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PISZĘ PRAWDĘ, JEDYNIE PRAWDĘ, WYŁĄCZNIE PRAWDĘ _ | 
Poselstwo sowieckie, udzielając mi 

po dwuletnich przeszło zabiegach wi- 

zy na wyjazd do Rosji (jednocześnie 

ze mną wyjechała wycieczka przemy- 

słowców polskich, lecz oglądała zupeł- 

nie co innego, niż ja), ubrała motywa- 

cję udzielenia wizy w piękny komple- 
ment, co do prawdziwości mej pracy 

dziennikarskiej. ,,O nas dużo ludzie pi- 
szą rzeczy kłamliwych — Pan jest 

mcnarchistą, lecz pańska osoba daje 

nam gwarancję, że Pan napisze tylko 
prewdę“ — oświadczono mi. Muszę 
wobec tego oświadczyć, że nie napiszę 

nic takiego, czegobym na własne oczy 

nie widział, że każdą opowiadaną mi 
rzecz starałem się sprawdzić. Przyto- 

czę zaraz przykład. Opowiadano mi, że 

jedyneni utrzymaniem obecnie rzeszy 

- duchownych prawosławnych, którym 
polikwidowańo cerkwie, jest dyżurowa 
nie na cmentarzu. Przyjedzie pogrzeb 

z nieboszczykiem w trumnie, wynaję- 

tej na przejażdżkę, któremu to pogrze- 

bowi nie wolno nadać na ulicy żadnej 
cechy religijnej. Jeśli rodzina jest reli- 

gijna, to duchowny odprawia obrzędy 

nad ciałem, a pozostali duchowni na 

„< cmentarzu obdzielani są jałmużną. Zgo 

dnie ze swoją zasadą, chciałem zoba- 

czyć to własnemi oczami. Pojechałem 

na wskazany cmentarz, nie zastałem 

duchownych, lecz na wejściowej bra- 
mie widniał napis: „Surowo wzbronione 

jest pracownikom kultu przebywania w 

obrębie cmentarza i na ulicach przyle-= 

gających do niego. Pracownicy kultu 

› mogą się zjawić do pełnienia obrzędów 

| 1) Opowiada 

m 

jedynie na podstawie indywidualnych 
zapotrzebowań”. Wygląda na to, że 
ten zakaz pozbawia ostatnich środków 

egzystencji tych nieszczęśliwych  po- 

pów - nędzarzy. Szumiały mi jeszcze w 

uszach słowa, słyszane na jednym z 
zebrań „treligja się nie prześladuje”. 

Nie mam żadnego zamiaru pisania 

rzeczy propagandowej, anty-bolszewic 

kiej. Raz jeszcze zaznaczę, że piszę 

rzeczy, które widziałem na własne о- 

czy i dopiero gdy wyładuję swoje spo- 

strzeżenia, gdy odpowiem na swoje 

pięż pytań, wypowiem wkońcu i swo- 
ią ocenę bolszewizmu i jego 

przyszłościowego rozwoju. Teraz je- 

-dnek na wstępie chcę  podkreś- 

lić swój objektywizm i powiedzieć, 

że w tem, co się czyta w an- 

tybolszewickiej literaturze, jesti © 
mnóstwo blagi i bujdy wszelkiego ro- 

+ dzaju. Szerzenie nieprawdy o bolszewji 

7jest zbędne i szkodliwe. Zbędne, bo 
książki antybolszewickie, oparte na 
przesadach, jednakże nie są w stanie 
oddać tego koszmaru życia, jak się on 
tam przedstawia. Wyjeżdżając do Bol- 
szewji i budując sobie obraz stosun- 
ków tam panujących na podstawie 
propagandowych książek byłem jed- 

nak rozczarowany in minus, to znaczy. 
" życie w Rosji wydało mi się o wiele 

gorsze, nieznośniejsze,  piekielniejsze, 
— niż mogłem sobie wyobrazić. Aby więc 

odrysować ciężar życia w Bolszewji, 
„ zupełnie jest niepotrzebne uciekać się 

do przesady, trzebą tylko dokładnie, 
Precyzyjnie odrysować właściwy obraz 

_ stosunków. Przesada,b laga, kłamstwo. 
SĄ tąkże szkodliwe bo przeinaczają, a 

CZĘStO zmniejszają nam niebezpieczeń- 
stwo, tkwiące w bólszewiźmie. | 

Odrazu więc zacytuję dwa trafare- 
towce przykłady nieprawdy, które czę- 
sto się opowiada o Bolszewji, a więc: 

się p wyjątkowej, 
nieludzkiej rozpuście erotycznej, któ- 
ra panuje w Bolszewji — To abso- 

- lutna nieprawda. 
_2 )opowiaąda się chętnie, że robot- 

+ jest wyzyskiwany przez „ko- 
8 misarzy“. Robotnik gtoduje, a „komi- 
_ sarze" piją szampan, — To nieprawda. 

й Robotnik żyje gorzej niż robotnik 
_ w Polsce nie mówiąc o Anglji, o Niem- 
„czech etc. Stwierdziłem, że zecer na 
| linotypie w Moskwie żyje nieskończe- 

_ nie, bezporównania gorzej niż; ze- 
/ cer ma linotypie w Wilnie. Ale 

robotnik w Rosji żyje lepiej niż inne 
warstwy społeczne, jest stosunkowo 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
A pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 

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

  

bardziej uprzywilejowany, niż urzęd- 

nik sowiecki (sowieckij służaszczyj). 

Robotnik dobrze żyjący u nas stoi je- 

dnak na najniższym szczeblu drabiny 

społecznej. Robotnik w Sowdepji, które 
go ubranie, jedzenie, mieszkanie, cho- 

roba, urodziny i śmierć podlega kosz- 

marnym warunkom życia ogólnosowiec 

kiego, jednak materjalnie prawie, a psy 

chologicznie bezwarunkowo, stoi na 

najwyższym szczeblu drabiny społecz- 

nej w tem państwie, które stoi na gło- 
wie. ‚ 

Zanim jednak przejdę do prostowa- 
nia naszej o bolszewikach blagi, mu- 

szę powiedzieć, że ich blaga, ich kłam 

stwa mówione o nas, przechodzą wszel 

kie możliwe granice. Nie można po- 
wiedzieć, że są monstrualne, potworne, 

nałeży mówić, że są humorystyczne. 
Tak np. w oficjalnie wydawanym 

(wszystko jest zresztą oficjalnie wyda- 

wane) zbiorku charakterystyk cudzo- - 

ziemców, pisze się o Piłsudskim, że pra 
wdopodobnie służyiby on chętnie Ca- 
rowi, lecz obraził się na Cara za to, że” 

nie zatwierdził mu 'tytułu. książęcego, 

da którego rodzina Piłsudskich preten- 

dowała. Na każdym rogu można spot- 

kać tablice statystyczne, przedstawia- 

jące, jak źle, jak strasznie żyje czło- 
wiek w ustroju kapitalistycznym. Zwła 

szcza cieszą się bolszewicy z liczby 

bezsobotnych we wszystkich państ- 

wach. Gdy się zaś młodzieńcowi bol- 
szewickiemu powie, że bezrobotny w 

Anglji żyje napewno nie gorzej, niż 

precujący robotnik w Bolszewji, to 
ten się śmieje j patrzy ci w oczy z głę- 

bokiem i bezwzględnie szczerem prze- 

konaniem, że rozmawia z bezczelnym 
łgarzem. 

Dziwne społeczeństwo zahypnoty- 
zowane, zsolidaryzowane w kłamaniu 

w oczy cudzoziemcom, w kłamaniu 
naiwnem, rozbrajającem, tak że się cza 

sami myśli, że doprawdy ma się do 

czynienia z jakimś obłędem masowym. 

« naprzykład jadę w jednym prze- 
działe z jakimś starszym panem, inży- 
nierem, który jest entuzjastą  bolsze- 

wizmu. Zadaję mu pytanie, które dość 

często zadawałem w Bolszewiji. 

—,„Czemu Pan przypisuje tą szaloną 
dysproporcję, która zachodzi pomiędzy 
cyframi wygłaszanemi przez Panów o 
postępach  piatiletki, a tem, że prze- 
cież u was niczego absolutnie nie- 

ma?“ 

Słyszałem potem interesujące ob- 
jaśnienia na ten temat. Ten inżynier je- 
dnak zdumiał mnie swoją odpowie- 
dzią: 

-- „Konsumcją naszych warstw. 
Przed wojną konsumowała u nas tyl- 

ko wyższa klasa społeczna. Teraz Pan 

pojedzie na wieś i zobaczy Pan na 

naszych włościankach jedwabne poń- 
czochy*. 

"Na wsi byłem przedtem i potem i 
w sóżnych miejscach. Oczywiście ni- 
gdzie nie widziałem jedwabnych poń- 
czóch. Widziałem natomiast artystkę 
Teatru Małego w onuczkach. Nietylko 
jedwabne, lecz wogóle jakiekolwiek 
pończochy do europejskich podobne 
stanowią w Rosji zupełną rzadkość, 
zupełny wyjątek. Kobiety, które w te- 
atrze się widzi w pończochach o euro- 
pejskim wyglądzie, siadają później na 
'krzesłą i na górę przywdziewają ko- 
smate pończoszyska sowieckie, aby ta- 

kiej nadzwyczajności na ulicy nie za- 
plamić. 

Oczywiście nikt nie będzie twier- 

dził, że warunek społecznego SZCczę- 

ścia polega na tem, aby na ulicach 

widać było kobiety w -jedwabnych poń 
czachach. Lecz dlaczego na tym punk- 
cie to społeczeństwo tak blaguje? Oto 
widziałem film p.t. „Okruch Cesarst- 
wa“. Fabula filmu polega na tem, że 
jakiś osobnik zwarjował podczas woj- 
ny, ocknął się dopiero w którymś ro- 
ku istnienia państwa socjalistycznego. 
Idzie więc ulicami Petersburga i nie 
poznaje miasta. Tam gdzie były marne 

   

  

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Butet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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lepianki — widzi olbrzymie domy. No- 
bene nowe domy pokazywane w tym 

filmie stoją wcale nie w... Leningra- 

dzie, lecz w Charkowie. Po drugie, 

nievątpliwie bolszewicy dużo domów 

pobudowali w. dzielnicy robotniczej 
Petersburga, lecz za to centrum mia- 

'sta świeci walącemi się kamienicami— 

po-trzecie, nigdzie w Rosji niema pu- 

bliczności tak ubranej, jak ta, którą 

ogiada na ulicy i w tramwaju bohater 
tego filmu. Między innemi w tym obra- 

zie kinowym wszystkie kobiety znów 

szą te nieszczęsne pończochy  ied- 
wabne. 

Siedziałem w tem kinie, i nie mo- 

głem wyjść z podziwu. Przecież na to 
patrzyła publiczność moskiewska, któ- 

ra przecież życie swoje zna i widzi, że 

obraz jest humorystycznie do prawdy 

niepodobny. Jakaż tu hypnoza działa i 

na autorów filmu i na publiczność? 

Wracam jednak do prostowań na- 

szych błędnych o Bolszewji wyobra- 
żeń. Zacznijmy od rozpusty erotycznej. 

Uważam, conajmniej za grubą prze- 

sadę twierdzenie: w Rosji panuje roz- 

pusta. Prawda, prawo nie stawia żad- 

nych ograniczeń rozwodowi i rozwody 
są © wiele częstsze niż w naszych spo- 

łeczeństwach. Zdarza się, że rozwie- 

dzicne małżeństwo pozostaje w tym 

samym pokoju, bo prawo przyznaje ka- 
żdemiu tylko 6 kw. m. mieszkania (w 

niektórych miastach więcej) a znależć 

nowe locum jest trudno. Kwestja ali- 

mentów jest przeprowadzana 

rygorystycznie, zabezpiecza  kobie- 
Cie alimenty także w tym wypadku, 
gdv ona sama nie wie, kto jest ojcem 

dziecka. 3 
Należy jednak zaznaczyć, že propa- 

ganda bolszewicka, teatr, kino najwy- 

raźniej się zwraca przeciwko częstym 
rozwodom. Ludzie często się rozwe- 
dzący są wyśmiewani, ośmieszani, po- 

dobnie jak ci „letuni“ i „letunki“ —- 

„łatacze" i „Jataczki t.j. robotnicy i ro- 

  

WCZORAJSZE DEBATY GENEWSKIE 
Dyskusja nad sprawami gospodarczemi 

_ GENEWA. (PAT). — Szwajcarska Agen 
cja Tetegraficzna poda Na odbytem we 
wtorek po południu posiedzenii: | komitetu 
studiów nad unją europejską, prowadzono w 
dalszym ciągu skie nad sprawami go- 
spodarczemi, Minister spraw zagranicznych 
Danj; Munch wypowiedział się zdecydowa- 
nie za stosowaniem — sprawniejszej polityki 
gospodarczej oraz domagał się, ażeby nie u- 
znaro za regułę wyrażania zgody na wyjąt 
kowe odstępstwa od klauzul największego 
uprzywilejowania przez wprowadzanie ceł 
preferencyjnych. Byłoby wskazanem utwo- 

bardzo, 

botuice, które chcą często zmieniać fa- 

bryki. W filmie, e którym już wspomi- 
nałem, „Okruch Cesarstwa' ów ocknię- 

ty z warjacji po wielu latach ro- 

botnvik odnajduje swoją żonę, już jako 

żonę nowego człowieka. Ten nowy 

mąż jest dla niej zły, bije ją i maltretu- 

je. Żona kocha starego męża. Jednak 

stary mąż jej nie zabiera do siebie, aby 

nie zrywać sowieckiego małżeństwa. 

Patrzy tylko na maltretowanie swej żo 
hy przez nowego męża, zaciska pięś- 

cie, lecz potem przed oczami staje mu 

zjawa „socjalistycznej rozbudowy” — 

wzdycha ciężko, lecz z jasnemi oczami 

idzie do pracy. 

W tym obrazie widzimy więc trak- 

towanie małżeństwa omal że nie kato- 

liczie. Ideał nienaruszalności małżeńst- 

wa nawet gdy połączone one jest 
z ciężarami. — Nie mam bynajmniej 
zamiaru utrzymywać, że tego rodzaju 

obrazek może powstrzymać jakąkol- 

wiek kłótliwą pare od udania się do 

Zaksu (urząd stanu cywilnego) i 

iejestrowania tam rozwodu. Lecz cie- 

kawe jest, że ideologja bolszewicka 

bynajmniej do rozwodów nie zachęca. 
Inaczej jest w Kemalistycznej nowej 
Turcji. 

Kwestja spędzania płodu jest roz- 

wiazana radykalnie. Tutaj więc zacho- 
dzi wielka różnica pomiędzy moralnoś- 

cią bolszewicką, a katolicką. Porów- 

nując jednak społeczeństwo bolszewic 

kie do wszystkich społeczeństw nie - 

belszewickich, pamiętajmy. że o ile 

starowisko Kościoła naszego jest dog= 
matycznie konsekwentne i jasne, o tyle 
stanowisko wyznań protestanckich, a 
międży innemi Kościoła anglikańskie- 

go w tej sprawie wcale tak wyraźne nie 
jest. Nie tu więc należy szukać tej ce- 

chv, któraby pozwalała nam mówić o 

różnicy pomiędzy naszym światem, a 

ich światem. Zresztą skoro mówimy o 

sprawach spędzania płodu, nie mówmy 

żbvt głośno, aby się nam nie przypom- 

rzerie międzynarodowej kontroli, któraby 
czuwała nad działaniem ceł preferencyjnych, 

Z kolei zabrał głos minister Henderson, 
wygłaszając dłuższe przemówienie, w któ- 
1em zajął stanowisko w sprawie kryzysu 
gospodarczego. Mówca zwrócił się szcze- 
gólnie ostro przeciwko nacjonalizmowi gos- 

darczemu, który jest główną przyczyną о- 
Bieco kryzysu. Odpowiadając na wywody 
Litwinowa, Henderson stwierdził stanowczo. 
że riema mowy 0 żadnych wojennych za- 
miarech w stosunku do Związku Sowieckie- 
go. Poryuszając zagadnienie odszkodowań, 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA ZALESKIEGO 
‚ , GENEWA. (PAT). — Na poj 

pejskiej minister Zaleski wygłosił 
ludniówem posiedzeniu komisji studjów unji euro 

luższe przemówienie, z którego Seniai główniej- 

Ce Wieki 1 moich przedmówców — mówił minister — stwierdziło, że dotychczasowe 
wysiłki Ligi w dziedzinie gospodarczej nie przyniosły pożądanych skutków. Ocena po- 
wyższa posiada niewątpliwie w pewnej mierze swe uzasadnienie. Nie należy jednak wy- 
ciągać z doświadczeń dotychczasowych wniosków zbyt pesymistycznych na przyszłość. 
Raczej należy starannie zbadać, jakie są głębsze przyczyny niepowodzeń dotychczaso- 
wych prac. 
zbyt jednostronnem nastawieniu prac 

czynę kryzysu gospo 
prūuktow Lo ina o owych. 
liz:'cji albo Go iżenia barjer celnych. 

ydaje mi się, że należy widzieć główną 
ekonor'icznych 

darczego uważano turaj zb! 
jestem ialek od niedoceni 

rzyczynę tego stanu rzeczy w 
igi Narodów, Za główną przy. 

jos poziom ochrony celnej 
ania akcji, zmierzającej do stabi- 

Przedstawiciele rolniczych państw europejskich — mówi dalej minister —. odda- 
wqa zwrócili uwagę na to, że kryzys ekonomiczny. nie może być skutecznie zwalczany, 
o ile nie będzie się w należyty 
— Następnie minister zaznacza, że 

blem: s jów rolniczych i 

Nie i wiazuj przem етсу { па ując do © 
ne wynikającemi z istnienia licznych 
żywić gorącą s tję dla idei porozumena weterynaryjneg: 

ia skoBÓ «skutków tych granic w stosunku do obrotu o w 
artyl produkcji zwierzęcej 

w ZE 

wydz zi nieporozumień Litwo na temat ro'i, jaką Z 

sposób uwzględniało żywotnych interesów tych krajów. 
zai 7 o od niedawna zwrócono m R 

y DEE przystąpiono Wi о 
Б'я›яыу minister 0 trudnościach, czynionych S aoendažaa | tranzytowi 

h przez terytorja niekiórych państw, Ma tu oczywiście mini ь 
\з'епін Curtiusa mówi: jeżeli ktoś ubolewa nad trud- 

owania. 
oduktów ho- 
er na myśli 

anit celnych, to powinien, zdaje mi się, 
 welerynaryjiega, sjło da ścodka bardzo 

bak Zaleski, nawiązując do deklaracji przedstawiciela 
: Deklarac ja p. Litwinowa może usunąć 
włązek Sowietów odgrywa obecnie i zamierza 

da gaać w przyszłośc w światowyr systemie gospodarczym. Rezerwując dla mo 
du wypowiedzenia się w odpowirdnin: momencie na temat Ps ks Ta czech 

dy sformułowane w. 
nomiczną między Z 
że stanowisko jakie 7 
warcie układu © unji 
wróci do swego kra 
giej koalicji przeciwko 
surdalne i pozba wszelkich podstaw, 

przez delegata sowiecki ego, cłsciałbym już teraz stwierdzić, że zasa- 
ówieniu Litwinowa pozwałają przewid 

„Sowietów a mnem* krajami europejskiemi. 
zajmie delegacja sowiecka ne konierencji londyńskiej, ułatwi za- 

' mi ai Pe 
u z przekonzniem, że ie nie otowu 

Związkowi Sowietów i że adac pogł 

współpracę eko- 
am nadzieję, 

onany — mówił minister — że Litwinow 
się żaden plan WrG- 
wą ten temat są ab- 

Kiedy nastąpi decyzja Trybunału) 
BERLIN, (PAT). — Biuro Volffa donośi, że genewskie koła 

decyzji Trybanału Międzynarodowego w. SAME niemiecko- austrjackie; 
wą sesją Rady Ligi. Wedtug opinji miarodajnych k ak przed wrześnio 

wie. obecne stanowisko Rady Ligi Narodów w sprawie unji 
Austrją nie 
nio- europe, 

sg ujemnie na p zyszie POKORA gospodarcze z państwami „wschod- 

poinformowane Ocze- 
unji cel- 
w Gene- 

celnej między Niemcami i 

` 
, 

za-. 

  

na czo wybór przyjął, zawiadamiając, że 

dczącym komitetu. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — e jaźwinskiego. . 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. . 
N. ŚWIĘCIANY — Ksi ia T-wa „Ruch“. : 
OSZMIANA -— Ksiegarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia  Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicze 13 

STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ST. SWIĘCIANY — uł. Rynek $ — N. Tarasiejski, 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F. jiczewswe | 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

zuk, 
K. Malinowskiego. 

Ruch“. 

  

tekstem 15 gr. Komunikaty eraz 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
BRAIT di DA 

niały te stronicy ewangelji, które piszą racku odpowiedź na'pytanie dlaczego 
o faryzeuszach. zamyka w obrazku, jak mu w paryskim: 

Rozpustą we właściwem tego sło- domu publicznym pokazywano miłość 

wa znaczeniu, nazywamy rozwiązłość kobiety z psem. - * 

„obyczajów, ekscesy seksualne i t. d. A oto cytaty jednego z najbardziej 

Otóż prostytucji w Rosji sowieckiej utałentowanych przedstawicieli myśli 

niema — a jeśli gdzieś się tuła i kryje, bolszewickiej p. Łunaczarskiego: „Ni- | 

to jednak mowy niema o prostytucji „gdzie tak dobrze nie demaskuje -sie- - 

tak jawnej, widocznej, jak nietylko w „bie świat burżuazyjny, jak w dan-- 
Paryżu, Berlinie, Warszawie, lecz w „cing-room. Ten drewniany, martwy , 

Londynie. Pozatem całe nastawienie „rytm jazz-bandu i wrzaski saksofonów 

aparatu państwowego skierowane jest „te szarpania i dryganie, jakieś nieo- 

na walkę z jakąkolwiek bądź podnie- „byczajne dreszcze tej gęstwy  ludz- 
ta erotyczną. istnieje w Moskwie Mu- „kiej, gdzie nikt się nie uśmiechnie po- - 

sic-hall, lecz baletnice są tam ubrane „prostu, po-ludzku, świeżo i przyzwo- 

od stóp do głowy. O zakazie śpiewa- „icie. Kobiety namalowane, twarze ich 

nia i grania romansów cygańskich ze „Są podobne do kolorowych masek. 

względu na to, że uznano, że są eroty- „Mceżna pomyśleć, że ci wszyscy lu- 
cznie podniecające, już wspominałem. „dzie najęci są po to, aby nogami mie- | 
Tańce są zakazane, młodzież kcmuni- „sič jakieś ciasto. I całem zajęcie dy= 

styczna może tańczyć tańce przyzwo- „ryguje jakiś negr małpopodobny. Na 

ite, — tańce tańczone u nas na balach „jego znak całe stado zatrzymuje się, | 

towarzyskich są tam traktowane na „lub zaczyna znów podskakiwać i dry- * 
równi z prostytucją. „gać nogami. 1 gdy po przygląd- 

Łatwość zawiązywania stosunków „nięciu się temu balowi kapitalistycz- 

seksualnych! — Skąd ta łatwość ma „lego szatana, wychodzicie na ulicę, | 

być większa niż w Europie? Przeciw- „to widzicie wszędzie kawały takiej sa 
nic— -powszechna bieda, nędza, stanie „mej istoty współczesnej epoki. Dusza 

ciągle w kolejkach (a raczej kilometro „jest wyrwana z tych ludzi. W nich | 
wych kolejach) po wszystko, złe od- „niema pewności co do dnia jutrzejsze- 

żywianie — wszystko to są momenty „go. Foxtrott siedzi u nich W nerwach | 
odsuwające, powstrzymujące życie od „i mięśniach”. : : 2 
wchodzenia pod znak wybujałego e- W metodzie obrzydzania świata ka- 
rotyzmit. pitalistycznego Łnaczarski zapomina | 

Pozatem chciałbym tą sprawę ująć się do tego stopnia, że używa wyra- | 
głębiej i zastanowić się trochę nad tem zów szatan i dusza. Czy jednak czyta- 

co wyżej powiedziałem. na „purytań- Jąc in ustęp żyda - bolszewika wyraz | 
skim'* kierunku ideologji bolszewickiej po wyrazie nie konstatujemy niemał | 
w stosiiniku do podniet erotycznych. ze sirachem, że budzą się w nas nie- | 
Gdy się tam ilustruje burżuazyjna Eu- prawdopodobne jakieś asosjacje z.... > 
ropę, chętnie się ja ubiera w kokoci Quo Vadis. Każdy, kto przebywał w 

negliż. Panait Istrati, właściwie komu- Boiszewji, musi przyznać, że repulsje 4 

nista, ńapisał trzy tomy anty-sowiec- do świata kapitalistycznego są tant 

kiej propagandy. Nazwany został przez wiazane i ubierane w repulsje do roz-. | 
komunistów oszczercą. A jednak Pa- pasania erotyczno - płciowego świata | 

nart Istrati oświadcza, że mimo wszyst kapitafistycznego. 2 
kich okropności , woli świat sowietów, Doprawdy przymkuijmy oczy i 

niż swiat burżuazji i zupełnie po lite- przypomnijmy sobie Pompeę. Ten cud- 4 
: : ny okaz kultury, która doszła do prze- 

sytu, do niepokojącego dobrobytu, dó 

wspaniałego bogactwa. Nie można s0- | 

bie przypomnieć Pompei bez oznak. 0- 

byczajowego zepsucia, bez tych nie- | 

przyzwoitych części ciała ludzkiego, | 
które tam zdobią każde mieszkanie, | 
jako fresk, czy gzyms, jako znak | 
szczęścia nazewątrz, jako bibelot, czy - 

byłyby gotowe płacić z nadwyżki produkcji 101% klejnot, zawieszony tia kobiecych | 
towarów, natomiast państwa wierzycielskie piersiach. I na tle tego dobrobytu, wy-- 

ej» db doi ana as sokiej cywilizacji intelektualnej — | 
przyszło chrześcijaństwo, niosące o0b- nia sytuacji. Mówca apelował w wymownych 

słowach do zebranych mężów stanu, zazna rzydzenie i pogardę do zepsucia oby- | PY A 
Porównanie bolszewizmu . 

czając, że hasłem ściślejszej gospodarczej A 
ODA musi być zdłtedłe lowę sta- CZAjowego. 

wek celnych oraz zniesienie zakazów h ijań i į je. 3 
wozu. Na koniec Henderson ans z chrześcijaństwem jest dla nas świę- | 
tworzenie złożonego z 13 członków komitetu tokradztwem, dla bolszewików bezczel | 
któryby się zebrał natychmiast, aby о йе 1 stwem. ujemy: wy- | możności już jutro lub pojstrze rozważyć wy оо rasos TSS Porównujemy wiej 
łonicne w czasie dyskusji zalecenia i powziąć Żyny uduchowienia z padołem mater- | decyzję w sprawie nadania im dalszego bie- jalizmu. Porównujemy ducha z ma- | 

"terjalistyczną doktryną Marxa. Wrócę 
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Hencerson zaznaczył, że państwa płatnicze 

gn, 

MIN. HENDERSON PRZEWODNICZĄ do tego tematu--muszę do niego wró- | 
CYM KONFERENCJI ROZBROJENIO- cjć, bo rozpiętość, która leży pomiędzy 

J : . chrześcijańskim krzyżem a bolszewic- | 
^ GENEWA: > Po AE ką gwiazdą stanowi oś walki ideowej, - 
omisji studjów zebrała się Rada Ligi Wazża iz PiE cą PRE 

Narodów powołując jednogłośnie an- a A 0 ® к:а 
gielskiego ministra spraw  zagranicz- | ‹ i НЕ * BE BEPOPIRAA 
nych Hendersona na stanowisko prze- tuje tą analogję, że świat antyczny łą- | 
wodniczącego konierencji rozbrojenio- czył bogactwo i zepsucie obyczajowe, 
wej. której obrady rozpoczną się w podobnie jak dziś propagatorowie bol. 
lutym 1932 roku. Henderson zasadni- szcyjzmu łączą atak na burżuazję z 

obrazami nieobyczajowości erotycznej | 
ej burżuazji. Cat. RS о% 

  

  

  

musi otrzymać aprobatę rządu angiel- 
skiego. ? 

MOTTA NA CZELE SPECJALNEGO : 
KOMITETU Zdarzyło mi się słyszeć od 

; : jestem człowiekiem całkowicie przesiąknię- | GENEWA. (PAT). — W dalszym ciągu *° End ae dyskusji, aiskiai > komis; studjów nad tym wpływami rosyjskiemi. l'w „Myśli Na- | 
unja europejską zabrał głos Kai er Benesz, rodowej“ byl taki artykt! „Mocarstwowošė | 
który zajął wobec unji celnej stanowisko po na bolalajce“ į pisał tak p. M. K. Morawski 

ścone do a a Е .5 z to stwierdzić sam Stanisław Stroń- 
cuskim wypowiedzieli się także przedstawi- a 4 AR ži 
ciele Grecji, Rumunji i Jugosławii. — Na Tyvinczasem, w „Corriere della Sera*, w | 
tem zakończono og: debatę. jednym z największych organów . politycz- * 

jednomyślnie nych Włoch spotykam taką charakterysty- 

  

  

ъ 

rodaków, że | 

lą 
Z kolei komisja yięła 

angielski wniasek w = awie utworzenia spe „je й 
cjalrego komitetu z ta jedynie zmianą, że K€ swojej osoby: ю 
пт!язібц*“\чу!кап«‘›е' 17 ai ed '— „Mackiewicz — jedna z umygłowości 
jące stwa wy: 'Ow: do komi najbardziej łaciński isiejszej | i Kaca Ware, Aretrja: Bele jbardziej łacińskich w dzisiejszej Polsce 

gia, Anglja, Francja „Hiszpania, Turcja, Gre- 
cja, Węgry, Italja, Polska Rumunja Szwaj- 
carja. Czechosłowacja, Rosja Sowiecka Jugo- 
slawja i Szwecja. й : 
Na wniosek Brianda komisja wybrała wśród 
Po oklasków radcę związkowego 

oi 'Szwajcarji, przewod 

Jakto, krzyknął Kiryło, to śmiałbyś hultaju 
Zrać się lepiej na łowach Z r 

! ju, 
Niźli ja Kużodusin, carski jegermajster, 

Niechajże nas rozsądzi zaraz policmajster! ttę, przedstawiciela 
St. M. : ,
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z rokiem 1929. 

У 

PO ZLOCIE 5.M.P. ZWIĄZKU WILEŃSKIEGO 
(NIEKTÓRE PRZYCZYNKI ! 

li Zlot SMP z terenu Związku wi- 
leńskiego . który się odbył w Wilnie 
w dniach 8, 9, 10i 11 maja r. b., był 
ważiym wypadkiem na polu pracy 
społecznej w naszych wsiach, mia- 
steczkach i miastach. 

Dlatege zwrócił na siebie uwagę 
całego społeczeństwa i władz. 

Ć stronie formalnej Zlotu pisaliśmy 
Teraz chodziłoby o utrwalenie pew- 
nych momentów rzeczowych rezolu- 
cyj, uchwał, oraz innych mających 
istotne znaczenie przyczynków.  * 

* * 

Jednym z takich  przyczynków 
jest bezsprzecznie bardzo ciekawe i 
sympatyczne dla SMP przemówienie 
woiewody wileńskiego p. Stefana Kir 
iikfisa. Na zebraniu zlotowem dn. 8 V 
r. b. p. wojewoda powitał Zlot mniej 
więcej w te słowa:: Gdy powitał 
Was Wasz opiekun duchowy, kie- 
cerównik jE. ks. arcybiskup metropo 
lita złem byłoby, gdyby życzeń swo- 
ich nie wyraził Wam na ziemi wileń- 
skiei przedstawiciel Rządu Rzeczypos 
poł'tej. — wojewoda wileński. 

Tem chętniejszem witam Was ser- 
ćem, iż widzę w Was organizację, któ 
ra nod sztandarami swemi skupia naj- 
piękniejsze myśli i ideały. 

Jesteście na naszym terenie najlicz 
nieiszą organizacją i wierzę, że gdy 
przyjdzie czas, że my starzy będziemy 
już musieli ustąpić, wy podejmiecie 
trud budowania mocarstwowej potęgi 
Polski. 

Przemówienie p. wojewody wywar 
ło bardzo silne wrażenie na wszy- 
stkich zebranych, zwłaszcza na przed- 
stawicielach Patronatów SMP z pro- 
wincji wileńskiej. 

* 

* 

* 

Na temże zebraniu zlotowem na 
uroczystej akademji została zgłoszo- 
na i wśród niemilknących braw przy- 
jęta bardzo. charakterystyczna rezolu- 
cja. 

Tekst jej podajemy: 

Drugi zlot Stowarzyszeń Młodzieży Pól- 
skiej Związku Wileńskiego zebrany w Wil- 
mie w dniu 8 maja 1931 roku w ilości dwa 
tysiecy druchen i druhów (ściśle 2760) re 
prezentujących około dziesięciu członków 
Srow. Mt, Pol. z terenu Związku wileńskie- 
go „stwierdza, i: 

1) Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej ja 
ko organizacja wychowawcza, caloksztait 
wychowania człowieka i obywatela na zasa 
dach wiary i moralności katolickiej opierają 
i opierać będą. 

Drogowskazem dła was w pracy wycho- 
wawczej jest encyklika Ojca św. Piusa 
XI o chrześcijańskiem wychowaniu młodzie- 
ży, ściśle rozgraniczająca wpływ rodziny, 
kościoła i państwa. 

2) Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, 
uznane za organiazcje Akcji Katolickiej, są 
armją, w karnych szeregach walczącą o od 
danie Polski Chrystusowi we wszystkich 
przejawach życia prywatnego i publicznego, 

3) Stowarzyszeni a Młodziezy Polskiej 
jaxo organizacja Akcji Katolickiej, stały, sto 
ja i stać będą poza i ponad jakiemikolwiek 
partjami politycznemi. 

4) Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, 
jako organizacja na terenie północno - 
«=chodnim ziem Rzeczypospolitej, w prze- 
ciagu sześciu lat stworzyły nietylko karne 
szeregi organizacyjne, lecz także są czynni- 
*kicm państwowo - twórczym, gdyż wycho 
wują młodzież pozaszkolną wszechstronnie, 
a więc w dziedzinie organizacyjnej, kultural 
no - oświatowej, przysposobienia zawodo- 
wego, zwłaszcza rolniczego, wychowania fi 
zyczrego, oraz przysposobienia wojskowe- 
go 

* 

  

5) Stowarzyszenia Młodzieży  Połskiej 
w rodziennej swej pracy doznają licznych 
trudności wynikających już to z charakteru 
zierr naszych, już to ze strony ludzi złej 
wci jak również ze strony niektórych 
wpływowych czynników, niedoceniających 
naszej pracy w całokształcie jej zadań. 

Il Ziot Stowarzvszeń Młodzieży Polskiej 
z zadowoleniem stwierdza, iż mimo tych 
nairożnorodniejszych trudności, występują- 
cych jaskrawie w r. 1930, nietylko twórcza 
praca Stowarzysz. Młodz, Polskiej nie osła- 
lła, lecz odrowroinie — wzmocniła się, 
spotęgowała i wzrosła, 0 czem najlepiej 
świadczy liczebny wzrost członków o 50 
proc. większy, w roku 1930 w porównaniu 

    

Il Złot Stowarzyszeń Młodzieży — Ро!- 
skiej biorąc wszystko powyższe pod uwagę, 
wzywa wszystkie SMP Związku do tem e- 
nerzicznieiszej i owocniejszej pracy, a mło- 
dzież pozaszkolną dotychczas w SMP nie - 
zrzeszoną, do wspólnego z nami wysiłku w 
naszych szeregach, świadomi będąc tego, 
że: Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? 
— ON jest najwyższą siłą!”. 

* * * 

W drugim dniu II Zlotu SMP wszy 
scy brali udział, jako Sekcia Młodzie- 
ży Pozaszkolnej I Archidiecezjalnego 
Kongresu Eucharystycznego. 

Po płomiennych referatach przed- 

   

DOKUMENTY) 

stiwicieli Stow. Mł. Polsk. .„Odrodze 

nie* przyjęto następujące rezolucje: 

Rezołucje, wynikające z I referatu 

„Znaczenie Eucharystji w wychowaniu 
i życiu młodzieży”, 

Zebrana na Kongresie Eucharystycznym 

w Wilnie młodzież pozaszkolna, skupiona wi 

Stowe zeniach Młodzieży Polskiej , świa 

dema ych celów i zadań stwierdza: | 

1) Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 

jako urganizacji Akcji Katolickiej, dają wła 

ściwę gwarancję, że one wychowują peł- 
nego człowieka. Я к 

2; Do wychowania tej pełni człowieczeń 

stwa niezbędny jest wielki ideał, który po- 

dusze młodzieży i poprowadzi je ku 

słońcu prawdy odwiecznej. 
3» Ideałem tym  Stowarzysz 

dzieży Polskiej uznają żywego w Euchary- 

Chrystusa Pana, który jest dla nas Dro- 

ą, Prawdę i Żywotem. 
Dlatego też, skupiona w Stowarzysze- 

niach Młodzieży Polskiej młodzie 

szkołsa męska i żeńska oświadcza, iż: 

1) Niema prawdziwego chrześcijańs 

* katolickiego wychowania w SMP 

-vchłaniania w siebie Mocy Bożej przez Eu- 

charystję. 
2) ai asi Młodzieży Polskiej 

winny ustawicznie, w okresie kształtowania 

się charakterów czerpać Moc Bożą, zagrze- 

wać do tej akcji swych członków, a przez 

to tworzyć właściwe dla wychowania kato- 

„ickiego Środowisko, opromienionć: blaskiem 

Eucharystii. й 

3) MW tym ce!u zebrana młodzież poza- 

szkolna na Archidiecezjalnym Kongresie Eu- 

charystycznymm postanawia, iż będzie dą- 

żyć, by: 
1. We 

      

      

   

  

   

   

    

     

    
  

  

wszystkich | Stowarzyszeniach 

Młodzieży Polskiej męskiej i: żeńskiej powsta 

ły wewnątrz organizacji Koła Eucharystycz- 

ne. 
2, We wszystkich Stowarzyszeniach Mło 

dzieży Polskiej zaprowadzono prenumeratę 

pism eucharystycznych. Ne) я 

3. Jednocześnie zebrani na Archidiecezjal 

nym Kongresie Eucharystycznym w Wilnie 

wzywają wszystką młodzież pozaszkolną do 

skiipiania się w szeregi Stowarzyszeń Mło 

dzieży Polskiej, jako organ'zacji wychowaw 

czej o zasadach akcji katolickiej stojącej po 

nad poza wszełkiem: partjami polityczne- 

mi. 
Rezolucje, wynikające z II referatu. 

„Młodzież skupiona około Eucharystji — 

to zadatek wielkości Narodu i Państwa". 
Zebrana na Archidiecezjalnym Kongresie 

Eucharystycznym w Wilnie młodzież 

szkolna zarówno inęska, jak i żeńska, sku- 

piona w Stowarzyszeniach Młodzieży Pol- 

skiej, świadoma tego, iż celem  Stowarzy- 

szeń Młodzieży Polskiej jest wyrobienie 

swych członków na światłych, dzielnych i 

czynnych członków społeczeństwa, przeję- 

tych duchem katolicyzmu i polskim, wzywa 

" "wszystkich swych 'rówieśników z terenu 

Archidizcezji Wileńskiej do wytrwałej pracy 

dla prawdziwej wiełkości Narodu i Pań- 
stwa, przez nieustanny kułt Najświętszego 

Saleramentu zarówno w  Stowarzyszeniach 
Młedzieżv Polskiej, jak i w innvch organiza- 

cjach młodzieży _ pozaszkolnej, stojących 

twardo na gruncie zasad chrześcijańskich i 

katclickich. 

   

   

      

+ * 

W dniu 10 maja r. b. jako w trze- 
ci dzień II Zlotu SMP, odbyły się dwa 
Zjazdy Delegowanych SMP męskich i 

żeńskich, otwarcie których nastąpiło w 

Sali Śniadeckich USB. Każdy Zjazd 

Delegowanych ma ogromne znaczenie 

organizacyjne, gdyż na nich delegaci 
poszczególnych SMP wyrażają nietyl- 
ko swe pragnienia, życzenia, postula- 
ty. lecz nadają także kierunek pracy 
na najbliższy rok, po stwierdzeniu bo 
lączek i niedomagań. 

VI Zjazd Delegowanych SMP po- 
wziął szereg uchwał. Niektóre z nich, 

iako bardziej charakterystyczne, poda- 

jemy:. 

UCHWAŁA W SPRAWIE AKCJI 
W.F. I P.W. W SMP. 

VI Zjazd Delegowanych SMP stwierdza 
/ uboiewaniem, iż zdpowiedziałne czynniki 
nietytko nie doceniają pracy SMP, działu 
DW i WF, lecz sa objawy tainowania tej 
precy. Odpowiednie czynniki niezawsze sto 
ją na wysokości swego zadania w stosunku: 
do SMP, Wobec tego — Zjazd Delegowa- 

vvch stwierdza iż sposoby tamowania pra- 
cy w SMP przez odpowiedzialne czynniki 
szkodzą samej idei PW, a dobro Państwa 
Polskiego wymaga ogarnięcia tą ideą jak - 
najszerszych warstw obywate!i. Wobec po- 
wyższego VI Zjazd Delegowanych jaknaj- 
kategoryczniej protestuje przeciwko próbom 
uszcz'plenia PW w ŚMP i ze swej strony 
oświadcza, iż wszelkiemi siłami dążyć bę- 
dzie do tegc, bv w pracy dła zapewnienia 
obronności granic naszej Ojczyzny  wszy- 
stkie SMP stanęły w pierwszych Jej obroń- 
ców: szeregach 

* 

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSPO- 
SOBIENIA ROLNICZEGO 

VI Zjazd Delegowanych SMP ,docenia- 
jąc znaczenie podniesienia kultury rolnej na 
wvższy poziom w kraju przez powszechne 
nauczanie rolnictwa, skieruje swoje wysiłki 
do krzewienia zamiłowania do przysposobie 
nia rolniczego wśród  najszerszych warstw 
młodzieży stowarzyszeniowej : 

Łącznie z tem, Zjazd stwierdzając z za- 
dowołeniem  przodująca rolę SMP w akcji 

* 

    

эК МОО 

Wyróżnienie wileńskiego uczonego 
prof. Wł. Zawadzkiego 

Frzed kilku dniami otrzymano w Wiinie wiadomość, że na zebraniu or- 
ganizacyjiem międzynarodowego zw *ązku ekonomistów - teoretyków pod 
uazwą „The Econometric Socety““. które się odbyło w Clevland (Stany Zjed- 
uoczene A.P.), do Rady tego T-wa został zaocznie wybrany prof. Władysław 
Zawadzki. 

The Econometric Society jest międzynarodowem towarzystwem dla ba- 
aań teoretyczno - ekonomicznych w związku z badaniami 
oraz matematycznemi. T-wo jest pomyślane jako rodzaj 

statystycznemi 
Międzynarodowej 

kademji Teorji Ekonomji. Na członka T-wa nie można się zapisać, ale trzeba 
zostać wybranym. jedynym Polakiem dotychczas wybranym jest prof. » 
Zawadzki. Na prezydenta powołano 
ga Fishera Do Rady opróc” »rof. Zawadzkiego wybrano dwóch 

znanego amer. ekonomistę prof. Irvin- 
Ameryka- 

tów,, dwóch Niemców, jedneyo Anglika, jednego Francuza, jednego Włocha 
i jednego Norwega. 

  

Fiasco rokowań polsko-litewskich 
NIEPRZEJEDNANE STANOWISKO DELEGACJI LITEWSKIEJ UNIEMÓŻLI- 

WIŁO POROZUMIENIE 

WARSZAWA. 19. 5. „fel. wł. „Słowa'j Dziś po południu nadeszła da 
W:rszawy z Genewy wiadomość, że 
da rokowań z Litwą i dr. Klimas jako 

dyr. Szumlakowski jako delegat Polski 
delegat Litwy złożyli Radzie Ligi Naro- 

dów wspólny raport o przebiegu rokowań, których celem było podpisanie 
konwencji o regutowaniu drobnych zajść zranicznych i uregulowaniu zasad- 
niczem drobnego ruchu granicznego pomiędzy Polską a Litwą. 

Dyr. Szumlakowski i dr. Klimas stwierdzają w raporcie, że rokowania 
nie doprowadziły do rezultatu. 

Dowiadujemy się, że powodem rozbicia się rokowań polsko - litewskich o 
ure gulowanie ruchu granicznego było stanowcze obstawanie rządu litewsk. 
przy pierwszej swej propozycji powołania komisji międzynarodowej, która 
miałaby sprawoweć stale rodzaj nadzoru politycznego nad granicą polsko - 
litewską. 

Strona polska odrzuciła tę propozycję proponując ze swej strony za- 
łatwienie sprawy na podstawie umowy zredagowanej analogicznie do istnie 
jącej już umowy nolsko - sowieckiej i sowiecko - rumuńskiej. Jednocześnie 
z tem strona polska zaproponowała uregulowanie zagadnienia spławu na rze 
Lach pogranicznych polsko - litewskich. 

Tę propozycję rząd lit«wski odrzucił również. 
Raportem dyr. Szumlakowskiego i dr. Klimasa ma zająć się Rada Ligi 

Narodów jeszcze podczas bieżącej sesji. 

Szereg konferencyj Członków Rządu 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBNIŻENIA POBORÓW WOJSKOWYM 

ZAWODOWYM 
WARSZAWA, 19. 5. tel. w:. „Słowa). W ciągu całego dnia w Prezydjum Rady 

Manistrów odbywały się żywe narady między premierem Sławkiem i członkami Rządu. 
W godzinach porannych prezes Rądy Mintstrów przyjął min. spr. wewn, gen. Sławoj 

Skladkowskiego w towarzystwie wiceministra Stanrirowskiego a następnie min. Skarbu ; 
Matuszewskiego w towarzystwie wiceministra Koca, Druga konferencja trwała kilka 
godzin, a po jej zakończeniu przybył dogmachu Prezydjam Rady Ministrów Pan Mar- 
szałek Piłsudski gdzie odbył z płk. Sławkiem przeszło godzinną konierencję. 

Po zakończeniu tej konferencji ogłoszony zo 
od dnia 1 czerwca 4 
WP zmniejszony zostaje o jedną trzecią co 
doiicerów zmniejszone 

  

tał komunikat z którego wynika, że 
latek 15 proc. do poborów zawodowych oficerów i podoficerów 

znaczy że pobory zawodowych oficerów i po 
zostana o 5 prow. 

Komunikat ten zakańcza znadą sprawę przyznania z powrotem wojskowym zawodo- 
wym 15 proc. dodatku skasowanego dla urzędników cywilnych i świadczy że w łonie 
Rządu doszło do kompromisu na te'nat wysokości obniżenia poborów wojskowym zawo- 
dowym. 

LSKL NTTIS KAAT TAS   

Śledztwo w sprawie katastrofy bezdańskiej 
Powody katastroły pod Bezd:snami nie zostały jak dotychczas całkowicie wyjaś: 

niecne. Śledztwo się toczy z całą energja * jest nadzieja, że uwieńczone zostanie pomyśl 
nym wynikiem. Sprawa rzekomego wyjęcia tzw. „bolca* jest powtórnie badana skru- 
pulatnie. Od wyniku wzależnione jest dalsze postępowanie władz. Brana jest pod uwagę 
okoticznošė, że służba kolejowa od czasu powedzi jest zbyt przeciążona pracą, więc 
też w tych warunkach o pewne usterki nie trudno, 8 

Echa zamachu w Podbradziu 
Ofiara zamachu w Podbrodziu,koniendant tamt. posterunku P.P. st. przod. Mitu- 

niewicz przebywa w dalszym ciagu w klinice USB na Antokolu. 

Stan jego znacznie się polepszyi i chorv wstaje już z łóżka, Rana zadara mu zosta- 

to, nie jak poprzednio przypuszczano siekiera, lecz tasakiem lub długim nożem i powa- 
żniejszych następstw za sobą na szczęście mie pociągnie. Pogłoski, że Mituniewicz u- 
tracił wskutek wypadku mowę, okazały się nieprawdziwe. 

Sprawców zamachów w Podbrodzią dotychczas nie znaleziono, a ponadto kursują 
wieści, że ujawniono na stacji ieszcze jeden grarat, że jeden х policjantów z posterun- 

«ka w Podbrodziu otrzymał anonim, zawierajacy grożhy i zapowiedź, że czeka go los 

Mituniewicza, 
  

OSTATNIE NOWINKI WIOSENNE 
modne dżemperki, kamizelki. tenisówki, pulowerki. bluzeczki, apaszki. szaliki, 

żaboty, bieliznę jedwabną i t. d. | 

POLSKI SKŁAD KONFEKCJI 

W. NOWICKIEGO 

p o be ca: 

GALANTERJI i TRYKOTAŻY 

Wilno, Wielka 30. 
własna WYTWÓRNIA OBUWIA 

E Wielki wybór! 

przysposobienia rolmiczego w latach ubieg- 
łych — postanawia, że w roku bież. wszy- 
stkie, zgłoszone przez SMP zespoły do kon- 

kursów rolniczych — bezwzględnie i pod 

rygórem organizacyjnym doprowadzą Su- 
miennie pracę do końca tak, aby żaden ze- 
spół, ani też żaden zgłoszony. do konkursu 
uczestnik -— nie ubył z szeregu. 

* * * 

UCHWAŁA W SPRAWIE AKCJI 
ZEWNĘTRZNEJ SMP. 

Zjazd Delegowanych SMP meskiej: (i 
żeńskiej), zwołany do Wilna dn. 10 V. —31 
roxu, doceniając znaczenie akcji zewnętrznej 
SMP, uchwała, że poszczególne zarządy do- 
łożą wszelkich starań, by na swoim terenie 
SMP było inicjatorem oraz wykonawcą 
przy: į 

*"4) urządzaniu tygodni LOPP, Floty. Na- 
rodowei Przeciwgružliczego, Alkoholowego i 
24 ? 

2) Ogólnej akcji 

  

   

na rzecz zbiórki ciep- 

łych rzeczy dla niezamożnej dziatwy szkół 
powszechnych oraz dokarmiania tychże dzie 
ci 

Ceny niskie! 

Sfawiania nowych krzyży lub odnawia- 
nia kapliczek, ogrodzeń cmentarnych, oraz 
krzybywaniu( z pomocą chorvm, ubogim i 
potrzebującym w swojej parafji., 

POARZEK 

Podajemy materjały bez komenta- 
rzy. Sa one zbyteczne. Trzeba tylko, 
by społeczeństwo całe, które wobec 
M Zlotu SMP nie było obojętne i nie 
jest. jak o tem Świadczy Świetny roz 
wój SMP, wniknęło głębiej w istotę, 
cele, zadania, trudności i przeszkody 
w pracy. 

Społeczeństwo i ten, komu trzeba 
na podstawie tych materjałów, może 
wyrobić sobie objaktywny sąd. 

  

Moment z uroczystego aktu dekorowania JE. ks Biskupa W. Bandurskiego, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej. 

LE TROSAI TORE LSE NSI BENT DEI E КОВАЬ TVP 

Posiedzenie Gł. Komi- 
tetu Społecznego 
pomocy powodzianom 

WARSZAWA. (PAT). — W poniedzia- 
łek 18 bm. u marszałka an RA 
cza odbyło się pod jego prze nictwem po 

SZA prezydjun Głównego Komitetu 
Społecznego pomocy ofiarom powodzi woj. 
wileńskiego, nowogródzkiego i białostockie- 
go, przy udziale przewodniczących komite- 
tów wojewódzkich, р 

Panowie wojewodowie wileński, nowo- 

gródzki i białostocki zobrazowali szczegóło 
wo stan klęski powodzi oraz złożyli zesta- 
wienia cyfrowe z poniesionych strat. Straty, 
które poniosła ludność, wynoszą w wojewó 
dztwie wileńskiem 4.250 tysięcy, w nowo- 

ódzkiem 1.300 tysiecy i w białostockiem 
2 tysięcy złotych. AE 

- Przewodniczący komitetów wysuwają ja 
ko sorawę najwięcej aktualną w obecnyn: 
okresie pomoc siewną, która z uwagi na 
spóźniona wiosnę w dalszym ciągu jest ak- 
tualną. W związku z tem komitet główny, 
zdecydował przyznanie większej kwoty na 
skcję siewna, uzupełniając oc rządu. Ze 
sprawozdań komitetów zbiórkowych  wyni- 
ka, że akcja zbiórkowa rozpoczęta została 
już na terenie całego państwa, W ciągu ma- 

zorganizowane we ja i czerwca zostaną 
tygodnie wszystkich województwach t.zw. 

na powodzian. p 
a posiedzeniu tem wyjaśniono, że akcja 

zbiórkowa w produktach i odzieży jest, 0- 
bok zbiórki pieniężnej, niezwykle pożądana. 
Cele: należytego skoordynowania prac ko- 
mitetow wojewódzkich z pracami komitetu 
głównego, zebranie powołało do prezydjum 
głównego komitetu wszystkich przewodn'czą 
cych komitetów wojewódzkich. Ponadto u- 
chwaliło prosić do składu prezydjum konii- 
tetu głównego przewodniczącą Katolickiego 
Zwiazku Polek panią Zofję Zamoyską, sen. 
Walerego Romana i senatora Mora-Brzeziń- 
skiego. 

  
Katalog Prasowy Para, 1931 rok (Rocz- 

pik VII). 
Swieżo 

siódmy zkolei rocznik — „Katalogu Praso- 
wego Pora“ — zawierający spis wszystkich 
wydawnictw, parjodycznych ukazujących się 

ukazał się najnowszy — już 

w Polsce, Graz spis wszystkich( wydaw- 
nictw, drukowanych w języku polskim 

ua __ obczyźnie Biuro ogłoszeń „Par“ 
— Polska Agencja Rekłamy' Franciszek Kraj 
ra — z nadzwyczajną pieczołowitością, a 
co najważniejsze, regularnie wydaje katalog 
prasowy, kontynuując tem samem swoją 
tradycię, zapoczątkowaną wydaniem przed 
laty „Pierwszego Polskiego Spisu Gazet". 

Katalog Prasowy spełnia trudne zadanie 
pośrednika pomiędzy sterami przemysłowo- 
hanlowemi, a wydawnictwami, jako infor- 
imator w sprawach cgtoszeniowych. 

Każdy. kto reklamuje się w prasie, a 
mus to czynić każdy przemysłowiec, czy 
kupiec w mniejszym czy większym stopniu, 
nie może działać poomacku, na chybił - tra 
til, nie wolno mu, szczególnie dziś, w do- 
bie ciężkiego przesilenia gospodarczego, eks 
perymentować, a przedewszystkiem nie woł 
no lekkomyślnie szafować pieniędzmi. W do 
bie obecnej, gdy zmienia się konfiguracja 
rynków zbytu, gdy trzeba rozszerzać swoją 
działalność i pozyskiwać nowych klientów, 
gdyż dotychczasowi już nie wystarczają, u- 
łożen'e płanu skutecznej kampanji reklamo- 
wej bez pomocy katałogu prasowego jest 
nie do pomyślenia. Е 

Katalog Prasowv Para 1931 zawiera — 
podobnie jak w latach poprzednich — ob- 

laśnienia i spis wszystkich wydawnictw z 
podaniem nakładów i tendencyj, a pozatem 
zawiera cały szereg indeksów, ułatwiają- 
cyca wyszukanie najodpowiedniejszych cza- 

czy to zależnie od miejscowości, w 
się ukazuja, czy też grupując wszy 

pisma odnośnej branży, gdziekolwiek 
ukazywały. Mapa Gazetowa 

   

    

stkie 
się 'ne nie 
Rzyplitej Polskiej jest bardzo pożytecznem 
uzipeźnieniem tego wydawnictwa. 

  

W WIRZE STOLICY. 
GDZIE COŚ POKAZUJĄ 

Wystawa psów miała wielkie powodze- 

nie: kudłate, włochate, parchate, pinczerki, 

t«wajcosy i szpice były od rana do wieczo- 

ra oblegane, wielbicne. Niejedna młoda mał 

żonka kupiła kundelka za 200 zł, co jest 

cezywišcie za bezcen. Złośliwi mężowie nie 

chcjełi asygnować tysiąca, lub dwóch na 

prawdziwie rasowe okazy, choć skądinąd 

sausieli przyznać, że piesek jest tańszą inwe- 

ą, niż dziecko, 

Im szpietniejszy kundys, tem piękniejszy 

w mniemaniu zwiedzających. Jakaś szara 

kula coś niby miękki jeż, mordy mie widać, 

свопа niema: l-sza nagroda. Bu!dożysko 

o złym pysku * zwisającym podbródku otrzy 

muje 2-gą. 

Organizatorzy wystawy morskiej wy- 
szli snać z założenia, że skoro publiczność 

*łarnsi się przed byie czworonogami, to i na 

wyrcbhy morskie może popatrzeć. Coprawda 

kundle były autentyczne a morze bardzo na- 

ciągzne. 

Całe sale szał, stołków, kapeluszy, 
drewnianych notesów niektóre z napisem: 
Zakopane). Niby prawda, że Kaszuby, na- 

sze wilki morskie, używają tych przedmio- 

tów, 

Jest kilka łódek, niewiele lepszych od 

tych, co na jeziorze Trockiem i wielkie na- 
pisy. informujące, iż morze bez drednau- 

tów, to jak sadzawka bez kaczek. Mamy te- 

dy robić składki na budowę pancerników — 

ponieważ jeden kosztuje 600 miljonów zt. 

tj. trzecią część całego naszego budżetu, 

więc jest gdzie lokować oszczędności. Map 

i wykresów nie pożałowano — gdyby je 

złożyć do kupy, starczyłoby na pokrycie ca- 

łego wybrzeża. Swoją drogą można się z 

nich dowiedzieć, ile jest drzew na Hetu, a 

kamieni w Gdyni, 

lie statków — tajemnica urzędowa. Je- 

szcze jaki szpiegby zapłacił złotaka za wei- 

ście i taki sekret posiadł! Ho, ho! Są mo- 

dele pasażerskich parowców — te duże, 

piekne, to nie nasze. 

Poco ten krokodyl wypchany? Ano. miał 

być węgorz, aie dyrektor go zjadł; ponie- 

aż aligatof żyje też w rzece, więc niema 

tacji się uskarżać. W akwarjach jest tylko 
woda — każdy wie, co to ryba, może so- 

bie przeto uzmysłowić jakby ona wtem wy- 
glądała. 

Wystawa morska się opłaca. Z własnej 
inicjatywy, nikt oczywiście nie. idzie, ałe 

szkoły, fleblówki, powszechniaki suną cią- 

giem. Wycieczka po wycieczce; nauczyciel 

drzemie w cieniu, uczniowie grają w guziki 

obowiązek względem Ojczyzny  speł- 
niony, 

7ato do muzeum osobliwości idzie tylko 
kto ma chęć. Dziwną przyjemność mają lu- 
dzie w oglądaniu bliźnich potworów. Chło- 
pach 15-letni wagi 180 kilo, jest oczywiście 

ciężko chory — co to za Życie siedzieć ca- 

ły dzień na fotelu i patrzeć na przesuwają* 
cy się korowód gapiów: 

Pani Violetta bez rąk i nóg — tułów z 
głową i to od urodzenia, o Boże. i ta nie- 
Szczęśliwa nawet powiesićby się nie mogła. 

  

        

      
Nikt tu niema na to ochoty, ani jego- 

mość bez rąk rystiący i malujący nogami, 

ani kretyn z twarzą porosłą Świńska szcze- 
ciną, ani dziewczynką 0 dwóch nosach' i 

iednem oku. Patrzą apatycznie, bezmyślnie, 
smętnie. Czy oni co rozumieją, czują? 

Chyba jeden pan bez rąk — bo tamci w 
niczem nie przypominają mózgowych istet, 

Karol. 

  

KSIĄŻKI © WOJNIE 
Remarque swoją okrzyczaną książ- 

ką otworzył istne upusty literatury wo 
jennej. Wyglądało na to. jakgdyby 
każdy naród zawziął się, aby wydać 
„swego Remarque'a.*. 

jednakże, jak się okazuje, mimo 
lanfar szumnej reklamy, towarzyszą- 
cej zwykle narodzinom następnych 
Remarkėw, tacy pisarze, jak autor 
„Na zachodzie bez zmian“. na kamie- 
niu się nie rodzą: 'W powodzi różno- 
języcznych książek o wojnie, jakie 
ostatniemi czasy ukazały się w przekła 
-dzie.polskimi a to: głównie dzięki przed 

_ zjawisk, pełniejszą, 

  

siębiorczości wydawnictwa | „Rėj“, 
rzadko kiedy trafia czytelnik na coś 
istotnie wartościowego. 

Wbrew bowiem pozorom, wojna ja 
ko temat literacki, nie jest tematem 
niewyczerpanym. Istnieje ograniczona 
ilość perspektyw, z których można do 
niej podchodzić (pacyfizm, patrjotyzm 
lub protokularyzm rzeczowošci), jak 
również ograniczone pole reakcji uczu 
ciowej na wojeńne zjawiska. Remar- 
que dał sume , jeżeli nie syntezę tych 

niż potrafił dać 

  

Henryk; Barbusse. który na kilka lat 
wcześniej, dał wstrząsającą; ale jedno- 
stroną kronikę przeżyć 'w okopach 
na froncie zachodnim („Ogień*). Że 
nie wywołał takiego poruszenia, jak 
iego niemiecki kolega, to przypisać na 
leży nietylko wyższości artystycznej 
tego dzieła, (różnice nie są tak wiel- 
kie!), ile temu, że pisarz francuski po 
śpieszył się. Wydał swój ..Le feu" za- 
wcześnie, umysły nie zdążyły jeszcze 
wytworzyć sobie refleksji o wojnie. A 
dzieio Remargue'a przyszło w momen 
cie, gdy proces formowania się tej 
antywojennej refleksji był na ukończe- 
niu. dzięki czemu dzieło jego stało 
sie niezbędną kropką nad i. 

iak powiedziałem -— otworzyło u- 
pusty. Ruszyły fale opowieści wojen- 
nych na rynek księgarski, a zdaje się, 
że teraz przepływa już ostatnia ich fa 
la. Czytelnik jest przesycony tą militar 
ną czy antymilitarną lekturą. i prędzej 
czy później należy spodziewać się re- 
akcji. zwrotu w gustach publiczności. 
Doxąd się one skierują -— trudno pro- 
rokawać. Ale rosnące powodzenie e- 
piki życia powszedniego, popyt na ta- 
kie „kolubryny“, jak forsytowski cykl 
Galsworthyego, jak powieści Toma- 

    

sza Manna, jak poszukiwanie u nas Bo 
lesława Prusa — te znaki zapowiadają 
że literatura o wojnie już się nieco 
„przejadła” i ludzie poszukują: bar- 
dzieł „normalnego** pokarmu beletry- 
stycznego. 

Z fali książek o wojnie wydanych 
w miesiącach ubiegłych, można wszak 
że wyłowić parę rzeczy zajmujących. 
Są to przeważnie tłumaczenia, ale z 
satysfakcją należy podkreślić, że i 
wśród autorów polskich nie brak tę- 
gich majstrów, doskonale dających so 
bie rade z tym tak nadużywanym dzi- 
siaj tematem. A więc  przedewszy- 
stkiem zasługuje na uwagę książka pol 
skiego pisarza, ukrywającego się pod 
pseudonimem „Jim Poker”, zatytułowa 
na: „Błękitni rycerze”, Są to przeżycia 
i przygody polskich oddziałów ochot- 
niczych tormowanych we Francji, 
z których później utworzona została 
t. zw. armja Hallera. Ma ona charak- 
ter pamiętnika, a wartość dokumentu 
do roznania nastrojów, nurtujących 
czasu wojny wśród ochotników  pol- 
skich, walczących na zachodnim fron 
cie. Napisana jest z wielką swada i pla 
stvką, zdradza niepowszednią dojrza- 
łość pióra i umiejętność posługiwania 

      

    

  

się środkami pisarskiemi. Cechuje ją 
pogodny humor, rzadko kiedy wpada- 
jacy w żołnierską rubaszność, od któ 
rej. np. nie jest wolny taki „Szwejk*, 
budze często wpust trywialny i ura- 
żający czytelnika tą właśnie trywjalno 
ścią dowcipów. „Błękitni rycerze* są 
bardzo przyjemną lekturą, wypoczyn - 
kiem po. przeładowanych okropnościa 
mi.cudzoziemskich utworach wojen- 
nych. 

Przeładowaniem tem grzeszy, skąd 
inąd ciekawa powieść A. MaFrega p. 
t. „Apteczka polowa*. lest tam wojna, 
widziana z punktu /opatrunkowego. 
Chwilami zdaje się , że z jej kart dy- 
mj świeżo poszarpane „mięso armat- 
nie“. Ale jest tego zadużo, jak na jed 
ną książkę. ; 

Nagromadzenie potworności rychło 
wvwołuje uczucia monotonji i znu- 

„żenia, odstręczając raczej, niż podsy- 
cając uwagę czytelnika. W pamięci po 
zostaje kilka dobrze uchwyconych ty 
pów, Jak np. lekarz wojskowy dr. Lipp 
i na drugim planie pokazany, ale nie- 
zwykle wyrazisty sierżant sanitarny A- 
saim. Z przejęciem czyta się epizod, 0- 
powiadający o spodziewanym ataku 
gazowym nieprzyjaciela na przyfronto 

we miasteczko, w którem toczy się ak 
cja powieści, kiedy ludność cywilna 
(kobietv i dzieci) nieposiadająca ma 
sek gazowych, oczekuje na zbliżającą 
się śmierć w męczarniach. й 

„Pożegnanie z bronia* Hemingwa- 
ya wydawca. zaliczył do serji „wybit- 

nych dzieł XX wieku*., Niekoniecznie 
zgodziłbym się na to zaszczytne odzna 
czenie. Książka nie posiada wybitniej 
szych zalet. Wrażeńia amerykańskie 
go ochotnika, przydzielonego do armji 

włoskiej, opowiedziane w pierwszej 0- 

sobie. wypadły dość blado. Właściwą 

treścią jest miłość tego ochotnika — 
Amerykanina i pielęgniarki Angielki, 

przedstawiana głównie zapomocą prze 
wleklych dialogów. Kilka istotnie tas- 
cynvjących stronic, poświęconych opi- 
sowi odwrotu Włochów z nad lzenze 
ze sceną rozstrzeliwania maruderów 
przez żandarmerję polową, nie opłaca 
jednak trudu przeczytania całej, dość 
parownej powieści. 

Najsłabszą wreszcie pozycją w tej 
powojennej plejadzie jest utwór Rene 
Hessego, p. t. „Partenau*. 

„Partenau“ -— to nazwisko porucz 
nika „Reichswehry, genjusza stra- 
tegicznego, "na którym  dowód- 

  

  

cy nie poznali się w czasie wojry. 
Więc już po wojnie talent jego wy- 
ładowuje się w teoretycznych rozgryw 
kach na mapie sztabowej. jedna z ta- 
kich rozgrywek odbywa się w prze- 
widvwaniu przyszłej wojny polsko - 
niemieckiej i zajmuje przeważającą 
część książki. Zapewne ten fragment 

skłonił wydawcę do przyswojenia pol 
skiej literaturze: owianego utworu, 
"który może zainteresować i naszych о- 
ficerów, uprawiających systematycz - 
nie „gry wojenne“. Oni też mogliby 

zawyrokować, czy porucznik Partenau 
jest naprawdę takim -genjalnym strate- 
giem, za jakiego podaje go autor nam, 
laikom. : : jai 

Wreszcie do książek o wojnie trze 
ba zaliczyć pamiętnik hr. Luceknera, 
p. t „Djabeł morski*. Autor był do- 
wódcą żaglowca niemieckiego, który 
przerwał blokadę i później przez czas 
dłuższy uprawiał korsarstwo wojenne, 
bez rozlewu. krwi, topiąc i ni- 
szcząc statki nieprzyjacielskie. Tę a- 
wanturniczą opowieść doskonale spol- 
szczył p. Władysław Umiński. O tłu- 
marzach innych, wymienionych tutaj 
powieści. — niezawsze dałoby sie tak 
powiedzieć. ТОВ  



  

/ 

+ r. 

\ 

(irjer Gospodarczy Ziem Wschodni 
  

* Memorjał w sprawie rzeźni miejskiej 
Do Izby Rzemieślniczej w Wilnie, 

od Cechów  Rzeźników i Wędliniarzy 
Chrześcijan i żydów wpłynął memo- 
rjał treści następującej: 

„Ponieważ od dłuższego czasu na 
rzeźni miejskiej panują nienormalne 
stosunki, wprost utrudniające nam 
wykonywanie swego zawodu, w imie- 
nia wszystkich rzemieślników zrzeszo- 
nych w wyżej wyszczególnionych or- 
ganizacjach, zwracamy się do Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie z prośbą 0 
łaskawą interwencję, podając zebrany 
w tej sprawie materjał. 

Że względu na arftysanitarny stan 
rzeźni; -— rzemieślnicy branży mięs- 
nej, powołali komisję, składającą się 
z fachowców rzemmieślniczo-wędliniar- 
skich, która po szczegółowych oglę- 
dziuach urządzeń rzeźni, stwierdziła: 

1) — niedostateczną ilość krępul- 
ców (wieszadeł drewnianych dla cie- 
ląt), które były od dłuższego czasu 
nieoczyszczane z brudu i gnoju, oraz 
brak wody w kranach. Na skutek in- 
terwencji: komisji, obecny tam poste- 
runkowy V Komisarjatu Jan Ciechano- 
wicz sporządził w tej sprawie proto- 
kuł; 

2; — wszelkie najniezbędniejsze 
urządzenia, jak kubły dla wody, kotły 
z gorącą wodą dla oparzania nóżek, 
półki dla krępulców (wieszadeł drew- 
niasych dla cieląt), istniejące jeszcze. 
przed rokiem 1914 — obecnie zostały 
zniesione przez kierownictwo rzežni; 

3) — kociół dla parzenia wieprzy, 
rzeźnia miejska posiada tylko jeden, 
przy znacznie większem zapotrzebo- 
waniu. Kociół ten został uszkodzony i 
od marca b. r. do dzisiejszego dnia, 
nie odremontowany i nie oddany do. 
użytku, co bardzo utrudnia pracę na 
Rzežni; 

4) — pawilon do uboju trzody 
chlewnej, może zmieścić zaledwie 180 
sztuk przy zapotrzebowaniu bardzo 
często do 300 sztuk, 2-gi pawilon zo- 
stał niewiadomo dlaczego w najwięk- 
szym popycie na ubój w zimowym 
okresie oddany do remontu i już od 
pół roku nie używany. Praca odbywa 
się z tej przyczyny w warunkach, 
wprost niemożliwych; 

5, — urządzenie wind na rzeźni, 
przypomina urządzenie z wieków śred 
nich i wskutek swej wadliwej kon- 
strukcji, spowodowało kilka nieszczę- 
śliwych wypadków, między  innemi, 
godzien jest zanotowania ostatni wy- 
padek z robotnikiem na rzeźni Abra- 

UAI INIT EST TENS IESIS 

Dlaczego należy zwalczać 
kredyt w Spółdzielniach? 

„ W. pierwszej chwili nawoływanie do wal- 
ki z kredyter: może wydać się nonsensem, 
Kredyt ułatwia życie! 

Jakże często czytujemy te wykrzykniki w 
ogłoszeniach i plakatach reklamowych. 

Jednak kredyt konsumcyjny, czyli spo- 
żywczy jest szkodliwy i należy go zwalczać. 

„Kredyt ten jest szkodliwy nietylko dla 
spółdzielni, lecz przedewszystkiem dla jej 
członków, konsumentów. 

Kredyt taki ułatwia życie ponad stan. 
Weźmy najprostszy przykład. 

«toś chce przyjąć u siebie gości. Po- 
wieazmy, że zarobki, stan finansowy tego 
kogoś pozwalają mu na urządzenie przyję- 
cia bardzo skromnego, Takiem ono bedzie, 
jeżeli poczęstunek trzeba kupić w sklepie za 
gotówkę. Ale jeżeli ten ktoś jest członkiem 
spółdzielni, udziełającej swoim członkom kre 
dytu, to bądź przez pychę, bądź z jakichś 
innych powodów, przyjęcie urządza często 
znacznie wystawniejsze. Przecież tak łatwo 
pólść do sklepu i wziąć „na książeczkę! i 
buteleczkę wina i trochę przekąsek i wogóle 
różnych smakołyków. > 

jest to typowy przykład z życia ponad 
star. A że takie życie bardzo często dopro- 
'wadza do katastrofy, o tem przypominać nie 
trzeba. 

„Przy nieoglednem korzystaniu z łatwo u- 
tzie»0nego kredytu (nie od wszystkich prze 

cie można wymagać oględności (dług kon 
sumenta w spółdzielni rośnie. A jednocześnie rošnie w domu jego troska, w jaki sposób 
„z tego długu wyleżć?" Myśl ta zaczyna 
dręczyć coraz poważniej, wytrąca z równo 
wagi, pozbawia Spokoju. 

Kredyt to larzmo, które konsument sam 
nakłada na siebie. Przeprowadzona niedawno 
w .Połsce ankieta wykazała, iż przeszło 20 

  

  

prac, urzędników jest zadłużonych ponad 
swoje 5-miesięczne Uposażenie. 

Jest rzeczą ogólnie znaną, że koniecz- 
nym warunkiem dla wytworzenia dobroby- tu jest oszczędność. Tymczasem kredyt za- bija zmysł oszczędności. Przyzwyczaja czło 
wieka do życia szerokiego, do nabywania 
rzeczy drugorzędnych, bez których mógłby się obejść, rujnuje jego budżet domowy 

Wreszcie towary nabywane na kredyt 
kosztują zawsze drożej, niż nabywane — 7а 
gotówke. To jest zupełnie zrozumiałe, Kre- 
dyt kosztuje Ktoś musi za niego zapłacić, 
Nie bank, który jest poto, ażeby brać procen 
ty za kredyt. Nie htrtownik, bo on przełoży 
koszty kredytu na spółdzielnię. Wreszcie nie 
spółdzielnia, bo ona musi przełożyć te ko- 
szty ną konsumenta. A wec: koszty kredytu 
pokrywą konsument, członek spółdzielni, 
bo on już nie posiada nikogo, na kogo mógł- 
by ie przełożyć, 

> Szkoliwość kredytu @а spółdzielni widzi 
się riokola na licznych przykładach. 

„Spółdzielnie, które sprzedawały i sprze- 
dają za gotówkę, utrwaliły swój fundament gospodarczy. są niezależne od hurtowników 
1 nawet w. dzisiejszych ciężkich czasach 

( _ prosperują dobrze. Odwrotnie, społdziel 
nie. sprzedające na kredyt, są dziś pozba- 
wione środków obrotowych, są same zadłu (żone. Egzystencja wielu takich Spółdzielni 

KeSt bardzo poważnie zagrożona. 
Komu rozwój spółdzielczości w Polsce 

  

jest rzecza obojętną, ten powinien ze wzglę- ; 
du zarówno na dobro własne, jak i spraw. 
spółdzielcze, domagać się Jani z 

spółdzielniach kredytu wogóle, zaś kredytu 
spożywczego w pierwszym rzędzie. 

_ Przeżywamy niezmiernie cieżkie przesile- 
nie gospodarcze. Kilkaset tysięcy bezrobot 
nych tuła się w poszukiwaniu pracy { 7а- 
robku „chociażby na kawałek chleba". Nie 
można Się dziwić tym ludziom, że kupują 
ów chieb na kredyt. Jednak pomoc bezrą 
botnym musi dać państwo i społeczeństwo, 
a nie spółdzielnie, której członkami są lu- 
dzie dziś pracujący, a jutro mogący rów- 
nież pozostać bez pracy. 

Miecz, Domański. 

men. Gurwiczem (ul. Kozia Nr. 5), w 
daiu 20 kwietnia rb., który odniósł 

ertelne potłuczenia nie rokujące na 
ie, wyzdrowienia. 
Fowyższe braki powinnyby być 

usunięte, gdyż rzemieślnicy wnoszą 
stosunkowo wysokie opłaty za korzy- 
stanie z rzeźni (3 złote za oględziny 
i 6 złotych za lokal od sztuki. a w go- 
zinach iannych o 50 proc. więcej). 

Uważamy, iż braki te nie zostały 
usurięte ze względu jedynie na da- 
leko idąca nieudolność i niedbałość 
administracji rzeźni miejskiej. 

Przedstawiając powyższe dane, 
maniy zaszczyt uprzejmie prosić Sz. 
Izbe Rzemiešlniczą o powołanie Komi- 
sji. składającej się z przedstawicieli 
Izby Rzemieślniczej, czynników mia- 
rodajnych, oraz zainteresowanych or- 
ganizacyj rzemieślniczych, która mia- 
łaby za zadanie zbadać urządzenia 
rzeźni miejskiej i stan sanitarny z pun- 
kin widzenia fachowego. oraz poczy- 
nić starania, celem usunięcia tych bra- 
ków dla dobra ogółu producentów i 
konsumentów. 

RAKIETY angielskie 
„DUNLOP“ i krajowe 

pilki, siatki i wszelkie przybory teni- 
sowe, za gotėwkę i na raty, poleca 

Skład Broni Wileńska 10. 
przy większych zakupach rabat 

Dla Klubów i czołowyca graczy 
specjalne warunki. 
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Z Komitetu Budowy Pomnika 

Józefa Montwiłła w Wilnie 

Wczoraj t.j. 19 bm. w sali posiedzeń Za- 
rzcądu Wileńskiego Banku Ziemskiego, pod 
przewodnictwem p. Ludwika Ostreyki odbyło 
sie posiedzenie komitetu budowy pomnika 
Józefa Montwiiła. 

Po zagajeniu zebrania przez przewodni- 
czącego oraz po wyczerpującem sprawozda 
nių prez tegoż z prac przygotowawczych, 
wywiązała się ożywiona dyskusja, w której 
zabierał głos dziekan Wydziału Sztuk Pięk- 
nych IJSB prof, Ruszczyc, ławnik Magistra- 
tu p. Łokucjewski i inni. 

Na porządku dziennym między  innemi 
stałe sprawa aprobaty projektu _ pomnika, 
wykcnanego przez prof. Bałzukiewicza i in- 
żyniera Jana Borowskiego. Projekt ten w. 
całorsztacie z uznaniem przez komitet został 
przyjęty. Przyczem polecono prezydjum w 
jak rajprędszym czasie złożyć go do Magi- 
stratu na zatwierdzenie „a następnie przy- 
stąpić już do założenia fundamentów. 

Jak wiadomo, pomnik ma stanąć na skwe 
tze miejskim, niedaleko kościoła Franciszkań 

0, przy ul. Trockiej i jak widać z pro- 
jektów przyczyni się w znacznym stopniu do 
upiększenia tej dzielnicy. 

Wykonanie artystyczne postaci Montwił- 
wierzono profesor. Bolesławowi Bałzu- 

owi, postumentw i ornamentacyj ka-= 
ych pp. inż. Narutskiemu i Borowskie- 

   

  

    

   
A więc, jeżeli nieprzewidziane trudności 

natury finansowej, albo jakiejś innej nie sta- 
ną ra przeszkodzie, odsłonięcie pomnika 
przekazanie jego miastu nastąpić ma 19 mar 
ca 1932 r. t.j. w dniu imienin wielkiego fi- 
lantropa wileńskiego. 

  

  

Ogólne Zgromadzenie K-tu 
Wojew. Wileńskiego L.0.P.P. 

w dniu 10 maja przy obecności de- 
legatów wszystkich Komitetów Pow. 
odbyło się doroczne Ogólne Zgroma- 
dzenie K-tu Woj. Wileńskiego. Prze- 
wodniczył Zgromadzeniu delegat K-tu 
oszmiańskiego p. Sylwestrowicz. 

Ogólne Zgromadzenie przyjęło do 
zatwierdzającej wiadomości sprawo- 
zdanie Zarządu K-tu Woj. z działalnoś 
ści za rok 1930 udzielając absoluto- 
rjusi. 

Ze sprawozdania wynika, że po- 
minio ciężkich obecnych warunków 
ekonomicznych, wpływy z tytułu skła- 
dek członkowskich wzrosły, natomiast 
zmalały wpływy z tytułu imprez i 
ofiar. W dziale prac inwestycyjnych, 
wybudowano zbiornik benzynowy i 
magazyn smarów na lotnisku na Poru- 
barku, oraz wykonano nawierzchnię 
lotniska na zakupionym w Mołodecz- 
nie terenie. W dziedzinie prac gazo- 
wych przeprowadzono szereg kursów 
instiuktorskich * informacyjnych. W 
dziaie propagandy na podkreślenie za- 
sługują: objazd propagandowej ekspe- 

dycji samochodowej, która zwiedziła 
przeszło 60 miejscowości wojewódz- 
twa, oraz zaopatrzenie szkół Średnich 
i powszechnych w bibljoteki lotniczo- 
gazowe. Ogółem rozesłano 14.882 bro 
szury i 3,380 tablic instrukcyjno-infor- 
macyjnych. 

W czasie uzupełniających wybo- 
rów do Zarządu na miejsce członków 
ustępujących wybrano: P.p. L. Unie- 
chowskiego, Tadeusza Miśkiewicza, 
mjr. dypl. Drotlewa, Karola Żuchowi- 
Cza i płk. Iwo Giżyckiego, na zastęp- 
CÓW: p.p. kpt. Ptaszyńskiego i prof. 
Muszyńskiego. Do Komisji Rewizyj- 
nej wybrano: p.p. Jana Pietraszewskie 
g0, Kazimierza Świąteckiego i Edwar- 
da Ratyńskiego, na zastępców: P.p. 
ks. dr. Ignacego Olszańskiego i Jana 
Faiewicza. 

Na delegatów na Ogólne Zgroma- 
dzenie L.O.P.P. w Warszawie: p.p. 
Uniechowskiego i Žuchowicza, na za- 
stępców: pp. płk Giżyckiego i Wiś- 

skiego. i 
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Wilno uczci bohaterstwo swego dziecka 
nasz o uczczenie pamięci 

bohaterskiego chłopca,  Mieczysła- 

wa Dordzika. który w czasie powo- 

dzi, ratując dziecko żydowskie z nur- 
ów Wilenki. sam poniósł w nich 
śmierć, nie pozostał bez echa. 

Dowiadujemy się, że Towarzystwo 
Przyjaciół Młodzieży Chrześcijańskiej 

Apel 

   

  

wzięło na siebie inicjatywę  zrealizo- 
wania tego zamierzenia. 

W tym celu w dniu dzisiejszym w 
mieszkaniu p. Marji Mieczysławowej 
Jeleńskiej zbierze się gróno csób, któ- 

"1e wyłonić ma Komitet uczczenia pa- 
inięci ś.p. Mieczysława Dordzika. е P 

  

Strzały na ul. Lwowskiej 
POLICJANT POSTRZELiŁ NAPASTNIKA 

Wczoraj na ul. Lwowskiej pizechodzący funkcjccarjusz policji śledczej został za- 

czepiony przez dwóch osobników którzy po wymienieniu kilku słów rzucili się na po- 

licjanta, chcąc go pobić. 
Napądnięty, № chwili, gdy został obalony na ziemię w obronie własnej użył broni 

pa!nej i zranił jednego z napastatów w rzmię. Odwieziono gu do szpitala św. Jakóba. 

Jest to Michał Judkiewicz Lwowska 26) fowarzysza jego aresztowano. 

Nieprzewidziana przeszkoda na torze kol. 
Na trasie kolejowej Kobyłni'i — Święciany nieznani sprawcy ułożyli na torze kołej- 

ki wąskotorowej przeszkody, w pi staci kloców ctzewa. 

Usunięto je w czas, tak, ża pociąg nie uległ żadnemu wypadkowi. 

Napad na ajencję pocztową 
Nocy wczorajszej nie ujawnieni dotychczas sprawcy wła:nali się do lokalu ajencji 

pocztowej w Mickunach gdzie rozpruli kasetke ogniotrwałą, licząc, że znajdą tam więk- 
szą sumę pieniędzy wpłaconych w przeddzień z gminy. Ё 

Włamywaczy spotkał jednak zawód, bowie:r. xzasetka była pusta, a na rewiaowa- 
nie całego lokalu nie było czasu, ponietważ. każdej chwili mógł ktoś nadejść. 

W ten sposób znajdujące się w kuierku kilka tysięcy złotych ocalało 
dzięki przezorności kierownika aiencji. 

i to jedynie 

  

KRONIKA 
     

ŚRODA 

Dziś 20) W. s. g. 3 m. 8 
dy 

PON 2.3.9 7 m*22 

    

Wenata 

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

z dnia 19. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 755 

Temperotura średnia -l- 18 

Tersperainca najwyższa -|- 21 

Temperstara najniższa -I- 12 

Opad w mm. — 

Wiatr: po łudniowo-wschodn. 

Tendencja: bez zmian 

Uwaę!: pogodnie, 

   

  

URZĘDOWA 
Powrót p. wojewody, P. wojewoda Kir- 

tiklis powrócił w dniu 20 b. m. z Warszawy 
1 objąt urzędowanie. 

WOJSKOWA 
— podoficerowie rezerwy baczność! Za- 

rząd Koła Wileńss. podaje do wiadomości 
członków Związku Podoficerów Rezerwy 0° 

  zgonie kolegi śp. Aleksandra Mieczkowskie= 
go. W celu oddania ostatniej posługi Zmat- 
temų Zarząd koła zarządza zbiórkę wszyst-| 
kich członków Związku Podoficerów Rezer- 

| wy na dzień 21 bm. (czwartek) o godzinie 
4 po. w lokalu Federacji przy ul, Želigow- 
skiego 4, skąd nastąpi odmarsz do kościoła 
św. Trójcy dla wzięcia udziału w eksportacji 
na cmentarz Św. Piotra i Pawła. 

Obecność wszystkich konieczna! 
‚ — Zebranie Koła Wil. Stow,  Rczerwi- 

stów. Dnia 24 maja br. o godzinie 10 w pier 
v, zaś o godzinie 10.30 w drugim ter- 

w lokalu Wojewódzkiej Federacji 
   

PZOO (Żeligowskiego 4) odbędzie się nad- 
zwyczajne walne zebranie Koła Wileńskiego 
Stowarzyszenia Rezerwistów i b. Wojsko- 
wych, z.następującym porządkiem dziennym: 

1) sprawozdanie ustępującego Zarządu, 
2) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 3) dy- 
skusja, 4) wybory władz,.5). wolne wnioski. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy 'nagisterskie na Wydziaie 

Humanistycznym USB, w terminie  setnim 
roku akademickiego 1930 — 31 odbywać 
się hędą od 25 czerwca 1931 r. Do egzami- 
nów zgłaszać się należy pisemnie w czasie 
od 5 do 10 czerwca r. b. 2 

— Uroczysta promocja prof. dr. Juljusza 
Bertoniego z Rzymu, znakomitego uczonego 
i wielkiego przyjaciela Polski, na doktora 
honoris causa Uniwersytetu Stefana Batore- 
go -dbędzie się w Auli Kolumnowej we 5го- 
dę dnia 20 b. m. o godz, 12. Ze względu ną 
zasługi prof. Bartoniego, jako nader czyn- 
nego przyjaciela Poiski, pożądany jest jak- 
najliczniejszy udział w dzisiejszej uroczysto- 
ści w Auli kolumnowej Wstęp wolny. 

SZKOLNA 
— iekawy okólnik centralnych władz 

szkolnych, Jak nas informują władze szkol- 
ne otrzymały okó!nik min. oświaty, w któ- 
rym ministerstwo połeca komisjom egzami- 
nacvįnym jaknajbardziej humanitarnie trak- 
tówać abiturjentów. 

Składający egzamin powinni odczuwać, 
14 członkowie komisji są jaknajżyczliwiej do 
nich ustosunkowani i że bynajmniej nie 
przychodzą z jakimś zgóry ustalonym za- 
miarem. Należy nawet usunąć wszelkie zew- 
nęetrzne akcesorja które podnoszą grozę na- 
stroju i tak np. ministerstwo zaleca nie od- 
bywać egzaminów maturalnych w salach 
wonferencyjnych, owianych zawsze dla ucz 
nia pewną tajemniczą surowością, ale po- 
prosu w klasach danej szkoły średniej, 

Nie ma to oczywiście być zachętą do 
adrriernej pobłażliwości i przesadnie łagod- 
nego klasyfikowania ucznia.    

Mecz tenisowy gimn. Lelewela—Mickiewicza 
Równolegle z rozrostem sportu we 

wszystkich jego gałęziach, da się też zau- 
ważyć stopniowe wzrastanie sportu w szko- 
łach średnich, gdzie młodzież, pod kierow- 
uictwem swych nauczycieli gimnastyki lub 
komendantów huiców P. W. gra w tenis, 
pływa, strzela, lub uprawia lekką atletykę. 

W pismach codziennych, tyle ostatnio 
mieisca poświęcających sportom rzadko kia 
dy zrajdzie się sprawozdanie z meczu mię- 

pojedyńcze i jedna parami. Walne zwycię- 
stwo, dzięki doskonałej grze, znanego nam 
już z zeszłorocznych walk o puhar „Śłowa”, 
młodego zawodnika mistrza szkół średnich 
Przegalińskiego, odniósł zespół gimn. im. Le- 
«ewela. Wygrana w stosunku 5:0 świadczy 
© wyraźnej przewadze tego zespołu. Oto wy 
nik: poszczególnych spotkań. Gry pojedyń- 
cze: Przegaliński (L.) — Odyniec (M.) 
6:0; 6:0. Przegaliński Pimonow 6:0; 6:0. 

   

  

  Uczestnicy meczu ieni jego wraz z sędzią, Stoją od 
lewej: Pimonow, P'otrowicz, izdebski, Odyniec, Przegaliński, 

dzyszkolnego. Zupełnie to zrozumiałe. Zawo- 
dy te nie są reklamowane, a pisma — raczej 
sprawozdawcy sportowi, nie otrzymują po- 
wiadomień. 

. Taką właśnie cichą imprezą, o której do- 
wiedzieliśmy się przypadkowo był mecz te- 
nISGwy gimn. im. Lelewela contra gimn, im. 
Mickiewicza. 

„ Pe wyeliminowaniu najlepszych rakiet w 
OŁ odbyły się na kortach w: parku 

sportowym im. gen 'Żeligo i О w 
ki finałowe, ь SO to rozery 

Na program ich złożyło się: cztery gry 

Piotrowicz (L.) — ua 6:2; 7:5, Pio- 
trowicz — Pimonow 6:1; 

Gra podwójna: Przegaliński — Piotro- 
wicz contra Odyniec — Pimonow 6:2: 7:5: 

Sędziował dobrze neutralny tenisista Iz- 
debski (gimn. Zygmń. Augusta), 

Fewodzenie tej imprezy będzie miało 
znaczenie tem większe, że organizatorzy jej 
zachęceni dobrym początkiem, postanowili 
sorganizować w nadchodzącą niedziełę mecz 
imiędzyszkolny: gimn. Lelewela — gimn. 
Zygmunta Augusta. W, T. 

  

  

       ГЫ 

TYLKO DZIŚ i JUTRO CENA ', LOSU 10 ZŁOTYCH 
JUTRO W CZWARTEK 2-GI DZIEŃ CIĄGNIENIA 1-EJ KLASY 

Wzywamy wszystkich nie posiadających jeszcze naszego losu 

„ LICHTENSTEIN 
póki czas zaopatrzyć się w nasze losy szczęścia. 

i S* Lichtlos" Wielka '44 
Wilno, 

Centrala kolektury, Warszawa Marszałkowska 146, P. K. O. 81051. Firma egz. od 1835 r. 

   

      

Eksportacja zwłok naszego ukochanego i nieodżałowanego Męża i Ojca 

B. P. 
JÓZEFA SOROKINA 

odbędzie się dziś 20-go maja o godz. 12-ej w południe z mieszkanta przy 
ul. Portowej 5. 

о 
smutku 

|
 

szego współczucia. 

— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 
żeńskiego im, ks, A. ]. Czartoryskiego w 
Wilnie podaje do wiadomości, że podania o 
przyjęcie do kl. I na zasadzie egzaminu- 
nu ;rzyjmują się codziennie od godz. 12 — 
14.30 

Formularze na miejscu. : : 
— Kuratorjum OSW podaje do wiado- 

mości, iż podania na Państwowy Kurs Nau- 
czycielski należy składać do Dyrekcji PKN 
w Wilnie (W Pohularka 23) do dnia 1. 7, 
1931 roku. AB 

Do podania należy doiączyć. oryginalne 
świadectwo dojrzałości, świadectwo lekarza 
urzedowego 9 przydatności do zawodu nau- 
czycielskiego, metrykę urodzenia i świadect- 
wo moralności. 

Abiturjenci, którzy w bież. roku złożyli 
egzamin dojrzałości, mogą przedłożyć świa 
dectwo lekarskie, wydane przez lekarza 
szkolnego i nie muszą przedkładać šwiadect 
wa moralności, 

MIEJSKA 
— Szczepienia przeciwbłonicze. Nieza- 

wodrym środkiem ochrony dzieci przed gro- 
żącem im niebezpieczeństwem zachorowania 
na anicę (deiteryt) są szczepienia ana- 
toksyna bioniczą. 

Szczepienia odbywają się codziennie: 
1) w klinice dziecięcej USB, (Antokol — 
Szpita. Wojskowy) od godz. 11 do 12 i 2) 
w Miejskim Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) 
od zodz. 12 do 13. Szczepienia są bezpłatne, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—. Dzisiejsza Środa Literacka poświeco- 

ua będzie znakomitej nowej sztuce Zofii 
Nałkowskiej „Dzień jego powrotu”, która 
na wczorajszej premjerze na Pohulance spot 

a się z gorącem przyjęciem u publiczno- 
. Dramat ten w sposób fascynujący i głę- 

boki porusza wieczyste zagadnienia winy i 
kary, odpowiedzialnošci za zbrodnię, prede- 
stynacji do zła i problemu miłości pośród 
tych zagadnień. Dyskusja: zapowiada się 
żywe i ciekawie, Początek dziś o godz. 8 
min. 30 wiecz w siedzibie Zwiazku Litera- 
«ów, Ostrobramska 9. Wstęp dla człanków, 
sympatvków i gości. 

   

— Posiedzenie Wiłeńskiego Oddziału Pol- 
skiego Towarzystwa Psychjatrycznego odbe 
dzie się w czwartek dn. 21 maja o godz. 12 
w klinice Neurologicznej USB z następuja- 
cyr1 porządkiem obrad: / 

1) prof. S. Władyczko — Pokaz chorych 
2) dr. med A, Wirszubski: Zespół nerwowo- 
psychiczny na tle zaczadzenia, 3) dr. A. de 
Rosset: Z dziedziny pogranicza schorzeń 

— Żebranie Klubu  Włóczęgów Senjo- 
rów odbędzie się w tygodniu bieżącym nie 
w pątek, lecz we czwartek dnia 21 b. m. o 
godz. 19 przy ul. Przejazd 12. Na porząd- 
ku dziennym ważne sprawy organizacyjne. 
narządów wewnętrznych i układu nerwowe- 
go (z pokazem chorych). 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Ig- 
nacego Daniłowicza w Wilnie. W dniu 20 
maja nie zaś 21 maja 1931 r. o godz. 7 (19) 
(środa) odbędzie się Walne Zgromadzenie 
T-vwa Prawniczego, z tem, że w razie bra- 
ku quorum bez wzgledu na ilość członków 
— odbędzie się następne walne zgromadze- 
nie tego samego dnia o godzinie 8 (20) w 

  

„ gmachu Sądów. 
Porzadek dzienny: 1) zagajenie zebrania 

i wybór przewodniczącego; 2) odczytanie 
sprawozdania administracyjnego; 3) odczy- 
ianie sprawozdania kasowego za lata 1922 
1 1930; 4) budżet na rok 1931. 

5) sprawozdanie komisji rewizyjnej: 
6) wybór członków Rady: 7) zmiana sta- 
tutu, a mianowicie paragr. 32, z tem, że 
Rada wybiera nie jednego, lecz dwóch wi- 
ceprezesów i. skreśienia słów „i ich zastęp- 
ców*; 8) wolne wnioski. 

— Posiedzenia Naukowe Wileńskiego To 
towarzystwa Ginekologicznego odbędzie sie 
dnia 21 b. m. o godz. 20 w lokalu kliniki 
położniczo-ginekologicznej U.S,B.- (ul. Bogu- 
sławska 3) z następujacvym porządkiem 
dzienaym: 1) pokazy chorych i preparatów 

_ kliniki położn.-ginekolog. U.S.B.; 2) dr, С. 
Gordon —- w sprawie zapobiegania , ciąży. 

— Walne Zebranie Zjednocz. Kolei Pol- 
skich. W piątek 22 maja o godz, 17 m. 30 
w lokalu zarządu okręgowego Z.K.P. przy 

  

vi. Wiwiilskiego 4 — 3 odbędzie się dorocz- „į 
ne walne zgromadzenie członków  Zjedno- „ai 
czenia Kolejowców Polskich Oddziału : Wi- 
leńskiego, na które Zarząd Okręgowy wzy- 
wa cztonkow Z.K.P. 

alne zebranie Stow. Architektów. 
W dniu 28 kwietnia rb. odbyło się walne 
zebranie Stowarzyszenia Architektów w Wil 
nie, na którem zarząd tymczasowy złożył 
sprawozdanie z czynności organizacyjnych, 
-— poczem został wybrany Zarząd Stowa- 
izyszenia na rok 1931 w osobach: prof, J. 
Kłosa — prezesa, inż. A. Przygodzkiego — 1-20 wiceprezesa, inż. St, Narębskiego — 
<-g0 wiceprezesa, inż. St. Siestrzeńcewicza 

skarbnika, inż, Fr. Wojciechowskiego — 
sekretarza. 

я — Posiedzenie Wydziału Wojewódzkie- 
go. Pod przewodnictwem p. wicewojewody 
Hrvrorowicza, odbyło się 47-me kolejne po- 
s'edzenie wil. Wydziału - Wojewódzkiego. 

    

czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół pogrążeni w głębokim 

ŻONA, CÓRKA I RODZEŃSTWO 

Z powodu śmierci wielce szanownego 

JÓZEFA SOROKINA 
przesyłamy wdowie i rodzinie zmarłego wyrazy  najserdeczniej- 

Zakłady Przemysłowe A. Mozer i S-wie 
w Nowej Wilejce 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w po- 
czytnem swem pismie poniższego listu: 

Stwierdzając, iż polemika prasowa w 
sprawie wystąpienia Cechu Murarzy, Mała- 
rzy, Sztukatorów, 
Wi w spfawie restauracji kościoła św. 
Teresy przybrała charakter, mogący rzucić 
cień na same rzemiosło, względnie na jego 
organizacje cechowe, — Zarząd Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie z tytułu opieki nad 
ogółem spraw rzemieślniczych woj. wileń- 
skiego, widzi się zmuszonym zaprotestować 
przeciwko temu i oświadczyć, co następuje: 

Nie wdając się w merytoryczna \ ocenę 
słuszności argumentów pomiędzy Cechem 
Murarzy, Malarzy, Sztukatorów, Kamienia- 
rzy i Cieśli w 'Wilnie, z jednej strony, a p. 
W. Ch., autorem artykułów w „Słowie* z 
dnia 23-IV b. r., p. t. „Sowiet Roboczych 
Deputatów* z drugiej strony, w: odniesieniu 
do meritum sprawy w artykułach stron obu 
poruszanych, a więc do sprawy restauracji 
kościoła Sw. Teresy w Wilnie, — Zarząd 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie, widząc w 
sposobie polemiki p. W. Ch. („Słowo* 2 
čnia 23-IV i 25-IV przez używanie zwrotów, 
jak „Sowiet Roboczych Deputatów* i t, p. 
chęć zdeskrydytowama organizacji rzemie- 
ślniczej,j — Cechu Murarzy, Malarzy, Sztu- 
katorów, Kamieniarzy i Cieśli w Wilnie, 
który jak i inne organizacje cechowe posia- 
da za sobą duże zasługi na połu rozwoju 
rzeraiosła polskiego w woj. wileńskiem. i to 
zdeskrydytowania w kierunku inkryminowa- 
nia tej organizacji tendencyj,których ona ni- 
gdy nie posiadała. — jaknajkategoryczniej 
protestuję przeciwko temu sposobowi pole- 
miki, zastrzegając jednocześnie, że Cech 
Murarzy, Malarzy, Sztukatorów, Kamienia- 
rzy i Cieśli w Wilnie, jako organizacja rze- 
mieślnicza, przewidziana w obowiązującej 
Ustawie Przemysłowej, posiadając w: swych 
szeregach dużo ludzi zdolnych, dzielnych i 
cennych, cieszy się jaknajlepszą opinią i w 
żadnym wypadku nic może być posadzana 
o-taxie tendencje, któreby. kogokolwiek upo- 

  

    

ważniać A do używania zwrotu „Sowież | 
Roboczych Deputatów". 

J. Lazarewicz Sekretarz Izby 
Za Zarząd Izby Rzemieślniczej” w Wilnie 

* 

żałować niezmiernie należy, iż Zarząć 
«zby Rzemieślniczej w Wilnie nie zechciał 
„wdać się w merytoryczna ocenę słuszno- 
ści argumentów* polemiki na tle działalno- 
ści wyłonionej przez Cech Murarzy, Mała- 
rzy, Sztukatorów, Kamieniarzy i Cieśli —- 
Kotnisji, kontrolującej działalność władz kon 
serwatorskich, oraz pracę artystów — ma- 

larzy. х 
Stwierdzam jaknajkategoryczniej, iż do 

cechów rzemieślniczych w. Polsce mam gię- 
boki szacunek ze względu na ich wybitną 
w dziejach naszej kultury rolę, oraz na ich 
tradycje. Natomiast ani szacunku, ani po- 
dziwu dla działalności Komisji Kontrolującej 
nie mam, no bo właśnie ta komisja — nie 
Ja! —- może zdeskrydytować Cech, 

Co do użytego przezemnie określenia 
tej Fomisji, jako „Sowietu roboczych depu- 
tatów”, uważałem je za trafne, choć zdaję 
sobie sprawę, iż ta moskiewska nazwa jest 
brutalna i ma nieprzyjemny posmak. 

Dłatego też chętnie cofam to rosyjskie 
ckreślenie i przepraszam za nie Szanowną 
zbę- Rzemieślniczą 

Żeby zaś położyć kres  niepotrzebnym 
nieporczumieniom, stwierdzam iż działalnośc 
Komisji cechowej, nie zawierając absolut- 
nie żadnych pierwiastków politycznych, ma 

1ek wszelkie podobieństwo nie do „So- 
ietu', (użyjmy wyrazów polskich!) lecz 

do Rady żołnierskich i robotniczych dełega- 
tów. W, Ch. 

  

  

  

      

  

Szanowny Panie Redaktorze! 
Wobec zamieszczenia w Nr, 109 z dnia 

13 b m. „Słowa” notatki pod tyt. „Powsta- 
nie Koła Miejskiego BBWR w Wilnie", za- 
wierzjącej wzmianke 0 wybraniu mnie do 
Zarządu Koła, uprzejmie proszę o zamie- 
:zczenie oświadczenia mojego, że do BBWR 

rależę, a skutkiem tego zaofiarowanej 
godności członka Zarządu Koła przyjąć 
moge. 
Łączę wyrazy szacunku i powažania | + 

J Bronistaw Olechnowicz 
Wilno dnia 18 maja 1931 r. 

TSS AINA OBE ATI DNS, 
Na posiedzeniu tem rozpatrzono trzy spra- 
wy z dziedziny stosowania przepisów anty- 

rozpatrzono dziesięć odwołań 
įski i gminnych od decyzyj wy- 

w powiatowych w sprawie zmian, 
czynionych w preliminarzach budżetowych 
ra rok 1931 32 

Rczpatrzonc 

    

  

      

   
  

  

   
   

4 odwołań „poszczególnych 
esó0 od decvzvj, wydanych przez zarządy 
gminne. Omówiono i zatwierdzono tymcza- 
sow” regutamin w Sprawie organizacji i za- 
kresu działania wvdziału ewidencji. ludno- 

(Dokończenie na stronie 4-ej) 

ČIA ITT STN, 

Afera morfinowa felczera kolejowego 
Niedoszły samobójca Tomaszewski, ktory przyjął truciznę w chwili, gdy policja 

ujawniła w jego mieszkaniu większa ilość norfiny i różnych innych medykamentów, po- 
ch. dzących z apteki kolejowej, gdzie był ielczerein, został wczo! aj oddany w ręce władz 
sądowych. Przez trzy dni znajdówał się on w szpitalu żydowskim ną kuracji z racji za- 
trucia i gdy stan jego dostatecznie się poprawił, przewieziono go do aresztu. 

w RS kolejowej pracowa: Tomaszew: 
nie wzbudzał żadnego podejrzenia, Był pracowi 

i od paru lat i zachowaniem sie 
ym, obowiązki swoje spełniał sumiennie, 

  

tak że wyniki rewzji zaskoczyły wprost jego przełożonych, którzy mieli o nim całkiem 
dobrą opinję. 

Zdemaskowała Tomaszewskiego pewna morlinistka z prowincji, która przez dłuż- 
szy czas płaciła mu duże nieniądze za dostarczane narkotyki i dopiero żądanie płacenia 
coraz większych. summ nasunęło. wymienionej morfnistce myśl zadenwncjowania 
miennego felczera. 

niesu- 

Rewizja potwierdziła całkowicie je; „eznanie a ponadto stwierdziła, że Tomaszew- 
ski wynosił inne cenne lekarstwa. Ze względu na to że proceder Swój uprawiał przez 
dłu: 

złotych. 

žszy okresu czasu, strat poniesionych przez eptekę nie mcżna Ściśle narazie usta- 
fić natomiast wartość znalezionych u niego medykamentów wynosi przeszło 5 tysięcy 

Kamieniarzy i Cieśli w 
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' HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
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ści Magistratu m Wilna. Następnie zajmowa- 
(no się uchwałami rady miejskiej m. Wilna, 

, powziętemi w dniach 23 i 29 kwietnia r. b., 
przyczem uchwały dotyczące przeniesienia 

' kredytów w budżecie miejskim na rok 1930 
‚ — 31 przyjęto do wiadomości. Natomiast 

zabroniono wykonania uchwały w przedmio- 
cie wypłacenia 15-procentowego dodatku 
miesięcznego do poborów pracowników miej 
skich. Rozpatrzono i zatwierdzono uchwałę 
"Sejmiku brasławskiego w przedmiocie  za- 
ciągnięcia w państwowym Banku Rolnym 

' pożyczki w wysokości pięciuset tysięcy zł. 
na rzecz zakupienia dodatkowych udziałów 

spółdzielni „Rolnik* w Brasławiu. Zgodnie 
' z odezwą Głównego Urzędu Statystycznego, 

„wyasygnowano z iunduszów wileńskich wo- 
jewSdzkich, organów kolegjalnych 250 zł. 
tytułem sybsydjum dla wydawnictwa ankie- 

-ty statystycznej, obejmującej wydatki i do- 
„ chody gmin wiejskich Rzeczypospolitej w 

1927 ; 1928 roku w okresie budżetowym. 
_ Wkońcu postanowiono przystąpić do opra- 

- cowania wydawnictwa p. t. „Związki Koniu- 
"nalne Województwa Wileńskiego w świetle 
'fczb*; okres 1930 — 31 roku budżetowego, 

| — przyczem koszty związane w tem wy- 
. dawai m mają być pokryte ż funduszów 

wileńskich wojewódzkich organów  kole- 
-gialnych. 

POCZTOWA 
‚ '— Pocztowy Komitet pomocy powodzia 
° пот. Pracownicy pocztowi, powołali do ży- 

_ €ia Pocztowy Komitet Okręgu Wileńskiej 
_ Dyrekcji Poczt i Telegrafów, pomocy ofia- 

rom powodzi, pod przewodnictwem preze- 
„sa Dyrekcji inż. Karola Zuchowicza. 

Komitet wydał odezwę do ogółu pracow 
„ników pocztowych i za ich pośrednictwem 
zwrócił się o poparcie tej akcji do szerokich 

_ sfer społeczeństwa. korzystającego z usług 
instytucji pocztowej. Urzędnicy zajęci przy 

' okienkach w urzędach pocztowych, jako też 
listonosze prowadzić. będą zbiórkę ofiar na 
rzecz powodzi zapomocą list składek, któ- 

'rvch zamknięcie nastąpi w dniu 5-VI b. r. 
W chwili obecnej suma składek, zebranych 
wśród pracowników pocztowych wynosi 
"1.700 zł. : 

_._ Oprócz zbiórki Komitet wyłonił wydział 
" wykonawczy z mjr. E. Kozłowskim na czele, 

który w sobotę 16 maja b. r. organizuje kon 
_ cert na rzecz powodzian w małej sali miej- 

_ skiej przy ul. Końskiej Nr. 1. 
4 koncercie wezmą udział chór poczto- 

wy, pocztowa orkiestra symfoniczna i zwy 
kła. balet z udziałem p. Lidji Winogradzkiej, 

—° р.о. Marji Szmurłowej (mezzosopran), Ja- 
miny Sumorokowiej (recytacje), E. Olszew- 

_" skiego (tenor), Wł. Bre my. (bas) i Wł. Do- 
łęgi-Szczepańskiego i E. Olszewskiej (akom- 

- panjament). 

$ TEATR I MUZYKA 
__— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

| 8.30 ukaże się po raz drugi „Dzień jego po- 
_ wratu', doskonała sztuka Zofji Nałkowskiej 
_" autorki granego u nas i w Warszawie z wiel 
" kiem powodzeniem „Domu kobiet". „Dzień 

3 powrotu". najnowsza sztuka Nałkow- 
skiej, poruszająca niezwykle ważne zagad 

nienia, wwwwołała wieżkie wrażenie na publi 
_ €zności premjerowej. Złożyły się na to: fa- 
scynvjąca treść, wnikliwa reżyserja R. Wa- 
 silewskiego, i skupiona oraz pełna. nastroju 
gra całego zespołu. 

  

    

   

        

  

    

   

  

LECZYCKI 

WUDZIESTY | do 

„as 7 
/W swoim męczeńskim odwrocie 

od Berezyny do Wisły, wędrowny fol- 
_ wark militarny kapitana Żapolskiego, 
_ ©6 do którego nie sposób byłoby na- 

- wet określić, czy jest pułkiem, bataljo- 
nem, czy tylko kompanją — nie napo- 

_ tykał prawie ziemian i inteligencji. 
: 'Rok. 1915 cisnął na wschód olbrzymie 
"masy uchodźców. Rok 1920-sty spo- 
wodował nową wędrówkę ludów, tym 
razem ze wschodu na zachód. | 

W takich warunkach odwrót sta- 
wał sie podobny do ekspedycji na Sa- 
charze. Wszyscy inteligenci z „fołwar- 

_ mit Zapolskiego”, szczerstwieli ducho- 
_wo, staczając się na dno półzwierzęce- 
go istnienia. Cały świat zainteresowań 
zamknął się w kilometrze, przestrzeni, 

„ kubku wody i krztynce żarcia. Gdyby 
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nteligenckich, w szachownicy z języ- 

saw Machi 
A 
Ma 

      

P 

"nie przyzwyczajenie do używania słów. 

  

   Г ПЛИ ОА 
KG NONEKSH]ZKI. 

ARA RA J 
Kim chciałbym zostać? — Oficerem ma 

niaryrarki wojennej, Wskazówki dla matu- 
rzystćw, pragnących poświęcić się zawo- 
dowi oficera marynarki wojennej. 

Bardzo pożyteczna, doskonale skompono 
wana i niezwykle ciekawa ta książka zo- 
stai1 wydana przez redakcję czasopisma 
„Przegląd Morski". 

7adaniem książki jest dokładne poinior- 
nicwanie maturzysty o zadaniach i znacze- 
niu polskiej marynarki woiennej, o zawo- 
Gzic oficera - marynarza, oraz o warun- 
kach przyjecia ochotników do marynarki, o 
studjach, trudach i przyjemnościach Szkoły, 
Morskiej. 

Książeczkę tę  należ gorąco polecić 
młodzieży, kończącej so średnie, i nie- 
zdecydowanej jeszcze co do wyboru zawo 
du , /ecz tylko marzycielsko pragnącej słu 
żyć w marynarce. 
Maturzy znajdą tu ścisłe informacje, 

oraz bezpośredni głos młodych marynarzy- 
podchorążych, opisujących swe wrażenia z 
podróży na szkolnym okręcie „Iskra”. 

Wielka ilość ilustracyj zdobi książkę. 
W. Kosianowski, komandor ppor. Armja 
sxa, jako gwarantka bezpieczeństwa 
ki. Gdańsk, 1930, str. 32. у 
Trudno o bardziej treściwą, przekcnywu 

jącą w argumentach i mocną w słowie, bro 
Szirkę, uzasadniającą potrzebę rozbudowy 
naszej floty. 

Autor zadaje trzy pytania: 1) czy ma- 
rynarka woienna jest Polsce potrzebna? 2) 
jeśń jest potrzebna , to dlaczego? 3) jeśli 
uznany, że jest potrzebna i wiemy, dlacze- 
go jest ROSEN jaka ma być marynarka 

wojenna ; 
Na te pytania daje autor tak šmialą, 

wyczerpującą i mocną odpowiedź. iż bro- 
szurce naležy życzyć największego rozpow= 
szeciinienia. 

Powinna oma znaleźć się w. każdej 
szkolnej i pułkowej bibljotece, z jej treścią 
mtisi być zaznajomiony każdy mężczyzna i 
niłoazieniec. 

Li S a i ЧАИ 
-- Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 8 

min. 30 ukaże się po raz trzeci tryskająca 
humorem komedja Somogyi'a „Córka i pię- 
ciu ojców'. Pełen werwy djalog, arcydo- 
wc'pne sytuacje, pełna temperamentu reży- 
serja, dyr, A. Zelwerowicza, oraz brawuro- 
wa gra całego zespołu zapewniają komedji 
tej długotrwałe powodzenie. A 

rzedstawienie na kolonie i obozy har 
cerskie w teatrze Lutnia. We wtorek dnia 2 
czerwca o godz. 8.30 w. odbędzie się w te- 
atrze Lutnia arcyciekawe przedstawienie, 
dochód z którego przeznaczony jest na ko- 
lonje i obozy harcerskie. 

Program przedstawienia wypełnią: „,Zaślu 
biny Žanetty“ Wiktora Wasse, oraz fragment 
< Opery Czajkowskiego „IDama pikowa“, w 
wykonaniu uczenic i uczniów prywatnej kla 
sy śpiewu p. Wandy Toczyłowskiej. 

Qba utwory ukażą się w barwnej opra- 
wie hostjumowej i dekoracyjnej. 

Ceny miejsc znacznie zniżone, od 50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino miejskie — Postrach Puszczy. 

— Helios — Za oceanem 

Holtywood — Z rozkazu księżniczki. 
Casino — Pokusa. 
Stylowy — Trzęsawisko życia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożar w Drohiczynie n-Bugiem. Dnia 

17 nsaja, okołc godziny pierwszej po połud- 
niu, w Drohiczynie nad Bugiem, wszczął się 
poż”r: zapaliła się stodoła tuż przy kościele 
parafialnym. Po chwili iskry przeniosły о- 
gień na druga stronę miasteczka, Spaliło się 
5 - 6 domów mieszkalnych ze wszystkiemi 

  

  
  

  

   

    

   

   

- zabudowaniami gospodarczemi. Ratunek był 
trudny, bo, jak mówią miejscowa straż ognio 
wa nie ma najkonieczniejszych (bosaków)” 
narzędzi. Do pomocy DRY strażacy z Sie 
miatycz, Karczewa i Bujaków. Straty na ra 
zie nie dadzą się obliczyć. Wielce pomocną 
okazała się młodzież szkolna. 

Fruwające złotówki. Przed dwomą 
dniami Leonowi Szłozbergowi (Niemiecka 
28) skradziono 1500 zł. i powiadomiona 
o tem policja ani rusz nie mogła ustalić, kto 
mógł być sprawcą tej kradzieży. Dopiero 
gdy zajrzano na strych, znaleziono tam je 
ukryje za kominem, co nasuwa podejrzenie, 
że była to sprawka kogoś z domowników. 

— Dlaczego Lewinówna targnęta się na 
życie. Przyczyny, które pchnęły młodą Lewi- 
nównę (Wielka 12) do samobojczego sko- 
ku 7 okna swego mieszkania zaabsorbowały 
władze. Drobiazgowe badania poza stwier- 
dzaniem że cierpiała ona na rozstrój — пег- 
wowy, «sstaliły ponadto, że bezpośrednim 
powodem samobójstwa był zawód miłosny. 

+  ziewczyna miara narzeczonego zajmu- 
Jączgo odpowiedzialne stanowisko w jednym 
z żydowskich banków w Wilnie i czyniła 
już ostatnio przygotowania do ślubu, 

Nagle przyszły jej mąż, począł bez żad 
nych określonych powodów żatiać odrocze- 
nia ślubu, co na Lewinównę podziałało szcze 
gólnie deprymująco. Wobec wieści, że powo 
dem zwłekania jest zamiar całkowitego zer- 
warnia, zawiedziona w swych  nadziejach 
dziewczyna od piątku już wpadła poprostu 
w obłęd i gdy podniecenie doszło do zenitu, 
we wtorek rano rzuciła się z okna. 

— Kradzieże. Lipowiczowi Stanisławowi 
(zautek Śniegowy 2) o gd 21 kolo bramy 
domu nr. 22 przy ul. Śniegowej z kieszeni 
kamizelki skradziono zegarek wartości 100 
zł. Kradzieży tej dokonał Kaneler Kazimierz 
(Sniegowa 22), którego zatrzymano, lecz 
skradzionego zegarka nie odnaleziono. 

Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Kijowskiej nr. 37 dokonano kradzieży po- 
wrozów wartości 40 zł. Ustalono, że spraw- 

  

kiem najbardziej „chamskim*,  niktby 
'w tych obdartusach nie mógł się do- 
myśleć b. członków klas wyższych. To 
też można sobie łatwo. wyobrazić zdu- 
mienie i rozkosz sierżanta Wierzbic- 
kiego, kiedy gdzieś w okolicy Niemna, . 
na zwykłej dróżce polnej, obrzezionej 
i błotnistej, doleciały go dźwięki rze- 
czy szopenowskich, zamiast zwykłej 
muzyki kul. || : ' 

Fortepian musiał być stareńki i nie- 
strojony od niepamiętnych czasów, a 
grający amatorem wielce średnim, ale 
żadne chóry anielskie nie wydałyby 
się czemś równie cudnem żywej stert- 
ce kurzu, zmęczenia i zaschłego błota, 
jak ta zapowiedź kultury t. j. chleba, 
wypoczynku i kobiet. Miraż muzycz- 
ny wdzierał się do jego duszy, wyrzu- 
cając z niej zmęczenie, złość, brud, 
gorycz, plugastwa myśli i słów. Rozko- 
sze lat pokoju, tak już dawnych, lat; 
które mogły nie przyjść, nie odnowić 
się nigdy, przyszły na drogę do zaku- 
rzonych, głodnych,  zbolszewiczałych 
ludzi! : 

Konie przed niedużym dworkiem 
stały już dawno zaprzężon: do fur je” 

ъ 

Z SĄDÓW 
NIEZMIERNIE CIEKAWY WYROK SĄDU 

NAJWYŻSZEGO 

Pized kilku dniami Sąd Najwvższy roz- 

waże” sprawę, która posiada kolosalne zna- 

czerie dla najszerszych rzesz ludności i 

wzbudzić musi z tego powodu wielkie zain- 

teresowanie. Chodziło o to, czy na każde żą 

danie władzy obywatel musi się wylegitymo- 

wać, z.zn. okazać swe dokumenty osob ste. 

Sprawa ta miała swój początek w Sosna 

wcu. Inż. S. z Sosnowca wracał późnytn. 

wieczorem do domu, gdy nagle zbliżył się 

do niego policjant i kazał mu się wylegity= 

mować, Inż. 5. zapytał, z jakżiego pów 

ctrzymał jednak na to odpowiedź, że s 

przedstawiciel porządku publicznego Zw 
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się do żadnego przewinienia może udać się 

pokazać swój dowód osobisty, w przeciw- 

nym razie musi udać się do komisarjatu. Inż. 

S. oświadczył, wobec tego, że nie poczuwa 

się do żadnego przewinienia, wobec tego 

woli udać się do komisarjatu, by na rv 

scu wyświctlić tę sprawę. + 

W komisarjacie spisano panu S. proto- 

kuł sprawa znalazła się w sądzie groczkim 

a później przeszła przez wszystkie instan- 

cje, aż przed kilku dniami znalazła. się na 

wokandzie Sądu Naiwyższego, którego wy= 

roki, jak wiadomo, mają moc ustawy. 

Najwyższy uznał, że: inż. S. nie po- 

pełnił żadnego uchybienia ani przestępstwa, 

nie chcąc się wylegitvmować, Odmowa wy 

leg:tymowania się tylko w tym wypadku jest 

przestępstwem, o ile żądanie przedstawicie- 

la 'wadzy opiera się na ustawie lub praw- 

nem rozporządzeniu danej władzy. Można 

więc wylegitymować obywatela, który był 

na riejscu zakłócenia porządku publicznego 

który jest prawnie ścigany przez władze, w 

stosunku do którego prowadzi się dochodze- 

nie i d. ; 
Obywate! nadto jest obowiązany  posia+ 

dać dowód osobisty, którego uzyskanie jest 

jedyrie prawem, a nie obowiązkiem obywa 

tela. W razie potrzeby wylegitvmowania się, 

mie posiaga dla obywateła żadnych skut- 

ków, © ile żądaniu temu on odmówi. 

MAŁŻONKOWIE ZABÓJCY SKAZANI ZA 

ZAMORDOWANIE MATKI - TEŚCIOWEJ 

Sąd Okręgówy w Wiinie, pod przewod- 

nictwem sędziego Sienkiewicza będąc na se- 

sii wyjazdowej w Głębokiem rozpoznał m. 
in. cekawą sprawę karną, która była już kie 

dyś na wokandzie lecz została odroczona 

celem uzupełnienia śledztwa. R: 

Mieszkaniec wsi Kaski gm. łużeckiej Ale 
ksznder Dobrowicki w sierpniu 1929 popeł- 
nił najstraszniejszą ze znanych ludzkości 

zbrodni — matkobójstwo oraz usiłował też 
zamordować ojca. SW AM 

Kula rewolwerowa przecięła pasmo życia 

kobiety, która wydała na świat zabójcę, a 

nabój szósty mający spełnić takąż rolę w 
stosunku do ojca zabójcy zawiódł. 

Matkobójca stanął przed Sądem. W trak- 

cie badania jego żony, figurującej w spra- 

wie w charakterze świadka, wyszły na jaw 

okoliczności, które zmusiły prokuratora do 

złożenia wniosku o odroczenie sprawy i prze 

kazanie akt do urzędu prokuratorskiego ce- 
lem rozciągnięcia oskarżenia na żonę zabój- 
cy Nadzieję oraz niejakiegoś Szczastnego, 
co do którego mówiono, że łączą go intym- 
ne stosunki z Dobrowicką. 

Ona miała być tym złym duchem — pod- 
żegaczem, oni obaj fizycznemi wykonawca- 

mi zbrodni powstałej na tle waśni i sporu 

o ziemię. : 2 

Obecnie cała trójka znalazła się na lawie- 
oskarżonych, : 

W roku rozprawy wyszła na jaw pewna 
okoliczność, która aczkolwiek nie odegrała 
obecnie żadnej roli jednak w dalszym prze 
biegu sprawy może i wpłynąć na zmianę wy 

roku. Chodzi o to, że jak wynikało z zeznań 
świadków, Doebrowicki w noc, kiedy, popeł- 

nione zostało morderstwo pozostawał w are 
szcie w Łużkach oddalonych od miejsca prze 
stępstwa o 5 kim. ` 

Alibi to nie zostało wzięte pod uwagę, 
gdyż zaszło przypuszczenie, że zabójca ma- 
jąc możność wymknięcia się z aresztu na 
kilea godzin wykorzystał tę możność aby 
popełnić zbrodnię, zapewniając sobie alibi. 

Sąd po wysłuchaniu przemówień - stron 
skazał EO Dobrowickich na beztermi 
nowe ciężkie ežere, a Szczastnego cal- 
kowicie uniewinnił, ||| 

Ofiary 
Mieczysław. Hruszewicki z, Gródka na po 

wodzian zł 10. 
А. 1 ]. Fiedorowiczowie z Rakowa na po- 

wodzian zł 25. 
URZRZEOWEY AERO AERTRZWTOTO ПСУННИЯ 
cą tej Kradzieży jest Szuszkiewicz Franci- 
szek (Kijowska 10) którego ze skradzione- 
mi powrozami zatrzymano. ‚ 

mezamknietego mieszkania prz yul. Mi 
ckiewicza nr. 44 na szkodę Jankowskiej Ele 
onory. skradziono ka dą wartości 25 zł. 
Kradzieży tej dokonał Jarmołowicz Stanisaw 
(wieś Wierzbieniki gm. rzeszańskiej) które- 
90 7 skradzionym zegarkiem zatrzymano. 

PZA W dniu 18 bm. Big Sorze 
(Szopena 1) nieznani sprawcy skradli z jej 
mieszkania przez otwarte okno garderobę mę 
ską i damską wartości 2500 zł. 

Żukowski Dawid (Ostrobramska 16) ze- 

   

   

   

  

    

meldował policji, 'że nieznani sprawcy 'zapo- - 
mocą dobranego kli:cza dostali się do jego 
mieszkania ż skradli bieliznę męską i damską 
oraz 5 par cholewek męskich łącznej warto- 
ści 500 zł. į 

— Podrzutki. W bramie domu nr, 8 przy 
u. Bern: į znaleziono rzutka pici 
żeńskiei w wieku około 3 miesięcy. W tymże 
dnix w bramie domu nr. 2 znaleziono pód- 
dniu w bramie domu nr. 2 przy uticy Św. 
Jacka znaleziono pod 
rzutla płci Ee w wieku około 2 miesię- 
cy.. Podrzutków umieszczono w przytułku 

ŁUW v 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA "MIEJSKA 
Osirobremaka 6 

Od dnia 19 do 21 maja 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 

PO$TRACH PUS$ZCZ Dramat w 10 aktach. 
W roli głównej: Rin - Tin - Tin 

Nad program: „Wycieczka z przygodami'* Komedja w 2 aktach. 

Cena biletów: Parter 60 gr., 
© Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów o godz. R Następny program: „Tajemnica hotelu" 

alkon 30. 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„KELIOS“ 
ai. WILENSKA 38. 

Tel. 926. 

Maurice Chevalier w przebojowym 
Ceny znacznie znizone. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozost, seansy Bałk. 60 gr. Parter od 1 zł. 
Ulubieniec publiczności, boha- 

ter filmu „Parada Miłości* 
w głównej roli kobiecej CALUDETTE COLBERT. 

Nad program: Dodatki i wszechświatowy Przegląd Dźwiękowy Paramoutu. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
Wkrótce: Największy przebój Maurice'a Chevallera „KAWIARENKA* 

dżźwiękowcu ZA OCEANEM 
  

GŹWIĘKOWE Miao Dziś! 

CG/ING 
para kochanków 

POKUSA C 
! Najpiękniejsza Greta garbo , Nils Aster 

Zmysły 
okowach 

w dramacie dźwiękow- 
Śpiewnym p. t 

Nad program: Dodatek dźwiękowy 
„Foxa“ 

  

  

  

  

WE! A 87, tel 15-41 Na lszy seans ceny znižone. Począte* o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie šwiat. o godz. 2-eį 

„Dži pedečio Pen, "TAJEMNICA CZARNEG0 WĄWOZU ius 6 
KINO z udzialem ZE aaa CUSTER i Po MONTG MERY E 

„PAB“ |2ŻYWY POCISK cy przez stepy wśród tyciąca niebezpieczeństw. Kažkaioiana Janis 1a motocyklach 
Wielka 4% Początek o godz. 1-ej. Ceny od 30 gr. 

Kino-Teat- Dziś! Niebywały program, pierwszy raz ża : 

@ W „gl. D. 
„STYLOWY“ s TRZĘSAWISKO ŻYCIA OE Maria Aliea kraczawiosz ARK D 

wia |? REX-BELL-CZARODZIEJ Wary tola оаа šasi ооы т о. 
  

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 20 MAJA 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka popularna (płyty) 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.30 — 16.10: Radjokronika z Warsz. 

16,10 — 16.15: Komun. dla żeglugi Z 

Warszawy. 
1645 = 16,30: 
szawy. аи 

ПЗ{ЁЗО a 16,45: Audycja dla dzieci star- 

szych „Kwiatki Marysi" — opowiadanie Cio 

ci Hali BY Hohendlingerówny ). Prze- 

czyta autorka T. na wszystkie stacje. 

16,45 — 17.15: Program dzienny ! kon- 

cert dla młodzieży (płyty) objaśniać będzie 

5 — 17.40: „Znaczenie szkolnictwa 

zawodowego w pracy nad odbudową pań- 

stwa* — odczyt z Warszawy wygłosi K. 

Pieracki 
17.45 —- 18,45: Koncert z Warszawy, 
18,45 — 19: Chwilka strzelecka. | 

19 — 19.10: Program na czwartek i roz- 

Audycja dia dzieci z 

maitości 3 ” 

19,10 -- 19.25: Komunikat rolniczy z 

Warszawy. ZY. ą 

19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 

y z Warszawy. { 

5 10,55 — 20.15: „Pogadanka radjotech- 

niczna“ — wygłosi Mieczysław Galski 

20.15 —- 20,30: „Moskwa dzisiejįsza“ — 

ielieton z Warszawy wyglosi Z. Stodolski. 
30 — 21.20: Muzyka lekka z War- 20,3 

szawy. 
> 21.20 — 21.35: Odczyt muzyczny o Za- 

rębskim z Warszawy. 
21.35 — 22.35: Koncert z Warszawy po- 

święcony twórczości Zarębskiego. 

22: 50 — 24- Komunikaty i muzyka ta- 

neczna. 
    

  

   

  

     m В 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru Vl-go Władysław Cichoń, mieszkają- 

cy w Wilnie przy ul. Góra łowa 19, 

m. 1 na zasadzie art. 1030 U.P.C. obwie- 

szcza, iż w dniu 5 czerwca 1931 roku od 
zedziny 10-ej rano przy :ilicy Słonecznej 5 

i 7 cdbędzie się sprzedaż z licytacji publicz- 

nej ruchomości, należącej do dłużników. Ka- 

tarzyny Marcinkiewiczowej i Włodzimierza 

Fadjewa, składającej się z domu do połowy 

murowanego na rozbiórkę, . oszacowanej 

dla lcytacji na sumę 1500 złotych, na za- 

spokojenie pretensji Wincentego Klimuka. у 

Komornik Sądowy (—) Wł. Cichoń. 

   & 

  

BAEPEDAKEMEMEFA 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

rewiru ll-go z siedzibą w Witnie, przy ul. 

Lubelskiej Nr, 1, zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw.. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 9 czerwca 1931 o godz. 10 
rano w Wilnie przy ul. Wielkiej Nr. 47 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Rywy Feldmanówny majątku ruchomego, 
składającego się z tutek, zapalniczek i wy- 
robów tvtoniowych, oszacowanego na Surmię 
zł, 750, na zaspokojenie pretensji Skarbu 

Państwa w sumie 701 zł. 25 gr. z kosztami 
„powo Sądowy (—) H. Lisowski. 

1838—1 

AAA 
(Gi MN Z 
"OBWIESZCZENIE 
Podaję do! wiadomości ogólnej, że w. 

aniu 21 maja r. b. o godz. 10 rano, w ter- 
minie drugim, od ceny zaofiarowanej w sali 
licytacyjnej Izby Skarbowej w Wilnie przy 
ul. Wingry 4 (gmach urzędów skarbowych) 
będą sprzedane z licytacji następujące 
przedmioty: kasa ogniotrwała, wódka, róż- 
ne meble, flanela, oraz artykuły piśmienne 

w większej ilości. ( 1839—0 
O Aukcjonista Smajkiewicz. 

i 

  

szczę coś doładowywano, mama pła- w gruncie rzeczy dla siebie i o sobie. 

kała nad losem nieruchomości, dzieci 
i kraju, a w starošwieckim  saloniku 
panienki żegnały się z fortepianem, 
którego nie można było zabrać. 

Patrol wywołał z początku szało- 
ny popłoch, a potem niemniej szaloną 
radość. Zaraz zjawiło się na stole 
wszystko, co wydawało się niemożli- 
wością w takich czasach. To też nawet. 
kapitan, który zbeształ swego fawory- 
ta za brak ostrożności i rozstawił na- 

' tychmiast warty, nie oparł się urokowi 
wiśniówki, panienek i rodziców. Nie 
zapomniano i o żołnierzach. Radość 
panuje nietylko w jadalni, ałe na gan- 
ku, w kuchni i na podwórzu. 

A w małym saloniku młodzież jest 
już rozparcelowana duchowo. Wierz- 
bicki muzykalny i lubiący muzykę, sta- 
je się własnością panienki, która grała 
Szopena. I chociaż jest pokój w ma. 
łym światku, ciśniętym, jak kawałek 
drzewa na fale rzeki wojennej — trze- 
ba żyć: prędko, bardzo špiesznie! Po 
chwilce wspólnej muzyki i śpiewu, 
koncertanci są już parką miłosną. Gra- 
ja © śpiewają, niby, dla wszystkich, a 

-sowna, 

W sąsiedniej jadalni króluje jeszcze 
niepodzielnie materja i potop krew- 
nych na Litwie, a w małym saloniku, 
szczęście, muzyka, miłość i śpiew! 

Szuman i Grieg, Czajkowski i Szo- 
pen w amatorskim  melanžu i przed- 

ewakuacyjnej gorączce. Doskonałości 
taj formy amatorskiej, zdumiewająca, 
niemożliwa w innym czasie, w innych 
warunkach. Muzyka skarży się na woj- 
nę, na krótkotrwałość jej szczęść i na 
konieczność myślenia o tem! A potem, 
żeby się wyzbyć smutku, ażeby po- 
móc zapomnieć, staje się na chwilę, 
tandetką popularną, grywaną na ba- 
likach młodzieży i wieczorynkach nie- 
dzielnych. 

Pierwszy tekst tandentki i pierw- 
sze kłócie. Igła z trucizną wchodzi do 
serca i zostawia w niem maleńki, czer- 
wony znak... to Ola grała!... rodaczka 
z małego miasteczka?! { į 

Czy i one są takie same?! Bezsen- 
bluźniercza myśl wciska się 

do duszy Wierzbickiego. Kto wie?- 
Kto to wie?! W gruncie rzeczy, to 
przecież zagranica, kraj, obcy ducho- 

  

[LEKARZ E | 
DOKTOR 

Hawryłkiewi- 
czowa 

ogłasza D F Z 

  

Pańsiwowa Fabryka Wyrobów Tytoniowych w Wilnie 

maszyn gilzowych i kartonażowych. 

informacji udzieli Dyrekcja Fabryki Wilno, Makowa 17. 

etar g na sprzedaż wycofanych 

Szczegółowych 

  
  

przyjmuje od 11—12i 
od 5—6. Choroby skór- 
ne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosmetyczne 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 

W. Zdr. Nr. 77. 

Dr. 

LOKALE 
REZCJBEWYCZZOW PE 

  

2—3 

neryczne. 
ul. Wileńska 30, m, 14, WA” pod „W. B.* 

LŽ 9—12 r. - 
W. 

  

godami, choroby skórne, wene- WJ! 
ryczne i moczopłciowe 

tel. 10-90. 
Od 9—12 I 4—8 

Dr Ginsberg 

kret). 

we. Wlieńska 3 
8 — 114— 8. Tel.6 pp. 
567, dia aa lion SE 

[Akuszerkii |LETNISKA 
AKUSZERKA = 

śmiaŁowska Letnisko 
oraz Gabinet Kosmety- W ładnej okolicy z ca- 

utrzyma- 
ki, pi wągry, łupież, niem © do. wynajęcia. 

A Ewy. Dowiedzieć się Lwow- 

czny, USUWA ZMAarsZCz- łodziennem 

ska 13-b m. 5, 

Letnisko 

padanie włosów. 
Mickiewicza 45. 
  

KOSMETYK 

GABINET się w 

Mieszkania 
pokojowego 

K. Sokołowski z kuchnią poszuku- 
Chor. skórne | we- ję, Oferty do „Sło- 

Mieszkanie 
Dr. Kenigsberg 5 pok. ze wszystkiemi 

w dobrym 
Aż słoneczne, wy- 
aje się natychmiast. 

Mickiewicza 4, Rzeczna 14 a 3. (Za- 
=] 

  

Mieszkanie 
4 pokojowe, kuchnią i 

Choroby skórne, we- balkonem przy ul. Fin- 
neryczne imoczopłcio: nej 3-b do wynajęcia 

oć Oglądać od 3.30 do 

  

  

wydaje się 3 pokóje z 
kuchnią i jeden pokój 
z kuchnią, blisko ,ko- 
lei, miejscowość sucha 

* 1а5, jeziora, dowiedzieć 
Landwarowie, 

RACJONALNĘ Jul. Kościelna 21, Połu- 

  

Fabryka I skład mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843, й 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kredeu- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty. 

   
     

  

     
  

Zakład 
sztucznych wód mine- 
ralnych i napojów 
chłodzącyCh 

pod firmą: 

„Ё. Tromszczyńcki 
w Wilnie 

pod kierownictwem współ- 
właściciela prowizora 
Wrześniowskiege 

poleca: 

sztuczne wody mineralne (Vichy, Ems. 
Karlsbad i inne) „i napoje chłodzące, 

przyrządzane wyłącznie na cukrze, 
Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 50. 

ODCISKI 
radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 
znak ochronny Sfinks 

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

i składach aptecznych. 

  

   

  

       
    
    
       

Sprzedaje się 

    

  

  

KOSMETYKI binski. PLĄC jedna dzies. przy czy poszukuje admini- 

WIL NO WICKIEW b о КЦЁЧ“Ё“:‹Щ\УЁ 6:' Na ienga ag je owiedzieć się: lefńi- mieszkanie lu а- 
CZA "m m. 4, Letnisko ska 15, m. 3. grodzenie. Adres: w. 

kobiecą 6klm. od Wilna, 1 i pół ——— m Pohulanka 16 m, 48. 
ro Gz: klm. od kolei, las so- A 

e, dosko- snowy, miejscowość Т ep) 
nali, odświeża, usuwa sucha, As POSADY Chcesz otrzymać ро- 
jeł ję i aS. ranę warunki bardzo  do- к іаа;? Mast siai 
twarzy ala e. godne. Dowiedzieć si ursy. fachowe - kores- 
Sztuczne opslanie cery) — Artyleryjska 6—2 3 Poszukuję pondencyjne im. prafe- 

  

Wypadanie włosów 
łapież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8, 

W. Z. P. 43. 

6 i rąk czer- 

Jlosa wonošč, 

zmarszczki, wągry, bro- 

dawki i kurzajki usuwa 

Domy przy ul. 
Nowo- 

  

  

zorcy. 

A Rós + p Kupimy motor 
konesi ©€ diG hut mada wo w. 
ul, WIELKA M 18 m.9. „Motor*. 
Przyj. w g. 10-1i 4-7 ; 

W. Z. P. Je 26, Kompletny 
warsztat 

Dnia 17.V. w autobusie stolarsko-tokarski 
kursującym Wilno—Je- wraz 
ruzolimka 
broszkę. 

  

m. 19. 

    

R brze język francuski. ści 

świeckiej 5, do sprze- 
dania. Szczegółyju do-brze szyć i haftować, 

  

A ‚ 6—8 koni. Zgłoszenia 
J. Hryniewiczowej. do Adm. Siera“ pod 

  

z wszystkiemi potrzebna do małego 
znaleziono przyrządami, tanio do dziecka, 

Zgłosić się sprzedania. Wiadomość wymagane. 
Wilno, Wiwulskiego BM Adm. „Słowa* pod 

  

wo, kraj, którego duszy nie rozumie!.. 
a tylko kochał na ślepo przez pryzmat 
najukochańszych książek z lat dzie- 
cinnych?!! 

Czar małego saloniku gaśnie... wnę- 
trze odpływa i niknie! Ohydna spelun- 
ka pełna pijanych mężczyzn i oczy nie- 
przytomne, zdemaskowanej komedjant 
ki... i to wszystko, co było potem?! 

Ale to było w zimie, w ohydnem, 
brudnem, małem miasteczku, a teraz 
okna są otwarte i drzewa szumią w po-: 
bliżu kwiatów i gwiazd, Pomiędzy za- 
pachem lip i cnotą kobiet, niema żad- 
nego logicznego związku, a jednak 
mała ranka zabliźnia się, jeszcze prę- 

dzaj, niż powstała. Poco, poco ten nie- 
potrzebny, wzgląd na kulisy wojny?; 
Dyktatorem ich szczęścia nie jest prze 
cie wartość, tylko czas! Wśród włó- 
częg, bójek, głodu i pragnienia przy- 
padek czarodziej stworzył mały salo- 
nik, białe rączki i małe nóżki! Te, czy 
inne o sto, czy o 10:kilometrów stąd, 
to wszystko jedno. Wszystkie. panien- 
ki wiejskie są do siebie podobne, 
wszystkie chwile wojny pragną miło- 
ści. Czę ‘ 

sora Sekulowicza, War- 
Francuzki szawa Žurawia, 42, Kur- 

na lato do dzieci, može sy wyuczają listownie: 
być polka, znająca do- buhalterji'rachuskowo- 

kupieckiej,  kore- 
Zgłosz. do adm. Sło- spondencji. haadlowej, 
wa. . stenografji, nauki han- 
—————--— diu, prawa, kaligrafii, 

OSODA umiejąca do. pisania na maszynach, et d am- 

oraz znająca wszelką 2'° , Irancuskie- 
pracę asa paski: go, niemieckiego, ptso- 
kuje posady do dzieci, *ni gramatyki polskiej ik kau, „Maonan a ato na azd.  Swia, 
decteih Once po. Ządajcie prospektów. 
siada. Dowiedzieć się ч 
Mickiewicza 42 m, 11 
tel. 794 PM S 
н 

L.0.P.P. 
UD 

    

Šwiadectwa 
Zgłaszać 

się Portowa 8 m. 3 do 
godz. 10 rano i od 
3 m. 30 —4 m. 30 pp 

  

  

Potrzeba zapomnieć o tamtem, do- 
radzają drzewa — przyjaciółki i po- 
wierniczki panienek. Działanie trucizny * 
przemija! „Nie, nie, to niemożliwe!... 
te oczy, które tak uparcie szukają mo- 
ich, nie kłamią”, kłamie czas. w zi 
Wierzbickiego... w tamtych Ūta p 
kora, a w tych jest niewinność! 

Jakaś inna muzyka poczyna grać 
w samym muzyku i przesycając SZCZĘ- 
ściem mały światek, udzieląć się pozo- 
stałym. Parki gwarzą, przekomarzają 
się, układają projekty przyszłych spot- 
kan, po zwycięstwie, po powrocie, w 
który nikt tu nie wątpi. Ochotnik 
Wierzbicki i rodaczka z małego dwor- 
ku, nabierają coraz więcej zaufania 
do siebie. A wszyscy chcieliby zamra. 
zić czas, zatrzymać w biegu wiecznie 
idącą rzekę. Może to, co będzie, może 
ta przyszła serja spotkań, będzie je- 
szeze słodsza, jeszcze czarowniejsza, 
ale tam będzie już zapowiedź, ocze-, 
kiwanie, a 'tutaj jest niespodzianka. 

(D ) 

  

  

tor odpowiedzialny Witołd Woydyłło 
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