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DOUMER PREZYDENTEM FRANCJI 

SBIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. NIESWIEŻ — ul. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GŁ: KIE <- uł. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy -— S$. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jednošė“. 
LI5A — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

PINSK — K. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michals 
N. ŚWIĘCIANY — Kstęgamia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia 

  

Ratuszowa — Księgarnia 

Spółdz. Naucz. 
ia Polska — St. Bednarski. 

1 © 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 33 
SŁONIM — Księgaruła D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14 @ 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. Ši 
ST. ŚWIĘCIĄNY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA —- ul. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koł, „Rach”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 2 Za tekstem 15 gr. Ki 
Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach nadesłane milimetr 50 gr, 

drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

Hugenberg skazany za obraze Seweringa 
BERLIN. (PAT). -- W dn. 13 bm. 100! zył się przed sądem ławniczyn: 

w Berlinie p roces przeciwko przywódcy stronnictwa niemiecko - narodowe- 
o poslowi Hugenbergowi, oskarżonemu o obrazę czci byłego ministra spr. 

A 8 i i ot iów : 7 Doumer otrzymał 506 głosów, Kontrkandydat sen. Marraud 330 — сутунусй pzez Sow ow kaja z ko Rozpraws 
Prezydentem Francji obrany  zo- 

stał w drugiem głosowaniu kandydat 

prawicy, prezydent Senatu, Paul Dou- 

mer. Wynik wyborów w Wersalu jest 

do pewnego stopnia niespodzianką, 

ponieważ powszechnie przypuszczano 

zwłaszcza zagranicą, iż po ostatniem 

wystąpieniu i sukcesie Brianda w par 

lamencie on właśnie zamieszka w pa- 

łacu Elizejskim. Przypuszczenia te O- 

kazały się mylne a i sam Briand, jak 

wskazują niektóre drobne okolicznoś- 

ci, wyboru swego nie był pewny i nie 

złożył on jak to jest we zwyczaju, te- 

ki ministra spraw zagranicznych 

przed zebraniem Zgromadzenia Na- 

rodowego. 

Nie ulega wątpliwości, że Briando- 

wi zaszkodziły głównie ostatnie wy- 

darzenia na terenie polityki zagranicz 

nej. Przewlekłe tempo rokowań mor- 

skich francusko - włoskich, siurpryza 

anschlussowa, spreparowana przez p. 

p. Curtiusa i Schobera podważyły za- 

ufanie do celowości polityki Brianda i 

aczkolwiek jego wyjaśnienia przyjęte 

-T zostały ostatnio przez ogromną więk- 

szość parlamentu, temniemniej w re- 

zolucji ogólnej wypowiadającej się 

przeciwko Anschlussowi, mowa była 

nie o polityce Brianda ale całego rzą- 

du. Wynik pierwszego  skrutynjum 

przekonał widocznie Brianda, że nie 

może liczyć na wybór i dlatego wyco- 

fał swą kandydaturę. 

Nowoobrany, 13ty z kolei, prezy- 

dei:ż Francji Paul Doumer liczy obec-" 

nie lat 73. Swoją karjerę polityczną 

podobnie, jak jego konkurent Briand, 

rozpoczął w szeregach najradykalniej 

SZĘ; opozycji partyj mieszczańskich. : 

Jako syn biednego robotnika swojej 

pracowitości i energji zawdzięcza, iż 

zdołał będąc zecerem studjować i u- 

kończyć uniwersytet. Przez pewien 

czas był prefektem szkoły prywatnej, 

później zarzucił belierkę i został dzien 

nikarzem. Do parlamentu wchodzi 

Daumer w roku 1888, licząc lat 31. Je 

go kontrkandydatem był gen. Boulan- 

ger. Od tej chwili rozpoczyna się wła 

ściwa kariera polityczna, Doumer jest 

nieprzejedńanym radykałem. jego Su- 

rowość i prostolinijność sprawia, że 

nawet w jego własnej frakcji patrzą 

nań trochę krzywo. Walka o wprowa 

dzenie progresywnego podatku docho 

dowego zapewnia mu popularność. 

Gdy Bourgeois utworzył gabinet 

radykalny tekę ministerstwa finansów 

objął Doumer, ałe gabinet radykalny 

krótko sprawował rządy, ponieważ 

prawicowy Senat przy pierwszej oka 

zji obalił Bourgeois'a. Doumer jednak 

nie dał za wygranę, fotel ministerjalny 

był zbyt wielką pokusą i nieprzejedna 

ny sadykał, postrach prawicy prze” 

dzierzgnął się w jej najbardziej zacię 

tego zwolennika. Metamorfoza polity- 

czna Doumera wywołała wielką sensa 

cję, wówczas bowiem „smiena wiech'" 

tak częste zjawiska w dzisiejszych 

czasach była czemś niebywałem. 

Rząd prawicowy Meline'a wysłał 

Doumer'a jako generalnego guberna- 

tora do Chin gdzie dzisiejszy prezy- 

dent spędził 7 długich lat. W roku 

1905 prawicą chcąc strącić starego 

wodza partji radykalnej Heniryka Bris 

sona, kandydata na prezydenta Izby 

poselskiej, wysuwa przeciwko niemu 

kandydaturę Doumera. Nowo wybra- 
ny prezydent nie może jednak wygło” . 

sić przemówienia, albowiem  zakrzy- 

k prawieże cała izba. Po roku pre- 

zydentury w parlamencie francuskim 

wyciąga swą rękę po najwyższą god- 
ność Francji i daje się znowu użyć pra 

wicy jako kontrkandydat Fallieresa. 
Prawicy jednakowoż manewr wów- 
czas się nie udał, a Doumer na pewien 

czas musiał się nawet wycofać z po- 

lityki. 
В W Senacie byl prezydentem, cie- 

" szył się Paul Doumer wielkim szacun 
kiem. Dwaj jego synowie padli pod- 

Cząs wojny światowej. Cios ten jednak    

PIERWSZE SKRUTYNJUM 
WERSAL. ,(PAT). — W dniu 13 maja rb. o godzinie 14 przewodni- 

czący Senatu Doumer dokonał otwarcia Zgromadzenia Narodowego. Gło- 
sowanie rozpoczęło się o godzinie 14. min. 10, Poprzedził je incydent, wywo- 
łany przez komunistę Duclos, który domagał si ęgiosu. Socjaliści, gwałtownie 
protestując przeciwko wystąpieniu Duclos, rzucili się na komunistów tak, że 
musieli interwenjowač wožni. Komunišci, zorjentowawszy się o bezcełowoś- 
ci ich akcji, uspokoili się niebawem. 

Po pierwszem głosowaniu Zgromadzenia Narodowego, w które abso 
lufna większość wynosiła 449 głosów, Douwmer otrzymał 442 głosy, Briand 
4)1 głosów, Hennessy 15 głosów, Cachin —- 10 głosów, Doumergue — 7 gło * 
sów, Roslia — 6 głosów, Le+run — 4 głosy, Painleve — 2 głosy, Maginot 
Steeg i Renandel — każdy po jednym głusie. 

Wobec takiego wyniku nastąpi powtórne głosowanie. 

Briand wycofał swoją kandydaturę 
PARYŻ. (PAT). — Godz. 19 uin. 30. Briand przed drugiem głosowa 

niem wycofał swą kandydaturę. W czwartek 14 bm. rano udaje się on do 
Genewy. 

DRUGIE GŁOSOWANIE 
Paryż. (Pat) — ZGROMADZENIE NARODOWE WYBRAŁO PREZY- 

DENTEM REPUBLIKI FRANCUSKIEJ DOTYCHCZASOWEGO PREZESA 
SENATU DOUMERA 556 GŁOSAMI. DRUGI KANDYDAT SEN. MARRAUD 
OTRZYMAŁ 330 GŁOSÓW. 

PARYŻ. (PAT). — Sen. Marraud postawił swą kandydaturę do dru- 
giego głosowania na prezydenta republiki na skutek usilnych nalegań człon- 
ków lewicy den.okratycznej Senatu i yrupy radykalno - socjalnej. Grupa, le- 
wicy radykalnej pozostawiła swoim członkom swobodę głosowania w bal- 
lottage'u. Ogłoszenie wyniku ballottage'u wywołaio różnorodne manifestacje, 
a zgromadzenie zostało przerwane na godzinę w celu ułatwienia grupom po- 
rozumienia się Republikanie lewicowi postanowili oddać swe głosy 
w drugiem głosowaniu za. Doumerem. Hennessy wycofał swą kan- 
dydaturę na korzyść Doumera. 

WRAŻENIE WYBORU DOUMERA w NIEMCZECH 
BERLIN. (PAT) Wyniku wyborów prezydenta Francji oczekiwano tu w godzi- 

eh z wem zainteresowaniem. Większość prusy niemieckiej 
ocenia'a optymistycznie szanse Brisnda. Wiadomość o wycofanin jego kandydatury wy- 
warła niezwykle silne wrażenie. 

Dzienniki demokratyczne w wydaniach wieczornyci: dają wyraz swemu rozczaro 
waniu z powodu upadku kandydatury fraucuskiego ministra spraw zagranicznych. 

„Vossmche Ztg.* w depeszy z Paryża wspomina © możliwości dymisji Brianda, u- 
ważającego rzekomo wynik głosowania za votim nieuiności diz lego polityki zagranicz 
nej. Dziennik mówi o „klęsce europejczyka Brianda Kięska ta podważa prestige gabinetu 
Lavala i pociąguąć może za sobą następstwa nieobliczalne. Briand ustępuje Z honorem. 
Upadek jego jest dziełem zakulisowych machinacyj. W razie gdyby Briand nie ograni- 
czył ssę do dymisji, lecz wycofał się z życia politycznego, oznaczałoby to nawet dl4 
innych krajów poważną stratę. Politycy o pokroju Mrianca są w, Furopie powojennej 
rzadkością „Berliner Tageblatt"* pisze, bez względu na ostateczny wynik wyborów 1 
maja, obecnie już nazwać można dzień ten czarnym dniem polityki francuskiej. 

  

GIBRALTAR. (PAT). — W miej- 
scowościach icza doszło do roz 
ruchów antyreligijnych. Ludność Alge 
ciras, St. Rogue, Lalinea zaatakowała 
kościoły, dopuszczając się profanacji 
ołtarzy, obalając posągi, które następ 

PRYMAS HISZPANJI PRZEKRO- 
CZYŁ GRANICĘ FRANCUSKĄ 

MADRYT. (PAT). — W Grena- 
dzie podpalono kościół Jezuitów i dom 
należący do dziennika „Gazeta“. Po 
południu został ogłoszony stan wojen 

stawicieli prasy i tłumy publiczności. Sąd skazał Hugenberga na grzywnę 500 
marek lub 20 dni aresztu, przyznając równecześnie ministrowi spraw wewnę- 
trznych i ministrom kraiów związkowych prawo do opublikowania wyroku. 

Reorganizacja systemu handlo- 
wego w Rosji Sowieckiej 

MOSKWA. (PAT). — Ukazało się rozporządzenie, podpisane przez Mo- 
łótowa i Stalina w sprawie reorganizacji dotychczasowego systemu handlu 
w Rosji sowieckiej. - : 

W myśl tego rozporządzenia przeprowadzony ma być rozdział pomię- 
dzy instytucjami handlowenii © charakterze czysto państwowym, jak trusty, 
„objedinienja* a kooperatywami. Rozporządzenie znosi niektóre rozporządze 
nia w obrocie towarowym, zaiecając utrzymanie dotychczasowych rygorów i 
ogranicza je tylko w stosunku do niektórych kategoryj towarów, jakich brak 
odczuwa się jeszcze obecnie na rynku. We wszystkich większych miastach 
mają być otwarte nowe sklepv spożywcze. 

Zwolnienie z aresztu marynarza Jerzyka 
GDAŃSK. (PATĄ. -- Skarga skierowana do sądu najwyższego przez 

obrońcę marynarza Jerzyka ne decyzję instancji apelacyjnej o natychmiasto 
wem aresztowaniu Jerzyka pe ogłoszeniu wyroku tej instancji, została przez 
sąd najwyższy oddalona. Ta decyzja sądu najwyższego stoi w jawnej sprze- 
czności z pierwotną jego decyzją po ogłoszeniu wyroku |-szej instancji. gdy 
jerzyk został wypuszczony na wolność. Wobec takiego obrotu sprawy obroń 
ca Jerzyka złożył kaucje , wyznaczoną przez sąd Il instancji w wysokości 
1500 guldenów na skutek czego Jerzyk został dziś z aresztu zwolniony Е 

  

TOURNEE ARTYSTYCZNE PADEREWSKIEGO uregujowanie pożyczki 
PARYŻ. (PAT). — Paderewski stóry ukończył niedawno swe triumfal 

ne tournće po Stanach Zjednoczonych, odjeżdża 21 maja z Nowego Jorku na 
parowcu „lą Faytte* i przybędzie do Havre'u 29 maja rb. Znakomity piani- 
sta zatrzyma się w Paryżu 10 dni, przvczem da dwa koncerty na cele dobro 
czynne. Dochód z 1-go' koncertu uorzeznaczony będzie na zasilenie fundu- 
szu na budowę pomnika Debussyegof. dochód zaś z drugiego koncertu zasi- 
lać ma tundusze Francuskiego Stowarzyszenia Studentów. Koncerty odbędą 
się w teatrze Champs Elysses 6 i 13 czerwca rb. 

wyjaśniona tajemnica 
ZAGINIĘCIA DR. SELAUER - SKŁODOWSKIEJ 

ZAKOPANE. (PAT). — We wtorek 12 bm. dwej górale, przechodzący przez Sam 
kową Tubę nad -Doliną Strążyska, znalezli w lesie niedaleko szczytu zwłoki kobiety w 

stanie zupełnego rozkiadu. Zawiadomiony 0 tem kierewnik koniisarjatu policji państwo 

wej udał się w dniu 13 bm. na miejsce wypadku, 

ak się okazało, są to zwłoki dr. Sełauer Sklodowskiej, Przy zwłokach znaleziono 
kartkę, w której zmarła oświadczyła, że popełu'ła samobójstwo z własnej woli i prosi, 

aby nie winiono o to nikogo. Pozatem znaleziono termos oraz torebkę, w której znaj 

dował się 200 złotych ы k к 

Datawypisana na kartce 30 listopada 1930 r. wskazuje wyraźnie na termin zgonu 
Tem samem tajemnica głośnego zniknięcia dr. Selaner Skłodkowskiej wyjaśniła się. 

> 

Oa. > 2 LSL IA Ks. arcyb. Twardowski 

(rożne rozrichy antyreligijne W Miszpanj| 
Podpalenie kościołów — profanacja ołtarzy — 

znęcanie się nad duchowieństwem 

wzywa do niesienia pomocy 

biednym i bezrobotnym 
] E. ks. metropolita twowski, dr. 

B. Twardowski, wydał do duchowień- 
stwa swego orędzie, wzywając je do 
wzmożenia akcji dobroczynnej wobec 
niezwykle ostrego kryzysu gospodar- 
czego, dającego się ogromnie odczu- 
wać szerokim warstwom naszego Spo- 
łeczeństwa. W orędziu swem pisze m. 
in. Dostojny arcypasterz: 

„Dotąd zwracałem się do was, uko 
chani bracia, z zachętą, do pracy jak- 
najgoiliwszej nad zbawieniem dusz 
naszego ludu. Dzisiaj zaś zanoszę do 
was prośbę, abyście starali się bra- 

ciągu południa przekroczył granicę 

udając się do Francji prymas Hiszpa- 
nji. W Salamance i Saragosie ducho- 
wni szukają schronienia u prywatnych 
osób. 

W prowincjach południowych jak 
Almerji, Maladze, Kadyksie, Sewilli, 

dostarczenie numeru 

niebyły wieczone po ulicach wśrod о- 
krzyków. 

Rozruchy wywołane zostały przez 
komunistów, przybyłych z Malagi. Sa 
mochody z uchodźcami, jadące do Gi 
braltaru, zostały zatrzymane i spalo- 
ne, osoby zaś jadące samochodami 

były Iżone j znęcano się nad niemi. 
Tutejsze hotele ione są ucho- 
dźcami. Wiele zakonnie znalazło po- 
mieszczenie w tutejszym klasztorze 
loretańskim. 

BURGON. (PAT). — Podpalono 
lokal pisma katolickiego „la Verdat* i 
kioski w których pismo było sprzeda 
wane. Pożar zniszczył całkowicie kla 
sztor. Franciszkanów. Klasztor Św. 
Izabeli również uległ częściowowemu 
spaleniu. Ze względów ostrożności pa 
łac biskupi i niezniszczone jeszcze kla 
.sztory zostały ewakuowane. Ogfoszo 
no stan wojenny. 

SAN FERNAND. (Pat) — Kilka 
kor:gregacyj religijnych dobrowolnie 
opuściło swe siedziby, nie chcąc wy 
woływać ekscesów ze strony tłumów 

MALAGA. (PAT). — Pomimo ogło 
szonego tu stanu wojennego maniie 

starci zdołali podpalić jeden z klasz- 
torów i dokonali napadu na szereg za- 
kiadów o charakterze religijnym. 

i lai 6 IA 

nie złamał Doumera, mimo podeszłe- 

go wieku, nie wycofał się z życia poli- 

tycznego, zamknął się tylko w «obie, 
poświęcając cały swój czas wyłącznie 
Pracy państwowej. Sz. 

  

ny. W Alicante doszło do rozruchów, 
które jednakże szybko stłumiono. W 
Kadyksie ogień ogarnął ie 
miejscowy klasztor. W czasie starcia 
z policją jedna osoba została zabita. 

W Areos della Frontera podpalono 
kościół Salezjanów. Donoszą z Irun, 

do osób prywatnych przybywają za- 
konnicy z zamiarem udania się następ 
nie zagranicę. 

Donoszą z  Kordoby, że wybuchł 
tam strajk generalny. Wszystkie skle- 
py są zamknięte. Wojsko zajęło punk 
ty strategiczne miasta. Po ulicach krą 

żę liczni duchowni, przybywający 7 7а patrole kawalerji. Rozgrywające 
różnych stron Hiszpanii, przekradają się w Hiszpanji wypadki wprowadzi- 
się przez granicę. Między innemi w ły ludność w konsternację. a 

  

Międzynarodowa konwencja 
o zapobieganiu wojny 

GENEWA. (PAT). — Komisja specjalną Ligi Narodów, której zadaniem 
jest ułożyć tekst międzynarodowej konwencji o zapobieganiu. wojnie, doszła 
dziś do porozumienia co do redakcji niektórych punktów przyszłej konwencji. 
Komisja uchwaliła artykuł iż państwa należące do Ligi Narodów obowiązują 
się szanować i wykonywać uchwały Rady Lig; nie mając charakteru wojskowe 
go, które powzięte będą wrazie groźby międzynarodowego konitiktu. Rada 
Ligi ma obowiązek żądać w razie najścia obcej armji na terytorjum nieprzy- 
jacielskie niezwłocznego wycofania wojsk oraz wyznaczenia linji demarka- 
cyjnej „poza którą mają się wycofać armie nieprzyjacielskie. Na wniosek An- 
glji kontrola uchwał Ligi Narodów może dotyczyć tylko wyznaczenia linji 
demarkacyjnej, nie zaś ugrupowania wojsk poza linją. Według projektu ko- 
misji powyższe środki zapobiegawcze mogą być zastosowane tylko w razie 
niebezpieczeństwa wojny. W razie wybuchu wojny wchodzą w życie przepi- 
sy paktu Kelloga i paktu Ligi Narodów. 

  

Wizyta francuskiego samolotu w Gdyni 
Gdynia. (PAT). -— Na poniedziałek zapowiedziała przylot do Pucka 

trancuska eskadra lotniczą z admirałem lotnictwa na czele. Lotnicy francuscy 
będą gośćmi morskiego dywi?jonu lotniczego. 

ciom naszym nietylko nieba przychy- 
lić, ale też, abyście dopomogli im w 
zdobyciu chleba powszedniego. 
7" Ostry, ogólno-światowy kryzys go- 
spodarczy daje się odczuwać w naszej 
Ojczyźnie o wiele dotkliwiej, aniżeli 
w innych krajach. Bogu niechaj za to 
będą dzięki, że ciężkie chwile, które 
obecnie przeżywamy, nie złamały je- 
szcze ducha narodu i nie odbiły się nie- 
ko:zystnie na religijności społeczeń- 
stwa. 2 

W czasie Wielkiego Postu z roz- 
rzewnieniem patrzyliśmy na tłumy lu- 
du, który o chłodzie i głodzie napeł- 
niał kościoły, a przez to dawał świade- 
ctwo, że od Chrystusa nic go oderwać 
nie zdoła. Z sercem bólem Ściśnionem, 
powtarzaliśmy wtedy za Chrystusem 
słowa: „Żal mj ludu tego”, wypowie- 
dziane przez Niego wtenczas, gdy mi- 
łosiernem okiem  wejrzał na rzesze, 
które trzy dni przy nim trwały, a któ- 
1e nie chciał od Siebie puścić zgło- 
dzone, aby w drodze nie osłabły. 

Samo jednak politowanie nie wy- 
starczy. Bóg i Ojczyzna domagają się 
od nas, abyśmy w tej ciężkiej próbie 
stanęli na wysokości naszego powoła- 
nia i uczynkiem stwierdzili, że słusz- 
nie nosimy miano Ojców ubogich i za- 
stępców miłosierdzia Chrystusowego. 
Gdy zaś sami nie możeniy zaradzić 
ogromowi nędzy, którą lud nasz przy- 
gniata, obowiązkiem jest naszym, abyś 
my słowem i przykładem wskazali in- 
nym drogę do uczynku miłosierdzia 
chrześcijańskiego i abyśmy ich pobu- 
dzi!i do tego, by ratując bliźnich w po- 
trzebach doczesnych, zabezpieczyli 
swoją duszę od zguby wiekuistej...* 

W końcu swego orędzia ks. me- 

'omunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

cja nie przyjmuje zastrzeżeń 
ego 20 gr. 

Przed rozpoczęciem się 
sezonu genewskiego 
GENEWA. (PAT). — W dniu 13 

bm. wieczorem przybyli tu włoski mi | 
nister spraw zagranicznych Grandi, | 
wicekanclerz austr. Schober i sekre- 
tarz stanu spraw zagranicznych Wiel | 
kiej Brytanji Henderson celem wzię- 
cia udziału w rozpoczynającej się w 
piątek konferencji europejskiej. 

BERLIN. (PAT). — Minister spraw 
zagranicznych dr. Curtius wyjechał 
wraz z delegacją niemiecką o godzinie 
16 min. 20 do Genewy. o 

GENEWA. (PAT) Hiszpaūski mi- | 
nister spraw Zagranicznych | Lerroux : 
który przybył do Genewy jako delegat 
Hiszpanii na sesję konferencji -europej | 
skiej oraz na sesję Rady Ligi Narodów” 
przyjął w dniu 13 bm. przedstawicieli ы 
prasy międzynarodowej. Podczas roz- | 
mowy z dziennikarzami minister za- | 
znaczył, że godne ubolewania zajścia, 
jakie w ostatnich dniach miały mi 3 
w Madrycie i na prowincji 

   niu obecnych zajść, 

    

angielskiej dla 
PODPISANIE UKŁADU ZFINAN- 

SISTAMI ANGIELSKIEMI | 
LONDYN (Pat) — W dniu wczo- 

raįszym doszto do porozumienią po- 
między delegacją miasta Wilna a po- 
siadaczami obligacyj pożyczki miasta | 
Wilna z roku 192. Na stkutek dzia- 
łań wojennych obsługa tej pożyczki 
została przerwana w 1915 roku. 3 

Sprawa tej požyczkį od wielu lat | 
stanowita žrodio niezadowolenia City | 
londyńskiej, która obecnie wyraża | 
swoje najpełniejsze uznanie z powodu | 
solidnego załatwienia pretensyj posia- -— 
daczy tej pożyczki. 3 

Na mocy zawartej wczoraj umowy 
5 proc. pożyczka rublowa 1912 roku, 
będąca w posiadaniu obywateli an- 
gielskich, zostaje skonwertowana na 
5 proc. pożyczkę w funtach st. przy 0- 
bliczeniu 945 rubli za 100 funtów, 
przyczem zaległe procenty zostały a- 
nulowane. Obligacje pożyczkowe zare | 
jestrowane formalnie w roku 1925 
przez posiadaczy, podlegają automa- 
tycznej zamianie. „sj : 

Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 59 
lat. Kupony płatne będą każdego 15 | 
maja i 15 listopada. Pierwsza płatność | 
nastąpi w dniu jutrzejszym. Posiada- 
cze niezarejestrowani w roku 1925, 
muszą wykazać, że obligacje pożyczki 
w dniu 21 maja 1924 roku były w po A 
siadaniu osób, uprawnionych do ko- | 
rzystania z przywileju polskiej usta- 
wy waloryzacyjnej, Agentem fiskal- 
nvm pożyczki będzie British Overseas 
Bank. ! 2 

Zaznaczyć naležy, že w rokowa- | 
niach brali również udział przedstawi 
ciele Ministerstwa Skarbu w osobach | 
dyrektora departamentu obrotu pienię 
żnego Broniewskiego i radcy Doma- 
niewskiego. Prasa angielska wyraża 
gorące pochwały z powodu załatwi 
nia tej sprawy. „Times“ pisze, že х 
ležy powinszowač rządowi polskiemu | 
z racji jego decyzji, która zlikwidowa 
ła sprawę tak ujemnie wpływającą na | 
kredyt Polski. „Manchester Suardian* 
stwierdza. że pretensje posiadaczy zo | 
stały zlikwidowane w sposób z: 
wainiający. „Financial News* zauwa 
ża, że porozumienie usuwa powa: 
trudność przy staraniach Polski o no 
we Ei w Londynie i twierdzi 
że załatwienie tej sprawy napewno po | 
prawi kredyt polski w Anglji.ź zk 

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

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

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską | 

TANNOY
 

Bób 

tropolita zarządza modły na uprosze-. 
nie pomocy Bożej, oraz wskazuje na 
akcję miłosierdzia zasłużonych towa- 
rzystw, jakiemi są np. Stowarzyszenie 
św. Wincentego a Paulo. 
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ECH A K RAJO W E Przeięcie fundacji Smogoleckiej F"zpzistąw DĘBICKI 
4. PIĘKNY WIEK — CHOCIAŻ 
4.3.) CIĘŻKĄ DOLA 
„ 0— I starość ma swoje przyjemności — 
*mówi Cycero, Nie każdy jednak może do- 

) czekać się tego szczęścia, to też sędziwe la- 
ta budzą w nas szacunek i podziw dla bia 
łej, jak -kwiat jabłoni głowy. 

Nie tak dawno spotkałem na wsi starusz 
ka, który pomimo późnego wieku, liczy 

  

bowiem blisko sto lat, ma jeszcze w sobie 
dużo energji do życia, jest zdrów i pełen 
pogody. Urodził się we wsi Czerniewicze, 
tejże gminy (pow. Dziśnieński). Pamięta sta 
re czasy. Śzumiał wszędzie dookoła las, by- 
lo pełno w nim zwierza, ptaków, grzybów 

+i jagód. Byli i ludzie inni; uczciwi, szlachet- 
ni, nie tak zepsuci, jak dzisiaj, Świat był in- 

ny, całkiem inny. Zmieniło się wszystko... 
Przed jego oczami przesuwają się okresy 
przemiany, coraz młodsi od niego niszczą 
kulturę leśną, piękno przyrody. Na miejscu 
potężnych sosen i świerków, powstają za- 
grody — wsie, fołwarki. Ucieka przestra- 
szone zwierzę — wysychają strumyki, pierz- 
chą urok i czar. — Młodzież coraz bardziej, 
wyłamuje się z pod opieki rodziców i jak 
mówi Jakób Dudaronok (takie nosi nazwisko 
staruszek) dawniej nigdy nie ośmielił się 
żaden pastuch powiedzieć na pastucha takie 
słowo, jakiem dziś bez, rumieńca na twarzy 
ciska w swego ojca syn, lub córka. Wszy- 
stko w jego oczach zmieniło się na gorsze. 
Błęvitre niegdyś, dziś już płowe oczy, bły- 
szczą mu ogniem na dawne wspomnienia. 
Pachoikiem był i pasał krowy, kiedy „Pola- 
ki — powstańcy” chowali się w puszczy 
Czerniewickiej, tam, gdzie on pasał, łaciaste. 
Widział zapał powstańców, ich poświęcenie 
i niedolę. 

Młodzieńczą duszą odczuwał doniosłość 
wypadków, choć mało rozumiał o co wła- 
ściwie chodzi. Szumiał bór, szemrały, pły- 

"nąc cicho strumyki i młody Jakob myślał, że 
"cały świat jest tak piękny, spokojny i cichy, 
jak ten bór właśnie, jak te pagórki leśne, jak 
ciche strumyki. Zmieniły się czasy... Jakóba 
zabrali do wejska. Zobaczył Świat, Świat 
dziwny, szeroki i całkiem, całkiem inny. 

Siedem Iat służby w wojsku (nikołajew- 
skij sołdat), pięć 'razy składał przysięgę 
„na wierność monarchom, bił Turców — 
ma krzyże, medaie, wiele przeżyć, bogate 
wspomnienie i nic więcej poza tem. Żebrze, 
Żyję z łaski ludzi uczciwych. Na los swój 
jednak nie narzeka, nie skarży się na niedo- 
.ę. Gdy ciepłe, słoneczne promienie ogrzeją 
przyrodę, gdy w niej obudzi się życie — 
raźno stary |Jakób z pogodną twarzą idzie 
w świat. Idzie, patrzy, przypomina, porów- 
nywuje; — tu cmentarz, tam wieś, dalej 
majątek, a dawniej był tylko jeden las... 

Ha, gdzie to wszystko się  podziało?! 
Westchnie i idzie dalej. A 

— Zestarzałem — mówi — zestarzałem, 
dziś już nikomu nie potrzebnym, a przecie 
pięciu cesarzom przysięgałem. Pięciu! — i 
uśmiechnie sie mimowoli. Tylko „Karol pol- 
ski* (król polski) ]. Piłsudski już nie chciał 
jego przysiegi „na wierność”, nie liczy się 
z nim, bo stary, niepotrzebny. Dawniej ce- 
sarzy widywał „wot tak!" tu swym kijem 
wskaże odległość o 2— 3 kroki od siebie. 
Polskiego kró!n nie widział; w Arszawie nie 
był, a do Prozorok (bliskie miasteczko 
przyjeżdżał tylko prezydent kró!a. Próżno 
tłumaczyłem Jakóbowi, że w Polsce nie ma- 
my króla, że p. Piłsudski jest tylko Marszał- 
kiem Polski, jej wskrzesiciełem, marzeniem 
tych, których widywał jeszcze pachołkiem, 
znękanych, przelęknych, błądzących po la- 
sach czerniewickich z miłością i bólem w 
sercu, a że p. Prezydent, którego Jakób wi- 
dział w Prozorokach i jest właśnie głową 
państwa naszego. 

Stary uśmiechnął się tylko, ale nie dał 
wiary. Spytał mnie tylko. „A czemuż nie 
było brzy nim gwardji.. żandarmów?!” 

Stukając swym kijem odszedł Jakėb sta- 
ry — zostałem sam jeden z myślami: „Tak 
było dawniej — dziś jest inaczej. 

Szach-Matt. 

POSTAWY 
W odpowiedzi na korespondencję d-ra 

Moroza z Postaw, muszę zaznaczyć, że nie 
z pobudek materjalnych zarząd Koła. PMS. 

salę na przedstawienie, 

  

wędrującej trupie rosyjskiej, ale z pobudek 
czysto humanitarnych. 

* Ludzie ci, pozbawieni najdroższego 5Каг- 
bu, jakim jest Ojczyzna, zmuszeni tułać się 
po cudzych krajach, szukając na utrzymanie 
swoje, bądź jakiego zarobku, a że są ar- 
tystamin teatralnymi i Rosjanami, nie zna- 
jąc po!skiego języka, dawać przedstawienia 
teatralne w języku ojczystym, zarabiając 
tem na marny kawałek chleba, my, Połacy, 
słynni odwiecznie z gościnności, mamy im 
odmów:ć? Tembardziej, teraz, kiedy jeste- 
śmy znów gospodarzami tej, odwiecznie 
naszej ziemi, Kiedy my tu, na Kresach, po 
odzyskaniu niepodległości, zdobyliśmy pei- 
ne zaufanie ludtości tutejszej, czego dowo- 
dem są chociażby ostatnie wybory do Sej- 
mu ustawodawczego.. r 

Koło Polskiej Macierzy Szkolnej w Po- 
stawach już od zarania odzyskania niepod- 
ległości Polski, roztoczyło swe skrzydła о- 
piekuńcze nad życiem kulturalno - oświa- 
towem -w Postawach. Jeżeli mamy jakie 
placowki, czy. 'to kulturalno - oświatowe, 
czy te spółdzielcze, to po większej częśc: 
powstały one z łona tegoż Koła. 

Przed dzi ciu taty, przed kiłku laty, 
przed przeniesieniem powiatu z Duniłowicz 
do Fostaw, skupili się ludzie dobrej woli, 
ludzie świadomi swych czynów, w, Kole P. 
M. S. i jako Połacy na Kresach, nie szczę- 
dząc sił, oddali się z całem poświęceniem 
pracy społecznej polskiej . 

Zakładali szkoły polskie po wsiach, ,u- 
rządzali kursy dła dorosłych, dla analfabe- 
tów, organizowali odczyty, pogadanki, za- 
kładali banki ludowe, spółdzie'nie, urządza- 
li przedstawienia teatralne amatorskie, a ta- 
kich przedstawień było aż 48, o treści wy- 
snce mioralnej i patrjotycznej. Na aktorów 

tych przedstawień rekrutowano z mie 
szczan m. Postaw, których  przedewszy- 
stkiem trzeba było uczyć polskiej mowy, a 
później dawać role, co po mozolnej pracy 
udawało się 1 te przedstawienia cieszyły się 
wielkiem powodzeniem, czego dowodem 
jest. že po kilku latach za uciułane z 
tych przedstawień pieniądze, rozpoczęliśmy 
budowę domu własnego, a przy pomocy by 
łego starosty postawskiego p. Kazimierza 
Obrockiego dokończyliśmy budowę gmaci 
Koła PMS. którego wartość dziś pr 
stawia około 40 tys. złotych. 

W gniachu tym mieści się księgarnia Ko 
la, bibljoteka, : sala wraz ze sceną, gdzie 
odbywają się przedstawienia amatorskie, za 
bawy, urządzane przez różnego rodzaju or- 
ganizacje społeczne. 

Na zakończenie muszę wyrazić zdziwie 
nie, dlaczego p. dr. Moroz, który jest człon 
kiem Koła PMS., w Postawach, i rok temu 

1 CZ i zarządu tegoż Koła, a nawet 
kiem sekcji kulturalno - oświatowej 
zego nie reagował, gdy w Posta- 

występował ten sam zespół rosyjski? 
Józef Kęstowicz 

Prezes Kola PMS. w Postawach. 

       

     

   

  

    

  

przez Uniwersytet Warszawski 
POZNAN. (PAT) — W dn. 13 bm. nastąpito w Smogulcu w pow. 

wągrowieckim uroczyste przejęcie Fundacji Smoguleckiej, ofiarowanej przez 

właściciela tejże p. Bohdana hr. Hutten-Czapskiego na cele naukowe uniwer 
syietu i politechnik warszawskiej przez przedstawicieli senatów o” bu uczel- 

m rektora urwersytetu warszawskiego dr. Michałowicza i rektora politechni- 

ki warszawskiej prol. Pszenickiego i równocześnie uroczysta promocja fun- 

datora na doktora medycyny honoris causa uKiwersytetu warszawskiego. 

Z powodu tych uroczystości, które cdbyły się w dniu 80-ej rocznicy u- 

1odzin p. Czapskiego, zjechały do Smogulca liczne zastępy wybitnych osobi- 

stości. Między innemi przybył p. wojewoda poznański Raczyński, dowódca 

CK 2 gen. Dzierżanowski, ambasador Rzeczępospolitej w Paryżu Chłapow- 

ski i wielu innycii. Po przejęciu fundacji i akcie promocjo, dokonanym przez 

dziekana dr. Leśniewskiego, składano solenizant. serdeczne gratulacje oraz 

wyrazy uznania za jego ofiarność na cele społeczne i życzenia dalszej owoc- 
nej działa!ności. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY 1 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA | 

Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

ODBUDOWA PAŃSTWA" 

I POLSKI 

odpowiedź na książkę 

DECENTRALISTYCZNEJ 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

Zagadkowy mord pod Leoniszkami 
KOMUNISTĘ ZE ZWIĄZANEMI RĘKAMI ZNALEZIONO KOŁO 

: FOLWARKU 
Wczoraj rano władze policyjne w Wilnie zostały zaalarmo- 

wane wieścią, że koło Leoniszek, 
człowieka z przestrzeloną głową. 

leży trup zamordowanego 

Na miejsce udali się funkcjonarjusze urzędu śledczego, 
którzy faktycznie znaleźli w odległości 200 mtr. od zabudowań 
zabitego młodego żyda, który zginął od kul rewoiwerowych od- 
danych z biiskiej odległości. 

Tragicznie zmarły był najprawdopodobniej siłą doprowadzo- 
ny na odludzie pod Leoniszkami, bowiem miał mocno związane 
ręce. Zabitym okazał się Szloma Morgalis zamieszkujący . ostat- 
nio przy zaułku Literackim 5, jak się okazuje komunista. 

Zachodzi podejrzenie, że padł on ofiarą zemsty ze strony 
swych towarzyszy partyjnych, iecz z jakich ściśle powodów ustali 
dopiero śledztwo. 
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ana na komendanta policji w Poddrodzia 
We wtorek przed północą dokona- 

mo zamachu na komendanta policji w 
Podbrodziu st. przod. Mituniewicza. 

Nieznany sprawca w chwili, gdy 

Mituniewicz przechodził drogą do 
miasteczka, napadł na niego znienac- 

ka z tyłu i zadał mu cios siekiera w 

głowę. 

Ranny nie mogąc zrobić użytku 

z broni począł ostatkiem sił wzywać 

pomocy i gdy nadbiegli okoliczni mie- 
szkańcy i służba kolejowa, zdołał 

wskazać kierunek ucieczki zamachow 

ca i w tym momencie stracił przytom 

ność. 
Ogiędziny lekarskie stwierdziły, że 

Mituniewicz otrzymał głęboką ranę 

w tylną część szyi przyczem uszkodzo 

ne zostały ścięgna i życiu jego grozi 

poważne niebezpieczeństwo. 

Zamach na niego nastąpił w dniu 

kiedy odchodził na inne stanowisko 
do Ignalina i posterunek w Podbro- 

dziu objął inny komendant. 

зОФ 

Waierjan Charkiewicz 
S Zmierzeh Uni ! 

1 Bleżarusi 

Platyd Janko 1( 
„życie i twórczość 

Bez steru i busol (Sylwetka 
x prof, Michała Bobrowskiego)  2.— 

    

  

Ostatnie lata Alumnatu Pa 
płeskiego w Wiinie 0.58 

= .Żyrowice- łask krynice 3.58 
Flerwsze trudy I walki wi- 

jeńskich kołsjarzy ` + 0.88 

50288868068666 

A jednak: „sowiet roboczych deputatow"'!.. 
W obronie pokrzywdzonych prze- 

zemnie zdunów i sztukatorów, z taką 
goiliwością kontrolujących działalność 
artystów, stanął p. Marjan Kulesza, 
autor artykułu p. t. „W sprawie odno- 
wienia kościoła św. Teresy". (,,K. W.“ 
Nr 104). 

Trzeba odrazu podkreślić poważ- 
ny, spokojny, rzeczowy, oraz inteli- 
gentny sposób podejścia autora do 
omawianej sprawy. 

P. Kulesza mówi doprawdy bardzo 
przekonywająco i z jego wywodami 
nie możnaby było nie zgodzić się, gdy- 
by nie jedno maleńkie „ale”. 

To „ale' polega czy to na niezro- 
zumieniu, czy też nieznajomości dotych 
czasowej polemiki. : : 

Tak majstrom cechowym, jak mnie. 
przypisuje autor słowa i myśli, których 

- najbardziej uważny czytelnik nie znaj- 
dzie w artykułach, dotychczas ogło- 
szonych. 

A więc podług p. Kuleszy, rze- 
mieślnicy wileńscy wysuwali „pewne 
wątpliwości w sprawie kwalifikacyj 
zawodowych rzemieślników, sprowa- 
dzonych przez kierownika robót p. 
Słoneckiego z poza Wilna”... 

Pierwszy raz słyszę o tem!  Prze- 
cież komisja cechowa wyraźnie kwe- 
stjonowała kwalifikacje p. Słoneckie- 
go, zaznaczając, iż jego studja we 
Włeszech, niewiele mu dały, -— oraz 
nie mniej wyraźnie kpiła z wiedzy „ar- 
tysty o głośnem nazwisku”... 

' Czyżby p. Kuieszą uważał*za ,za- 
wodowego rzemieślnika, sprowadzone- 
go z poza Wilna“ — profesora Jana 
Rutkowskiego ??... 

`Со do mego stanowiska, daje się 
ono, podiug p. Kuleszy, ująć w trzy 
punkty, bardzo łatwe do zwalczenia. 

W artykułach swych ponoć miałem: 
1) uważać cech kamieniarzy i zdu 

nów za „Sowiet“, 
2) zarzucać członkom cechu „wro- 

gi stosunek do państwowości  ро|- 
skiej“!!.. — i 

3) „stawiać na piedestale profeso- 
rów, doktorów i artystów, lekceważyć 
zaś rzemieślnika i ignorować jego głos 
(uwaga, uwaga!) — właśnie w spra- 
wach rzemiosła, związanego z restau- 
racją kościoła”. 

Ze szczerem zdziwieniem odczyta- 
tem te zarzuty pod moim adresem. 
Nie rozumiem, skąd one powstały i 

Zachodzi przypuszczenie, że napad 
na Mituniewicza ma związek z ostat- 
niemi zamachami bombowemi na tam 
tejszej stacji kolejowej. 

Mituniewicza przywieziono wczó- 
raj do Wilna i ulokowano w klinice 
chirurgicznej USB. Gdyby nawet zdo- 
łano utrzymać go przy życiu pozosta- 

nie, według opinji lekarzy na całe ży 
cie kaleką. . 

Jeszcze w nocy do Podbrodzia 
przybył z Wilna zastępca naczelnika 
"urzędu śledczego i komendant policji 

ze Święcian kom. Hołówko. Rano zaś 
udał się tam naczelnik wydziału bez- 
pieczeūstwa Bruniewski, 

Epilog rozruchów chłopskich 
pod Baranowiczami 

SKAZANIE 13 SPRAWCÓW ZAJśc PRZED MOSTEM NAD BŁOTAMI 
STOŁOWICKIEMI 

Duże błota, polcżone w pobliżu wsż Olesiewicze i Zakunowicze w gminie Stoło- 
wiekiej, pow. baranowickiego, uniemożliwiały normalną komunikację. W roku ubiegłym 
zbudowano w tem miejscu most, który jednocześnie rozgranicza grunty wymienionych 
wsi Dało to powód do różnych nieporozumień nprz, kto ma pilnować most, a kto go 
konserwować i t.d. 

Wreszcie w miesiącu lipcu r. ub. uoszło de poważnych zaburzeń na item tle. Mie 
szkańcy wsi Olesiewicze podburzeni przez kilka awanturników wylegli gremjalnie na 
most i poczęli go niszczyć, usiłując następnie podpalić. . ‚ 

Powiadomiony o zajściu posterunek policji wydelegowa: na miejsce 6-ciu poli- 
*jantów. Rozgorączkowani chłopi zaatakowali posterunkowych kosami i otoczywszy, za 
wartem kołem rozbroili. Sołtys, który stanął w obronie policjantów omal nie postradał 

życia i ratował się ucieczką. Rozna'niętnieni utarczką chłopi zapomnieli o moście i wrócili 
de wsi, uprowadzając za sobą „wz'ętych do niewot* policjantów i sołtysa, przyłapanego 
wreszcie na drodze do Baranowicz. 

Więźniów tłum ulokował w jednym 7 domów, w środku wsi pod strażą parobków. 

Dopiero po paru godzinach zaałarniowane rozruchami Starostwo wysłało na miej 
sce t.j. do wsi Olesiewicze silny oddział policji z oficerem na czele i wówczas dopiero 
iniernowanych udało się uwolnić. Poskromieni chłopi, w obawie przed odpowiedzialnoś- 
cią zrzucali winę jeden na drugiego, lecz sprawców podburzania zdołano po żmudnych 
Gochodzeniach ustalić i aresztować. 

Pod kluczem znałazło się dwunasta mieszkańców Ofsiewicz, ze znanym w okolicy 

awanturnikiem Pawłem Szyło na czele. 

Przedwczoraj oskarżeni by'i sądzeni w Baranowiczach, który skazał Pawła Szyło 
na 3 lata więzienie, pozostałych zaś dwaunastu sa 2 lata więzienia każdego. 

dlaczego p. Kulesza, pisząc swój arty- 
ku!, nie zechciał łaskawie poznać tego, 
co mówiłem, i korzystał widocznie z 
bardzo  niedokładnych  informacyj, 
udzielanych mu przez osoby trzecie, 

Zwracając się więc do p. Kuleszy 
z prośbą o przeczytanie mego artyku- 
hu p. t. „Sowiet roboczych deputatów*, 
dam teraz kilka wyjaśnień. 

Nigdy nie porównywałem cechu z 
„Sowietem”, gdyż nieźle, (a w każdym 
bądź razie lepiej, niż wielu rzemieślni- 
ków wileńsk'ch) znam dzieje cechów, 
oraz ich rolę w dziejach naszej kultu- 
ry. Sa to organizacje, mające w prze- 
szłości świetne karty, będące zaprze- 
czeniem, ducha bolszewickiego, oraz, 
checiażby z tej tyłko. racji — bardzo 
potrzebne, poważne i rokujące wielkie 
nadzieje na przyszłość. 

Natomiast kesnisja, wyłoniona przez 
walne zebranie rzemieślników ; mają- 
ca za zadanie kontrolę artystów, ma 
wszelkie cechy rady żołnierskich i ro- 
botniczych delegatów. : 

Jakie zadanie mogłaby mieć komi- 
sja cechowa? — obronę interesów 
rzemieślników. Pod jakiem hasłem był 
organizowany sławetny „Sowiet*? 
Pod hasłem obrony interesów żołnie- 
rzy i robotników?... 

Dlaczego ten „„Sowiet“ odegra! tak“ 

X 

ponurą rolę w dziejach porewolucy; 
nej Rosji?.. : 

Dlatego tylko, že ludzie, 
do reprezentowania 

tencje i, zamiast obrony interesów 
swych wyborców, zaczęli kontrolować 
działalność rządu. : S 

Gdyby rzemieślnicy cechowi mówili 
o sprawach cechowych, głos ich zasłu- 
giwałby na jaknajwiększą : uwagę, z 
chwilą zaś, gdy oni roztoczyli całkiem 
oficjalnie kontrolę nad działalnością 
ludzi, od nich niezależnych, — z tą 
chwilą powstał „sowiet”. 

Nigdy 14е zarzucałem rzemieślni- 
kom wileńskim wrogiego stosunku do 
państwowości pojskiej!.. 

Natomiast z czystem sumieniem i 
z uajgłębszem przekonaniem mogę za- 
rzucić członkom. kamieniarsko-malar- 
sko-sztukatorskiego „sowietu*, czyli 
członkom komisji kontrolującej —wro- 
gi stosunek do kulfury, nietylko pol- 
skiej, lecz wogóle do kultury!.. 

Wreszcie wyjaśnienie do trzeciego 
zarzutu. : 

Sprawy, związane z organiza- 
— oią studjów wyższych są mi dość bli- 

skie, a wskutek tego dobrze się orjen- 
iuję w bardzo względnej wartości i po- 
wadze dypłomów akademickich. 

„rackim, sygnalizujący 

rzał książki 

"to 

powołani, 
pewnych grup. 

spolecznych, przekroczyli swe kompe- 

  

Śmierć Dębickiego wywołała źal 
powszechny we wszystkich sferach in 
telektualnych Polski, niezależnie od 
kierunków politycznych i animozyj 
partyjnych dla tej prostej przyczyny, 
że odszedł człowiek, który strawił dłu 
gie lata pracy na posterunku kultury 
polskiej i który w poczynaniach swo 
ich umiał znakomicie abstrahować 
od niepociągającej go polityki bie- 
żącej i interesu partyjnego, a cały 
oddał się wiernej służbie literaturze i 
publicystyce. 

We wspomnieniach / pośmiertnych 
sławiono powszechnie przymioty jego 

  

serca i umysłu, wynoszono jego kul-. 
turę umysłową, literacką i towarzyską, 
podkreślano jego dobroć i wyjątkową 
życzliwość wobec poczynań  pisar- 
skich młodych autorów, słowem, to 
wszystko, co tak znamiennie wyróżnia 
ło Dębickiego wśród otoczenia i co 
mu zyskiwało ogólne uznanie i licz- 
nych przyjaciół. 

Niedość może zwrócono 
wśród jego różnorodnej i wszech- 
stronnej działalności na jeden szcze- 
got jego pracy, wprost wyjątkowy w 
naszych stosunkach. 

Był poetą, publicystą, krytykiem, 
pamiętnikarzem, zajmował szereg sta- 
nowisk w organizacjach i związkach 
literackich i dziennikarskich — ale co 
go  przedewszystkiem wyróżniało 
wśród innych pisarzy — to systema 
tyczna praca sprawozdawcza, tak nu- 
żąca i niewdzięczna, tyle pochłaniają 
ca czasu i sił wymagająca wprost 
niezwykle intensywnej i wyczerpują - 
cej lektury, praca sprawozdawcza — 
powtarzam—prowadzoną od lat prze- 
Szłe dwudziestu na łamach „Kurjera 
Warszawskiego.“. 

Co drugi, czy co trzeci dzień czy- 
telnik ‚ ,Kurjera Warszawskiego” znaj 
dował w odcinku jego sprawozdanie 
z książki, lub artykuł o twórcy lite- 

ukazanie się 
pracy pisarskiej. W naszych warun- 
kach minimalnego zainteresowania s; 
ogółu dla książki, dla twórczości in- 
dywidualnej wogóle, działalność spra 
wożdawcza Dębickiego była: wprost 
bezcenna. 

We wszystkich dziennikach można 
zazwyczaj znaleźć sporo miejsca, u- 
dzielonego teatrowi, kinu, sportom, 
kronice sądowej i wypadkom bieżącym 
lecz rzadko które z pism 'prowadzi 
systematycznie dział sprawozdań z 
książek. Jeżeli tę okoliczność zestawi 
my z faktem istnienia u nas analfabe- 
tów, brakiem zupełnym zainteresowań 
dla książki, nieistnieniem prawie czy 
telnictwa poważniejszych wydawnictw 
— zrozumiemy w pełni tę wyjątkową 
działalność - sprawozdawczą Dębickie- 
go i to jego, powiedzmy paradok- 
salnie, pionierstwo w służbie poważnie 
pojętego reportażu literackiego. Na 
tym  doniosłym odcinku — powta- 
rzamzasługi Dębickiego są wprost 
wyjątkowe. 

Na podkreślenie też zasługuje ta 
okeliczność, że jako krytyk literacki 
umiał zawsze zachować niezależność i 
bezstronność wobec produkcji wy- 
dawniczej, że równą uwagą obda- 

wielkich firm wydawni- 
czych, jak i wydawnictwa „„regjonal- 
ne'* oraz wydawców - autorów „włas 
nym nakładem”. Zdawałoby się, są 

rzeczy tak elementarne, że szko- 
da trudu na ich podkreślanie, jednak 
w naszych i nietylko naszych stosun- 
kach, praktyka codziennego życia od- 
biega od tej zasady i częstokroć pra- 
ca pisarska dlatego doczeka się oce- 
ny, że jest wydawana przez taką to 
firmę, nie dlatego zaś, że stanowi 
dzieło talentu i rzetelnej pracy. 

Dębickiego pracę pisarską ocenio- 
no słusznie i spotkały go za życia 
liczne zaszczyty. Aczkolwiek nie był 
jaskrawą indywidualnością pisarską, 
został obrany członkiem Straży Piś- 
miennictwa Polskiego, czyli inaczej 
mówiąc, był in spe członkiem  przy- 
Szłej Akademji Literatury Polskiej, 
„nieśmiertelnych według terminologji 
francuskich _ zwyczajów _ literac -. 
kich, a ostatnio otrzymał nagrodę li- 
teracką miasta Warszawy. 

jest to bardzo  symptomatyczne. 
Do niedawna  kcytyka literacka nie 

uwagi 

Nigdp nie apoteozowałem i nie bę 
dę apoteozował dyplomowanych mier- 
not, ale jednak zawsze będę bronił 
konieczności ścisłego podziału kompe- 
tencyj, : 2 

Dziś uniwersytety stoją otworem 
przed wszystkimi: nikt więc nie zabra- 
nia panom majstrom wyjść na szerszą 
drogę, bo. jedno pamiętać wszak trze- 
ba, iż nawet najgorsze wyższe uczel- 
nie, nawet najbardziej tępym głowom 
dają więcej światła, niż praktyka ter- 
minatorska u najlepszego zduna, czy. 
sztukatora! \ 

Nie lekceważę znaczenia rzemiosła. 
Każdy prawdziwy artysta we wszyst- 
kich dziedzinach sztuki, a więc: ma- 
larz, rzeźbiarz, architekt, kompozytor, 
poeta — musi odpowiadać trzem wa- 
runkom: 

1. mieć tałent. 
2. Znać rzemiosło. 
3. Mieć ogólną kulturę. Ostatnie 

określenie jest zbyt szerokie, a więc 
i mało wyraźne. Chodzi o kulturę 
duchową i umysłową, w której, jako 
minimum należy zaznaczyć dwie 
rzeczy: znajomość dziejów kultury, 
ze szczególnem uwzględnieniem dzie 
jów najbliższej artyście gałęzi sztu- 
ki, — oraz zdolność do syntetycz- 
nego ujmowania zjawisk. 

była uznawana za sztukę, nie posiada 
ła pełnych praw obywatelstwa w 
twórczości literackiej, uchodziła za 
rodzaj nieokreślonej dyscypliny pisar- 
skiej na marginesie „prawdziwej“ 
twórczości. Fakt przyznania nagrody 
literackiej pisarzowi, który w lwiej 
części swego żywota literackiego był 
krytykiem, świadczy, że nastąpił za- 
sadniczy zwrot w klasyfikacji krytyki 
literackiej i że zdobywa ona stanowi- 
sko sztuki pisarskiej, równej rangą 
innym rodzajom sztuki pisarskiej. I 
w tem jest znaczna zasługa Dębickie- | 
o » 

Z Dębickim odchodzi wszechstron- 
ny, utalentowany pisarz tego typu, 
co Czesław Jankcwski, nie z jego mo 
że olśniewającym talentem pisarskim, 
ale z większą koncentracją  zaintere- 
sowań, co znalazło swój wyraz w ta- 
kich książkach, jak „Portrety litera- 
ckie* (2 tomy), „Książka i człowiek 
„Podstawy kultury narodowej”, „Кгу= 
zys inteligencji polskiej” i „ Rozmowy 
o literaturze”. 

Jakgdyby w przeczuciu śmierci w 
ciągu ostatniego roku wydał parę to- 
mów swoich pamiętników. 

NAA 

a 
Zaranie Śląskie — Nr. 1 — Sympatycz- 

ny naukowo - literacki kwartalnik, poświęco 
ny dziejom i kulturze Śląska, rozpoczął Vil 
rok swego istnienia. Tegoroczny zeszyt 
bogatą i ciekawą treść zawdżięcza nastę- 
pującym autorom: prof. dr. Fr. llesicowi,, 
'. Lakomemu, J. Staszewskiemu, X. A. 
Buzkowi, G. Morcinkowi, oraz dr. W. Dob- 
rowolskiej. 

Sprawy Nauczycielskie — Nr. 5 — przy- 

W.P. 

   
         

nosi póczątek ciekawych uwag p. St. Go- 
deckiego na temat metody nauczania — - 
storji w szkole powszechnej. 

Tegoż autora jest całkiem słuszna u- 
waga w sprawie hymnu narodowego. P.W. 
Chemiczewski szczegółowo informuje o tem, 
kiecy nauczyciel może składać egzamin 
praktyczny, 

Wiadomości Literackie — Nr. 19. Boy-Że- 
leński w obszernym artykule p. t. „U Źródeł 
nędzy i ciemnoty“ narzeka na płodność Po- 
laków i zaleca „regulację urodzin". 

„Skoro to nastąpi, w ciągu jednego, czy 
dwóch pokoleń Polska może inaczej wyglą- 
dać, niż wygląda”... Niezawodnie: bo bar- 
dziej płodni od Polaków Żydzi, tez Boya z 
pewnością nie przyjmą. W poprzednim nu- 
merze W. L. p. Pawlikowska kpiła z kobiety 
ciężarnej, teraz Boy radzi pozbycie się nie- 
potrzebnych ciężarów, wkrótce chyba zoba- 
czymy w filmie dział porad praktycznych: 
jak zaradzać złemu!.. * 

Resztę numeru wypełniają recenzje i kro- 

  

a. 
Pólacy Zagranica — Nr, 4 — Jak zwyk- 

le, oprócz bogatej kroniki z życia Polaków 
w Argentynie,  Brazylji, Czechosłowacji, 
Frarcji, Holandji, Łotwie, Rumunii i t. d., 
pismo powyższe podaje ciekawe zestawienia 
bibljograficzne artykułów i notatek o życiu 
Polaków zagranicą , zamieszczonych w cza- 
sopismach krajowych. 

Kwartalni Pedagogiczny — Nr. 2 — 
zawiera trzy rozprawy: W. Rubczyńskiego 
— „O czynnikach zespołenia, nauczania i 
pocnoszenia“, L. Jaxa - Bykowskiego — 
„Aatropologja pedagogiczna w Polsce" o- 
raz J. Petera — „Twórczość pedagogicz- 
na johna Deey"a". Pozatem —- obszerny 
dział sprawozdawczy. 

Prądy — Nr. 2 — czasopismo łódzkie- 
go klubu literackiego. 

do sprzedania 
okazyjnie 7-ia osobowy 

SAMOCHÓD 
ódkryty w bardzo dobrym stanie. 

Skład Broni Wileńska 10. 

  

    

   
    

   

  

Warszawski oddział fabryczny 
e sł 

  

= о200 
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"ZOFJĘ 
wyborowe czekoladki 

Ceny zniżone 

    

Artysta, który ma talent i kulturę, 
lecz nie posiada rzemiosła, pozostanie 
nazawsze obiecującym  dylentantem, 
albo się stanie tragicznym Syzytem, 
skazanym na bezowocne wysiłki. 

Artysta, który nie ma kultury (p. 
Kulesza zupeinie niepotrzebnie wymie- 
nił pewne nazwiska), chociażby znał 
rzemiosło, zawsze będzie wykołejeń- 
cem. : 

Rzemieślnik zaś pozostanie rzemie- 
ślnikiem, jeżeli nie będzie miał talen- 
tu. Współpraca rzemieślnika z artystą 
może dać wprost wspaniałe rezultaty; 
przykład: chluba Wilna — kościół św. 
Piotra i Pawła. Ale najdoskonalej po- 
siadający rzemiosło majster nie ma pra 
wa kontroli artysty. Podkreślam "wy- 
raz: kontrola. z 

Walne zebranie murarzy i sztuka- 
torów ze względu na słabe wyrobie- 
nie intetlektualne, popełniło błąd wsku 
tek pomieszania pojęć: krytyka a kon- 
trola. 

Krytykować wolno każdemu i 
wszystko. O siłe i powadze krytyki de- 
cydują argumenty, sama zaś w sobie 
krytyka jest nieszkodliwym sportem. 

Krytykujemy więc rząd, magistrat, 
swoich bliźnych, krytykujemy politykę 
państw obcych, nowe prądy religijne, 
literackie, artystyczne... Używamy so- 
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m „Wiasnych serc wzywal = 
“Meysztowicz; zapał i wiara biły 

"Ta Miejska i jakiś spokój 

s 1-0 wo 3 

Niezależna Trybuna Akademicka Narada W [prawie DOMÓCY NOWI ЛАЛО 
REFLEKSJE ODRODZENIOWE PO KONGRESIE Słoneczne chwile 

Słonee było na ulicach i słońce było w 
każdem sercu ludzkiem. Odbijało się w zło- 
cistej monstrancji, i w lśniącej koronie Naj- 
świętszej Panienki, zapalało tysiące ogni w 
htłmach strażaków, w wiosennej zieleni 
drzew. A jednocześnie promienie słońca du- 
szy, promieni Eucharystji oświecały mroki 
ciemnych, biednych serc i odbijały się pro- 
miennie w jasnych i czystych, tworząc i tu 
i tamm prawdziwe jedyne życie. 

Wszędzie było słońce 
radość. Ten prosty, a tak bogaty wi treść 
wyraz „Słońce 

fidy po uroczystem otwarciu Kongresu 
w. Ostrej Bramie wypełniła się po brzegi Sa- 

i uciszenie serc 
spłynęło na ludzi, to w powitaniach i refera- 

żach raz wraz powracało słowo „słońce” i 

taki słoneczny, dobry uśmiech był na twa- 

rzy J. E. Arcybiskupa. Gdy potem o półno- 
cv sozpoczęło się w Ostrej Bramie misterjum 

Mszy Św., to w ciszy rozmod!onych serc 
nadły słowa ks. Żebrowskiego, mówiące o 
tei majowej, a więc słonecznej mimo chłodu 

nov, tak niezmiernie podobnej do tej, w 

której Aniołowie ogłosili ludziom dobrej 

woah przyjście Zbawcy. Cicha, majowa noc 

roznostarła się nad rozmodlonem miastem. 

A totem podczas Mszy Zlotu S.M.P. ks. 
Meysztowicz mówił o Eucharystji — słoń- 
cu młodości, życiodajnem, zwycięskiem 
słońcu. Zamknięcie obrad Kongresu — nie- 
zmierny żał, że to już koniec i znów pada- 
ja słowa dyr. Stemmlera: „Niech słońce 
Eucharystji jaknajwyżej stanie na horyzon- 
cie połskim”. Wreszcie ostatnia Msza pon- 

tyfikałna — i znów z każdej twarzy bije 
słoneczna radość. | 

Oprócz „słońca” było jeszcze drugie sło- 

wo charakterystyczne przez swe częste po- 

wtarzanie się, słowo, które zwłaszcza dla 

nas. wilnian ma nieprzeparty urok. Słowem 

tem było nazwisko twórcy: „Krwią piel- 

grzymstwa i narodu polskiego".  Słowami 
Mickiewicza wzywał ks. Meysztowicz młodź 
do tego, by była „orle Twych lotów potę- 

ga“. W licznych przemówieniach padały ha- 
sle: „Zestrzełmy myśli w jedno ognisko i 

w jedno ognisko ducha”. Wszystkie znacze- 

nie człowieka wewnętrznego, człowieka, 

który najżarliwszą pracę wewnętrzną po- 

trafi w każdym momencie przepoić myślą 

с Bogu — popierał ks. rektor Falkowski sło- 

wami Mickiewicza. 

I zdaje mi się, że nie bez znaczenia by- 

ło to częste powoływanie się podczas Świę- 
ia wiery na twórcę poezji naszej. Podkre- 
o te łączność sztuki, oo kultury z 

religią, zrywało tamę między rozumem a 
wiat Ii że przed Najświętszą „Eucha- 
rystją potrafi się ukorzyć każdy: i kmio- 

tiek niewykształcony i koryfeusz kultury umy 
słowej. : 3 

A wreszcie jeszcze i trzecie słowo rzu- 

cało się w oczy i było niezmiernie drogie 

a nas, młodych. Słowo to — to „mło- 

dość”. 
Niezmiernie głęboko scharakteryzował 

stosunek społeczeństwa starszego i nas, „mło- 

dvch do pracy dla Polski ks. dziekan Świr- 
Ski. 

- Prace nasze — mówił — może w t 

waice o wolność kraju zbyt pełne stały się 

krwi i dlatego nie nam kończyć budowę ja- 

Snego, słonecznego domu. Zadanie to cze- 

ka na młodych, co w życie wchodzą z dut- 
szą niezatrutą miazmatami niewoli. 

W nas przyszłość narodu widział dyr. 
Stemmler Do walki o ideały, o czystość 

nas, młodych, ks. 
z przemó- 

wien kol. Dembińskiego i kol. Stommy, 

wzywających rnłodzież, zgrupowaną w S.M. 

P. do najserdeczniejszego i najbliższego po- 

dejścia do Chrystusa, utajonego w Eucha- 
rystjń. - 
"A więc — słońce, Mickiewicz i młodość, 

to były 3 struny, odzywające się Się raz 

po raz. A ponad wszystko rosłe, wszech- 
ogarniające miłość — Boga i kraju ojczy- 
stego, miłość Świetości, miłość życia. Miłość 
zaś rodzi zapał, a zapał łamie przeszkod 
: ze złem zwycięski bój toczy. |. Wierzbicka. 

OD REDAKCJI 
W następnym numerze „Trybuny, u- 

mieściimy artykuł o kongresie kół naukowych 

który się odbył w Warszawie w dn. 26—28 
kwietnia. Przewidywany jest też artykuł ilu- 

strowany zdjęciami fotograficznemi o wy- 

cieczce Akad. Druź. Harc. na Łotwę. Wobec 
zbliżającego się „Święta bazyliszka podzie 

!imy się z naszymi czytelnikami wspomnie- 

niam: kol. Koralkiewicza z pierwszego „mi- 

sterjum bazyliszkowego”, które było organi 

zowane przez młodzież akademicką. 

  

  

i wszędzie była ; 

cisnął się na usta każdego. g 

  

W ciągu paru ostatnich dni, mieliśmy w 
Wirie wspaniałe święto — Święto, jakiego 
jeszcze dotąd nie było, które nieprędko znów 
się powtórzy. — Zsumowując teraz wyniki 
i wrażenia z odbytego Kongresu Euchary- 
stycznego, z radością stwierdzić możemy, 
że Kongres przejął i poruszył nietylko część 
społeczeństwa, nietylko tę część, co zawsze 
i wyraźnie manifestowała swój katolicki po- 
gląd na świat, ale też wstrząsnął cał m 
> em. Przez te parę dni, całe miasto, 

o i myślała przedewszystkiem o Koa- 
ie i Kongresem żyło; a furkoczące na 
stkich doma: chorągwie stwierdzały 

raźnie, że uroczystości kongresowe nie 
są tylko świętem części społeczeństwa, ale 
bierze w tem udział całe Wilno, cały kraj. 

Dla nas odrodzeniaków, dni Kongresu 
były szczególnie drogie. 

.„Odrodzenie zawsze kładło szczególny 
nacisk na życie Eucharystyczne, na współ- 
ne Komunje św. i zawsze staralo się krze- 
iwić kult Eucharystji św. wśród warstw aka- 
demickich. — Dlatego nie będzie przesady, 
gdv powiemy, że Kongres ostatni był w ży- 
ciu „Odrodzenia” wileńskiego naprawdę jed- 
nym z największych uroczystości, jakiego 
dotad przeżywałiśmy. Ambicją naszą było, 
by iaknajbardziej przyczynić się do uświet- 
nienia tych dni, by wziąć  jaknajżywszy 
udział w Kongresie i jaknajwydatniej do- 
pomóc organizatorom. 
Zrobiliśmy pod tym wzgledem cośmy mog 
li mime gorącego czasu egzaminów. Naogół 
z pomiędzy szeregu referatów i odczytów, 
wygłoszonych na zebraniach plenarnych i 
sekcyjnych Kongres: dwa tylko zostały przy 
dzielone młodzieży akademickiej i obu pod- 

  

    

    

  

    

jęli się odrodzeniowcy. — A mianowicie 9-go 
w sobotę na zebr. Sekcji Młodzieży Poza- 
szkolnej kol. H. Dembiński wygłosił odczyt 
na temat: „Młodzież skupiona około Eucha- 
rystjj św., to zadatek wielkości państwa 1 
naredu*, oraz referat „Eucharystja a wy- 
chowanie młodzieży”, wygłosił niżej podpi- 
sany. — Pozatem wzięliśmy udział w zlocie 
S.M.P., gdzie kol. W. Łapiński wygłosił 
dwukrotnie referat dla delegowanych  dru- 
hów i druhen, oba na temat : „Rddość 
w życiu człowieka”. Oraz uczestniczyliśmy 
też w adoracjach noenych. — Był też i lap- 
sus, potknęliśmy się; na skutek pewnego 
zdezorjentowania i braku uprzedniego do- 
kładrego porozumienia (zresztą nie bez wi- 
ny nas samych), obecni na sali przedstawi- 
ciel2 „Odrodzenia“ nie skorzystali Zz przy- 
sługującego im prawa głosu. Fatalny lapsus 
organizacyjny! Cóż robić — mówi się, trud- 
no, stało się i ciągnie się dalej. 

Za to sobotnie zebranie Sekcji Młodzie- 
žy Pozaszkelneį wynagrodziło nam stokrot- 
nie wszelkie zgrzyty i smutki, bowiem, po 
refetach, wygłoszonych przez  odrodzenia- 
ków, zebrana w sałi młodzież w liczbie prze 
szło 2000 zgotowała „Odrodzeniu“ sponta- 
niczną owację. Kilkakrotnie padł okrzyk 
podchwycony przez całą salę: „Odrodzenie, 
niech żyje!!* — Okrzyk ten, który się spon- 
tanicznie wyrwał z ust druhów, znających 
nas z codziennej naszej pracy, jest dla nas 
największem uznaniem i największą rado- 
& — Dowodzi to, że akcja katolicka na 
odcinku „Odrodzenia” jest na dobrej drodze 
pomimo wszystkich naszych pomyłek. 

  

Stanisław Stomma. 
  

Miejsce kuracyjne po Ill-cim trymestrze 
cudze chwalicie 
swego nie znacie, 
sami nie wiecie, 
co posiadacie. 

Niniejszą nowość na temat starego przy- 

stowia, poświęcam miejscowości oddalonej 
od Wilna o 24 klm. a o 2 zaledwie od naj- 
bliższej stacji koiejcwej. Słyszę już zarzut, 
szrystalizowany włot przez wygimnastyko- 
wany tremą przedegzaminacyjną umysły ko- 
legów i koleżanek, że miejscowości takich 
jest bez liku, że pewnie znowu chodzi o 
piękno Trok, lub o odrestaurowanie  Zielo- 
nvch jezior (może naodwrót, nie przypomi- 
nam sobie dokładnie — coś tam takiego 
było) Podobny zarzut dowodzi 'właśnie traf- 

ności dobranego motta. O jakiejże bowiem 
miejscowości, prócz Legaciszek, będzie opo- 
wiadał student w przeddzień czterech egza- 

minów, na których (w sumie) spodziewa 

się otrzymać również cztery i dostaje skut- 

kiem tego rozstroju, — swoim kolegom, któ- 
rzy do tego stopnia stępieli na wszystko, 
co nie jest prawem, matematyką, lub me- 
dycyną, że wiosnę definjują jako „nowację”, 
w księżycu się doszukują „funkcji pochod- 
nej, a w erotycznych snach widzą swe 
umiłowane, w postaci szkieletu, na każdej 
kości którego wisi odpowiednia karteczka: 

Motto: 

  

i „Kość czołowa”, „kość ogonowa”, „piszcze- 
le“ i t. d. 

Otóż Legaciszki są miejscowością uzdra- 
wiającą umysły, zdrowie i nerwy akademic- 
kie. Nie watpię, że każdy 0 Legaciszkach 
słyszał, wie, że powstały one w drodze sko- 
ordyncwanego wysiłku, w cełu dostarczenia 
miejscowości wypoczynkowej 'właśnie nam, 
akademikom. Nie będę się również rozwo- 
dził nad ich stroną techniczno-; X 
— dostateczną rękojmią tego, że stoi ona 
na wysokości zadania, jest nazwisko kol. 
Dembińskiego, prezesa Bratn. Pom. Jeden 
natomiast moment chciałbym w swym arty- 
kule podkreślić, moment niedoceniany, być 
może przez zaabsorbowane pracą umysły. 

Otóż nie mniejszym dowodem inteligen- 
cji od tworzenia, jest umiejętność korzysta- 
nia ze stworzonego. Nie  przypominajmy 
swem postępowaniem przysłowiowego SSa- 
ka, ordynarnie psem zwanego, który leżąc 
na sianie, sam nie je i innym dostępu doń 
brori. Byłoby to bowiem postępowanie w 
najwyższym stopniu nieobywate!skiem, a 
wynikałoby z braku inteligencji, coby chyba 
nie bardzo ozdobiło nas, mieniących się 
awangardą młodego pokolenia. Mało jest 
stworzyć warunki do odpoczynku — należy 
wypoczywać. Dziesiątki instytucyj państwo- 
wych od lat walczą o uzdrowiska i znikoma 
ich iłość dopiero osiągnęła jakie-takie rezul- 
taty w tej dziedzinie, Czyż więc my, serce 
i życie Wifna, złożymy dowód, smutny za- 
iste, niezrozumienia własnych, najżywotniej- 
szych potrzeb? Czyż przezz niewykorzysta- 
rie naszej zdobyczy, pozwolimy na ewentu- 

o T L lll TEWIEOD a i i a 

„Ly hóle neru owe i migrena są uleczalne? 
RÓWNIEŻ DLA REUMATYKÓW BARDZO CIEKAWE! 

Poniżej podajemy treść listu pana B. Brat- 
kowskiego, Lwów.  Rzęsna Polska, jak na- 
stępuje: Od dłuższego czasu cierpiałem na 
dokuczliwe, wprost nie do zniesienia bóle 
głowy, które lekarze określili jako chronicz 
ną migrenę. Zażywałem wiele środków, lecz 
niestety, bez trwałego skutku. Wreszcie wy 
próbowałem Togał, о którego zbawiennem 
działaniu przypadkowo wyczytałem w gaze- 
tach. | rzeczywiście po zażyciu Togalu u- 
porczywe bóle głowy znikły i już od trzech 
miesięcy czuję się zupełnie zdrowym. Po- 
dobne doświadczenia poczyniło wiele tysię- 
cy cierpiących, którzy  zażywali tabletki 
Togal przy reumatyzmie, podagrze, rwaniu 

w stawach, przeziębieniach, bólach nerwo- 
wych i głowy, jak również pokrewnych do 
legliwościach, Gdy inne środki zawiodły, 
nawet w chronicznych wypadkach  osiąg- 
nięto przy zostasowaniu Togalu częstokroć 
niespodziewanie pomyślne rezultaty! Togal 
nietylko uśmierza natychmiast bóle, lecz w 
naturalny sposób usuwa pierwiastki choro- 
botwórcze. A więc zwalcza w zarodku te 
niedomagania i jest nieszkodliwy dla żołąd- 
ka, serca i innych organów. Przeszło 6000 
orzeczeń lekarskich! Spróbujcie więc sami 
dziś jeszcze, |ecz żądajcie муё własnym inte 
resie tylko Togal niema bowiem nic lep- 
szego! We wszystkich aptekach. 

bie dowoli. Szczególnie  uniwersalni 
pod tym względem są dziennikarze, 
reprezentujący tak zwaną opinję pu- 
bliczną. Wolno więc dziennikarzowi 
nazwąć roboty magistrackie partackie- 
mi, ale nie wolno jednak Syndykatowi 
dziennikarzy wyłonić komisji celem 
zbadania stanu magistrackich robót i 
złożenia Sprawozdania na Walnem Ze- 
braniu. 

Dam przykład bardzo jaskrawy, 
który chyba ostatecznie Wyisóni, о со 
mi chodzi. 

„Niema na żądnym uniwersytecie 
ani jednego woźnego, któryby nie miał 
sądu © znanych mu profesorach. 
„„$Żądy te mogą być trafne, śmieszne, 

3 je, złośliwe, chamskie i t.p. i t.p., 
ale są i będą, bo nikt nie zabroni woż- 
nemu mieć zdania o profesorze i zdanie 
to wygłaszać. : 

Ale wyobraźmy sobie, że związek 
zawodowy woźnych uniwersyteckich 
wyłoni komisję, w celu zbadania dzia- 
łalności profesorskiej. Członkowie ko- 
misji pójdą na wykłady, posłuchają, a 
wreszcie wystąpią przed walnem ze- 
braniem ze sprawozdaniem, w którem 
stwierdzą, iż profesor nie zanadto sko- 
rzystał ze studjów zagranicznych i 
że oni, „jako woźni i wilnianie', po- 

-Па 

dejmują się prowadzenia wykładów za 
honorarjum, bardziej umiarkowane!.. 

Czy komisja cechu murarzy nie po- 

stąpiła właśnie tak? Czy nie za mocno 
akcentowała, że oni — sztukatorzy i 
cieśle — podjęliby się restauracji ko- 
ściała św. Teresy po cenie niższej, — 
czy nie zanadto śmiało ustalali" nawet 
naukowe kwalifikacje — artystów?.. 

Dlatego też lepiej nie przemawiać 
do mego sentyrsentu wileńskiego i 
patrjotyzmu „tuteįszego“: zależy mi — 
i bardzo — na pięknie zabytków wileń 
skich, ale jeszcze bardziej zależy na 
pięknie duszy wileńskiej. 

„Sowiety* piękna tej duszy nie 
dodaią. Ale żeby pocieszyć panów 
sztukatorów, cieśli, zdunów, murarzy 
i malarzy, powiem, że autentyczny 
„sowiet“ nie byłby tak szkodliwy, gdy 
by nie „kiereńszczyzna", gdyby nie 
przerażające niedołęstwo i brak ambi- 
cii, cechujące ówczesny rząd tymcza- 
sowy. 

Cechowy „sowiet* może odegrać 
w naszem życiu kulturalnem wcale nie- 
zaszczytną rolę tylko wskutek zadzi- 
wiającej bierności oficjalnej reprezen- 
tacji artystów wileńskich „Towarzy- 
stwa artystów -— plastyków imienia 

Kierenskiego“. W. Ch. 

alne jej nam odebranie na rzecz  bardziej 
ušwiadomionych _ jednostek? Nie sądzę. 
Wręcz przeciwnie: twierdzę, że każdy na- 
prawdę potrzebujący wypoczynku uda się 
do Legaciszek, a poprawiając swe zdrowie, 
stwierdzi tem samem ogromne znaczenie, ja- 
kie ta placówka posiada dla całokształtu ży- 
cia akademickiego. Nie mogąc narazie od- 
wdzięczyć się starszemu społeczeństwu, nie 
badźmy przynajmniej wybitnie niewdzięczni, 
lekceważąc cel, ofiarowanego nam dobro- 
dziejstwa. 

Nie chciałbym być zrozumiany opacznie, 
nie chodzi tu o samo zapełnianie uzdrowiska, 
lecz o zapełnianie jednostkami naprawdę te 
go uzdrowiska potrzebującemi. Kto więc 
chce się tylko bawić, lub ma dostateczne 
środki dla osiągnięcia wypoczynku na innej 
drodze — niech ze spokojnem sumieniem 
obywatelskiem, Legaciszki omiija. 

„Sądzę, że po tym ape'u jeden tylko bę- 
dzie powód do smutku: ten mianowicie, że 
Legaciszki okażą się za małe dla ilości ref- 
lektujących na nie kandydatów. 

„Krracjusza czekają: żywicowe  powie- 
trze, kąpiele słoneczne i wodne, długie spa- 
cery nad brzegami pełnowodnej w tym ro- 
ku Wilį:, zamieszkałej przez ryby, z których 
żadna nie dopędzi go nagle na korytarzu i 
nie zapyta: „A no, powiedźcie kolego, co to 
jest „Litis contestatjo?“ 

Wiszniewski Jerzy — Irys. 
_ Przyp. Red. Dla uniknięcia nieporozu- 

mień, wyjaśniamy, że autor niniejszego arty- 
kultu nie jest osobą identyczną z kol. Je- 
rzym Wiszniewskim, b. prezesem Koła Prawi 
ników. 

Z Kół Naukowych 
-- Z Koła Historyków Słuchaczy U. 

S. B. W sobotę dn. 16 maja br. o godz. 18 
min. 15 w ym terminie, w braku quorum, 
o godz. 18 m. 30 w Il-gim terminie w sali 
wykładowej seminarjum historycznego (Zam 
kowa 11) odbędzie się doroczne zwyczajne 
Welne Zgromadzenie Koła Historyków 2 па- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1. Zagajenie; 2. Wybór Prezydjum; 3. 
Odczytanie protokułu z ubiegłego Walnego 
Zgromadzenia; 4. Uchwalenie regulaminu 
obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Sprawozda 
nie ustępującego Zarządu; a) ólne; b) ka- 
sowe. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; 
7. Dyskusja nad sprawozdaniami; 8, WnioL 
ski ustępującego Zarządu i ustępującej Komi 
sji Rewizyjnej; 9. Wybory nowych władz: 
a) Zarządu, b) Komisji Rewizyjnej; 10. Wol 
ne wnioski. 

Obecność członków obowiązkowa. 
„ Kola Prawników podaje do wiadomości, 
że zapowiedziane repetytorium z prawa 
rzymskiego nie odbędzie się z powodu wy 
jazdu z Wilna p. prof. Fr. Bossows kiego. 
о ewentualnem rozpoczęciu się repetytorjum 
po powrocie p. prof. Fr. Bossowskiego, bę 
dą specjaine zawiadomienia, 

Z organizacyj ideowych 
Rekoiekcje. Termin zapisywania się na 

jednodniowe rekolekcje zamknięte dla kole- 
gów, kończy się w piątek przed południem. 
Odjazd do Czarnego Boru nastąpi w sobotę 
dnia 16 b. m. o godz. 18.50. 

Odrodzenie. W piątek 22 b. m. o godz. 
9 rano w lokalu „Odrodzenia' odbędzie się 
zebranie rozszerzonego zarządu t. zn. oprócz 
zarządu właściwego, wszystkich kierowni- 
ków agend i referatów. 

Chór. Dnia 17 odbędzie się wycieczka 
Chóru do Zielonych Jezior. Zbiórka o godz. 
8 na przystani statków, odchodzących do 
Werek (ul. Kościuszki), poczem odjazd stat 
kiem do Werek. Goście mile widziani. 

CO SŁYCHAĆ 
Dowodem, że istnieje na Świecie odwa- 

ga, iest chyba to, że w okresie egzamina- 
cyinym Studenci odważają się myśleć nie- 
tyżko o prawie rzymskiem, lub gramatyce 
historycznej. A o czem myślą — posłuchaj- 
cie: 0 urządzeniu przez Chór na złość 
wszystkim niemającym czasu uczestnikom. 
„Parady akademickiej" _ samodzielnego 
„Czwartku” — przyjdźcie więc, słuchajcie i 
podziwiajcie. 

`О jakiejś tajemniczej wycieczce Koła Po 
lonistów z prof. Pigoniem do Nowogródka 
i na Świteź. Toczą się nawet zażarte spo- 
ry nad tem, czy najpierw trzeba zobaczyć 
Świteź z córką Tuhową, czy też Nowogró 
dek. Odbyłe się nawet w: tej sprawie zebra 
nie zwołane na inny dzień, a odbyte w inny. 

© zamordowanin Bazyliszka przez har- 

  

  

z z Kilometrem na czele. 
wielkiej wycieczce Odrodzenia do 

Trok, toczą się tylko debaty nad tem, kiedy 
ją lepiej urządzić: czy podczas egzami 
prawników, czy humanistów. Ž Aa 

SPROSTOWANIE 
_ Kol. Wolski prosił nas sprostować, że 

nie jest członkiem „Odrodzenia* i że wobec 
tego nie mógł w żadnej formie reprezento- 
wać „Odrodzenia“ na wiecu protestacyjnym, 
zorganizowanym przez Legjon Młodych, jak 
to mylnie było wydrukowane w szeregu 
pism wileńskich. 

Redakcja „Niezależnej Trybuny Akade- 
į“ dyżuruje we wtorki od godz. 12 

min. 30 — 13 min. 30 w lokalu „Odrodze- 
nia” przy ul. Uniwersyteckiej 7—9 

Redaktor Wacław Łapiński. 

   

  

W sprawie pomocy ludności Wileńszczy 
zny zwołał p. wojewoda Kirtiklis w dniu 13 
bm. do Urzędu Wojewódzkiego wielką na- 
radę, na którą prócz wszystkich .starostów 
przybyli szefowie zainteresowanych urzę 
dów niezespolonych, wileńskich oddziałów 
banków państwowych, naczelnicy poszcze- 
gólnych wydziałów Urzędu  Wojewódzkie- 
go, przedstawicieli Magistratu m. Wilna, 0- 
raz Komitetu Obywatelskiego Pomocy Po- 
wodzianom. 

Z ramienia p. ministra rolnictwa, jako 
jego delegat uczestniczył przybyły umyślnie 
do Wilna na konierencję naczelnik wydzia 
łu produkcji roślinnej tego Ministerstwa p. 
Kazimierz Woyno. 

P. wojewoda Kirtiklis wytuszczyl na wstę 
pie główny cel konierencji, którym jest o- 
kreślenie na podstawie  relacyj pp. staro- 
stów rozmiarów i cyfrowej wysokości naj- 
niezbędniejszej pomocy,  obmyślenie środ- 
ków zaradczych oraz metod i formy pomo- 
cy 

Z przebiegu konferencji okazało się, że 
pomoc ta musi być różnorodna, tak jak ró- 
znorodne są szkody. Najbardziej piekącą o- 

kazała się kwestja zasiania pól i obsadze- 
nia ogrodów, następnie naprawa budynków 
lub budowa nowych, naprawa dróg i mo- 
stów, naprawa studzien, opieka sanitarna i 
td. Znaczne obszary ziemi ornej woda za- 
mulając piaskiem na pół metra lub metr wy 
sokości przemieniła w nieużytki, uległy zni- 
szczeniu zasiewy zimowe żyta, skutkiem cze 
go nawet w okresie zimowym i na przed- 
nówku roku 1932 dadzą się: ludności dotkli- 
wie odczuć następstwa tegorocznej powo- 
dzi. 

STRATY W POSZCZEGÓLNYCH 

POWIATACH 

P.p., starostowie składali kolejno refera- 
ty o skutkach powodzi na terenie podleg- 
łych im powiatów. 

W pow. śŚwięciańskim uległo zniszczeniu 
524 ha zasiewów. Straty dadzą się okreś- 
lić sumą 250000 zł. 

W pow. wileńsko - trockim uległo zni- 
szczeniu 184 ha i częściowemu uszkodzeniu 
81. Suma wszystkich strat osób prywat- 

Ucieczka przemysłowca po zaciągnięciu 
krociowych zobowiązań 

POLICJA LITEWSKA ZWRACA SIĘ O POMOC DO NASZYCH WŁADZ 
GRANICZNYCH 

Znany jeszcze przed wojną na terenie Wilną przemysłowiec Lewi, w 
roku 1916 przeniósł Swe przedsiębiorstwa do Kowna gdzie założył kilka 0- 
gromnych młynów a ponadfo nadal prowadził handel zbożem. 

Uchodził on za bardzo zamożnego człowieka, więc nic dziwnego, że 
wieść o nagłem jego zniknięciu wywołała w Kownie i Kłajpedzie ogromne 
poruszenie w sferach handlowych. Szczególnie są zaskoczone niektóre banki 
i domy handlowe, którym Lewi był winien przeszło 150 tys. litów. 

Jednocześnie okazało sie, że i skarb państwa rościł do zbiegłego prze- 
mysłowca pretensje natury finansowej wyrażające się sumą 80 tys. litów. 

Lewi jest poszukiwany przez policję kowieńską, która również zwró 
ciłą się do polskich władz granicznych z prośbą o wszczęcie poszukiwań za 
zbiegiem, bowiem posiada informacje, że uciekł do Wilna. 

Echa demonstracji komunistycz- 
nej na cmentarzu 

B. RADNY DZIDZIUL SKAZANY NA 5 LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA 

W dniu 7 grudnia 1929 r. odbył się na cnientarzu Rossa pogrzeb znanego komiu- 
misty Justyna Juchny. 

Wykorzystał to ówczesny radny m. Wilna członek PP lewicy—]an Dzidziul i zor 
ganizował wiec, na którym wygłosił antypaństwowe przemówienie. Pozatem inni ucze- 
stnicy wiecu rozrzucali ulotki komunistyczne. * 

Uczestników wiecu pociągnięto do odpowiedzialności i sąd okręgowy wyniósł wy: 

rok skazujący. 

Dzidziul jako przywódca otrzymał półtora toku więzienia, a pozostali od 6 m. twier 

dzy do roku i 6 miesięcy więzienia, 
Wczoraj sprawa znałazła się na wokandzie Sądu Apelacyjnego gdyż prokurator za 

skarżył wyrok. Sąd, pod przewodnictwem sędziego Bądzkiewicza wyrok poprzedni zmie- 

nił i skazał: Dzidziula na 5 lat więzienia ciężkiego, Bucmanównę, Fejgelmana, Gurwicza, 

Łapidusa i Derczańską — 4 lata c. w., Hermana na 3 L twierdzy, Turkiewiczównę na 2 
lata twierdzy. W stosunku do pozostałych (wszystkich oskarżonych było 22) wyrok Sądu 

Okr. pozostał bez zmiany. 
Nadmienić należy, że skazana Turkiewiczówna została w- pierwszych dniach maja 

wysiedlona z Polski, jako uciążliwa cudziemka. = 
  

  

KRO 
(CZ » ARTEK 

Dziš 14 W. s. g. 3 m. 18 

w: Z. s. g. 7 m. 12 

-  Zofji 
E ocowecwwch 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGIJI U.S.B. W WILNIE 
z dnia 13. V. 31 1 

Ciśnienie średnie w mra. 762 

Termrperatnra średnia -l- 11 

Tem mra najwyższa -|- 15 

Tersperstara najniższa -l- 8 

Opad w mm. 3,4 

Wiatr: połudn. 

Tendeucja: spadek 

Uwagi: deszcz, — burza 

MIEJSKA 

— Przedsiębiorstwa autobusowe. Przed 
siębiorcy autobusowi obowiązani są w myśl 
przepisów, z chwilą zaprzestania eksploata- 
cji jakiejkolwiek linji, niezwłocznie zawia- 
damiać o tem urząd administracyjny. Tym- 
czasem zainteresowani tego nie czynią, na- 
rażając się na przykrości, między in. obec- 
nie w związku z wejściem w życie ustawy 
o funduszu drogowym. х 

Przedsiębiorcy autobusowi, którzy cho- 
ciaż unieruchcmnili przedsiębiorstwa, ale nie 
zawiadomili o tem władz administracyjnych 
będą musieli wnosić do kas skarbowych po- 
datek drogowy za 1 kwartał. 

WOJSKOWA 
— Baczność olicerowie i podchorążowie 

rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Związku 
Oficerów Rezerwy, wzywa do przybycia na 

odczyt p. por. rez. Olszewskiego Bronisłar 
wa f.t. „Rola oficera rezerwy w obronie 
przeciwgazowej”, który się odbędzie dnia 
16 5. br. (sobota) o godzinie 18, w Kasy- 
nie Garnizonowem, uł. Mickiewicza 13.- 

Treść odczytu: 1) Kilka słów o „PCK, 

2) metody walki chemicznej, 3) działanie 

poszczególnych gazów bojowych. na orga- 

nizm ludzki, 4) obecne położenie Polski, 

5) rola ofic. rez. w obronie przeciwgazowej. 

AKADEMICKA 
— Herbatka Kola Kownian. W sobotę 

dn. 16 maja o godz. 7 w. w lokału przy ul. 
Zamkowej 3 m. 3 odbędzie się uroczysta her 

batka Akademickiego Koła Kownian z wrę 
czeniem dypiomu na honorowego członka 
tegoż koła panu Ministrowi Aleksandrowi 
Meysztowiczowi. 

—. Czwartek akademicki. Dziś dn. 14 
maja br. o godz. 20 staraniem Akademickcej 
żywej Gazetki odbędzie sie w Ognisku 
(Wielka 24) Obchód Jubiłeuszowy 25-lecia 
działalności Antoniego Bohdziewicza - 

POLICYJNA. 

Zmiana ną stanowisku kierow- 
nika IV komisarjatu w Wilnie. W tych 
dniach opuszcza Wilno w celu objęcia 
wyższego stanowiska zastępcy komen 
darta policji na pow. postawski p. 
asp. Stanisław Piskozub, dotychcza- 
scwy kierownik IV komisarjatu -PP m. 
Wilna. Podczas swego siedmioletnie- 
go pobytu w Wilnie asp. Pisknzub za- 

  

  

NIKA 
skarbił sobie sympatję wśród kolegów 
znajomych i podwładnych, dzięki 
swym cechom charakteru i zaletom 
towarzyskim. 
Pracowitość, energja i oddanie się słu 

żbie zjednało mu uznanie władz admi 
nistracyjnych o czem świadczą liczne 
pochwały za wzorowe prowadzenie 
podległego mu komisarjatu i skutecz- 
ną walkę z przestępczością. 

Obowiązki kierownika IV komis. 
objął wczoraj asp. Zaniewski  nie- 
mniej wybitny fachowiec, potularny 
zastępca kierowmka III kom. PP. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
|, — Komunikat Związku Pań Domu. Dzi- 

siaj o godz. 6 w sali Miejsk'ej przy ulicy 
Końskiej nr. 1 odbędzie się zebranie pod 
tytułem: „Dzień Dziecka" o następującym 
programie: 1) odczyt „Zasady odżywiania 
dzieci "wygłosi dr. Alina Tursiewiczówna, 
2) feljeton „Chłopcy i dziewczynki” wygło- 
si Wanda  Mackiewiczowa, 3) feljeteon 
„Troski macierzyńskie" wygłosi Kazimiera 
Aleksandrowiczowa, 4) pogadanka „Mody 
dziecięce" wygłosi Helena Staromiejska, 

Sekretarjat czynny na miejscu od godz. 
5. Przyjmują 'się zapisy na kursy gotowa- 
nia. 

-- Koło b wychowanek gimn, SS. Na- 
zaretanek zawiadamia, iż dn. 14 bm. o go- 
dzinie 4 pp. w sali gimnazjum odbędzie się 
zebranie koła. 

W dn 17. bm. o g 6 pp odbędzie się w 
sali gimn SS. Nazaretanek koncert chóru 
„Echo“ pod dyr. prof. Kalinowskiego orga- 
mzowany staraniem koła b. wychowanek 
gims. S$ Nazaretanek w Wilnie 

— Zebranie absolwentów kursów obro- 
ny przeciwgazowej. We czwartek 14 maja 
rb. w lokalu Komitetu Wojewódzkiego 
LOPP (Magadaleny 4) o godz. 19 odbędzie 

się Zebranie Absolwentów Kursów PG. 
Na zebraniu p. dyr. St. Romer wyglosi re- 
ferat n.t. „Zamierzenia LOPP na najbliższą 
przyszłość” A 

— Zebranie Towarzystwa Bibljofilów. Ko 
1zy-tając z przyjazdu do Wilna pana Samu- 
ela hr. Tyszkiewicza, wspófwłaściciela bi- 
bliofilskiej oficyny Tyszkiewiczowskiej we 
Florencji, która wytłoczyła ostatnio we wspa 
niałem, ilustrowanem wydaniu po!skiem i 
włoskiem „Sonety krymskie* _ Mickiewicza, 
Zarząd Towarzystwa organizuje Zebranie O- 
gólre członków, na którem wygłoszony Z0- 
stanie przez p. Samuela hu. Tyszkiewicza re- 
ferat o „Tyszkiewiczowskiej Oficynie we 
Florencji", a jednocześnie zademonstrowane 
Łęda druki tej tłoczni. Zebranie odbedzie się 
w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych 
USB przv ul. Uniwersyteckiej 3 w piątek 
dn. 15 maja, o godz. 8 wieczorem. 

Wnrowadzeni goście mile widziani. 
-— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału 

T.wa Historycznego odbędzie się dn. 15 
maja w piątek o godz. 7 wieczorem w lo- 
kalu Seminarjum Historycznego USB (Zam 
kowa 11) Na porządku dziennym odczyt p. 
Stefana Bosiaka p.t Wileńska Komisja śled 
cza 1831 — 1834. Geście mile widziani. 

  

  

   
  

  

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach i 
ogólnem niedomaganiu zażywa się rano 
naczczo szklankę naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka - Józefa* Żądać w aptekach. 

nych na drogach samorządowych w tym 
powiecie wynosi 213.000 zł. 

Pow. Oszmiański poniósł straty na 106 
tys. zł. Najwięcej ucierpiała _ miejscowość 
Przewozy. W kwocie 106.000 mieści się kwo 
ta 65.000 obejmująca uszkodzenia dróg 

W pow. mołodeckim straty ludności sa- 
mej wynoszą 200.000 zł. 

Pow. wilejski określił ogółne swe straty 
na 320.000 zł. й 

Pow. Postawski na 240,000 zł. 
W pow. brasławskim ódź dzi 

la szkód we włagności La 12 900000 
zł. nie licząc strat kupców leśnych, samorzą 
du i świątyń. Około 200 budynków uległo 
zupełnemu zniszczeniu, a 433 budynki zo- 
stało uszkodzonych! Woda zalała 2333 ha 
paw roln. 1249 ha łąk, 56 ha ogrodów, 
ziminy zniszczonych zostało 1043 ha. Wo 

da zamuliła 1127 ha ornej roli. Załane było 
trzydzieści kilka miejscowości, ci 
od powodzi 2300 osób.  Najdotkliwiej po- 
wódź nawiedziła miasteczko Druję. 

W pow. dziśnieńskim określić mo- 
žna, cytrą 800000 zł. z czego na budynki war 
sztaty rzemieślnicze, handłowe i t.d. - 
pada blisko 400.000 na straty rolne 137006 
na drogi 162.000 i t.d. 

We wszystkich iatach, a zwłaszcza 
w braslawskim i dziśnieńskim rozwinęli pp. 
starostowie przy pomocy miejscowych ko 
mitetów od pierwszej chwili katastrofy ener 
giczna akcję dożywiania ludności dzięki о- 
trzymanym od p. wojewody kredytom rza 
dowym. Tak np. w oszmiańskim, w Prze- 
wozach 131 osób przez dni 30 otrzymywała 
żywność. W pow. brasławskim dostarczano 
żywności (w Dru: 1300 osobom) W pow. 
dziśnieńskim dożywianych było 3450 osób. 

We wszystkich miejscowościach nawie- 
dzonych przez powódź uległo zniszczeniu 
bardzo wiele ziarna. Dokarmianie ludności 
odbywa się w wiełu miejscowościach jesz- 
cze do tei pory. 

STRATY NA TERENIE M. WILNA 

Straty na terenie m. Wilna przedstawił 4 
szczegółowo starosta grodzki. p. Iszora, a 
wyrażają się one w następujących cyfro- <A 
wych danych: 

1) samorząd t.j. Magistrat m. Wilna po- 
niósł straty w sumie 666023 zł., a mianowi 
cie: remont OE 8500, ścieki 30.000 fil- 
try i kanały 80.000 ulice 110.000, przyczół 
ki mostowe 50.000, baseny osadowe 14.000 
instalacja elektryczna 30.009, zabezpieczenie 
elektrowni 35.000, zamiana prądu stałego 
na zmienny 189.523. ja 

Szkody w objektach państwowych w 
Wilnie wynoszą 98118 zł, a mianowicie 
szkody w zbiorach państwowych i pałacu 
Tyszkiewicza 43312, w' realności przy ul. 
Młynowej 2 — 23102, w inspektach mająt- 
ku USB — 33.000 Szkody policji państwo- 
wej posterunku rzecznego 1704 zł. 

Szkody osób prywatnych w mieście Wil 
nie obliczone są na 177685 zł. 

-__ Ogólna suma strat, iesionych przez 
Wilno, wynosi 980 tyskecy zł. ё 

Ogółem na całej Wileńszczyźnie suma 
strat wyraża słę w cyfrze płus minus 4250 
tysięcy złotych. 

W dalszym ciągu konferencji Pp. staro- 
stowie precyzowali sumy, jakie niezbędne 
są dla udzielenia ludności chociażby częś- 
ciowej lecz natychmiastowej doraźnej po- 
mocy na zasiew i odbudowę. Na pomoc tę 
pójdą kredyty rządowe i kwoty zebrane 
przez społeczeństwo, są to na razie wobec 
ogromu kłęski, kwoty niewystarczaj na 
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb łudnoś 
ci gmin, zniszczonych „przez ódź. P. wo 
jewoda uczestnicząc wielokrotnie w dyskusji 
udzielił starostom szczegółowych wskazó- 
wek co do sposobów pomocy ludności. 

Kredyty rządowe będą starostom przez 
p. wojewodę przekazane natychmiast po 
wyasygnowaniu ich przez rząd. 

POMOC W NATURZE 

Obecni na konferencji przedstawiciele u- 
rzędów niezespolonych deklarowali pomoc 
w, KE A eis Lasów i Dóbr 
aństwowyc ie mo; odstąpić około 

500 festmetrów budulca ak а5 
sięcy festmetrów sprzedać na kredyt 
raroczny. Mieszkańcy, poszkodowani przez 
powódź, uzyskają prawo wypasu bydła w 
lasach państwowych. Państwowy Bank 
Rolny zorganizuje pomoc w postaci poży- 
czek  siewnych i rozesłał już do wszyst- 
kich kas komunalnych w gminach i powia- 
tach pisma z przyznaniem siĘ = spłatach 
kredytów siewnych. Przedyskutowano rów- 
nież wszelkie możliwości co do ulg w podat 
kach saurorządowych, gminnych aństwo 
wych dła miejscowości które do: dwa 
wagony nitrofostatu wartości 10 tys. zł. 

— Posiedzenie Kom.  Wykonawi о 
niesienia pomocy powodzianom. Dnia 15 
bm. o godzinie 11 odbędzie się posiedzenie 
komitetu wykonawczego niesienia pomocy o- 
fiarom powodzi w małej sal: konierencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego. 

W zebraniu weżmie udział p. Marszałek 
Senatu Władysław Raczkiewicz. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. W imieniu Komitetu 

Igo Archidiecezjalnego Kongresu Eucharwsty 
cznego poczytuję sobie za miły obowiązek 
złożyć gorące i serdeczne podziękowanie p. - 

prof. Władysławowi Kalinowskiemu, jako 
dyrygentowi chórom „Echo' i „Hasło”, or- | 
kiestrze wojskowej i pp. muzykom, biorą- 
cym udział w orkiestrze, za przepięknie wy 
konene śpiewy i muzykę podczas uroczy- 
stej sumy na Placun Katedralnym na zakoń 
czenie Kongresu. A takoż. T-wu „Sokół*, - 
Straży Ogniowej, Stowarzyszeniu Młodzie- 
ży Polskiej, Czerwonemu Krzyżowi i wszy- 
stkim innvm organizacjom i Bo 
nym >sobom, które w jakikolwiek sposól 
przyszły z pomocą lub przyczyniły się di 
uświetnienia uroczystości Kongresowych. 

Serdecznie też dziękuję p. Sztrallowej za 
łaskawe i bezinteresowne wypożyczenie fis 
harnionji na te uroczystości. ` 

Kazimierz Michalkiewicz Bp. 
P-czes Komit. Kongresu Zucharystycznego 

—Na rzecz powodzian. Uczniowie gim- 
nazjum OO Jezuitów odegrają w swej sali 
(Wielka 58) dn. 17 maja w niedzielę o g. 
18 komedje w 3 aktach p.t. „Lekarz mimo- 
woli“ (našl z Moljera). Komedję rzedzi 
koncert uczniów tegoż Gimnazjum Cena bi 
letów od 50 gr. Cały dochód przeznacza się 
dla powodzian. 

— Zarząd Okręgowy Kolejow. Przy- 
sposobienia Wojskowego w Rae powiodi 
mia, że w dniu 15 maja rb. w kinie Ogniska 
Kolejowego zestanie wyświetlony film pod 
tytułem „Cztery Djabły”, z którego całkowi- 
ty dochód zostanie przeznaczony na nabycie 
sprzętu sportowego dla Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia wojskowego st. Wilno. 

ze Podziękowanie. Rada Pedagogiczna 
Państwowej Średniej Szkoły Przemysłowo- 
Handlowej im. Emmy Dmochowskiej składa 
RE podziękowanie .p. .: Jagminównie, 
ropownickiemu, Maleszewskiej, Sumoroko- 

wej , Swołkieniowej i Wyleżyńskiej, którzy 
bezinteresownym współudziałem w koncer- 
cie dia młodzieży w dniu „Święta Książki” 
uczynili uroczystość tę piękną i wzniosłą. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
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Bieg okrężny o puhar „Słowa” 
odbędzie się w dniu 17 b. m. 

     

      

   

e 

  

W niedzielę 17-go maja odbędzie 
się doroczny bieg okrężny o nagrodę 
przechodnią puhar „Słowa. 

Bieg rozpocznie się punktualnie o 
goazinie 12. Start u wylotu Alei Sy- 
rokomli i ul. Tadeusza Kościuszki, me 
ta w Alei Ciełętnika równoległej do ul. 
Arsenalskiej. 

Trasa wynosi 2700 mtr. 

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

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance Dzis o 

godz. 38.30 ukaże się doskonała komedja Mol 
nara „Wróżka i adwokat“. Publicznošė okla 
skuje gorąco zarówno dowcipną i pełną hu 
meru treść, jak i doskonałe wykonanie ak- 
torckie całej obsady z dyr Zelwerowiczem 
na czele. ы 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8.30 w. ujrzymy pełną napięcia dramatyczne 
go, nastrojową sztukę Andrzeja Marka „Pie 
Śniarze Ghetta". Arcyciekawa nowość ta, 
osnutz na tle prawdziwego zdarzenia, od- 
twarza niezwykle barwnie charakter żydow 
skiego Wilna z przed stu lat. Frapująca 
treść i koncertowe wykonanie aktorskie za 

 -pewniają sztuce długotrwałe powodzenie. 
-— Dyrekcja teatrów miejskich zawiada- 

mia, że w zrozumieniu ciężkich warunków, 
wywołanych ogólnym kryzysem, obniżyła 
znacznie ceny miejsc w obu teatrach Z 
powodu tak znacznego obniżenia cen, bile- 
-ty zniżkowe zostały unieważnione, bil_ty 
kredytowane zaś sprzedawane są bez zniż 
ki, po cenie nominalnej. Bilety zniżkowe a- 
kademickie ważne są po: 1.50 parter, 1.00 
balkon, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kżino miejskie — Człowiek, który kręci 
Casino — Trzymaj się, Haroldzie. 
Pan — Poniženi i skrzywdzeni. 
Światowid —Spowiedź uczciwej kobiety. 
Hleljos — Ostatnia kompania. 

„Hollywood — Król Paryża. 
} „ WYPADKI I KRADZIEŻE 

_ — Wypadki w ciągu doby. Od dnia 12 
do 13 bm. zanotowano w Wilnie wypadków 
42, w tem kradzieży 7, opilstwa i zakłóce- 
nia spokoju publicznego 7, innych przekro- 
czóń Admimistracyjnych, jak to o handlu, sa 
nita-nych i t.p. 19. й 

— Ze słońećznej ltalji aż nad gra 
nicę łotewską. Nocy przedwczorajszej 
łotewska straż graniczna ujęła w chwi 
| przekraczania granicy z Polski 2-ch 
osobników jak potem okazałe sie mie 
szkańców Neapolu: Ernesta Marci i 
Stefana Doweri, którzy twierdzą, że 
podróżują w poszukiwaniu pracy. 

_ Do Berlina przybyli oni pociągiem; 
stamtąd zaś już pieszo przez  Prusp 

- Wschodnie do Kowna a następnie do 
— Wilna. 

Po parodniowym odpoczynku w 
Wilnie Włosi ruszyli w dalszą drogę, 
kierując się ku Rydze, gdzie jak  li- 
czyli znajdą zajęcie w porcie. 

Jedynie niewyraźna w tem wszyst 
kiem jest ta okoliczność, że Włosi w 
chwili gdy znaleźli się w Łotwie w 
pobliżu Dzisny wypytywali łamanym 
językiem niemieckim o drogę do grani 
cy sowieckiej. Zatrzymanych osadzo- 
no uarazie w areszcie do czasu [)0r0- 
zumienia się z władzami włoskiemi. 

— Pożar domu przyczyną nagłej śmierci 
We wsi Wółka, gminy Dobromyskiej wy- 

buchł pożar w zabudowaniach  gospodar- 
" czych Podgórnego Michała, wskutek nieo- 

strożnego obchodzenia się ogniem przez do 
- mowników. Ogień strawił doszczętnie dom 
mieszkalny, stodołę, chlew oraz zeszłorocz 

ns zbiory i sprzety, wyrządzając szkody na 

sumę 2 tysięcy złotych. W chwili wybuchu 

pożaru biegnący na ratunek właściciel sąsie 
_ dniego domu Adamczuk Wincenty, dostał z 

wrażenie, 

  

ч 
я 

  

przestrachu ataku 5ercowego i zmarł na uli 

„ev. Wypadek ten wywołał przygnebiające 

"— Pożary w pów. lidz- 
kim. We wsi Siemaszki pow. szczu 
czyńskiego wpbuchł w nocy z nieusta- 
lonej dotychczas przyczyny  pożat, 
który zniszczył zabudowania Mikołaja 

Bieg nosi charakter drużynowy, to 
znaczy: każda organizacja uczestni 

cząca w biegu wystawia drużynę w 
składzie najmniej € osób. 

Zwycięża organizacja (towarzyst- 
wo) której zespół osiągnie najmniej- 
szą ilość punktów. Punkty oblicza się 
według kolejności osiągniętych miejsc 
przyczem klasyfikuje się tylko 6 pier- 
wszych biegaczy zespołu. 

Klasyfikowane będą tylko te drużyny 
których wszyscy uczestnicy (6 osób) 
bieg ukońcżą. 

o 

ACK tma 

Siemaszki, składające się z domu mie 
szk' nego, stajni, chlewa, spichrza i 
obór. Spaliły się wszystkie narzędzia 
rolnicbze, znajdujące się w budynkach. 
Straty wynoszą około 20 tys. zł. 

W pow. szczuczyńskim we wsi Ma 
linniki pożar strawił jeden dom mie 
szkalny 5 stodół, 3 chlewy, sprzęty go 
spodarskie oraz konia. Ogólne straty 
wynoszą 7300 zł. Pożar powstał pra- 
wdopodobnie wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z Ogniem. 

We wsi Misiukowszczyzna, pow. 
szczuczyński pożar strawił dwa domy 
mieszkalne wartości około 2069 zł. 

W m-ku Ostrynie, pow. szczuczyń 
ski pożar zniszczył dwa domy nuieszkał 
ne i dwa chlewy. Spaliła się klacz ze 
žrcbakiem i krowa. Poszkodawni Horo 
wicz Mikołaj i Świętocha Władysław 
obliczają straty na 2600 zł. 

— Kradzieże. Sztrall Emilja (Sie- 
rakowskiego 25) zameldowała policj, że 
nieznani sprawcy zapomocą dobranego klu 
cza dostali się do jej mieszkania, skąd skra- 
dli futro damskie oraz biżuterję, łącznej war 
tości 400 zł. 

» Dańko Antoniemu  (Horodelska 23) 

pe LWA Pow: ta Oo szkania, ską: r. m 
słoninę łacznej wartošci 253 T 

-—————— RO 

Ofiary 
SPROSTOWANIE 

W N-rze „Słowa”* z dn. 30. IV zniekształ 
cone zostało omyłkowo w rubryce ofiar na- 
zwisxo ks. Michała Rutkowskiego z Dro- 
hiczyna, który złożył na powodzian kwotę 
zł. 10 

  

STAN RACHUNKU _ POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM S. A. 

Stan z dn. 11. V. 1931 r zł. 12.976,92 
Wpłacono: 

"| Bocianowski 80— 
Dr. M. Minkiewicz i Elžb. Minkiewi 

czówna 
Władysława Kirjatisówna 5— 
Helena Malecka 1— 
E. Mikulicz - Radecka 50.— 
Alfons Wiśniewski 38— 
W dniu imienin dr. Zofji Śwido- 

wej Stefanja Swiechowska — 
Dom RORY Kleck i Lewin 100.— 
Państwowy Ba nk Rolny, Oddział 

w. Grudziądzu 1 
Dom Bankowy Ryndziuński i Ka- 

ufmans 100.— 

Stan na 15. V. 1931 r. zł. 13.470,92 

Na powodzian złożył wileński związek 
okręgowy Piłki Nożnej 114 zł., jako połowę 
zysku z meczu reprezentacjj wojskowi — 
cywilni. 

Ku uczczemńu śp. Zofji Hrehorowiczo- 
wej, w dniu Jej Imienin Emilja Węcławowi 
czewa na powodzian zł. 20. 

Urzędnicy IV Urzędu Skarbowego m. 
Wilna przesyłają przy niniejszem zł. dwa- 

dzieścia pięć (25 zł.), zebrane między sobą 
jako ofiarę na rzecz powodzian. | ке 

Wileńskie Towarzystwo  Przeciwgruži- 
czę załącza przy  niniejszem 229 złotych, 
(słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć) 
na powodzian, złożone przez Zarząd i pra 
cowników instytucyj T-wa  Przeciwgružli- 
czego. 

Zamiast kwiatów w dniu imienin soleni- 
zantek Zofij, Marja i Michał Józefowiczowie 
na powodzian zł. 104 

Na powodzian personel i ucze nice Pań- 
stwowej szkoły Przemysłowo - Handlowej 
im. Dmochowskiej składają 80 zł. 11 gr. 

Mieczysław Obiezierski na powodzian — 
zł. 10. 

  

dydiwca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołi Woydyłło 

Llggų ogrodowzgo 

Bieg odbywa się według przepi- 
sów PZLA. SP 

Nagroda przechodnia przechodzi 
na własność tej organizacji, która zdo 
będzie ją 3-krotnie kolejno, lub 5-krot: 
nie bez zachowania kolejności. 

Nazwa zwycięskiego zespołu uwi- 
doczniona zostaje każdorazowo — па 
nagrodzie przechodniej. 

Zgłoszenia należy kierować na rę- 
ce «komendanta Ośrodka WF (Ludwi- 
sarska 4) p. por. Herholda najpóźniej 
do godziny 3 dn. 16 maja. 

LAC teazy 

fęukar og „Vova“ 

Żeligowskie о 

$РОВТ 
DRUKARZ — TUR 

Dziś, we czwartek o godz. 4.30 pp. na 
boisku sportowem Ośrodka WE na Pióro- 
moncie odbędą się ZANO piłki nożnej o 
mistrzostwo kl. B  K.S. „Drukarz“ — RKS 
„TUR“. Wejšcie od 1 zł., ulgowe 50 gr 

PRZEBÓJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 

Tc mecz WKS I pp leg. — ŻTGS Ma- 
kabi Wilno o mistrzostwo KA, który odbę- 
dzi: się o godz. 16.30 na boisku sportowem 
ŻTGS Makabi — przy ul. Wiwulskiego w 
sobctę dn. 16 maja br. 

Mecz ten poprzedzi WKS 1 pp leg. — 
ŻTGS Makabi, o mistrzostwo rezerw kl. A. 
na tem samem boisku o godz. 14. 

  

RADJO WILENSKIE 
CZWARTEK DNIA 14 MAJA 

16.15 Tr. nabożeństwa z Wie!kich 
kar na Śląsku. 

11.58: Czas. 
1215 — 14.00 Poranek z Filharmonji 

warszawskiej. 
14.00 — 15,40 Odczyty rolnicze i muzy- 

ka z Warszawy 

15.40 — 16.10 Audycja dla dzieci i mło 
dzieży z Warszawy 

16.10 — 16,30 „Pierwsze kroki fotografa 
amatora" — pogad. z Warsz. wygłź N. De- 

derko : 
16.40 — 16.55 „Polskie uzdrowiska gór 

skie od Cieszyna do Truskawca" — odczyt 
z Krakowa wygł. prof, L, Korczyński. 
2 — 1715 Melodje ludowe na cym- 

ас! = 
17.15 — 17.40 AE. niezgody 

między ludźmi!" ——odczyt z Krakowa. 
15.40 — 18.30 Koncert popułarny z War. 
18.30 — 19.00 Recital śpiewaczy Marji 

Didur z Warszawy, 
1900 — 19.20 Skrzynka pocztowa nr. 

149. 
19.20 — 19.30 Progr. na piątek i rozm. 
19.30 — 2015 Słuchowisko z Warszawy 
20.15 — 22.15 Operetka z Warszawy 

„Najpiękniejsza z kobiet". 
22.15 — 23.30 „Od grobu Agamemnona 

do Akropolu — fel. z R 
22.30 — 24.00 Kom .i muzyka taneczna 

z. Warszawy * 

PIATEK DN. 15 MAJA 
3 EE 

11.58 — Czas. ną 

Pie 

  

   

12.05 —12.50 Koncert popularny (płyty) | 
1310 — Kom. meteor. 
15.30 — 15.50 Odczyt dla maturzystów 

z Warszawy. 
15.50 — 16.10 Lekcja francuskiego z W. 
16.10 — 1€.15 Kom dla żeglugi z War. 
1615 — 16.30 Program dzienny 
16.30 — 17.15 Koncert życzeń (płyty) 
11.15 — 17.40 „Arnold Benett --- mistrz 

reaizmu w powieści angielskiej” — odcz. 
z Krakowa wygł. R. Dybowski 

1745 — 18.45 Koncert z Warsz. 
18.45 — 19.00 Kom. LOPP-u 
19.00 „Szkolnictwo litewskie" — 

djatog aktualny 
19.25 — 10.40 Program na sobotę i roz. 
16.40 — 10.55 Prasowy dzien radj. z 

Warszawy 
20.00 — %.15 Pog muzyczna z Warsz. 
20.15 Koncert symfoniczny z Warszawy. 

X/ przerwie przegląd filmowy ze studja RW 
Pa koncercie kom. z Warszawy. 

II-gi 

T, 

Paryžanka "popiERAICIE 
z uniwersyteckiem wy- . т 

kształceniem a 
je lekcyj francnskiego. 
Garbarska 1, m. 24. ® 28 % ® e m 

  

ILEKARZE i 

ŁO Ww о 

  

Od dnia 14 do 18 Maja 1931 r. włącznie będą .wyświetla.e filmy: KINO 

MIESKIE| „CZŁOWIEK KTÓRY KRĘCI: 
Ostrobramska 3, 

W rolach głównych: Buster Keaton i Marcellna Day. Nad program: „Życie bez troski“ Komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek szansów o godz. 4-ej. Następny program: „„Postrach puszczy* 

  

  

  
Cena biletów: Parter 60 gr., Balkon 30. 

Dzwiękowy Ceny miejsc zniżone. Dziś! Najpotężniej dzieło d i Ё 
KINO-TEATR RE nA RZN KB EO ężniejsze arcydzieło dźwiękowe! Przebój miłości i bohaterstwa. Genjalny 

„KELIOS“ w swej najświetniejszej kreacji p.t. ©$STATNIA KSAPANIA 
UL. Wileńska 38 „ Arcydzieło JOE MAYVA, które wzbu-dziło zachwyt całego świata. 

Tel. 926. Nad program: Atrakcje dźwiękowe oraz wszechśw. przegląd dźwiękowy. Na 1-szy seans ceny zniżone. * **, 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

tel, 15-28   

DZIŚ! Największy przebój dźwiękowy 58 R © L BA R $ Žž & 
W rol. gł. ulubieniec kobiet całego świata IWAN PETROWICZ, MARIEGLORY, GABRIEL GABRIO oraz špie 

wająca w języku polskim prymadona )pery Warszaw. HELENA LIPOSKA.Nad program: Tygodnik dźwiękowy 
„„Foxa'. Poczatek seansów o godz.: 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  

DŹWIĘKOWE KIKO 

C6/INS 
DZIS! Pe raz pierwszy w Wilnie! Przebój dźwiękowy Doskonała komedja dzwiękowa z 

udziałem znakomitego komika HARQOLDA LLOYDA p.t. 

HAROLD TRZYĄAJ $IĘ- 

    

  

WIELKA 47. tel. 15-41 Nad program: 1) Wszechśw, dodatek dźwiękowy „Foxa*, 2) Powódź w Wilnie i okołicach 
Na lszy seans ceny zniżone. Począte” o godz. 4, 6, 8 1 10.15. W dnie świąt. © godz. 2 

Dla młodzieży dozwolone. 

z. BORIŻEWI i $K 6 „PORIZERE i $RRZYWDZENI 
Podług głośnej powieści DOSTOJEWSKIEGO. Wzruszający dramat z życia młodej dziewczyny pozbawionej apie- 

„P A N* | ktrodzicielskiej. W rol. gl. urocza MIA MARA, ERIK KAJSER TITZ I LIDJA POTIECHINA. ' 
Śmierć matki. Dziewczyna na bruku. Intrygi podejrzanych opiekunów. U progu upadku. Ucieczka. Тгозй ша Wielka 42, opieka. Skrucha ojca. Początek o godz. Зе], м dnie świąt. o godz. lej. Ceny znacznie zniżone od 30 gr. 
  

Dr. medycyny we 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Micklewicza 

    

12, róg Tatarsk " [MNA aaa at Aa AO UA AA 
Tel. 15-64. ZE 

DOKTÓR Chcesz 

ZELDOWICZOWA być 
KOBIECE, WENE- R zadowo- 
RYCZNE NARZĄDÓW lonym в 

MOCZOWYCH 

ed 12—2 1 od 4—6 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Dr. 

  

wszystkich 

składach aptecznych znanego 

środsa od odcisków 

MME 

ŻĄDBAJCIE 
aptekach | 

  

kuPMEBLE 
FIRMY B, ŁOKUCIEWSKI 

UI. Wileńska 23. 
Ceny zniżone o 20 proc. 

a 

  

Miary zwijane 
STALOWE i. PARCIANE 
ODPORNE NA WILGOĆ 

TAŚMY ZAPASOWE 

|Miary sztywne 
SKALE 

PIONY 

POZIOMNICE 
di, 20, 30, 50, 75 i 100 cm. 

WSZYSTKO” W-G NOWYCH WZORÓW 
W DOKŁADNEM WYKONANIU 

  Łukiewicz 
choroby skórne i we- 

„neryczne 
ul. Mickiewicza 44, 

Many do ulok 
dolarėw na hipoteki 

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

owania 1000 
miejskie, 

i 700 

  

m. 20. 
  

  

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

Pie większej dzierżawy od 
200 do 300 ha z inwentarzem ży- 

wym i martwym, który możemy nabyć 
w drodze kupna — za gotówkę. 

Zgł. Ajencja „POLKRES* 
Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80 
  Wielka 19, od 9 do I 
  

  

  

    
anodowe 

Zamkowa 20, tel. 16-28. ° 

” 

  

K. D 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. i       

  

3—7 
Akumulatory, bat. 

DOKTOR radjo i części najtaniej w firmie 

Blumowicz . 
choroby pne, |[ ( 
skórne i moczopiciowe 

WIELKA 21 
tzl. 921, od9—11 3-9 

W Z.P. 26 

IEEE AKSA pa Roa i naprawa 
akumulatorów i słuchawek JAkuszerki| 

 <ORRSPOWZERZCZOEZG A 

AKUSZERKA i śmiaŁowska Mieszkanie Letnisko 
eraz Gabinet Kosmety- 

czny, usuwa zimarszCz- stariie, słoneczne, wy- 
Xi, piegi, wągry, łapież, daje się natychmiast, 
brodawki, kurzajki, wy- Rzeczna 14 m. 3. (Za- 

padanie włosów. kret). н 
Mickiewicza 46.  -.... 

2 pokoje 
wynajęcia, ui, Wiwul- 
skiego Nr. 6-c m. 15, 
do godz. 1l-ej rauo 

GABINET codziennie i3 — 7 op- 
RACJONALNĘJTÓCZ wtorków i piąt- 

| 

  

(Emi N 
WILNO, MICKIEWI- Letnisko 

A $1 m. 4. 
kobiecą 2 pełnem utrzymaniem 

CZ 

Urod Ikonserwa- (5 zł. dziennie) w miej 
Je; dosko- scowości sqichej i zdro” 

mali, odświeża, nsuwa wej, dogodna Котип!- 
jej skazy i braki, Masaż kacja autobusowa. Do- 
twarzy i ciała (panie. wiedzieć się W. Pohu- 
Sztuczne opalanie cery) lanka 9—6 od | godz. 
Wypadanie włosów 6—? PP+ 
łnpież. Najnowsze zdo- Po ko je 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej, 
10—8; Sloneczne, odnowione 

W. Z. P. 43. SĄ do oddania miesię- 
Codziennie od 

cznie i na W: 2 
drogo w b. hotelu Ni- 

kobiecą szkowskiego (Bakszta rocdę konser- 2) tamże lokal 8-poko- 

wuje, dóśkonali, odswie- owy z dużą salą. 
rza usuwa braki i skazy. 
Gabinet Pokó 

Cedi6 E Poł z PPR 
Pau 

czniczej 3 
. wejściem 0 

J. Hryniewiczowej. PODR RA front, 
ul. WIELKA X I8 m.9.używalność — łazienki 

      

| Przyj.wg. 10-1i 4-7Obejrzec Zygmuntow- D.-H. 
2 godz.4—5 St Baneli S-ka 

Wilno, "ul. Mickiewi- 
V. Z. P. Aa 2g,8ka 200, 

po poł, 

Mieszkanie 
3 pokojowe z wygoda- 
mi, odmalowane, sło- 

LOKALE 

Mieszkania UV Ilka i 

2-3, pokojowego m a 
z kuchnią poszuku- 2 Okazja! 
ję. Oferty do „Sło- q,; zi Zielonym 
wa" pod „W.B.* Mostem wynajmuje 

mm SIĘ od 15-g0 maja mie- 
L t i ko: szkanie 3 pokojowe z 

e n Ss przedpokojem, kuchnią, 
6klm. od Wilna, 1 i pół balkonem, na drugiem 
klm. od kolei, las so-piętrze, wejście tron- 
snowy, miejscowość towe z ulicy. 
sucha, malownicza, Tamże do wynaję- 
warunki bardzo  do-cia mieszkanie 5-poko- 
godne. Dowiedzieć sięjowe w ołicynie, na 
— Artyleryjska 6—2 parterze. Dziedziniec 

obsadzony lipami, czy- 
sty i przestronny. Ad- 

  

Gontų 2455 
POLSKI LLOYD B. Kahan. 

ml. Kijowska. 1 

  

5 pok. ze wszystkiemi oddzielny umeblowany 
wygodami, w dobrym domek w ogredzie (3 

pokoje z kuchnią) 
majątku Krasula, 
przystanku Żołudek 2. 

stacji 
—— Skrzybowce 7 kilomet- 

rów (linja kolei Lida— 
Wołkowysk). Szczegó- 

z kuchnią, łazienką do ły — Marja Janowska, 

kilometry, od 

maj. Krasula, po 
Żołudek, pow. Szczu- 
czyn--Nowogrėdzki. 

  

Wynajmę 
osebny domek 
4-pokojowe mieszkanie 
z ogródkiem adres w 
Administracji. 

lawikord 
sprzeda- (szpinet) do 

nia. Dominikańska 
> 

  

OLIWA 
oryginalna francuska 
EXTRA—VIERGE 

po cenach: 

1|2 kg. w blasz. Zł. 
11 butelka 

12 5) 
14 
1]8 

* 

” 

Н ” 

poleca 

cza 23.. 

Działka 
9 ha dobrej oruej zie- 
mi z kompletnem 
budowaniem 6 klm. 
Wilna, 
dow. 
55—1. 

Kompletny 

warsztat 
stolarsko-tokars| 

wraz wódę: Tail 

rzyrządami, tanio 
Vn Wiadom 
w Adm. „Slowa“ 

Poszukuję 

sprzedaje 
ul. 

  

  

Francuzki 
res dla reflektantów: na lato do dzieci, może 11-ej rano codziennie 
Piłsudskiego 13, m. 8. być polka, znająca do-i 3—7 wiecz, 

brze język francu: 
Zgłosz. do adm. 
wa. 

  

Krakowska 

z  wszystkiemi adm. 

pod 

Sło- 

   Ww 
Od 

     
    

  

cztą 

   

  

J 

MIEczYsŁA 
Wilno, Mickiewicza Nr. 24    

ĄBROWSK 

  

   OSTRZEŻENIE! 
małowartościowe piwo w -używane butelki 
„Pateni“ 

Audi gg © w ŻYWCU i wprowadza 0 
“ч ia Konsumentów е 
Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatanu i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykietę I korek z tirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

P3OCĘE:CA 

"ŻEJMO 

  

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE х 

я 

  

     
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swoje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
tem w błąd Sz. 

      
       

lub PRZETARG | 
Fundusz Kwaterunku Wojskowego ogłasza nieograniwąie 

przetargi na wykonanic następujących robót: 

fa dost. 13 2) Na dostawę 

godzinie 12-ej. 

konto ns. 1288, zaś 
nikiem Ministerstwa Skarbu z dn. 10 września 1927 roku, -— 

3— do kasy FKW. 
3.30 

1.80 cały czas budowy. 
1.20 

70 

  

Pianino 
nowe zagraniczne 

sprzedaje się śpiesznie 
św. Michalski 8, m.5. 

za. POSZUKUje 51е 
od sumiennego, inteligent- | 

się nego spólnika 
ewent. współpracowni- 
ka do dobrze 

*rującego biura handlo- 
wego. Oferty z poda- 
niem odpowiednich re- 

ki terencyj składać 
„Slowa“ 

do „Handlowiec“ 
ość 

  

Okazyjnie 
do sprzedauia pokój 
stołowy całkowicie 
urządzony lub częścio= 
wo, ul. Wiwulskiego 
6-c m. 15, do godz. 

Oprócz 
piątków. ski. wtorków i 

  

7 

  

dła budynku oficerskiego przy ul. Koszykowej w Warszawie. 
Termin składania i otwarcia ofert dnia 21 maja 1931 r. o 

Wadjum w wysokości 3 proc. oferowanej sumy w gotów- 
ce należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowege na 

prospe- 4 

    

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

1) Instalacji centralnego ogrzewania dla bu dynku oficer- 
skie'go w Wilnie przy ul. Wiłeńskiej, 

stełarszczyzny (kompletów okien i drzwi) 

w papierach wartościowych, objętych okół 

| 

| 
Roboty zostaną oddane za ceny jednostkowe „stałe przez 

Plany, kosztorysy i warunki szczegółowe można otrzymać 
'w kancelarji FKW Warszawa, Żoliborz, w. Smiała 31. 

Zarybek Karpia 
do sprzedania z nowozaložonych 
stawów, wołny od zarazków, pierwsze- 
rzędnej jakości cena 8 zł, kilo. 
Adres: p. Chocieńczyce pow. Wilejski 
maj, Czerwiaki Ignacy Borowski. 

i = ĘLĘLĘLEC 

w 

pod OSOBA umiejąca do- 
brze szyć 

-— oraz znająca wszelką 
pracę domową, poszu- w roku 1929 książecz- 
kuje posady do dzieci, kę wojskową 
Inb jako krawcowa na w r. 1926 przez P.K.U. 
lato na wyjazd. 
da 1referencje po- rola Zabłockiego zam. 
siada. 
Mickiewicza 42 m. 11 Hołubickiej pow. Dzi- 
tel. 7-94 

i haftować, 
Zgubioną” 

wydaną 

Świa. Święciany na imę Ka- 

Dowiedzieć się w Pieresieczywie gm. 

Śnieńskiego,  uniewa- 
— Żnia się. 
  saa


