ILLERY. 

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

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

Przesubtelny dowcip sytuacyjny. Film, którs oczaruje, olśniewa, zachwyca i wzrusza. 

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

  

BŹWIĘKOWE Klio 

CGJINS 
WIELKA 47. tel. 15-41 

2) Nad program: Zdjęcia z ostatuiego kiermaszu Św. Kazimierza 

Po raz pierwszy w Wilnie! 

seans ceny zniżone. 

Największy dźwiękowo- 

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

ulobieniec  pu- 

  

- „Wielu Wilejan będzie mogło oglądać siebie na ekranie, E & 

  

Ostatnie dni! 

KINO 
MECZENAECA Potężny dramat życiowy w 

Tragedja niewinnie posądzonej, 
10 wielkich aktach. 

według tworu 

Wiktoryna Sardau, ilustrujący tęskuotę matki zmuszonej do porzucenia ukochanego dziecka. Film o silnem napięciu 

„PAN“ 
Wielka 42. Ceny od 40 gr. 

dramatycznem. Film który wzrusza każdego widza. Film, który zostawia wrażenie na całe życie. Film rekordowego 
powodzenia. W rol. gł. Franceska Bertini. Warwick Ward, Simone Voudry, Fritz Kokios i in. Orkiestra Sodai: 

Początek o godz. 3-=j w dnie świąt, o godz. 1-ej. 
Następny program: Poniżeni i skrzywdzeni według słynnej powieści Dostojewskiego 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 9 MAJA 1931 R. 

9.30 — 10.30: Transm. nabożłństwa z 

kościoła św. Jana w Wilnie, odprawionego 

dla uczestników II zlotu Stowarzyszeń Mło- 

dzieży Polskiej (msza recytowana), 
11.58: Czas. 
12.05 — 12.50: Koncert popul. (płyty). 

13.10: Komunikat meteorologiczny, 

3 : Program dzienny. © 

15.10 — 15.30: „Mała skrzyneczka“ — 
listy dzieci omówi Ciocia Hala. 

15.30 — 15.50: Odczyt dla maturzystów 
z Warszawy. 

5.50 — 16: Przemówienie w związku z 

tygodniem na rzecz powodzian, wygłosi wo- 

jewodzina J. Kirtiklisowa. 
1Ё — 18: II zebranie plenarne w sali 

miejskiej (Il dzień Kongresu Eucharystycz- 
nego). Referaty ks. prof. Cz. Falkowskiego 
i dyr. ]. Stembera. 

18 — 19: Nabożeństwo majowe z Wiel- 
kich Piekar. 

19. — 20,15: Auducja zorganizowana 
przez Radę Opiekuńczą Kresową. 

20.15 — 20.30: Skrzynka techniczna z 
Warszawy. 

20.30 — 21.30: Koncert muzyki kame- 
ralnej. 

21.30 — 22: Muzyka lekka z Warszawy. 

  

22 — 22.15: Na widnokręgu z War- 
szawy. 

22.15 — 22.35: Koncert chopinowski 
(Smidowicz). 

22.50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 
neczna z Warszawy. 

24 — 1.15: Drugi dzień Kongresu Eucha- 
rystycznego — Celebra pontyfikalna w 
Ostrej Bramie z kazaniem ks. biskupa Z. 
Łozińskiego. 

Załatwia na 

BARDZO dogod- 

nych warunkach 

Biuro Reklimowe 

$tef Grabowskiego 
w Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82 

Nekrologi, 
ogłoszenia, 

różne 

reklamy 

„SŁOWA” 
oraz do 

wszystkich 
pism 

amy do ulokowania pod solidne 
hipoteki miejskie 2000 zł., 700, 
1000, 2500 dolarów. Zgłoszenia 

Ajencja „POLKRES* 
Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80.   
  

  

TYLKO 1 DZIEŃ, T. j. 9-go MAJA 
Hotel Bristol pok. 21. 

PRAWNICZE KSIĄŻKI 
NIEBYWALE TANIO 

Resztę wydawnictwa w języku rosyjskim 
rozsprzedaje się na raty. 

Seratora Isarenko—,,Grażdanskij process" 
— 6 tomów — wyd. 1930 — zł. 100. 

Tiutciamowa — „Ustaw  Graždanskawo 
Sudoproizwodstwa'. — 2 tomy — wyd. 

1930 — zł. 30. 

Prof. Szerszeniewicza — Russkoje graž- 
danskoje prawo” — 2 tomy— wyd. 1930 

zł. 10 
Szerszeniewicza—,„Fiłosofja prawa” 

—1 tom — wyd. 1930—zł, 18. 
Proi. 

  

nalnej. 
: Codziennie od g. 10—8, 

  

ILEKARZ E 

Dr Ginsherą 
Chorohy skórne, we- 
stryczne i moczopłcio- 

e, Wileńska 2 оё 
8 — 114 — & Те!. 
587. 
  

Br. Kenlgsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe 

Mickiewicza 4, 
tel, 10-90. 

Od 9—12 t 4—8 

EITI 

Akuszerkiį 

AKUSZERKA 

ŠMIALOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, usuwa Zmerszcz- 

ki, piegi, wągry, łapież, 
brodawki, ksrzajki, wy- 

padanie włosów. 
Micklewicza 46. 

KOSMETYK 

GABINET 

przeciekania, 

basenów, tuneli, 

    LOKALE    

kobiecą 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie, 
Sztnczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
tapież. Najnowsze zdo? Plaża 

W. Z. P, 43. 

Sprzedaż 

„D/K. M. JANKOWSKI 
Wilno, Św. Jańska 9. 

Mieszkanie 
4 pokojowe, słoneczne Wilno, 
z wygodami do wyna- 

RACJONALNĘJ jęcia. Kalwaryjska 31. 

KOSMETYKI i ę * 
LECZNICZEJ Pokój 

WILNO, MICKIEWI- . i : 
CZA 31 m. 4. niekrępujący, wszelkie 

wygody. Wileńska 32, 

rodei m. 5. Obejrzeć od 3—7 ___ 

je dbskas —2 > 

FRÓŻNEJ 
 ZARAEOCPOAPCARENCE 

bycze kosmetyki racjo- jo wydzierżawienia w Tatarskiej, 
maj. Tuskulany, 0 wa- 
runkach dowiedzieć się 

  

na miejscu. 

; twe Zarząd dóbr 
Masaże; Pierszaje 
ręczne, wibracyjne i pla- 

Gabinet ° 
Kosmetyki Ce di6 sprzedania 
Leczniczej sztuk pięknych 

J. Hryniewiczowej. nych 

Przyj.w g. 10-Ii 4-7 bez opakowania, 

    

ku Kamionka 2 klm. munikacja 
Korespondencja 

towska 4, m. 5, 
od 4 do 6 pp. 

wick k-Wilna 
A. Rogińska.]   

    

ё Benedykta hr. Tyszkie- „m. 
styczne. Epilacje. wicza — poczta i te- 

legraf Pierszaje ma do 
500,000 Ered Н 

rocz: SIĘ u dozorcy ul. SU-sądę? Musisz ukończyć 
sadzonek sosny DOCcz 6 

ul. WIELKA Ne 18 m.9.pospolitej po „cenie 2 
zł. za tysiąc na ESY 

ub 

W. Z. P. NB 26, po 3 zł. 50 gr. z opa- 
um kOWANIEM loco st, Ho- wszelkich ras tresowa- buhalterji rachunkowo- 

maj. co pół godziny. Do- 
Mikszany p. Ostro- wiedzieć się. Zygmun- prospekt dołączyć zna- 

Nagrodzony ZŁOTEMI MEDALAMI na Wystawie Budowlanej 

VI-ch Targów Wschodnich we Lwowie i na Il-ich Targach 

Północnych w Wilnie 

HYDROFUGE 
Zabezpiecza od WILGOCI 
wstrzymuje 

przypadkach jak to: 

CASTOR 
ciśnienie wody we wszystkich 

izolacji rezerwoarów, murów, kanałów, 

tarasów, fasad szczytów i fundamentów. 

Hydrofuge CASTOR dodaje się do zaprawy cemientowej. 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

Maurycy Karstens 
Warszawa, ul. Koszykowa 7. 

na woj. Wileńskie: 

  

Sprzedaje się 
samochód „Ford* 

opony prawie nowe za 

Bardzo tanio poleca 600 zł., garnitur sa- 
lonowych  mebii 16 D.H. St. BANEL i S-ka R ul. Mickiewi-IZCC2Y, radjo krysztai- 

cza 23. kowe i 4 stuchawki 
Połocka Nr. 4 m. 

  

"WINA 
Kościelne 

Lecznicze 

  

ul. 
12, 

Sprzedaje się 
PLAC jedna dzies, przy 
ul. Katwaryjskiej 162. POSADY 
Dowiedzieć się: Wileń- BE 

Potrzebna 
ska 15, m. 3. 

ochmistrzyni 
dobrze znająca gospo- 

P. W. Księża darstwo — folwarczne. 
przy zakupach w pol- Oferty przyjmuje Biuro 
skim składzie aptecz- Rachunkowe S$. Gąsio- 
nym Wł. Trubiłły rowskiej, Wilno»ul. Mi- 
Ludwisarska 12, TÓB ckiewicza Nr. В. 

otrzymują - 
10 proc, rabatu. To- 
wary apteczne, kosme- 
tyczne, oliwa do pale- 
nia, kadzidło,  WOdY małego dziecka. Świa- 
kwiatowe i  perłumy  dectwa wymagane. 
na wagę 48 zapachów. Zgłąszać się Portowa 

8 m. 3 do godziny 10 
rano i od 3 i pół do 4 

Do sprzedania _| 75! Po południu. 
parę pawi. Dowiedzieć chcesz otrzymać po- 

NIANIA 
potrzebna do 

kursy fachowo - kotes- 
pondencyjne im. prołe- 
sora Sekułowicza. War- 
szawa Żurawia, 42. Kur- 
sy wyuczają listownie: 

    

PSY 
nietresowane, Ści kore- P 1 rodžki. ne — й kupieckiej, 

ensionat —--— łąńicuchowe, pokojowe, spondencji handlowej, 
myśliwskie, sportowe stenografji, nauki hian- 

Letnisko Letnisko poleca swiatowej sławy dlu, prawa, kaligrafji, 
okolica sucha—lesista, 1, 2, 3, 4 ipokoi wfirma: „CANISPORT* pisania na maszynach, 

odległość od przystan-folw. Puszkarnia. Ko- Kraków, skrytka po- towaroznawstwa, — zn- 
autobusem cztowa 299. Również giełskiego, francuskie- 

kypuje i zamienia. Nago, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki poiskiej 

ekonomji. Po u- 
kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

czkami 50 groszy. 
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KAZIMIERZ LECZYCKI 

„„BWUBZIESYY 
( ) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Pada natychmiast czyjeś jedyne i 
najważniejsze słowo. Trójbarwna wstę- 
ga jazdy Rotmistrza odrywa się od 
zielonawego wału artylerzystów i pie- 
choty. Wkrótce ruch wstęgi udziela się 
pozostałym. Artylerja poczyna iść kłu- 
sem, a obok niej, po obu stronach 
drogi biegną legjoniści. 

ronowski zaczyna poznawać stro- 
nę x. Jakieś noże wchodzą mu w płu- 
ca i rżną je niemiłosiernie... czuję, 
że jest na schyłku sił i że zaraz padnie 
na tem przeklętem, sypkiem, nagrza- 
nem polu. 

Na szczęście jakiś dobroczynn: 
stronek rwie się i wstrzymuje poshiód. 
Bronowski rzuca się ma ziemię... a 
swoją drogą szkoda, że nie ma tych 
koni z Wołkowyska—myśli teraz po 
raz pierwszy wpółprzytomny ze zmę- 
сгета. — 

Postronki naprawione i wszytsko 
„na łeb na szyję pędzi dalej. Słup ku- 
rzu cofa się i niknie. Nowe słówka, 
powtarzane z ust do ust, jak w zepsu- 

af Uołaczjeć z V 

rym SEZ na imieninach i pochód 

mienia kierunek. ZR 
Wkrótce arniaty zostają na polan- 

ce, a ludzie kładą się z rozkoszą na 

miękkim mchu. 

55 Biamisiaw Mackiewicz, P.iaktor od; 

"bajce. 

Las jest taki, jak zawsze i tylko 
karabiny. przypominają uczestnikom 
wycieczki, że to nie jest już akcja 
filarecka. ё 

„Strona iks“ oddala się od Bro- 
nowskiego... cisza, miękki, dobry, ko- 
chany mech... tak dobrze jest leżeć na 
jego sprężynowych poduszkach po 
uciążliwym marszu... pewnie już ma i 
„borowiki. 

Leżą tak bez końca, albo może 
czas tylko się tak poprostu dłuży. Las 
jest wciąż cichy i tajemniczy, jak w 

Strona iks wciąż nie daje żadnego 
znaku życia. Bronowski ostrożnie wy- 
ciąga coś z kieszeni... na szczęście nie 
zgubiona, jest! 

W kieszeni, w braterskiej zgodzie 
znajdują się: bułka i książka. Długo 
wahał się, co zabrać, bułkę, czy książ- 
kę, aż wreszcie zabrał obie. Nie bar- 
dzo to po „prawdziwieżołniersku*, 
ale może się przydać. Ze swojej ty- 
godniowej służby żołnierskiej nabrał 
już pewnego doświadczenia. Wojna, 
to przedewszystkiem okropna strata 
czasu i sił. Jej symbolem jest głód i 
nuda, Dobrze jest wtedy wyjąć sobie 

książkę i poczytać! 
Nagle od_ dziekich nadleśnych 

WAaTSW " złotobłękitnego nagrzanego 
pdwietrza, odrywa ię straszliwy Sy 
i o kilkadziesiąt kroków za nimi zmie- 
nia się w uderzenie piorunu. Na są- 
siedniej polance artylerzyści Rotmi- 

  

tedzialny Witold Waydytła      

strza rzucają się do armat. „Strona 
iks“ przemówiła! 

Ochotnicy porywają się z ziemi i 
ida schyleni wśród gałęzi, które po- 
wracając na swoje miejsca, tną ich po 
'twarzach i rękach. 

Linja tyraljery dotychczas idealnie 
równa, staje się nierówna po pierw- 
szych strzałach. Dwie siły działają 
wśród idących: jedna ciągnie wstecz, 
a druga każe chcieć zajrzeć tam do 
komory celnej, na pograniczu życia i 
śmierci. 

Od chwili pierwszej porcji hałasu, 
Bronowski czuje przejmujący, zwierzę 
cy strach. Chciałby krzyczeć i płakać, 
ale coś ściska mu krtań, więc wyglą- 
da na odważnego i zasługuje na po- 
chwałę. Górą idą ciągle nieszkodliwe 
straszaki o szklanych dzwonieniach, a 
dołem opadają cicho ścięte gałązki, z 
których każda ginie w ich  zastęp- 
stwie! 

Tyraljera akademicka wolnieje, ale 
wciąż idzie naprzód. Wreszcie jacyś 
ludzie o słabszych nerwach, zrywają 
się na ich widok i uchodzą w las. Nikt 
nie wie, czy to swoi, czy cudzy, ale 
wszyscy zaczynają nagle strzelać w 
stronę „Strony iks". 

Potem okopują się i leżą cicho w 

złocistych kołyskach wśród piasku, 
k liljowych wrzosów i łodyg zeschłych 

sasanek.. co kilka minut okrzyk „to- 

waryszczy wpieriod*, zwiększa czuj- 

ność i strzelaninę. Ale nikt nie zbliża 

się, od strony niewiadomej do małego 
światka, w którym serca tłuką się tak 
mocno i wszyscy tak bardzo chcą żyć! 

Nagle, tam z tyłu, w stronie wia- 

doinej. gdzie są armaty, główne siły i 
ich bożyszcze, rozlega się huk wszyst- 
kich rodzai broni! 

Każda porcja huku gwałci ich so- 

lidarność z tamtymi. Ale są już na ty- 

ie żołnierzami, ażeby wiedzieć, że nie 

wolno im stąd zejść bez rozkazu. 

Strony zmieniają miejsca. Oszukań- 

czy puszczyk, wykrzykujący „towary- 

szczy wpieriod* milknie... droga na 

wschód jest wolna! Zato tam, od stro- 
ny życia na zachodzie, kanonada in- 

tensywnieje z minuty na mitutę!... Co- 

raz większa rozpacz niepewności szar- 
pie zbiorową duszę oddziału! 

Wreszcie decydują się wracać na 
własną rękę! Kilkadziesiąt strzałów 
pada za nimi i kilkanaście cieni rusza 
w ich tropy. Ale wystarcza jedna sal- 
wa... i cienie zostają! 

Idą wolno, uważając zwłaszcza na 
boki... strony poplątały się, każdy 
krzak jest iksem... ale nic żyjącego 
nie wynurza się z gęstwin leśnych! 
Gdyby nie wyraz ich twarzy, można- 
by pomyśleć, że to majówka jakaś po- 

wraca naprzełaj z grzybobrania. 
Tymczasem strzelanina oddała się i 

zamiera. Idą tuż za wałem toczącej 

się burzy! Co chwila jakiś trup, swój, 

czy cudzy, mówi im „mieliście szczę- 
‹ 

Co kilkanaście kroków łańcuch za- 
miera, nasłuchuje, ale żaden gończy 
pies wojny nie idzie w ślady cofającej 
się garstki pospolitego ruszenia. Wi- 
docznie napadającym chodziło 0 
głowę, o Rotmistrza!!. 

Wtem przed nimi na skraju polan- 
ki rozległ się szczęk żelastwa. Zmę- 
czone nerwy chłopców same zarzuciły 
ręce na karabiny! 

Alarm okazał się zbyteczny. Popro- 
stu tylko o kilkadziesiąt kroków od 
miejsca dramatu, jakiś stary chłop 
kosił śpiesznie nawpół dojrzałe Żyto. 

Systematycznie, umiejętnie, z całą za- 

wodową wprawą dobrego, prawdzi- 
wego chłopa, ciął rzadkie, suchotni- 
cze, wojenne kłosy, takie, jakie może 
dać niedbała uprawa i zła ziemia. 

Kiedy zbrojna gromadka podeszła 
doń, na odległość kilkunastu kroków, 

chłop zdjął czapkę i przestał kosić; 

jakby namyślając się już nad przyszłą 

odpowiedzią. Duma naocznego świad- 
ka mocowała się w nim z lękiem, aże- 
by nie opowiedzieć zawiele! 

— Czy widzieliście co tutaj było! 
-— zagadnął groźnie najmłodszy z gro 
madki, z całą surowością osiemnasto- 
letniego wojaka. 

Kosiarz uśmiechnął się dobrodusz- 
nie. zwykłym, życzliwym  uśmiechen: 
chłopa wileńskiego, witającego tym 
uśmiechem każdego człowieka, który 
jeszcze nie zdążył mu zrobić coś złego. 

-— Dobrze widzieć nie widział, bo 
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w pogrzebie siedział, ale musi było 
tak... a panowie z jakiego wtjska? 

Odpowiedź ; krótka lakoniczna in- 
formacja: ...kozacy, podkradłszy się 
lasem, rzucili się na waszych, potem, 
nie daj Boże, co było, a jeszcze potem 
wasze poszły do Wilna, a kozaki musi 
wróciwszy do siebie. 

Nic ponadto nie można było 
wydębić ze starego... na wszystkie 
ich dalsze pytania odpowiadał z wy- 
krętną ostrożnością... „a wy sami skąd 
-— zagadnęli go jeszcze na odchodnem. 

-— ]a? — zdziwił się chłop, że je 
go małą osoba może grać jakąś rolę 
w tak wielkich  wypadkach.....— jaž 
od żyta, jaż żytko ratuję , panoczki! 
Jedne poszli, drugie przydo, a jeść i 
tym i tym trzeba. 

-— Niedojrzałe kosicie! 
— Nie pośpiało,- to nie pośpiało, 

ale co robić?! Ot, żebyś wydali taki 
papier żeby w lesie biwszy się, a w 

polu nie, to ja by i nie kosił, a tak co... 
pogłumio, poniszczo!! Nu, wiadomo, 
kużdy człowiek Pana Boga chwali, je 
den strzelbo, drugi koso, — dodał na 
osłodę delikatnej wymówki! 

— A ziemia wasza? — zagadnął 
człowieka od żyta jakiś jeszcze niepew 
ny czy chłop nie jest szpiegiem. 

-—— Po prawdzie powiedzieć to nie 
moja, a cudza, ale co robić. Tamten, 
jak poszedł w 15 - tym, dyk i nie wró- 
cit. Większy grzech, żeby ziemia pt- 
stowała! 

ъ  


