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TATARZY 
Powoli, nieznacznie uvływa dzień 

za dniem, kształtując nową rzeczywi- 

Sstosć. . 

Pochłonięci troskami dnia bieżą- 

cegt, nie umiemy ogarniać całokształ- 

tu jawisk i zatrzymujemy swą uwagę 

tylko na wypadkach jaskrawych, Э)- 

jących w oczy. 

Mamy w swe; pamieci iakiś kalej- 
doskop zdarzeń, luźno powiązanych 

ze sobą i wskutek tego nie sianowią- 

<ych harmonijnej całości. 

Nie dostrzegamy rzeczywistości, 
nie ubranej w jaskrawe szaty rewe- 

lacyjnych wypadków, lub nie jęczą- 

cej z rozpaczy i nędzy. 

Nie zdajemy sobie sprawy z 

wielkiej wartości cichego wysiłku 

szeregu jednostek,  opromienionych 

wspólną wzniosłą idea i pracujących 

nad budowaniem przyszłości 

Taką wielką, choć cichą pracę pro 

wadzą nasi współrodacy — Tatarzy. 

odwieczni synowie tej samej ziemii, co 
i nas zrodziła, 

W tym miesiącu upłynęło pięć lat 

od niezwykłego w życiu naszych Fa- 

tarów zdarzenia: od przyjazdu do 

Wilna w celu objęcia rządów — pier- 

,. wszego muftiego w Polsce. 

Na wysokie to stanowisko, jak 

wiemy, został powołany dr. Jakób 

Szynkiewicz, znany orjentalista, który 
studjował i prac'wał na u-iwersyte- 
tach w Petersburgu i Berlinie. 

JE. Mufti pochodzi z Lachowicz, 

ziemi nowogródzkiej, zna doskonale 
tercn. na którys działą, jest głęboka 
przywiązany do ziemi i tradycyj, któ- 
re tak zbliżają społeczeństwo tatar- 
skie do polskiego, że nieraz niespo- 
sób przeprowadzić pomiędzy niemi 
ścisłej granicy. 

Niewielu jest Tatarów na naszych 
ziemiach. 

Tworzą oni 19 parafij, z których 

w województwie wileńskiem znajdu- 

je się — 7, w nowogródzkiem — 9, 

w białostockiem — 2, i w warszaw- 
skiem —1. 

Paraątje te naogół są biedne i za- 
niedbane. 

W hierarchii Wsznaniowej Tatarzy 
przed wojną byli podporządkowani 
muftiemu  krymskieniu, który. rzecz 
jasna, nie orjentował się należycie a-. 
ni w stosunkach, panujących wśród: 
Tatarów, zamieszkujących byłe tereny 

Rzeczypospolitej Polskiej, ani w ich 
po.rzeoach.. : 

Wojna światowa sytuację jeszcze 
pogorszyła, gdyż zniszczyła cały sze 
reg meczetów, jak np. w Lachowi- 

czach, _ Widzach, Niekraszuńcach, 
Miadziole i Osnrołowie. 

Po wojnie więc trzeba było  nie- 
mal nanowc zorganizować całe życie 
spcieczne i religijne wśród: Tatarów 
to też jednostki, które: stanęły do pra 
cy, wzięły na siebie 154ar riclada. 

Ułatwiał jednak tę pracę zawsze 
zdecydowanie życzliwy Stosunek do 
Tatarów naszego rządu. 

Wybory muftiego dla Polski, do- 
konane w grudniu 1925 roku, zakoń- 
czyły pierwszy etap wysiłku tatar- 
skiego  spoieczeństwa w odrodzonej 
Polsce. 

3 Dziś, po upływie pięciolecia rzą- 
dów Muitiego dr. Szynkiewicza, mož- 
na rzucić okiem wstecz, znacząc ten 
moment, jako drugi etap w dziejach 

wysiłków Tatarów po wojnie świato- 
wej. 

Nie możemy, naturalnie, wydawać 
starowczego Sądu o dokonanych wy- 
siłkach Tatarów, nie znając cało- 

kształtu spraw. 
Ale i nie chodzi 

nę. 
Należy tylko podkreślić pewne fak 

ty, mające znaczenie nietylko dla spo 
łeczeństwa tatarskiego, ale i dla naro- 
du ; państwa polskiego. 

W Swoim czasie prasa polska ser- 
derznie powitała przyjeżdżającego z 
zagranicy. pierwszego Muitiego. Rze- 
czywiście, było to zdarzenie wielkiej 
wagi, gdyż , normując stosunki reli- 

r 

o dokładną oce- 

gijne wśród Tatarów, wzmacniało 

ich spójnię, i tem jeszcze bardziej zbli 

żało do państwa polskiego, które 

wytwarzało najpomyślniejsze dla nich 

warunki. 

Działalność .Muitiego dowiodła 

właśnie tego państwowego polskiego 

stanowiska naszych Tatarów. 

Świeże jeszcze są w naszej 
mięci podróże dr. Szynkiewicza 

pa- 
do 

,Turcji, Egiptu. Syrji, Palestyny, Hed- 

żasu, Jugosławii, gdzie już samo zja- 

wienie się muftiego z Polski było 

pewną atrakcją, zmuszającą do zasta- 

nowienia się nad stosunkami w Pol- 

sce. 

Wiemy, że Muitj dr. Szynkiewicz 

nie ograniczał się do roli biernego 
reprczentanta społeczeństwa muzuł- 
mańskiego w Polsce, że korzystał z 
sytuacji i wyjaśniał dzieje i rolę Tata- 
rów w Polsce, podkreślając życzliwy 
stosunek Polski do wyznawców nau- 
ki Mahometa, \ 

Ale strona polityczna podrėžy Mui 
tiego nie była najistotniejszą; w grę 
wchodziły pierwiastki inne, które ma- 
ją znaczenie większe od posunięć po- 
litycznych i trwalszy pozostawiają 
po sobie ślad. 

W Kairze, na reprezentacyjnej her 
batce „Zjednoczenia narodów wschod 
nick“, Muiti dr. Szynkiewicz żetknął 
się z przedstawicielami różnych naro- 
dów muzułmańskich z elita Wschodu. 

W ożywionej rozmowie poruszano 
najprzeróżniejsze sprawy, aż ktoś się 
zapytał, jak polscy  Tatarży czytają 
Koran. Jeden z obecnych  szejchów 
odczytał kilka  ajetów (wierszy) z 
Korąna motywem egipskim, ogólnie 
przyjętym na Wschodzie. 

Wówczas głos zabrał Muiti Pol- 
ski i odczytał ustęp z Koranu w spo- 
sób całkiem odmienny od wschodnie- 
go, mający swą tradycję wśród na- 
szych tylko Tatarów. 

Zebrani, słuchając obcego im z 
krwi i języka polskiego muzułmanina, 
byli głeboko wzruszeni. 

Polski Tatar, odczytujący Koran w 
sercu Islamu, w Kairze, — oto zjawi- 
sko niepowszednie, może jedyne w 
ciągu 1300 lat istnienia Islamut... 

Takie zdarzenia muszą pozostawić 
po sobie jakiś głębszy ślad!... 

Frzed społeczeństwem tatarskiem 
w Polsce leżą wielkie zadania ze 
względu chociażby na bardzo nierów 
ny poziom uświadomienia religijnego 
i społecznego ogółu Tatarów. 

Trzeba wskrzesić dawne tradycje i 
zorganizować pracę oświatową. 

To wymaga bardz) scistege zespo 

lenia całej inteligencji tatarskiej, oraz 
poważnego, dobrze  przemyślanego 
programu, obliczonego na szereg lat. 

placówek oświatowych tatar- 
skich na pierwsze miejsce wysuwa 
się założone w r. 1920 „Tatar- 
skie Muzeum Narodowe", zorganizo- 
wane przez niestrudzonego badacza 
dziejów Tatarów polskich, p. sędzie- 
go Leona Kryczyńskiego. 

Muzeum to mieści się w lokalu 
muftjatu i zawiera narazie tylko sto 
kilka eksponatów, ilustrujących dzieje 
wejskowości tatarskiej w Polsce oraz 
życie religijne i folklor, i ma wszelkie 
warunki do pomyślnego rozwoju. 

Z: czasopism, poświęconych  za- 
gadnieniom islamizmu i uwzgledniają- 
cych życie Tatarów w Polsce, wymie- 
nić należy dwa: 

„Przegląd islamski", kwartalnik, 
wydawany w Warszawie pod redak- 
cją Wassan - Gireja Dżabagi, oraz 
„Wschód —- organ młodzieży pol- 
skiej, poświęcony sprawie przyjaciel 
skiego zbliżenia i zapoznania się z na- 
rodami Bliskiego i Dalekiego Wscho- 
du. ‚ 

Te drugie czasopismo udziela ży- 
ciu Tatarów w Polsce mało miejsca, 
natomiast pierwsze informuje obszer- 
nie. 

Z uznaniem trzeba podkreślić bli- 
ski realizacji projekt wydawania w 
Wilnie naukowego rocznika, poświę- 

w 
е 
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LABROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. * 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — 5Ыр ‚ Jednošė“. 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski, , 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

ST. ŚWIĘCIANY 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
„POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15 
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— ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
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WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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Wczorajsze prace Rady Ligi Narodów 
SPRAWY ROZBROJENIA W OBRA- 

DACH RADY 

GENEWA, (PAT). — Na wstępie czwart 
kowego rannego posiedzenia Rady brytyj- 
ski minister spraw zagranicznych Hender- 
sen zawiadomił Radę, że rząd jego zgadza 
się na przyjecie proponowanego przewod- 
nictwa m konferencji  roz- 
brojeniowej. Przewodniczacy Rady złożył 
przy tej okazji oświadczenie uprzejmościo- 
we. 

Następnie Rada wysłuchała raportu przed 
stawiciela hiszpańseiego o stosunkach pol- 
sko - EL i 

Sprawozdawca, opierając się na nocie, 
AR BOROWE) mu kilka dni temu przez 
przewodniczących cbu delegacyj pol JE 
litewskiej, której treść opublikowaliśmy po- 
przednio, zawiadamia Radę, iż między stro- 
nami nie udało się osiągnąć porozumienia co 
do dalszych układów. Przy tej okazji spra 
wozdawca, wyrażając żal z takiego stanu 
rzeczy, przypomina obu stronom: o ich od- 
nowiedzialności w razie, gdyby na pograni- 
czu polsko - litewskiem wydzczyty się in- 
cydenty, które mogłyby zagrażać pokojowi 
w tych krajach. 

Jednocześnie sprawozdawca przyjmuje 
do wiadomości zapewnienia polskiego i fi- 
tewskiego ministra spraw zagranicznych, że 
powezmą oni wszystkie środki, aby na przy 
szłość zapewnić ład i porządek na pograni- 
czu, W zakończeniu swego przemówienia 
sprawozdawca przypomina, że wysiłki Rady 
w sprawie uporządkowania stosunków poi- 
sko - litewskich były wiełokrotnie uwieńczo- 
me powodzeniem i że od roku nie miał miej 
sca żaden incydent. Sprawozdawca przypo- 
mina również brzmienie rezolucji Rady z da. 
30 grudnia 1927 r. w której między innemi 
mowa jest o możliwościach odwołania się 
do Rady w razie incydentów pogranicznych. 

OŚWIADCZENIE MIN. ZALESKIEGO 

Na tem samem posiedzeniu, z oka- 
zji sprawozdania o pracach komitetu 
dla zredagowania konwencji o środ- 
kach zapobiegawczych przeciwko woj 
nie, minister Zaleski złożył krótkie 
cświadczenie, w którem przypomniał, 
że delegat polsk: i na tym komitecie 
podkreślił konieczność przeprowadze- 
nia rozbrojenia moralnego równolegle 
z rozbrojeniem materjalnem. Minister 
Zaleski podkreślił, że w niektórych 
krajach przeprowadzono  kampanję 
propagandy prasowej o charakterze 
wrogim, która przeszkadza porozumie- 
niu między narodami. Przypominając 
projekt rezolucji _ szwedzkiej w 
sprawie działalności prasowej, przed- 
stawionej na komitecie o środkach za- 
pobiegających wojnie, minister Zale- 
ski oświadczył, że delegacja polska 
przyłączyła się do tego wniosku i pro- 
si Radę, aby zagadnienie rozbrojenia 
moralnego przedłożyć  wrzešniowemu 
Zgromadzeniu. 

Pozatem na dzisiejszem  posiedze- 
niu Rady minister Zaleski referował 
sprawy, odnoszące się do likwidacji 
niektórych odcinków węgiersko - cze- 
skosłowackich kolei na podstawie trak 
tatu w Trianon. Sprawa ta została za- 
łatwiona polubownie między stronami. 
Dalej rninister Zaleski referował Ra- 
dzie w sprawie ankiety w republice li- 
beryjskiej, zaznaczając przytem, że 
znkieta w niczem nie dotknęła niezale 
żności Liberji i że obracała się ona w 
iamach paktu Ligi, przyczem pod- 
kreśliła ona konieczność pomocy | fi- 
nansowej dla tego kraju. Rada przyję- 
ła również sprawozdanie komitetu fi- 
nansowego o pracach  przygotowaw- 
czych nad powołaniem do życia mię- 
czynarodowego banku kredytu  rolne- 
go. Rada zdecydowała podczas swei 
obecnej sesji mianować komitet orga- 
rizacyjny przyszłego banku. 

PRZEMÓWIENIE MIN. GRANDIEGO 
I DR. CURTIUSA 

GENEWA, (PAT). — W dalszym cią- 
gu dyskusji na dzisiejszem posiedzeniu Rady 
Ligi Narodów minister Grandi podkreślił 
znaczenie międzynarodowych aktów gene- 
ralnych, dla stworzenia odpowiedniej atmo 
sfery koniecznej dla pomyślnego przeprowa- 
dzenia światowej  kónierencji rozbrojenio- 
wej. Następnie po zadeklarowaniu przez de- 
legatow indyjskich przystąpienia do wyżej 
omawianych aktów generalnych, zabrał głos 
minister spraw zagranicznych Rzeszy dr. 
Curtius, który ze swej strony podkreślił, że 
zasada pokojowej i*kwidacii konfliktów mie: 
dzy państwami stanowi kamień węgielny i 
główny cel instytucji Ligi Narodów i że od 
postępującego urzeczywistnienia tej idei za- 
seży ostatecznie wprowadzenie w życie 
wszeikich w tym kierunku czynionych usi- Joni: Chodzi wiec o stworzenie systemu. toryhy isniemożliwił wojne zapomoca stwo- 
rzenia owarancyj, że wszystkie pomiędzy 
ans i powstające spory będa rozwiązy- = w drodze „pokojowego postępowania 

kolei przystapęawiedliwości i słuszności, Z m я we GSA de sprawy międzynarodo- 

Rade uchwaliła natychmiast wyłonić komisję 

  

cosego badaniom dziejów į kultury 
wschodnich _ narodów, zamieszkują- 
cych tereny Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prawidłowo zorganizowane badania 
nawkowe. w których wezmą udział i 
uczeni z poza społeczeństwa  tatar- 

  

wego badania w tych krajach, które ubie- 

gają się o uzyskanie międzynarodowego 

krecytu dla swego rolnictwa. Następnie Ra- 

da zajmowała się szeregien: »praw O Zna- 

czeniu drugorzędnem. 

KONFERENCJA STATYSTYKI PRACY 

GENEWA. (Pat) Zwcana przez 
Miedzynarodowe Biuro Pracy czwarta kon- 
ferencja stitystyki pracy rozpoczęła obrady. 
Konierencja zajmować się będzie sprawą 
ulepszenie dotychczasowych metod Między - 
narodowego Biura Pracy, stosowanych dla 
porównania siły kupna z zarobkami w po- 
szczególnych krajach, 

PODKOMITET SPRAW AGRARNYCH 
ROZSZERZONO 

GENEWA, (PAT). — Na posiedzeniu ko 
is studjów unji europejskiej radca zwią- 

zkowy Motta złożył w imieniu podkomitetu 
17 sprawozdanie o różnych propozycjach, 
wysuniętych w toku dyskusji w komisji stu 
djów. Fodkomitet zaleca wyłonienie dalszych 
4 podkomitetów, które do chwili zebrania 
się następnej sesji komisji studjów mieliby 
wyjaśnić szereg zagadnien. 7 

Ištniejący juž podkomitet do spraw agrar- 
nych został rozszerzony przez wejście w 
jego skład delegatów Węgier, Polski, Ru- 
riunji, Turcji i Rosji Sowieckiej. Podkomi- 
tet ten ma się zebrać 10 czerwca w celu 
rozważenia spraw, dotyczących gospodarki 
rolnej, jak również systemu ceł preferencyj- 
nych. 

Drugi podkomitet zbierze się 22 czerwca 
la zbadania zagadnień produkcji, wymiany 
i karteli. Nie będżie utworzony specjalny ko- 
mitet dla Austrji, natomiast rząd austrjac- 
ki ma różnym podkomitetom przedstawić 
bezpośrednio swe propozycje. Sprawa mię- 
dzynarodowych kredytów ma być rozwa 
żana przez podkomitet złożony z 5 człon- 
ków w porozumieniu z delegacją komitetu 

  

  

  

  

finansowego. Głównym celem tych rozwa- 
żań będzie zagadnienie ułatwienia emisji po- 
życzek państwowych o charakterze między 
narodowym przy czynnem współdziałania 
Ligi Narodów. 

Prace wszystkich wzmiankowanych pod- 
komitetów bedą przedstawione  podkomite- 
towi gospodarczej komisji koordynacyjnej, 
zbierającemu się 6 lipca, Podkomitet ten 
hędzie się starał różne propozycje zgrupo- 
wać oraz ująć je w formie  rozstrzygają- 
zych wniosków praktycznych.  Problemat 
bezrobocia będzie rozważany przez specjal 
ną komisję, złożoną z 12 członków, a mia- 
nowicie 6 przedstawicieli komisji  studjów 
craz 6 delegatów Międzynarodowego Biura 
Pracy. 

Komisja ta zajmie się między innemi spra 
wą możliwości pośrednictwa pracy,  wy- 
chocztwa i t.p, Projekt protokułu przedsta 
wiony przez delegata Rosji Sowieckiej nie 
był omawiany przez podkomitet 17, jako 
nie należący do jego kompetencyj. 

BANK KREDYTU HIPOTECZNEGO 

DLA ROLNICTWA 

GENEWA. (PAT). — Na popołudniowem 
posiedzeniu komsiji studjów przedłożona zo- 
stała do odpisu członikom komisji konwen- 
cja o powołaniu do życia międzynarodowe- 
go banku kredytu hipotecznego dla rolni- 
ctwa. Podpisanie aktu nosiło charakter uro- 
czysty. Przewodniczący Briand w-g porząd- 
ku aliabetycznego wymieniał nazwiska ucze 
stniczących w komisji, W imieniu Polski 
konwencję podpisał minister Zaleski. 

Szczególne zainteresowanie wzbudził fakt 
że minister spraw zagranicznych Belgji Hy- 
mans dópiero w chwilę po podpisaniu kon- 
wencji dowiedział się od jednego z obec- 
nych na sali dziennikarzy o dymisji gabinetu 
kelgijskiego. Minister Hymans natychmiast 
AREK PAY posiedzeń i wkrótce odjeżdża do 
„rukseli. 

Stosunki polsko - gdańskie 
GENEWA. (Pat) — Toczą się tu 

cd kilku dni układy pomiędzy kompe- 
teniną sekcją sekretarjatu, przedsta- 
wicielami Polski, sprawozdawcą spraw 
gdańskich na Radzie i przedstawicie- 
lami Senatu gdańskiego w sprawie ra- 
portu, dotyczącego stosunków polsko- 
gdańskich, który wejdzie na porządek 
dzienny obrad Rady na jednem z naj- 
bliższych posiedzeń. 

Punktem wyjścia do tych układów 
jest raport wysokiego komisarza Ligi 
w Gdańsku hr. Graviny o sytuacji 
gdańskiej, w którym to raporcie szcze 
gółowo uwzględnione są ostatnie wy- 
padki na terenie wolnego miasta. 

Raport ten nacechowany jest na- 
ogół pesymizmem co do stosunków 
polsko - gdańskich. Kończy się on na- 
stępującemi uwagami: Nie należy ukry 
wać, — pisze wysoki komisarz — że 

obecne napięcie w stosunkach połsko- 
gdańskich i podniecenie umysłów, za- 
równo wśród Gdańszczan jak i Polaków 
może doprowadzić 
cpłakanych zajść, podobnych do in- 
cydentów, jakie ostatnio miały miejsce 
miedzy obywatelami wolnego miasta i 
Polakami, incydentów szkodliwych dla 
stosunków między obu rządami, któ- 
rych interesy są tak ściśle związane. 

Powstaje pytanie — pisze dalej hr. 
Gravina — czy środki stosowane do- 
tychczas będą nadal wystarczające w 
praktyce dla zapobieżenia tego rodza- 
ju incydentom. Wydaje mi się, że w in- 
teresie obu stron, a w szczególności 
w.m. Gdańska, jest wysoce pożądane, 
aby nawet możliwość powątpiewania 
co do objektywności w procedurze 
śledczej, prowadzonej przez wolne mia 
sto została całkowicie wyeliminowana. 

  

Mandat hr. Graviny przedłużony 
GENEWA. (PAT). — Rada Ligi 

Narodów na posiedzeniu pouinem po- 
stanowiła przedłużyć mandat wysokie- 
go komisarza Ligi Narodów w Gdań- 
sku hr. Graviny na dalsze trzy lata, li- 

cząc od 22 czerwca 1932 r. Z kolei 
Rada postanowiła, że następna sesja 
doradczego komitetu gospodarczego 
ma się odbyć w najbliższej jesieni. 

Zachwyty prasy sowieckiej 
MOSKWA, (PAT). — Gazety sowieckie są zachwycone wystąpieniem Litwinowa 

na konferencji europejskiej i jego projektem uzdrowienia stosunków gospodarczych na 
cbu kontynentach. Dziennik. 1а się, że a wystąpieniu tem prasa zagraniczna pisze 
s'osunkowo mało, nie wyrażając dostatecznego zachwytu dia propozycji sowieckiej. 
, lzwiestjz ubolewaja nad tem, 42 przedstawiciele państw europejskich nie wypowie- 
«zieli się wyraźnie co do perspektyw projektu sowieckiego. Dzienniki przytaczają dalej 
cbszerne streszczenie mowy min. Zaleskiego. 

LLA IS ii SS OO 

jzczegóły zwabienia Iekarzy krakowokich w zasadzkę 
Przed kilku dniami podawaliśmy o Śmia- 

łym napadzie rabunkowym w Krakowie, Za- 
machowcy podstępnie sprowadzili do wy- 
najętego uprzednie lokalu dwóct znanych 
lekarzy dr. Głatzela i dr. Kellera oraz żonę 
pierwszego, poczemi pod groźba śmierci o- 
trabowali ich. 

Jednego z bandytów aresztowano, Obec- 
tie policja prowadzi dochodzenia celem przy 
chwycenia dwóch zbiegłych opryszków. W 
tym celu przesłuchano rannego bandyte To- 
masza Sławińskiego, który postrzelił się cięż 
ko z rewolweru w piersi — w chwili, gdy 0- 
saczyła go policja, 

Nadte przesłuchała policja właścicielkę 
domu p. Rakiszową. Wyczerpujące zeznania 
złożyli: prof. dr. Glatzel jego żona i docent 
dr..Keller — ofiary zbrodniczego zamachu, 

W toku dochodzeń okazało się, że koło 
godziny 4 po południu przechodził ul. Zyg- 
BOCEROZEWEETIET NCK TOWZEKIAZRZZ AJBZOTRTT DET OETTDANĄ 
WOLDEMARAS CHCE WRÓCIĆ DO 

KOWNA : 
KOWNO. (PAT) — Były dyktator 

Litwy prof. Wołdemaras wniósł proś- 
ne.o pozwolenie mu ną zamieszkanie 
w Kownie. 

TIR TATSIA 

skiego jeszcze bardziei zbliżą Tatarów 
de narodu i państwa polskiego. 

Bo tak i powinno być, gdyż Tata- 
rzy polscy i Polacy, maja wspólną, 
da'eką, oby, jak najbardziej jasną — 
drogę! W. Ch. 

   

  

munta Augusta por. Andrzej Kerc, który u- 
słyszał głośne wołanie z balkonu II piętra 
domu pod nr. 5: „Ratunku! Bandyci nas zam 
knęli! Wezwać policję!* 

Por. Kerc zawiadomił telefonicznie o zaj 
sciu dowódcę głównej warty por, Galasa, о- raz VI kom. policji. Por. Galas skomuniko- 
wał sie natychmiast telefonicznie z wydzia 
łem śledczym na skutek czego policja wy- 21 
słała na miejsce | patrol. 

Kownoczešnie ze šledztwem policy jneni 
prowadzą dochodzenia władze śledcze. Usia 

lono, że nazwisko rannego bandyty: Tomasz 
Sławiński — jest autentyczne, Jest oń fryz 
jerem 7 zawodu, liczy lat 41, Ostatnia mie- 
szkał w Brześciu nad Bugiem przy ul. Dlu- 
giej 13 ze swym synem, liczącym 14 lat. 

Do Krakowa przybył przed kilku tygod- 
niam. w ciągu krótych zasięgał iniormacyj 
zamożniejszych iekarzach krakowskich i ob 
myśliwał plan zbrodniczego zamachu. 

W ZBRODNI WZIĄŁ UDZIAŁ SYN 
SŁAWIŃSKIEGO 

Jednyr* z wspólników Sławińskiego był 
jego svn. Pełnił on straż z rewolwerem w 
ręku przy uwięzionych lekarzach wraz z 

w każdej chwiii do. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

0 nauczaniu ekonomii 
Pod tym tytułem znany ekonomi- 

sta pan Hipolit Gliwiec zamieścił ar- 
tykuł w „Czasie*, wykazujący ogrom- 
ne upośledzenie ekonomji politycznej 
w raszych uniwersytetach. 

We wszystkich naszych uniwersy- 
tetach, jest zaledwie jenedaście katedr 
ekonomii. : 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim je- 
dna katedra zwyczajna, oprócz tego 
wykłady ekonomii. politycznej prowa- 
dzi tu jeden profesor nadzwyczajny, 
jeden docent z tytułem profesora nad- 
zwyczajnego, oraz dwóch docentów. 

Na lwowskim — dwóch profeso- 
rów zwyczajnych j trzech docentów. 
Na uniwersytecie warszawskim — 
dwóch profesorów zwyczajnych i brak 
docentów. Na uniwersytecie wileń- 
skim jeden profesor i jeden docent. 

Pan Gliwiec zestawia z ilością pro- 
iesorów i docentów w uniwersytetach 
zagranicznych i podaje następujące 
dane: 

W Berlinie np. katedry gospodar- 
cze zajmuje 11 profesorów, w Paryżu 
— 14, w Tubindze — 6 profesorów i 
6 docentów, w Wiedniu -— 6 profe- 
sorów i 17 docentów, w Turynie — 4 
prolesorów i 5 docentów, w Hambur- 
gu — 5 profesorów i 5 docentów, w 
Jenie 8 profesorów i 3 docentów, w 
Kilonji 7 profesorów i 3 docentów, w 
Lipsku —- 8 protesorów i 3 docentów, 
w Zurichu -— 6 profesorów j 2 do- 
centów, w Tubindze 6 profesorów i 4 
docentów. 

W naszych uniwersytetach bardzo 
licznych istnieje fatalna dysproporcja 
między ilością profesorów a słucha- 
czy, co uniemożliwia płodną pracę nau 
kową profesorów, których czas jest 
pochionięty egzaminami; uniemożli- 
wia słuchaczom korzystanie należyte 
z seminarjów, do których albo wpro- 
wadza się bardzo ograniczoną liczbę 
uczestników, albo przez nadmierną 
ilość uczestników, stają się wprost 
bezpłodnemi. 

Ekonomja, oraz inne nauki społecz 
ne, w których znajdujemy szereg szkół 
i kierunków, wymagają licznych re- 
prezentantów na katedrach uniwersy- 
teckich dla uniknięcia jednostronności 
szkodliwej dla słuchaczy. 

życie gospodarcze staje się coraz 
to bardziej skomplikowane. Stan go- 
spodarczy jednego kraju zależny od 
stosunków gospodarczych w innych, 
otóż zwiększenie znajomości stosun- 
ków gospodarczych własnego kraju i 
wsrółczesnego Świata staje się nie- 
zbędnem dla odpowiedniej polityki go- 
spoaarczej. 

Świadomość stosunków gospodar- 
czych jest ważnym orężem w między- 
narodowej walce o byt. Polska, jak wi- 
dać ze smutnych cyfr, przytoczonych 
przez pana Gliwica, zaniedbuje ów 

oręż. ; 
Cierpi na 'tem rozwój gospodarczy 

kraju, gdyż nasza polityka gospodar- 
czą w ciągu dwunastoletniego istnie- 
nia państwa polskiego; częściej tamo-- 
wała, niż współdziałała naszemu roz- 
wojowi gospodarczemu WŁ. St. 

PONOWNE WYBORY W OKRĘGU 
PŁOCKIM 

WARSZAWA. (Pat) — Ponowne 
wybory do Sejmu w okręgu 9 płockim 
odbędą sie w dniu 21 czerwca rb. 

  

drugim, zamaskowanym i również uzbroio- 
nym bandytą, 

Obu wspólników Sławińskiego dotad nie 
ujęto. ' 
W śledztwie Sławiński zeznał, że dokonał 

rabunku w Śmiertelnej trwodze czy mu się 
pian powiedzie. Na czoło wystąpiły mu kro | 
ple potu, zwłaszcza w chwili, gdy prof. Głat 

hcjała mu wręczyć tylko 500 doła- 
rów. Sławiński żądał stanowczo całej sumy, 
przyczem jako argament użył faktu, że mąż 
jej drży ze strachu i gotowa go ta cała przy 
got kosztować 5 lat życia, Ża namową 
esora Głatzła Sławiński otrzymał od p. dia: 
złowej 4000 dolarów. |. 

* 

   

* * 

KRAKOW. (Pat) — Tutejsze wla- 
dze otrzymaly wiadomošė, že wczorai 
w godzinach popołudniowych organa | 
policji państwowej w Brześciu n-Bu-_ 
giem aresztowały 14-letniego Tadeu- 
sza Sławińskiego, współuczestnika na 
padu  bandvekiego na profesora Uni- 
wersytetu  lagie!lońskiego dr. Glatzia 
i dr. Kellera. 

Estońscy uczestnicy wojny 
DOMAGAJĄ SIĘ ZMIANY KONSTYTUCJI jaj 

TALLIN. (Pst) — Zarząd związku uczestników wojny o niepodległość 
je stanowił przystapić do zbierania podpisów na petycii. domagającej się od 
rządu wniesienia do parlamentu zmiany konstytucii estońskiej w kierunku 
czraniczenia oraw varlamentu i rozszerzenia praw rządu oraz 
„państwa. 

naczelnika 

 



ECHA KRAJOW 
  

PODBRODZIE : 
— Komitet pomocy biednym, „Dotkliwy 

kryzys gospodarczy, jaki po wojnie świa 

towej nawiedził niemal cały świat, odbić 

sę musiał również i na Polsce. Tysiące bez 

robotnych znalazło się bez pracy i chleba. 
. stój w handlu, oraz piaszczysta i uboga 

W miasteczku  Podbrodzie, powiatu Świę- 

ciańskiego, liczba bezrobotnych dosięgła 

300. Brak fabryk, w których miejscowa 

ludność mogłaby znaleźć pracę, zupełny za 

_ gleba, — oto; przyczyny ogólnej biedy w 

' Bodbrodziu. Dziesiątki rodzin, pozbawione 

zarobku, żyją wi okropnych warunkach. у 

Ё Chcac choć w części ulżyć dotkliwej nie 

doi swych współbraci, grono ludzi dobrej 

* woli postanowiło powołać do życia Komi- 

tet pomocy / nieszczęśliwym mieszkancom 

Podtrodzia. W dniu 24 stycznia 1931 roku 

‚ м lokalu magistratu m. Podbrodzia, odbyło 

sie zebranie inauguracyjne, na którem utwo 

-rzcno Komitet pomocy biednym m. Podbro 

dzia i do zarządu powołano następujące о- 

soby: a $ 

. Бге:еэ Komitetu: p. major Eugenjusz 

więcicki. : R 

2 A iceprezės: —ks, rektor Bielawski. 

1 (Sekretarz — p. Józef Gieszczyński. 
Starbnk-— p. Wacław” Jezierski. 

Członkowie zarządu: 
p. Bronisław Jarocki. 
v. Kajetan Rożnowski. | 
p. dr. Mojżesz Rejżewski. 

“p. Ludwik Kowalski. ros 
5 Natychmiast po ukonstytuowaniu się za- 

*rządn przystąpiono do uruchomienia kuchni 

i wydawania obiadów. | ‚ 

. Obiad składał: się: z jednego fitra zupy, 

. składającej się z 70 gr. jarzyny twardej lub 

ar. świeżej, 400 gr. ziemniaków, 100 

"gr. mięsa, 10 gr. słoniny, oraz przypraw i 

400 gr, chleba żytniego, Liczba stałych sto 

. łowrików wynosiła — 91. Ogółem wydano 

obiadów 7,634, oraz 844 litrów mleka. Stan 

"i położenie każdego stołownika zostały na 

miejscu sprawdzone przez specjalnie powo- 

„łaną «do tego komisję samarytańską, zosta- 

'jąca pod przewodnictwem p. Ludmiły Miy- 

„narczykowej. Ustanowiono state dyžury pan 

"w Puchni/ Obowiązek ten przyjęły na siebie | 

nastepujące panie: 
p' rotmistrzowa 

„porucznikowa Bogucka Hėlena, 
Malecka - Halina. 

z 

“ porucznikowa Lewakowa „Helena. 

p. Jadwiga Gierwiatowska. 
" p. plutonowa Rowbuciowa Helena. 

> p. wachmistrzowa Tumanowiczowa Jad- 

| wiga. 
wachmistrzowa Daukszówa Anna. 

. Luba Rożnowska. ь 

Kontrolę obiadów prowadził p. plutono- 

- wy Franciszek Adrjan, który był jednocze$ 

nie kierownikiem kuchni. Pomyślano rów- 

nieź i o pomocy !ekarskiej, której udziałał 

"p. porucznik lekarz Wacław Potocki. Wi 

'" przypadkach choroby obłożnej lekarz wi- 

zytował w domu. . ; 

Ogólna liczba porad lekarskich wynosi- 

о
 

ła: 
ambulatoryjnie 79 porad. 
w mieszkaniu chorego 31 porad. 

Razem 110 porad, 

Należy podkreślić, że miejscowy. apte- 

*karz, b. Mojżesz Chawkin, samorzutnie da- 

  

  
    

wa! 5U0.proc. zniżki chorym, zarejestrowa- 

E i Komitet. Ogółem zakupiono le- 

karstw na sumę zł. 162, gr. 98 

Działalność Komitetu w liczbach przed- 
_ stawia się następująco: | 
s FoR YA: 
Ofara 23 pułku ułanów gro- 
4 dzieńskich 2 zł. 680,00. 

"Ofiary mieszkańców m. Pod- 3 

brodzia i okolic. > „ 263,00 

Ofiary p. p. oficerów _i podofice - 
«rów zawodowych 23 pułku 
ułanów „ 345.50 

Dochód z zabawy tanecznej, u- 
rządzonej przez Komitet . „| 
N.P.B. w dn. I lutego 1931 r. „ 260,00 

Dochód z zabawy tanecznej, u- 
| + rządzonej przez PCA 

zawodowych 23 pułku ułanów 
R iw dni "7 lutego. 193! 1 0 m, 14850 

i uktach mieszkańców 
: Ощ(*ёж i okolic „ 468,25 

Różre r ; WALC 

у ' Razem: — „2,185,66 
> ов ое х 

Zakupiono artykułów żywno-. 
| ściowych za zł. 1,364,82 

- Zużyto artykułów żywnościo- 
| wych„ofiarowanych przez 

».- mieszkańców m. Podbrcdzia 
i okolic za zł. 468,26 

Zakupiono lekarstw dla й 

chorych za zł, 162,98 

  

„ Wydano na ręce p. doktora Rej- 
| żewskiego dla ludności 

"izraelickiej 4 zł. 158,00 
_ Różne : zł. 31,60 

KO 2 
; A Razem: zł. 2,185,66 

W Wielką Sobotę dnia 4 kwietnia 1931 
rokń, Komitet urządził „Święcone”. W pięk 

. mie przystrojonej sali gimnastycznej miej- 
„ scowej . szkoły powszechnej ustawiono kil- 

" ka stołów, na których rozłożono, produkty. 
Aktu poświęcenia stołu wie:kanocnego do- 
kona! ks. rektor Bielawski, poczem człon- 

' kowie Komitetu na: czele z p. Eugenjuszem 
Święcickim, majorem 23 pułku ułanów, roz 
dawali stołownikom šwiecone, przyczem na 

"każda osobę przypadło: . $ 
250 gr. kiełbasy. 

“ 4 je. 
+ 1 kg. mięsa ciełęcego. 

1 bułka pszenna. 

800 gr. chłeba żytniego. 
Ponieważ ludność żydowska, stosownie 

do swych przepisów religijnych, nie mogła 
korzystać z ogólnego kotła, Komitet posta- 
nowi! wydać na ręce pana doktora Rejżewi 

skiego zł. 158,00; celem podziału między 
biedną ludnością żydowską. : 

Z nastaniem ciepłych dni, w związku Z 
rozpoczęciem robót w połu i łatwiejszemi 
widokami na zarobek, Komitet postanowil 
rozwiaązć się, w. przekonaniu, że spełnił 

włożony na siebie obowiązek. Z dniem 1 

maja 1931 roku Komitet został rozwiązany. 
Kreśląc działałność Komitetu niesienia 

pomocy biednym mi. Podbrodzia, należy 

podkreślić zasługi 1 pracę pana majora Świę 

cickiego, który by: prawdziwym spiritus 

movens i duszą Komitetu. Organizacja kuch 

ni, jej kierownictwo, troska o dobór produk 

tów, oraz samo urządzenie kuchni, były 

dziełem p. majora Święcickiego. Dalej pod- 

kreślić należy pracę p. dr. med. Potockiego, 

który bezinteresownie udzielał biednym 
pomocy !ekarskiej, nietylko w ambulatorjum, 
lecz i w mieszkaniach chorych. Również 

wilec oracy włożyły panie. przewodnicza': 

sekr: zbierania ofiar — p. Helena Duch- 

nowiczowa, i samarytańskiej — p. Ludmi- 

ła Młynarczykowa. I inni członkowie Komi 

tetu: ksiądz rektor Bielawski, kierownik 

szkoły p. Wacław Jezierski, burmistrz m. 

Podbrodzia, p. Kajetan Roznowski, nadłes- 

niczv p. Bronisław Jarocki, sekretarz magi 

stratu p. Józef Gieszczyński nie szczędził 

swej pracy dla dobra biednych współbraci. 
U potrzebie założenia Komitetu i owoc 

ności jego pracy najlepiej świadczy wdzięcz 

ność, jaką okazali stołownicy w dniu 30 

kwietnia 1031 roktt. i SEE 

Była to bardzo piękna chwila, W imie- 

niu Komitetu przemówił do zgromadzonych 
ls. rektor Bielawski. W odpowiedzi па 5- 

wa księdza rektora stołownicy cisnęli się do 

rąk księdza, chcąc pokryć je pocałiunkami 

wdzięczności za okazaną pomoc. Ten pięk 

ny moment był najlepszem podziękowaniem 
ze strony stołowników i dowodem uznania 
dla pracy Komitetu. ю 

Większe ofiary złożyli: ; 
23 pułk ułanów i JW pan hrabia Tysz 

kiewicz z majątku Ornianv w ro 
-Ski. 

JASZUNY 

1 budowy kościoła 
Marja Baliń 
14-przed rozpo: 

  

   

   
  

    

    
— Nasz kościół. MA 

w |]aszunach podała p 
Szcze w roku 191 z 
ciem wejny świato Lecz ówczesny 

boszcz . parafji ruduickiej, ks. Józef Stasz 
kiewicz, stanowczo odradzał budowy i słus 
mie, gdyż podczas wojny wszys B 
zniszczyło i na tem stanęło, Dopiero w ro- 
ku 1926 p Balińska ie wystąpiła 

   

   

  

  

      

r 
ponownie 

z tym projektem, jako iundatorka, a ponie- 
waż sama nie cieszyła się zbyt dobrem 
zdrowiem, więc zobowiązała ' swego zięcia 
p. A. Soltana do wykonania ow: pro- 
jektu. I w roku 1027 powstał Komitet Bu- 
dowy Kościoła w !aszunach na czele z pre 

) Ż wiceprezesem był * ks. 
„  Hajdamo- 

zi człon 
Błaże- 

  

  

    

   
    kowie: p. p. Kaleczyc, Woł у 

wicz i Muszynski. 
Wiosną tegoż roku przystąpionc do pra 
rad fundamentem, lecz dotrkwie cała 

  

cy 

  

Kościół w Jaszunach 

się cdczuć kwestja finansowa, gdyż para- 
Ча jest bardzo mała, a ludzie niezbyt za- 
jaożni. у л 

Lecz jednak powoli zaczął się wznosić, 
чтаст Świątyni. Parafjanie pomogl: , jak 
megli, Komitet zaś uchwalił 4 zł. od dzie 
SiIĘCIRY, + 

P Sołtan ze swcj strony dał materjał 
lowę, na resztę składały się ofiary 

wolne i loterja. | dzięki wytężcnej 
pracy Komitetu dziś Jaszuny posiadają 
śliczny kościołek pod wezwaniem św. Ar- 
ny, zbudowany w stylu staropolskim wed 
lag projektu inž. Ginellego, położony na 
wzgorku, u stóp którego płynie rzeka Me- 
reczanka. 

W roku 1928, 
wyświęcony przez 
cza 

    

   

  

w październiku został 
ks. Józefa Staszkiewi- 

  

Dotychczasowe «koszty budowy sięgają 
sumy okało 30 tysiecy złotych. Paa 

Różne koleje przechodził nowozbudowa- 
ny kościołek, z początku nie było xsiędza, 
Ši mianowano proboszczem ks, Stasz 

  

   kżev lecz nie ra długo, gdyż mocą roz 
kazu arcypasterza został odwołany i teraz 

jak kościoł. stoi opuszczony; niewiadomo 

  

З «. ЛО 

E Depesze polskich organizacyj zawodowych 
W SPRAWIE EKSCESÓW GDAŃSKICH 

GDAŃSK. (Pat) — W dniu 2! bm. szereg organizacyj zawodowych 
polskich, jak Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Zjednoczenie Kolejarzy  Pol- 
skich, Związek Umvsłowyct Pracowników Kolejowych, Związek Urzędników 
Kolejowych, Związek Inżynierów ! 
wych, oraz Związek Lekarzy Kol 

    

olejowych, Związek Prawników Kolejo- 
jowych wysłał do Genewy, na ręce p. mi- 

"stra spraw zagranicznych Zaleskiego i wysokiego komisarza Ligi Narodów 
Fr. Graviny depeszę następującą: 

Wskutek powtarzaj 
skich, w szczególności    

  

ych się ustawicznie napadów na obywateli pol- 
na funkcjonarjuszów kolejowych narodowości 

polskiej (ostatnio w dniu 17 maja wieczorem) a nawet na ich dzieci, ogół 
pracowaikow kolejowych dyrekcji okręgowej kolei państwowych w Gdańsku 
prosi rząd polski oraz Ligę Narodów o wzięcie ich w obronę oraz zapewnie- 
11е im osobistego bezpieczeństwa. 

Przesiienie gabinetowe w Belgii 
BRUKSELA. (Pat) — Kryzys gabinetowy w Belgji pzyszedł zupełnie nieoczekiwa- 

rie, Zasadniczą sprawą jest kwestją językowa Oraz kryzys w Kongo Bełgijskiem. Do- 

tvciiczasowy minister nauki i sztuki Vauthie: już kilka miesięcy temu zzłosił dym:sję, 

1 umacząc sie podeszłym wiekiem. Premier Jaspar dymisji jego nie przyjął, polecając mu 

rozwikławie sprawy wykadów proiesoów w szkołach francuskich i ilar:andzkich. Je- 
cnakže «miana Vauthiera na Petitieana w obecnej chwili, gdy ma się rozpocząć w par- 

i.mencie debata językowa zdaje się dowodzić nieuiności Jaspara do swego byłego 

współpracownika, jak i jego małe! popularnosc: w parlamencie. 
Oniecie przez Charles'a teki ministra kołonji witane jest naogół z zadowoleniem, 

jek również i rozdział kierownictwa ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwa 

rolnictwa, które było do chwili ohecnej kierowane przez Baelsa, Jaspar obejmuje mini- 
sierstwo spraw wewnętrznych, pozostawiając Bnelsowi w dalszym ciagu ministerstwo 

1olnictwa. 
W-g ostatnio nadeszłych wiadoniości, gabinet + Jaspara podał się do dymisji. 

Dymisja min. Venizelosa 
ATENY (Pat) — Minister spraw wewnętrznych zwrócił się do Veni- 

zeiosa z prośbą o przyjęcie jego dymisji. (Oświadczył on przytem, że pragnie 
odzyskać całkowitą swobodę, aby wystąpić na drogę sądową przeciwko 
dziennikom, które 'trzymywa!v, że bracia jego należeli do towarzystwa, po- 
siadającego koncesję na budcwę dróg na wyspie Mytilene 
kiedy był on ministrem komunikacji. Uznając stanowisko ministra za słuszne, 
Venizelos przyjął jego dynusję. 

Termin wyborów w Hiszpanii 
MADRYT. (PAT) -- Na wczorajszem posiedzeniu rady ministrów u- 

stałono termin wyborów na dzień 28 czerwca. Minister spraw wewnętrznych 
w sprawozdaniu swem oświacczył, że sytuacja w kraju powróciła do normy. 
Minister zaznaczył, że wot:ec kampanji, prowadzonej przez elementy monar- 
chistyczne, będą zastosowane energiczne środki. Rada «ninistrów postanowiła 
powołać komisję dla zbadania kwestii reiormy rolnej. 

Nowe czasopismo polskie na Litwie 
KOWNO (Pat) — Na Litwie zaczęło wychodzić nowe czasopisnio pol- 

skie pod n»zwą „Wytewaj', wydanie przez Związek Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie Pismo to jest przeznaczone w pierwszym rzędzie dła mło- 
dzieży wyższych kłas gimnazjalnych. Tresć 1 szata zewnetrzna nowego pisma 
jest bardzo staranna. 

Włochy czują się dotknięte 
WIEDEŃ. (Pat). — „Neue Wiener Fageblzit* otrzymuje z kół delegacji włoskiej 

in'ormacje, z któcych wynika, że Włochy czują się dotknięte tem, iż o bloku unji aut- 

<trjacko - niemieckiej powiadoniiono je równocześnie z rządem francuskim i czechosło- 
wuckim, jakkotwiek między Włochami i Niemcaui nie istnieją sprzeczne i:teresy, Rząd 
« 'oski — pisze driennik — jest niezadowolony z: tego, że ltuija znalazła się razem z 
Fencją w rzędzie państw wrogich Nienicom. | 5 

Próby samolotu do bombardowania 
  

LONDYN. (Pat). — W miejscowości Farnborough dokonano dziś 

  

2 

v»owodzeniem próby wyrzuceria z katapulty o sile 4000 koni mechanicznych 
samolotu do bombardowania o wadze 9 ton. Samolot wyrzucony został w 
<agu 2 sekund i osiaoną! szybkość średnią 60 mil na godzinę. Po dokona- 
1 iu przelotu nad eorodromem Sarn:olot wylądował w doskonałej formie 

Przygotowania do lotu przez Ocean 
NOWY YORK. (Pat). — Słyana lottiic zka amerykańska miss Ruth Nichols ukończy” 

ła przygotowania do lotu *ransatlantyckiego w kienruku W, Brytanii. Lot ten miss 
Nichols odbędzie się na jednopłatowcu, zaopatrzonym w motor o sile 660 HP. Na apa- 
tacie tym ustaliła ona wszystkie rekordy kobiece szybkości i wysokaści łotu. Przełot 
1 a nastąpić w ciągu tygodnia. 

Porażka tenisistów polskich w Kopenhadze 
KOPENHAGA (Pat) — W” dalszym ciągu wczorajszego turnieju o pu- 

bar Davisa Tłoczyński pokonał Ulricha w stosunku 8:6, 6:1, 3.6 6:8 i 6:2 
Stosure« obu kraiów jest obecnie 1-1. 

. KOPENHAGA. (P4t). — W. dalszym ciągu rozgrywek o puhar Davisa 
para duńska Ulrich — Hen'iksev pokonała parę polską Stolarow — Tłoczyń- 
ski w stos. 6:4, 7:9, 3:6, 6 4. Ogólny zatem wynik rozgrywek Danja -— Pol- 
ska brzmi: w stosunku 2:1. 
  

HEMOGEN KLAWE naśladują, | 
jednak tylko oryginalny z firmą KLAWE 

leczy OSŁABIENIE, WYCIEŃCZENIE, NERWY 
  

dlugo parafjanie będą oczekiwać na przy- 
bycie księdza. Trzeba sę nadzwyczajnt- 
go wysiłku i pracy dwuletniej na to, by 
wznieść kościół. Lecz oto teraz stoi  nie- 

czynny, 
Mieszkańcy Jaszun z niecierpliwością i 

utęsknieniem oczekują na wyznaczenie do 
ich parafji stałego proboszcza. 
  

w tym czasie, - 

UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. ANTONIEGO 
PADEWSKIEGO 

(KAP) Uroczystości ku uczcze- 
niu 700-lecia śmierci i kanonizacji 
św. Antoniego Padewskiego odbywać 
się będą w trzech miejscowościach: 
Lizbonie, gdzie się urodził (15 VIII: 
1195), w Padwie, gdzie umarł (13. 
VI. 1231) i gdzie spoczywa jego cia- 
ło, oraz w Spoleto, gdzie uroczyście 
w dniu 30 maja 1232 r. przez Grzego 
rza IX został kanonizowany. Jeszcze 
w kwietniu 1930 roku kardynał Pa- 
celli zwrócił się listownie w imieniu 
Ojca Św. do superjorów trzech wiel- 
kich gałęzi zakonu św. Franciszka: 
Braci Mniejszych, Braci Mniejszych 
Konwentualnych (Reformaci i Bernar 
dyni), oraz Kapucynów z życzeniem, 
aby uroczystości wypadły jaknajświet 
niej. To samo życzenie powtórzone zo- 
stało następnie biskupowi Padwy. 
Za główne miejsce uroczystości 
obrano Padwę, gdzie zawiązały się 
się dwa komitety: jeden religijny pod 
przewodnictwem generalnego wikar-* 
jusza diecezji, msgr. Primo Carmo- 
gnoto, drugi Świecki, na czele które- 
go stanął sam Benito Mussolini. Jako 
delegata swego Ojciec św. wyznaczył 
kardynała Michele Lega, protektora 
B:aci Mniejszych -Konwenttalnych, 
którzy opiekują się bazyliką w Pad- 
wie, 

Oficjalne uroczystości rozpoczną 
się ściśłe w dniu 13 czerwca, wcześ- 
niej jednak nastąpi odsłonięcie malo- 
wideł absydy bazyliki w Padwie, wy 
konanych przez weneckiego malarza- 
Casanova, i otwarcie powiększonego 
sanktuarjum w Arcella, gdzie —śŚciś- 
le biorąc — o parę kilometrów od 
Padwy nastąpiła śmierć Świętego. 

Obchody ku czci 'św. Antoniego 
trwać będą cały rok i obejmować bę 
dą zarówno obchody religijne, jak i 
świeckie. Wśród tych obchodów wy- 
mienić należy: w sierpniu — uroczy- 
stości w Arcella na pamiątkę przenie 
sienia ciała Świętego do Padwy; we 
wrześniu — wielkie zebrania Akcji 
Katolickiej i tydzień społeczny katoli 
ków włoskich; w październiku. — 
kongres regjonalny  Tercjarzy; w 
grudniu — uroczysty obchód święta 
Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marji 
Panny, patronki zakonów św. Fran- 
ciszka. W lutym roku przyszłego pro 
jektowane jest święto ubogich w 
związku z instytucją „Chleba św. An 
toniego“; w maju  —Kongres Eucha 
rystyczny i inauguracja nowej kapli- 
cy Przenajśw. Sakramentu w bazyli- 
ce św. Antoniego, wreszcie w czerw- 
cu — uroczystości zamknięcia obcho 
dów. 

Niezależnie od tych uroczystości, 
a jednak w związku z niemi, otwarta 
zostanie w Padwie międzynarodowa 
wystawa: sztuki -« kościelnej. _Mieścić 
się ona będzie na terenach targów 
padewskich. Wokół auli, przeznaczo- 
nei na koncerty muzyki religijnej, w 
licznych pawilenach, częstokroćg urzą 
dzonych w kształcie kościołów, pomie- 
szczą. się eksponaty, ugrupowane 
przeważnie podług miejsc pochodze- 

  

  

  

ONEKSKĄZKI. | 
ndy i fakty“ Aleksander Bruckner. „Le; 

Sz*ice z dziejow Nieratury. Naklad Towa- 
rzystwa bibłjofilów w Łodzi. 1931 r. Cena 
ZŁ 6 > Ž 

Łodzkic Towarzystwo Bibljofilów, któ- 
re w ciągu czteroletniej swojej działalności 
wydało już pięć cennych publikacyj bibljo- 
filskich, przystąpiło w r. b. do wydania dru 
kiem szeregu prac, obejmujących cykl p. 
u. „Laureaci nagrody literackiej m. Łodzi”. 
Iniciatorom chodziło przedewszystkiem o 
spcnularyzowanie nazwisk tych osobistości, 
którym przedstawicielstwo łódzkiej gminy 
miejskiej przyznało dotychczas nagrody za 
ich działajność na polu naukowo - litera- 
ckiem. у 

Pierwszem wydawnictwem z tak nakreś 
lonego programu jest praca zeszłoroczneg:» 
laureata, prof. Aleksandra Briicknera p. +. 
„Legendy i fakty', zawierająca szereg Szki 
ców historyczno - iiterackich, a mianowicie: 
„Z dawnych dziejów”, „O Marji Malczaw! 

skiego stow kilka“ owy is y 
te rzedza zamia: y list pro- 
EOT. Briicknera, nadesłany do prezydenta 
miasta i zawierający te słowa, które laure- 

*at byłby wygłosił w chwili wręczenia mu 
nagrody, gdyby mu zdrowie pozwoliło do 
Łodzi przyjechać. 

‚О Fredrze". Artykuły 

nia. Tutaj reprezentowana będzie rów 
nież Polska. 

Nadmienić wypada, że również i 
przypadające w tym czasie targi pa- 
dewskie , choć organicznie niezwiąza 
ne z uroczystościami  artonjańskiemi 
mają jednak ze św. Antonim pewien 
historyczny związek. Faktycznie bo- 
wiem rozpoczęte w r. 1257 , a odno- 
wione tylko w r. 1919, nosiły nazwę: 
„Нега del Santo* i były ustanowione 
na pamiątkę oswobodzenia Padwy 
od tyrana Ezzelino da Romano. Nie 
od rzeczy będzie nadmienić, że w cza 
sie uroczystości odbędą się również 
dwie ciekawe audycje muzyczne: jed 
na z nich w teatrze miejskim — poe- 
mat symfoniczny „Divi Antonii trans-* 
itus' układu o. Gorlatto, zakonnika z 
bazyliki, i druga — oratorjum o. Roz- 
zi. Na pamiątkę obchodu odbity zosta 
nie medal i specjalne odznaki piel- 
grzymie. Komitet obchodu już. teraz 
usilnie pracuje nad tem, by móc 
odpowiednio pomieścić _ spodziewane 
pielgrzymki i osoby prywatne i w 
tym celu, prócz zarezerwowanych 
miejsc w hotelach, przygotował dwa 
nowe hotele, zdolne pomieścić 800 o- 
sób. 

Encyklika Papieska 
W SPRAWACH SPOŁECZNYCH I RO 

BOTNICZYCH 

RZYM. (PAT). — Ojciec Święty, 
z okazji 40 rocznicy Rerum  No- 
varum, ogłosił encyklikę w sprawach 
społecznych i robotniczych. Encyklika 
składa się z trzech części. 

W pierwszej Ojciec Święty wylicza 
zasadniczo dobrodziejstwa Rerum No- 
varum, dotyczące rozwoju nauk, roz- 
woju społecznego i ekonomicznego, 
w-g zasad katolickich, dając robotni- 
Кот podstawy religijne, moralne i spo 
łeczne. 

Druga część encykliki przypotnina, 
iż kościół i jego głowa mają nietylko 
prawo, ale j obowiązek wypowiada- 
nia się w sprawach społecznych, nie 
ce do zagadnień technicznych lub 
spraw przemijających, ale co do wszy- 
stkiego tego, co w tej dziedzinie doty- 
czy prawa moralnego lub  ėwangelji. 
Encyklika proklamuje ponownie doktry 
nę Kościoła w sprawie prawa włas- 
ności i co do jego podwójnego charak4* 
teru indywidualnego ; społecznego, 
piętnując jako błędy zarówno zgubny i 
egoistyczny indywidualizm, jak i ko- 
munizm. Encyklika przypomina obo- 
wiązki które są związane z prawem 
własności i określa prawa państwa w 
dziedzinie, dotyczącej jednostki. 

Kapitał i praca stanowią dwa zasad 
nicze elementy współczesnego gospo-- 
darstwa. Mówiąc o- ich wzajemnych 
stosunkach, Ojciec Święty stwierdza, 
że ani kapitał, ani praca nie mają pra- 
wa domogać się całkowitego produktu 
wspólnego wysiłku. Należy żorganizo- 
wać ustrój ekonomiczny, dostosować 
go do norm sprawiedliwości społecz- 
nej, ażeby zapewnić bardziej. słuszny 
podział dóbr, będących wynikiem wy- 
siłków pracy i kapitału. Walka kłas 
powinna być zastąpiona prawdziwą, 
szczerą współpracą różnych rzemiosł 
i zawodów. ‚ 3 

W trzeciej części encyklika: zatrzy- 
muje się nad budową współczesnego 
ustroju ekonomicznego. Papież nie po- | 
tępia go, ale stwierdza głębokie defer 
macje i poważne uchybienia, które ga 
zniekształcają. Nieokiełzana konkuren- 
cja ustąpiła koncentracji i porozumie- 
niu pomiędzy niewielką ilością osób, 
należących do potęg ekonomicznych 
całego świata. Koncentracja wyradza 
się w despotyzm i tyranję. Jedynym 
środkiem zaradczym jest powrót do 
zbawiennych zasad filozofji społecznej 
i stosowanie jej zasad w stosunkach 
wzajemnych pracy i kapitału. Socjaz 

  

lizm chełpił się, iż przyniósł środek ra 
dytalny, który jednakże okazał się gor 
szym od zła, które miał uleczyć. Wspo 
maiawszy o zmianach, jakim ulegał so 
cjalizm, encyklika wymienia dwa kie- 
runki: komunizm, który w żaden spo- 
sób nie da się pogodzić z doktryną 
Kościoła i dr ugi kierunek, który zacho 
wije miano socjalizmu, łagodząc zna- 
cznie swój program. i ! 

   

  

"Literatura polska posiada szczegól 
ną: tradycję wiernej i ofiarnej służby 

dla celów społecznych i narodowych. 
` ; 

  

„ Ten jej charakter społeczno - po- 

. -lityczny niejednokrotnie dawał asumpt 

: rozwažaniu 
— Жета! t. zw. tendencji w sztuce, ten- 

_ *dencji w charakterze funkcji społecz- 

"do nieporozumień. « Przy 

nej literatury. | 

  

 teratury polskiej na « widoku, jedni 
twierdzili, że sztuka jest dla życia, 
„dia dodatnich celów ubocznych, 

  

inni, że sztuka jest dla sztuki i wiedli 

  

długi spór o to, jaką ma być literatura 
   e 

żeniami kategoryj pozaćstetycznych 

  

iu fałszywa podstawa dyskusji i fał- 
szywie założony punkt jej wyjścia . 3 

      

REC. 

0 tendencji w sztuce 

/ / Mając-ów charakter zasadniczy li- 

polska: czy ma się zaprzęgać w ryd- 

_-war idei społecznej, czy ma tworzyć 

swobodną, nieograniczoną żadnemi na 
° okazami, idącemi z zewnątrz, ani zało- 

W rozumowaniu takiem — na te- 
_ mat'celu sztuki, czy celu w sztuce — 

° tkwi zasadnicze nieporozumienie. Jest 

Stosunek wzajeminy pomiędzy funk 
cją społeczną Iłteratury, a celem arty- 

-stycznym tej literatury, dobrze oddaje 
Sytuacja, w jakiej się znaleźli wieczo- 

iu dzisiejszego występujący ptu litera- 

Odczytywać oni będą poezje swo- 
je i szkice literackie na cel powszech- 
nej oświaty, związanej z działalnością 
tyie zasłużonej Macierzy Szkolnej. Ale 
odczytywać bedą utwory, nie mające 
na celu propagowania tej oświaty, ani 
utwory z myślą o tym wieczorze i je- 
go celu powstałe. Będą to utwory po- 
wołane do życia w kategotjach este- 
tycznych, w atmosierże sztuki — słi- 
żyć zaś będą celowi tak wybitnie spo 
łecznemu, jak przysporzenie (proble- 
matyczne zreszta) funduszów akcji 0- 
światowej. MY 2448 

Wynika z tego, że związek pomię- 
dzy twórczością artystyczna a celem 
społecznym sztuki, brany zewnętrznie, 
jest bardzo * luźry. : 

Nie chciałbym być źle zrozumiany. 

Biorąc bowiem rzecz głębiej 
będziemy musieli przyznać, że pomię- 
dzy twórczością artystyczną, a funk- 
cją społeczną sztuki jest bardzo bliskiz 
związek. ! Ё 

Sztuka ' oddziaływuje na  cato- 
kształt życia i twórczości jest jednym 
z.objawów tego życia. Mówiąc jednak 

*), Jest to, przemówienie, wygłoszone 

na wieczorze literatów wileńskich w dn. 
13, V.'31 roku. Ё 

  

  

o celu w sztuce, . o tem, czy sztuka 
może posiadać tendencję, czy też two 
rzyc w uniezależnieniu od okoliczno- 
ści zewnętrznych. pamiętać należy, że 
sztuka wogóle, a literatura. w szczegól- 
noścj posiada swoją wewnętrzna au- 
tonomję, i że nie można  kryterjaini 
spałecznemi mierzyć lub kontrolować 
dziedziny, opartej o kryterja estetvcz- 
ne, czy artystyczne. 

Nie mają zarówno racji ci, co chcie: 
Hby narzucić literaturze cele utylitar- 
ne, jak i ci, co ogłaszają hasła sztuki 
dla sztuki. ' A 

Wzajemnyv związek pomiędzy litera 
turą. a życiem jest głęboko utrwalony 

Życie ze wszech stron wywiera na- 
cisk na sztukę, a co mogą zdziałać 
warunki społęczne, świadczy najlepiej 
przykład naszej literatury w jej dziejo- 
wym rozwoju. W wieku XVI była to 
literatura „naprawy Rzeczypospolitej** 
w wieku XIX — najgłębiej patrjotycz- 
na, we wszystkich „swych. objawach 
najjaskrawiej narodowa — by poprze- 
stać tu na czasach największego jej 
rozkwitu. 4 : + 
„A czy znajdzie się dzisiaj badacz, 
z małemi wyjątkami gonienia za sen- 
sacją, który twierdziłby, że literatura 
nasza wieku XVI i XIX była wyłącznie 
tendencyjna, który odmawiałby jej war 
tości artystycznej? ' ' 

  

Tak tedy widzimy, že gdzieindziej 
szukać należy wzajemnego stosunku 

tak ukryta, jak w owocu — jego wła- 
ściwości odżywcze. Owoc jest pokar- 

celu sztuki i jej iunkcji społecznej . "mem, chociaż wydaje się jedynie przy 
W każdym utworze literackim jest 

myši, która bywa wyrazem tendencji 
— w najszerszeńi tego słowa znacze- 
niu danego utworu literackiego, 
niezaieżnie od tego, czy w utworze 
tym przeważają pierwiastki irracjona|- 
nej, podświadomej kategorii natchnień 
czy też a priori założonego celu arty- 
stycznego tworzywa. 

Cała sztuka prawdziwej sztuki po 
lega na tem, by wizja artystyczna cał- 
kowicie pochłonęła tak zwaną tenden- 
cię. Bo gdy stosunek zachodzi od- 
wratny — to znaczy tendencji służy 
wizja, a raczej w tym też wypadku 
za'nysł artystyczny — powstaje nie 
dzieło sztuki, lecz utwór tendencyjny, 
który wzpacza pojęcie literatury, ja- 
ko sztuki o swojej wewnętrznej auto- 
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1 byłoby znowuż błędem mniemać, 
że literatura, wyrzekająca się tenden- 
cji, będzie oderwana od życia, będzie 
pozbawiona pokarmu duchowego, nie 
będzie dodatnim czynnikiem społecz- 
nym. 

leden z najniezależniejszych twór- 
«ców francuskich, Paweł Valery, tak mó 
wi: ; 

„Myśl powinna być w wierszach 

smakiem. Doznajemy wyłącznie uczu- 
cia smaku, a jednak przyswajamy sub 
stancję. Zadowolenie zmysłowe sma- 
ku usuwa w cień nieodczuwalne nasy- 
canie, które ze smakiem łączy się! 

W tem jednem zdaniu z „Ewange- 
Ilji poetyckiej” zawarł poeta więcej, 
niż określenie stosunku pomiędzy ce- 
lem sztuki, a jej funkcją społeczną. W 
krótkich słowach zawarto tu określe- 
nie celu i roli sztuki w życiu. 

Literatura a życie... Jest to temat. 
bardzo stary i bardzo ograny. Odkąd 

"istnieje sztuka, wypowiadano różne 
opinie i różne stawiano literaturze ce- 
le. Wiązało się to ściśle z poszczegól- 
nemi prądami w sztuce i jak długo 
sztuka istnieć będzie, tak długo teore- 
tycy poszczególnych kierunków będą 
narzucali literaturze taka lub inną ro- 
lę : у 

Co warte są te teorje, świadczy u 
nas najlepiej przykład Żeromskiego. | 

W obliczu odrodzenia się państwo- 
wości polskiej wielki pisarz wypowie- 
dział zdanie, że chwalić Boga, wraz z 
powstaniem Państwa Polskiego przyj- 
dzie czas, kiedy polska twórczość 
zrzuci krępujące ją pęta obowiązku 
spolecznego i narodowego i zginie po 

dział na dwa rodzaje twórczości lite- 
iackiej: europejski, swobodny i nie- 
krępowany nakazami pozaestetyczne- 
mi i polski — będący w służbie tej 
idei, którą w Europie realizują orga- 
ny państwowe i społeczne, nie zaś li- 
teratura. w 

1 cóż się okazało? Sam Żeromski © 
własnie stwórzył w wolnej dziś Polsce. 
tak nawskroś nabrzmiałe troską 0 
przyszłość narodu i państwa dzieła, 
jak: „Wiatr od morza*, „Przedwioś- 
nie*, „Przepióreczka”. | й 

Ostała się jaśniejąca w całej okaza 
łości prawda, że wielkie dzieło lite- 
ratury, poczęte z natchnień, . Staje się 
czesto pomimo woli twórcy znakomi- 
tem też dziełem społecznem. I dlatego 
ma głęboką rację świetny poeta fran- 
cuski, gdy metaforycznie określa rolę 
liteatury, mówiąc, że „owoć jest .po- 
karmem, chociaż wydaje się jedynie 
przysmakiem. Doznajeniy wyłącznie 
uczucia smaku, a jednak przyswajamy 
substancję”. 

Taka jest rola literatury i taka jej 
funkcja społeczna w życiu. 

Te elementarne prawdy dyktuje 
prosta logika i zdrowy rozum, unika- | 
jacy metnych zawiłości teoretyków nie 
mieckich, a ARA Bam i pre- 
cyzvjną myślą poety francuskiego. 

: > "W. Piotrowicz.     

  
  

   



: Teatr religijny Koła 
Anonimowa sztuka była grana w Sobo- 

tę na Kongresie Eucharystycznym. Anonimo- 

wą tą sztuką jest „Matka” dzieje serca Mo- 

niki, matki św. Augustyna. Tego wieczoru 

miarem przed soba żywego łowackiego. 

Przecież też miał matkę, tę Salomeę z Janu- 

szewskich, drżącą 0 SA jak ta Monika 

d autorem Civitas Dei, Ы 

zad Przedewszystkiem pokłon młodzieży za 

to, że w Wilnie skonstruowała tę jaczejkę 

« czystej sztuki religijnej. Przez cały wie- 

czór nie spłynęło ze sceny na widownię nic, 

coby miało dech trucizny, lub padliny. 

Wszystko się poruszało w sferze czystych 

pożencyj. Monika miała te swoje żarliwości, 

zaiste jak Żar krwi afrykańskiej. Augustyn 

miał te swoje drogi zawiłe, te jakieś senty- 

menty dla manicheizmu, potem już wyraz- 

ne idjosynkrazje... Przesunął się przed na- 

mi Ambroży, ten sam, którego lud medjolań- 

ski wybrał był na biskupa iz którego imie- 

niem związane są po dziś dzień słodycze 

uvmrów ambrożańskich, śpiewane u Kar- 

tuzow. Wreszcie rozmaici Rzymianie, tu i 

ćwdzie kobiety. SANA Ža 

Grano w Sali miejskiej na Konskiej, 

gdzie jest budka suflerska, kurtyna i gdzie 

są kulisy aczkolwiek płytkie, jednak _prze- 

cicż ubęcne, Grano naśladując teatry facho- 

we, z aktorów facnowych złożone. Reżyse- 

rówal zaś Kamiński, ten sam co inkarnował 
ać Au rna. ь 

Pena”. tej młodzieży, czyli całemu 

zespałowi dać kilka uwag publicznie, z któ- 

rych, sądzę nie byłoby Żie skorzystać. 

Po pierwsze. Kurtyna jest niepotrzebna. 

Dekoracyj nie trzeba dawać. Wystarczy tło, 

kilka pałm naszkicowanych, aby była Afry- 

ka, potem kilka budynków, czy świątyń, aby 

był Rzym, czy Medjolan. Teatry, które nie 

poruszają spraw. ducha, muszą te Swoje 

esirawagancje w iormie dekoracji OKUpy- 

wać Pamiętać naicży jednak, że Szekspir, 

wieiki mocarz ducha ograniczał się nielęd- 
wie kilkoma przystawkami. в 

Ani pieniędzy, ani czasu nie warto wy- 

46 na zewnętrzne parodje, skoro ma się 

duszę Indzka w jej najwyższych  wzniesie- 

niach. Czyż koncert potrzebuje esów i tlo- 
tesńw, jako tło dła orkiestry, Ściana naga 
wystarczy, skoro są dobre skrzypce i dobre 
fagcty. Na przedstawieniu „Matka”  raziły 
te manipulacje z kurtyną i zmienianiem tła, 
bo rozbijały nastrój, ciągnąc się niezmiernie 
długo. Religijna sztuka musi przebiegać jak 
ogień niebiański, nie może się Składać . z 
części posiekanego tasiemca, pragnącego 
czas wypełnić, Ma być płomień, jak u św. 
Pawła, nie na godziny rozciągniony, ale jak 
pio:un rzucony. * Р > 

Po drugie. Kostjumy muszą być, bo nie 
sposób jest, aby Rzymianie mieli chodzić w 
kurtkach, a Rzymianki w grószkach, czy 
batikach. Skąd te stroje wydobyć?.. Proszę 
pójść do kościoła św. Piotra i Pawła na An- 
iokołu, Przecież tam jest wszystko, czego 
dusza zapragnie, Tam, są Rzymianie na ścia- 
rie waprzeciw św. Sebastjana a w kopule, 

wysoko jest św. Augustyn. Jest tam też św. 
Ambroży i nie z taką brodą, jak na przed- 
siawieniu, co było mojem zdaniem trochę 
swę:okradztwem. Nie z książek aktorskich 
trzeba czerpać inwencje do kostjumow, ale 
z kościołów naszych, obrazów wileńskich. 

świat plastyczny jest zaklęty u nas w 
rzeżbach i freskach. Po co robić Meininge- 
nizm. ubierać z rzymska wedle recept filo- 
łogów. Czyż nie lepiej iść drogą, jak Wy- 
spianski do swojego Bolesława Śmiałego i 
brać sukrnany poc uwagę, z której mogą 
kyć ubrania piastowskie. Bardziej nasi ojco- 
wie czuli ducha św, Augiistyna, Moniki i 
Ambrożego, niż kostjnmiernie współczesne, 
kopjujące wazy, lub recepty, Tło może być 
w fermie szkicu. Na białem p czy pa- 
pierze naszkicowana palma zbudzi w na- 
Sh Afrykę. Jedno drzewo wy- 

a bo to przecież ma być znak i sym- 
bol. Ža to kostjumy musza być wzorowo 
zrobione, z materjału dobrego.  Niewolno 
tandety puszczać ra scenę. Kostjumy mu- 
szą być takie, aby w nich można było cho- 
dzić Widać było na scenie w sobotę, że 
po za Moniką nikt właściwie tak bardzo w 
śwc*m kostjumie się nie poruszał. Pozatem 
kosijumy te robiły wrażenie, że zostały 
spreparowane na deskę sceniczną i pod 
światło fałszywe kinkietów. 2 

Fo trzecie. Obok. najprościejszego tła i 
prawdziwych, rzetelnych kostjumów, musi 
tyć światło na scenie, Rampy nie . wolno 
używać, gdyż rampa deformuje i zniekształ- 
ca. Skoro 5а Sprawy duchowe, musi być 
naturalne Światło. Nie potrzeba takiego świa 
tla, jak w teatrze, gdzie ma być kabotyń- 
sko Gšwietlona da twarz aktora, Jub 
sktorki grającej. Ważnemi są ruchy, gesty, 
pesiawa, Twarz w religijnej sztuce. należ5 

  
  

  

  

   

do całości, która m:rsi być czytelną. Specjal- 
nej wyrazistości trzeba unikać i z tem zwią- 
zanego Światła specjalnych lamp. 

„Wogóle młodzież musi znaleźć swoje 
światło, wypróbować to światło. Widziałem 
kiedyś w Warszawie uczniów, grających 
Wesele i lampki clektryczne, zasłonięte ko- 
łorówym papierem co dawało © niebywały 
czar i prawdę Wyspiańskiemu. W „Matce*, 

„granej w sobotę, dawał sie czuć brak. kolo- 
1ów ma. początku, afrykańskich blasków. 

+»ed koniec światło powinno było być ol- 

- mogą być kostjumy sza! 

"„Sžabionem to, CO na ki 

"7
2 

* te wszystkie 

śriewające i spokojne, Światło w sztukach 
religijnych, jest muzyką. Światło to się zmie- 
nia podkreśla akcię. jest ono aurą, w któ- 
rej odbywa Się akcja, pulsuje życie. Nie 

ga b, lonowe i nie może 
być światło szabłonowe, skoro ma być gra- 

Zatem wielką wagę 

    
  

pełna czystości serca. Z. 
naieży przykładać do Światła. 

Pa czwarte. Nie można grać ciągle od- 
wracając sie do publiczności. To się; nazywa 
takie odwracanie publikotropią. Należy sie 
pubkkotropji wystrzegać. Tu nie chodzi o 
to, zby. się pokazyw    

je spełniać na scenie, Czyli żyć na scenie i 
to czynić, co koniecznością jest aby można 
zrozumieć tekst który się gra. Nastepnie 
mówić da siebie nie należy wciąż spogląda- 
jąc na siebie. Nie można patrzeć w. dzinrki 
od rosa, jak mówi Osterwa. W życiu ш- 
dzie, którzy do siebie mówią, nie spoglada- 
ja wciąż w te dziurki od nosa. Wreszcie 
pie można dziur tak okropnych robić, jak 
w sobotę w sali miejskiej, Nazywamy dziu- 
rami w teatrze chwilę, w której się nic nie 
dzieje, to jest chwitę, kiedy jedni na drugich czeliają Mówienie jednej osoby może! być 
przerwane przez drugą. Nie można tak zno- 
wa Stać q słuchać, aż partner postawi krop- 
kę nad wygłoszonem zdaniem. Oczywiście 

EA uwagi aktorskie dają Się po- 
troić i Przyjdzie na nie czas w' następnych przedstawieniach na nie czas ергу 

Wreszcie jedna uwaga. Nie powinny być 
wymieniane Osoby grające, Religijny teatr 
musi. być anonimowy, Jest to pierworodny 

"grzech teatru wysuwać” te swoje. nazwiska, 
=, mea piwo, działanie pełne, reli- 
Нк @ nie si itywne. 

W teatrze nazywamy E Elma * 

  

czy 
kartce drui 

maszyną pisarską, to jest Sa 
formie imion i nazwisk. Przecież na czele Fartk* stoi „szerzy ducha misyjnego", Teatr 
religijny nie może naśladować teatrów fa- chcwych, kapitalistycznych i spekulacyj- 

nych. Teatr religijny musi być apostolski. 
Należy mu się pracować w | rng ‚ 
klasztorach musi być zespół bezimienny. 
Wiruozostwo jest śmiertelnym grzechem 
ię oai duchowe. S 

ończąc tych parę uwag, jestem wdzięcz 
ny zespołowi Sodalicji św, Piotra Klamera 
sa wieczór podniosiy. Na scenie był duch. 
zworki, czy autora. Rozstrzygały się spta- 

x ić i twarz swoją obrać ać ku widzom, tu chodzi o to, aby to swo- 

św. Piotra Klawera 
wy wiekuiste. Podziwiać mogłem szczerość 
i prostotę grających. To było właśnie naj- 
ważniejsze, ta prostota chwilami i powaga 
auche Nie było żadnych zgrzytów w 
grze, jeśli abstrahować od rzeczy technicz- 
rych, które łatwo korygować. Nawet Moni- 
ka była dobrą, choć nieco zamało jasności 
ze siebie promieniuie.. Nie potrzebne są 
nerwy i niepotrzebne jest cierpiętnictwo, Re- 
ligijne sztuki muszą być spokojne i jak naj- 
mniej na powierzchni, W tym kierunku mo- 
że caleko zajść Avgustyn, który intuicyj- 
nie niejedno wyczuwał. E 

Tekst tu i ówdzie szwankował, jeśli 
chodzi o dvkcię. Nie wolno młodzieży nie 
miec idealnej polszczyzny na ustach, skoro 
się jest w Wilnie. Grzechy w tym kierunku 
są vkropne, wystarczy wspomnieć o aka- 
aemickiej szopce, która była chwilami mó- 
wiena nie językiem polskim, a żargonem. 
Także w radjo usiyszeć można polski żar- 
non, cóż dopiero na zebraniach. W dykcji 
należy się trenować jak muzyk na pianinie. 
Bełxotanie jest dobre u Kafrów, ale skoro 
jes«śmy w Wilnie, musimy trochę więcej 
szanować język swoich ojców. Jeżeli zdro- 
wa dusza ma micszkać w zdrowem ciele, 
io czyste, wyraziste, religijne przeżywania 
rie znosza na scenie zamazanych gestów i 
mowy wszelakiego rodu žąkajlow. 

Keasumuję jeszcze raz, Unikać należy 
małpcwania teatrów fachowych. Religijny 
teatr ma prawo mieć własne inwencje i nie 
potrzebuje się tłuc w ogonie wszystkich 
spekułatywnych teatrów świata. Ważne 
jest światło, prawda przeżywania i wyrazi- 
sty język, który jest Świadectwem boskości 
w człowieku. Ważne są kostjumy. Natomiast 
teatr może się odbywać na podjum bez kur- 
tyny i bez wszystkich efektów, bez których 
mizerota duchowa miałaby zbyt prędko zdar 
ta maskę. Mieczysław Limanowski 
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"POSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGII U.S.B. W WILNIE 

2 dnia 21. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mim. 759 
Temperatura średnia -l- 22 

Temperainia najwyższe -|- 25 

Temperaiara najniższa -|- 13 

Opad w mm. — 
Wistr: poludniowo-wschodni 

Tendencja: stau staly 

Uwagi: pogodnie, я 
— 

— Osobiste, Dyrektor Kolei Państwo- 
wych inż. Falkowski wyjechał na kilka dni 
w zpnawach służbowych do Warszawy. 

URZĘDOWA 
— Podróż inspekcyjna p. Wojewody. P. 

wojewoda Kirtiklis przeprowadził w dniu: 
wczerajszym inspekcję gmin rudomińskiej i 
turgselskiej pow. Wil. - Trockiego poczem 
wyjechał do Oszmiany, 

— Walka z handlarzami sacharyną. Jak 
cowiadujemy, na skutek otrzymanego 
cenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 

avch Urząd Wojewódzki wydał okólnik do 
wszystkich starostów w sprawie wałki 2 
naniiem sacharyną. 

Okėlnik ten przewiduje 

= 

  

    

kary na sprze- 

Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego Komi- 
tetu Wileńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży 

Akademickiej 
W dniu 15 maja r. b. w Wielkiej 

Sali Konferencyjnej wileńskiego Urzę- 
du Wojewódzkiego, odbyłe się dorocz 
ne walne zgromadzenie Wojewódz- 
kiego Komitetu Wileńskiego. Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej. 

Qbrady zgromadzenia o godz. 6 
wiecz. zagaił prezes komitetu p. Mar- 
szałek Senatu Władysław  Raczkie- 
wicz. przedstawiając w ogólnych za- 
rysach bieg spraw Komitetu w roku 
sprawozdawczym 1930. 

Na przewodniczącego Zgromadze- 
nia przez aklamację wybrano p. mar- 
szałka Władysława Raczkiewicza, któ- 
rv z kolei do stołu prezydjalnego za- 
prosił J.E. ks. biskupa Kazimierza Mi- 
chaikiewicza i |. M. rektora prof. dr. 
Aleksandra _ Januszkiewicza. Przed 
przvstąpieniem do następnych pun- 
któw porządku dzieńnego na wniosek 
p. marszałka Władysława Raczkiewi- 
cza, zgłoszony w imieniu Wydziału 
wykonawczego, uchwalono poprawkę, 
do siatutu, na mocy którego rok admi- 
nistracyjny i budżetowy ma trwać od 
1 kwietnia do 31 marca, a nie jak do- 
tychczas od 1-I do 31-XII. 

Sprawozdanie ogólne z działalno- 
ści Wydziału Wykonawczego w r. 
1930 złożył wiceprezes Komitetu p. 
naczelnik Konrad Jocz. 

Z koleį p. naczelnik inž. August 
Przygodzki, jako przewodniczący Ko- 
misji Budowy Kolonji Akademickiej w 
Legaciszkach złożył sprawozdanie z 
akcji urządzenia Kolonji. Koszta wy- 
bucowania nowego piętrowego pawi- 
Jonu, wraz z gruntownym  remonten: 
dotychczasowych budynków, oraz in- 
stalacjami elektrycznemi i wodociąga- 
mj wyniosły. okrągłe 101,000 zł. 

Sprawozdanie kasowe złożył skarb 
nik Komitetu p. dyrektor Władysław 
Szmidt. Obroty Komitetu w roku 1930 
wynosiły 156,000 zł. 

Ze złożonych sprawozdań wynika- 
ło, iż Wydział Wykonawczy Komitetu 
w okresie sprawozdawczym rozwinął 
intensywną akcję zarówno w kierunku 
zbiórki jaknajpokaźniejszych  fundu- 
szów, jak i w kierunku należytego 
urzadzenia Koloni; w Legaciszkach. 

Po odczytaniu przez. p. prezesa 
Jana Maleckiego sprawozdania Komi- 
sji Rewizyjnej, uchwalono ustępujące- 
mu Wydziałowi Wykonawczemu ab- 
soiutorjum. W związku ze złożonemi 
sprawozdaniami walne zgromadzenie 
na wniosek p. H. Dembińskiego z uwa 
gi ra owocną i pełną poświęcenia pra- 
cę Wydziału. uchwaliło ustępującemu 
Wydziałowi Wykonawczemu z 
marszałkiem Władysławem Raczkie- 
wiczem na czele wyrazy serdecznego 
podziękowania. W _ dalszym ciągu 
obrad p. dytektor Władysław Szmidt zreierował projekt budżetu Komitetu 
na зок 1931 — 32, Który przez Zgro- 
madzenie został zatwierdzony. Budżet zawyka się okrągłą cyfrą 50.000 zł. 

Najpokaźniejszą pozycją wydatko- wą, stanowi suma preliminowana na wykończenie i rozbudowanie Legaci- 

> Do Wydziału /Wyłóń Do Wydziału ykonawczeg 
okies następnych 2-ch lat, 25 
przez aklamacje, prawie bez zmian 
dotychczasowy skład Wydziału, a 
Więc na stanowisko prezesa — p. mar- 
szałka Władysława Raczkiewicza, na 
członków |.E. ks. biskupa Kazimierza 
Michalkiewicza, naczelnika Konrada 
Jocza, prezesa Iana Pietraszewskiego, dyr Władysława Szmidta, naczelnika 
inž Augusta: Przygodzkiego, radcę 

Uwadze Gospodyń!!! 
Japoński proszek 

KATOL 
zabezpiecza na lato ubrania: 

     
zimowe od MOLI. Oprócz. m 
tego KATOL radykalnie tępi ATiA3 

muchy, komary, pchły, A 
PLUSKWY, PRUSAKI, mszyce na 
kwiatach i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w  Składach 

Aptecznych i Aptekach. 

  

Stanisława Zadnowicza, inż. Józefa 
Łastowskiego, prezesa Romana Ruciń- 
skiego, dyr. Hipolita Siemiradzkiego, 
na miejsce zmarłego w czasie poprzed 
niej kadencji ś.p. inż. Henryka  Nie- 
wodniczańskiego wybrano p. prezesa 
Karola Żuchowicza. 

jako zastępcy członków Wydziału 
Wykonawczego wybrani zostali: p. 
Helena Wilczewska, p. Marjan Kowal- 
ski, prezes Sądu Okregowego Wa- 
cław Wyszyński, prezes Izby Skarbo- 
wej Edward Ratyński, dyrektor Od- 
działu Banku Polskiego Wysocki. 

Do Komisii Rewizyjnej jednogłoś- 
nie wybranj zostali p.p. prezes Jan 
Maiecki, prezes S. Łączyński j rejent J. 
Kloti jako członkowie i p:p. mecenas 
Aleksander Marcinowski i dyrektor od- 
działu P.K.O. Biernacki jako zastępcy. 

Przed zakończeniem, na wniosek, 
zgłcszony w imieniu ustępującego 
Wydziału Wykonawczego przez p. 
marszałka Władysława Raczkiewicza 
przez aklamację wyrażono p. inż. Au- 
gustowi Przygodzkiemu, przewodniczą 
cemu Komisji Budowy Kolonji i kie- 
rownikowi robót, gorące podziękowa- 
nie za ogrom bezinteresownej pracy, 
włożonej do dzieła urządzenia i roz- 
budowy kolonji w Legaciszkach. 

Poczem korzystając z obecności J. 
M. 1ektora prof. dr. Aleksandra Ja- 
nuszkiewicza, p. marszałek Raczkie- 
wicz w imieniu Komitetu ztožyt na 
jego ręce podziękowanie za życzliwy 
stosunek Senatu U.S.B. do poczynań 
Komitetu. 

W odpowiedzi na te słowa  J.M. 
rektor podziękował p. marszałkowi 
Raczkiewiczowi za stałe opiekowanie 
się akcją pomocy młodzieży akade- 
mickiej i sprężyste kierowanie praca- 
mi Komitetu. 

Przed zamknięciem obrad p. Wł. 
Babicki odczytał pismo Rady Naczel- 
nej do Spraw Pomocy Młodzieży Aka- 
demickiej w Warszawie, wyrażające 
Prezydjum Komitetu podziękowanie za 
ścisłą współpracę z Radą i owocne 
wyniki 2-letniej kadencji Wydziału, 
oraz życzenia dalszej owocnej pracy. 

Pan marszałek Raczkiewicz oznaj- 
mił. iż wyśle na ręce prezydjum Rady 
podziękowanie za powyższe życzenia. 

„O godz. 19 min. 30 obrady: zam- 
knięto. 

dawców oraz specjałne nagrody dla tych, 
którzy przyczynią się do wykrycia sprzeda- 
wcew, 

Nagrody te wynoszą zł. 75 za ujawnieni2 
sklepu ze sprzedażą sacharyny oraz zł, 25 
za vjawnienie sprzedawcy domokrażnego. 

MIEJSKA 
— Lotne komisje miejskie. Magistrat u- 

tworzył z urzędników biura „m eldunkowego 

speciainą komisję lotną, której zadanien: 

przeprowadzanie kontroli, czy poszczególni 

właściciele domów, zastosowali się do wy- 

magań nowej ustawy meldunkowej, 

"Wczoraj, w pierwszym dniu komisje spo- 

rządziły dziesięć protokułów karnych Będą 

one przesłane do starostwa Grodzkiego, któ- 

re ukarze winnych w drodze administracyj- 

nej. M + * 

! — Posiedzenie połączonych  komisyj 

miejskich. W dniu 27 bm. odbędzie się posie 

dzenie połączonych komisyj miejskich: — й- 
nansowej, technicznej i prawniczej, na któ- 
rem omówiona zostanie kwestja udzielenia 

koncesji autobusowej. * 
W obradach komisji wezmą udział przed 

stawiciele obu konkur rujacych ze sobą firm 
tj. „Arbonu“ i „Spėldzi ACE A 

ermin posiedzenia Radv Miejskiej w tej 
sprawie nie został jeszcze wyznaczony, pra- 
wdcpodobnie jednak odbędzie się ono w 
czwartek 28 bm. ' 

— Sprawy sanitarne. Dziwne nieporozu- 
mienia bywają zaiste, w dziedzinie sanitar- 
rej opieki Magistratu w mieście. Oto przed 
przeszło 6-ciu miesiącami w posesji przy ul. 
Bakszta Nr. 10 pękła rura kanalizacyjna, 
i cześć jej zawartości przecieka teraz stale 
“o położonego niżej podwórza domu przy 
ul. $ofjanna Nr. 3, napełniając podwórko, 
ulicę. klatkę schodową i parterowe mieszka- 
ria straszliwym fetorem, Na wszelkie proś- 
bv gospodarza i mieszkańców domu przy ul. 
Sofianna Nr. 3, by wszcząć kroki, zmierza- 
jace do poprawienia tego antysanitarzego 
stanu rzeczy, Wydział Zdrowia Magistratu 
odpowiada niezmiennie, że to do jego kom- 
petencji nie należy Oczywiście, naprawie- 
rien: rur kanalizacyjnych Wydział Zdrowia 
zająć się nie może, lecz może chyba złożyć 
cdpowiednie wnioski do Wydziału Kanaliza- 
cvinego, a nawet, zapewne powinno mu to 
leżeć na sercu ze względu na troskę o stan 
zdrowotny rmiasta, zwłaszcza przy — обес- 
nen niebezpieczeństwie epidemji. Lecz Wy- 
dzia: Zdrowia jest innego zdania, poczeka- 
my więc na poprawienie cwej rury jeszcze 
drugie pół roku, a może ' dłużej. Tymcza- 
sen: troje unalutkich dzieci dozorcy domu 
vrzv ul, Sofjanna Nr. 3 bawi sie na zalanem 
wstrętna, rozkładającą się w upale cieczą 
todkórku i trzeba tylko podziwiać odpor- 
ność organizmów tych maleństw, które. do- 
tąd nie dostały tyfusu, ani czerwonki, 

Obserwator. 

WOJSKOWA 
-— Koła Wileńskie Związku Oficerów Re- 

zerwy wzywa swych członków oficerów i 
chorążych rezerwy do stawienia się do 

: Koia „Kasyno Garnizonowe) przy ul. 
ewicza 13) na odczyt pod tyt. „Do- 

wódca, a Przywódca”, który wygłosi kol. 
por. rez. Stanisław Ciozda w sobotę dnia 
23 b. m. © godz. 18. 

— Kolo Wilenskie: Peowiaków. W dn. 
20 b. m, odbyło się pierwsze konstytucyj- 
ne zebranie zarządu Koła Wileńskiego Peo 
wiaków, wybranego na walnem zebraniu 
Peowiaków z dnia 17 b m. Skład prezyd- 
jum zarządu jest następujący: prezes 
ob. Nagurski Teodor, sekretarz — ob, Cie 
cierska - Łukiewicz Jadwiga, skarbnik — 
ob. Budrys. - Budrewicz Aleksander. — 7е- 
braria zarządu będą się odbywać raz na 
tydzień we środy w lokalu Federacji POZO 
przy ul. Żeligowskiego 4. Sekretarjat zarzą 
<u jest czynny w tym samym lokalu we 
środy „czwartki i piątki w godz. od 18-ej 
do 20 - ej. 

Peowiacy, Strzelcy Nadniemeńscy i b. 
czionkowie Związku Bezpieczeństwa Kraju 
zgłaszajcie się w celu uzupełnienia ewiden 
ui, ewentualnie odebrania legitymacji. 

‚ — Zarząd Wojewódzki Związku Inwali- 
dów Wojennych 'czypospolitej / Polskiej 
w Wilnie, zawiadamia, iż w dniu 24 b m. o 
godzinie 9,30 w pierwszym, ewent. a godz. 
10,30 w drugim terminie, odbędzie się w. 
lokalu Kasyna Garnizonowego przy ul, Mic- 
Kiewicza Nr, 13 Ziazd Delegatów Kół i 

Grt:; Związku Inwalidów Wojennych R. P. 
woj Wileńskiego z następującym porząd- 
kiem obrad: 
„_.1.a) Zagajenie i ctwarcie Zjazdu, b) wy- 
bór prezydjum SPRA i komisji mandatowo- 
wnicskowej. 2, Odczytanie i przyjęcie pro- 
tokułu z poprzedniego walnego zebrania 
członków okręg. koła Z.| W.R.P. w Wilnie z 
ania 6 kwietnia 1930 r, w części dotyczącej 
zarządu wojewódzkiego, 3. awozdanie: 
wydziału, komisji p zylnej, „ Dyskusja i 
przyjecie sprawozdań. 5, Zatwierdzenie bi- 
lansu za rok 1930 + PB budżetowe- 
go na arok 1931—32. : 

    

AKADEMICKA 
„ Niezaležna Trybuna  Akademicka. 

Ostatni numer Trybuny został przy składa- 
niu numeru „Słowa”, znacznie obcięty z po- 
wodu brąku miejsca, Usunięte zostały ar- 

  

SPDZET 
Dwie imprezy automobilowe 

Sezon automobilowy rozpoczął się. 
Pedeschły drogi i trakty, zazieleniły 
się lasy i łąki, pociągnęło automobili- 
stów na wycieczki zamiejskie, zjazdy, 
raidy. 

Nasz Automobilklub rozpoczyna 
sezon tradycyjną wycieczką dwudnio- 
wą — na Zielone Świątki. Ile maszyn 
w niej weźmie udział, kto pojedzie, 
trucno jest obecnie powiedzieć nato- 
miast znaną już jest trasa. 

A więc: wyjazd 24 b. m. o 8 rano 
przez Widze do Opsy, gdzie rozpocz- 
nie się gra sportowa „pogoń za lisem". 
Następnie wszyscy uczestnicy tej po- 
gon: zjadą się do Brasławia. Tu prze- 
widziany jest wspólny posiłek, spacer 
łodziami po jeziorze (organizuje Liga 

M. 1 Rz.) poczem maszyny ruszą przez 
Twerecz, Komaje Kobylnik na nocleg 
do schroniska nad pięknym Naroczem. 

Powrót następnego dnia trasa (w 
zależności od pogody) na Oszmianę, 
lub na Michaliszki, | 

, Drugą imprezą, jaką bedziemy mo- 
gli obserwować, będzie wizyta — raid 
wołyńskiego Automobil-klubu. : 

W dniu 30 b. m. przybędzie do 
Wilna kilkanaście maszyn. Zostaną 
one sparkowane na placu Katedralnym 
A w dniu 31 b. m. odbędzie się na szo- 
sie za Ponarami próba szybkości, oraz 
próba wyczucia szybkości, poczem 
wspólny obiad w Trokach, powrót do 
Wiina, defilada i o godz. 10 wieczór 
wyjazd z Wilna przez Grodno, Kowel 
do Łucka. 

STRZELECKIE MISTRZOSTWA MIASTA WILNA. 
Miejski Komitet P.W. i W.F. 

dza w dniach 30 i 31 
łowe strzeleckie o mi: 
3 xategorjach strzeleckich, z 
librowej, długiej i krótkiej, 

Panie będą brały udział w strzelaniu i dynie z broni małokalibrowej, PAC 
‚ ' Do l-ej kategorji będą mogli należeć za- wodnicy-czki, którzy już czysal odznakę strzelecką Il klasy, do kateg. ll zawodnicy- 
czki, którzy posiadają odznakę strzel 
klasy, wreszcie do kateg. Ill strzel. zawodni- 

rowa- 

wojskowej. 

maja zawod: о К 
ostwo m. Wilna, w 

broni małokae strzelani, 

lecką Il W: 

Ccy-czki, którzy nie posiadają jesz: odzna- у posiadają jeszcze В 

Poszczegėlne strzelania pokrywają się ze 
zde. o strzelecką, tak, b. 

aćnicy, którzy osiągną wymaganą ilość pkt. będą mogli jólnoczeżiie uzyskać od- 
znakę strzelecką następnej klasy. Dlatego 
jest wskazane, żeby poszczególne organiza- 
cje i oddziały wojsk. zorganizowały do ty- godnia przed właściwemi zawodami, strze- 
lania - indywidualne © odznakę strzelecką. 

ówczas zawodnicy będą mogli przystąpić 
do strzelań wyższej kategorji. 

3 

Uroczysta promocja prof. M.Zdziechowskiego 
na doktora honoris causa uniwersyt. w Seged 

Do Wilna przybyła delegacja uniwersytetu im. Franciszka - Józefa w - 
Seged dla wręczenia prof. M. Zdziechowskiemu dyplomu doktora honoris. 
causa. Równocześnie miał przybyć znakomity badacz epoki Stefana Batorego 
prof. Ludwik Szadeczky, którerau miał być doręczony dyplom doktora honoris 
causa naszego uniwersytetu. Niestety, ciężka choroba zatrzymała go w Bu- 
dapeszcie. 

Uroczystość odbędzie się w Auli Kolumnowej dziś o godz. 6. Dowiadu- | 
jemy się, że delegaci we 
wych strojach. 

  

gierscy wystąpią we wspaniatych narodowych galo- 

  

Katastrofa na brzegu Wiiji 
SAMOCHÓD CIĘZARCWY STOCZYŁ SIĘ DO WODY 

Wczoraj wieczorem publiczność spaceruiąca ul. Zygmuntowską była 
Swiadkien: katastrofy, która jednak, na szczęście, nie pociągneła za soba 
śmierci mimowolnego sprawcy jej. 

W jednym z warsztatów reperacyjnych dokonano kapitalnego remontu 
samochodu ciężarowego, należącego do L, Deutscha z Widz. 

Maszyna ta miała być 
chcąc wymyć maszynę przyjechał nz 
v. wylotu Arsenalskiej), gdzie zawsze 

w dniu dzisiejszym zarejestrowaną. Szofer | 
brzeg Wilji (przy ul. Zygmuntowskiej 
koledzy jego myją maszyny. NK 

Nie wiedział on, że wskutek powodzi brzeg zmienił się nieco. Maszyna 
usunęła się i wpadła do wody. Szoier nie stracił przytomności i wyskoczył | 

Za chwilę maszyna zniknęła ped wodą. 
Zawezwano straż ogniową jednak ta z uwagi na znaczną gł 

! M 
wody (około 6 metr.) nie mogła dać sobie rady, wobec czego powiadomiono _ 
c wypadku g: auta. 

Dziś zapewne będzie miałe miejsce wydobywanie maszyny z dną Wiilji. | 
į 

Samobójstwo żony sekretarza Sądu | 
'W'm, Łahiczyn pod Pińsxiem targaęła się na życie żona sekreiarza tamtejszego 

Sądu Grodzkiego Bronisława Matligiewiczowa , S JAD 
Korzystając z nieobecności domowników Matligiewiczowa podrznęa brzytwą gard 

co spowodowało duży upływ krwi i szybki zgon. L to, 

Desperatka przed niedawnym czasem 

Powody targnięcia się na życie nie są wiado:re. ь 

KONFERENCJA SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW | 
  

Konferencja wiosenna Spółdzielni Spo- 
żywców okręgu wileńskiego, odbyła się w 
lokaiu przy zaułku Rossa 3, przy udziale 
33 delegatów spółdzielni spożywców (21 
spółdzielnia), 6 delegatów spółdzielni woj- 
skowych (5 spółdzielni), 8 delegatów in- 
nych spółdzielni (5 spółdzielni, oraz przed- 
staw:cieli: Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych, Rady Wojewódzkiej Zw. 
Osadników, Białoruskiego Inst. Gosp. Kult., 
Związku Rewizyjnego spółdzielni rolniczych, 
Zwiążku Rewizvincgo spółdzie!ni . wojsko- 
wych, Zarządu Zw. Sp. Sp. Rz. Pol. w 

arszawie, oraz Oddziału w Wilnie, 
Konferencję zayaja przewodniczący Rady 

Okręgowej p. St. Godecki, witając w ser- 
decznych słowach delegatów : gości. 

Po ukonstatowzniu się prezydjum kon- 
ferencji zgodnie z porządkiem obrad, zabie- 
ra głos dyr. Zarządu Zw. p. Rapacki, skła- 
dając sprawozdanie z działalności Związku, 

Ref. wskazuje na odporność : żywotność 
ruchu spółdzielni spożywców w dobie prze- 
żywanego kryzysu gospodarczego, ilustru- 
jąc cyframi rozwój Związku Sp. Sp. 

„Rei, szczegółowo omawia poszczególne 
działy gospodarcze Zw. Sp. Sp., oraz bilans 
za rok operacyjny, który wskazuje zmniej- 
szenie kosztów handlowych, a także znacz- 
ne: upłynnienie kapitału obrotowego. 

Kolejno składa sprawozdanie z działalno- 
ści Oddziału „w Wilnie p. Karpiński H. 

W dyskusji nad sprawozdaniem, zabierali 
głos: przedstawiciel Zw, Pol. Nauczyciel- 
stwa Szkół Powsz. w sprawie współpracy 
nauczycielstwa na polu spółdziclczości, oraz 
przedstawicie. Zw, Rew. spółdz. Wojsk. w 
sprawie zaopatrywania się spółdzielni woj- 
skowych w Zw. Sp Sp., prosząc o nie czy- 
nienie trudności poszczególnym — spółdziel- 
rion wojsk. w udzielaniu kredytu, 

Ponadto poszczególni mówcy zgłaszali 
zapviania, na które udzielał odpowiedzi p. 
dyr Rapacki i p. Karpiński. й 

Z kolei składa sprawozdanie lustrator 
Okregu p. Malko ze stanu gospodarczego 
spółdzielni okręgu. 

Frzewodniczący R. Okr. p, Godecki, skła- 
da sprawozdanie z działalności Rady Okrę- 
gowej, która pomime trudności finansowych 
przejawiało dużo inicjatywy w kierunku 
społeczno-wychowawczym, organizujac od- 
czvty na prowincji kursy lotne dla pracow- 

  

tykuiy, omawiające skandaliczny, 
jubileuszowy czwartek. : 
ь Chcąc zrehabilitować się, 
uny poświęci następny swój nume kort i działalności „Żywej azetkie. z: 

edakcja | 
Niezależnej Trybuny Aloteaickiej 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie Kuratorów T-wa Po- 

ostatni 

Redakcja Try- 

pierania Pracy Społecznej im. $. i J. Mon. 
*wiłtów. Wczoraj odbyło się w łokalu Banku 
Ziemskiego doroczne walne zebranie Kurato 
rów Towarzystwa Popierania Pracy Społecz- 
nej im. S. J. Montwiłłów. 

W trakcie obrad, o przebiegu których po- 
damy obszernie, dokonano podziału sum dla 
poszczególnych  instytucyj dobroczynnych. 
Repartycji tej dokonano w sposób następu- 
jący: Dom Dzieciątka Jezus — 5000 zł,, Pol- 
ska Macierz Szkolna — 2355 zł. 57 gr. Kato 
licki Zw. Polek w Nowogródku — 2025 zł. 

"13 gr, Dom Schronienia Opieki Matki Bo- 
skiej w Wilnie — 1034 zł. 80 gr., Zakład 
Św, Kazimierza dla dziewcząt — 315 zł., 
?chronka Matki Boskiej Gstrobramskiej — 
420 zł, 19 gr., Schronisko im. K.. Zubowicza 
— 500 zł. 28 gr., Szkoła organistów przy 
Wil. T-wie muzycznem „Lutnia* — 383 zł. 
24 gr. — Razem 12043 zł. 81 BŁ. 

Przewodniczył obradom b. minister 
Aleksander Meysztowicz, 
dyr. Z, Smiałowski. ‚ 

; Referat omawiający sprawy T-wa wygło 
sił o. L. Ostrevko. 6 

— „Piątek dyskusyjny”. Zarzad Zrze- 
szera wojewódzkiego Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet w Wilnie zawiadamia swe 
członkinie, sympatyczki i A+ 
ci, że dziś tj, w piątek 22 bm. o godz. 6 w 
lokalu Związku (Ostrobramska nr. 19) od- 
będzie się „Piatek dyskusyjny” na temat: 
„He:cerstwo i jego rola w wychowaniu pań- 
Stwowem w Polsce“. | ; 5 

Imienne zaproszenia nie będą wysyłane. 

ы RÓŻNE 
— Kosułatu Łotewskiego, W czasie 

Zielonych Świątek, Konsulat Łotewski 
Wilrie będzie nieczynny dnia 24, 25 1 26 
czerwca. 

-- Wyjazd z Wilna redaktorki „Lietu- 
vos Žinios“. Dnia 19. 5. rh, wyjechała z 
wreten: do Kowna znana działaczka Ltesakę 
naczelna redaktorka organu ludowego „Lie- tuvos: Žinios“ p. Felicja Bortkiewiczowa. 

W Wilnie p Bortkiewiczowa bawiła u 

p. 
sekretarzował p. 

krewnych i poznawała życie miejsco Li 
twinów. Pobyt jej w Wilnie So ai 
ter nieoficjałny. 5 а r 

  

   
niweczy wyniki ich pracy. 

dniu 24 maja (1 dzień Zie! 
staje otwarte do użytku członków i 
schiomisko Ligi Morskiej 
Trokach. Przy 

Ci NS ufet przez Zwiazek Pracv Obyw. ciej Kobiet. y, Ot MAE 
ać w ae 

nach popołudniowych w dzie Вегпаг- | dyńskim odbył ae, RW 4 Nara młodocianych członków kół młodzieży Pol- | skiego Czerwonego Krzyża, . : rd 

orkiestra organkowa, orkiestra dęta, tańce 
owe w barwnych kostjumach krakow- | 

7 wielką starannością i widoczne 
młoczieży bardzo 
konaniu programu, za którego wysłuchanie zebrana w ogrodzie publiczność Г i 
dobrowolne datki do skarbonek, obnoszo- | 
nych przęz umundurowane członkinie dru- 
żyn ratowniczych P C.K. i 

da: zł. 176, gr. 71, które w całości prz 
zanc 

w 

„Mituj bliźniego”, żal robiło się, że dotych- | 
czas nie wszystkie jeszcze szkoły posiadają 
zorganizowane koła młodzieży Polskiego | 
Czerwonego 

  

    

   

    

    

    
    

    

     

   

     

    
    

     

      

   
    

   

     

    

    
   

     

    

    

      
    

    

    
     

   

  

     

   

   
   

    

    

     

   

  

   

  

     

    
   

wstąpiła w związki małżeńskie. 

ników spółdzielni, oraz kurs „dla małodzieży | 
szkalnej spółdzielczy w Wilnie. Ref. uza-= 
sać1ia potrzebę zwrócenia szczególnej uwa- 
gi ne prace organizacyjną w Okręgu, oraz с 
otoczenia specjalną pieczą nowopowstającą | 
spółdzielnię. Я 

Następnie przystąpiono do wyboru nowej | 
Rady Okr. $ 63 

W. głosowaniu tajnem do Rady Okrę- 
gowcej zostali wybrani: p. p. Godecki St. 
(Wiino), Korobiejnik (Mołodeczno), Błaże- 
wicz  (Łyntupyv), Łukjaniec (Postawy), | 
Ostrowski (Wilnc), Bezusparys (Ignalino), | 
Trepko (Wilno), Szmidt  (Dukszty), Ja- | 
sieński (Wiciuny), Borkowski (Smorgonie). 

W. sprawie potrzeby podjęcia walki z 
kredyiem konsumcyjnym we spółdzielniach, 
wygłosił referat dyr. Żw. p. Rapacki. - i 

Ref, uzasadnia szkodliwość kredytu kon- 
sumcyjnego jak dla spółdzielni, tak też i dla | 
członków — odbiorców. Sa 
/_ Bogaty materjał, zaczerpnięty z życia 
i cbrazowo ilustrowany wykresami, a także 
aos'ępna budowa ieoretyczńiego rozumowa- | 
nia, daje całość Świetnego referatu, tak 
aktualnego zagadnienia. „PA 

Po następnych przemówieniach na wnio- 
sek Rady Okręgowej uchwalono następują- 
cą wd: & { „K 

onferencja półdzieini _ Spożywców 
Okręgu Wileńskiego z dn, 17 mda; 1931 taa 
Fo zapoznaniu się z referatami przedstawi- | 
cieli Związku, traktującemi o zgubnych skut | 
Jach kredytu, stwierdza, że dzięki sprze- - | 
cažy na kredyt, szereg spółdzielni Okręgu | 
znalazły się w ciężkim stanie, a niektórym | 
grozi. upadek, Nałog ten tembardziej ' jest | 
niebezpieczny dla życia spółdzielni w dobie | 
ogólnego zubożenia warstw rolniczych, sta- 
uowiących podstawę spółdzielni. з Ы 

Spółdzielnie będąc powołane do cbrony | 
swoich członków od wyzysku pośredników, | 
przez żądanie nieświadomych członków kre- | 
cytu i udzielanie tegoż przez Zarządy na- 
wet członkom organów władz w wysokości, _ 
nieraz przekraczającej ich zdolność platni- 
czą, popełniają samobójstwo, gaż najwięk- 
Szy oręż, jakim jest własny fundusz obro- 
towy, zostaje wytrącony, spółdzielnie stają 
się niewolnicami wierzycieli, a ciężar tych, 

' Zadłużenia się 
spożywców jest 
dla ich budżetu 

    
członków we spółdzielniach 
również zgubne w skutkach 
dom:owego. , 5 ; zj _ Celem uzdrowienia istniejących stosun — 
ków, onferencja (kr. zwraca Się z a 4 do wszystkich spółdzielni, Rad Nadzorczych i Zarządów o przystąpienie do likwidowania 
tego zła; podrywającego normalny rozwój | 
spółdzielni. Jednocześnie Konferencja Okr. 
wyraża Szyc i spółdzielni, a w szczególności dla ich dzielnych Zarządów i 
Rad Nadzorczych, które SARS aaa 3 ograniczyły, a nawet  skasowały, mając 
chlebne wyniki swych poczynań. a 

Pierwsza wizyta u powodzian. 
  

  

-— Otwarcie Schroniska w Trokach. W. 
ych Świąt) z0- | 

k i Kolonjalnėj 
, schrenisku dla wy: człon | turystów, prowadzony będzie    < 

A 

Młodzież czevw na 
dnia 17 maja w g 

koncert w. wiykt 

Na program złożyły się popisy chóralne, || 

Wszystkie numery zostały przygotowane. 

zależy na poprawrem wy- 

  

\\ ten sposób uzyskano cz: 

Komitetowi lygodnia zbiórki na po- | 
odzian, ' Я 

Podziwiając rezultaty pracy pod hasłem 

(dalszy ciąg kroniki ma str. 4-ej) :



a 

"LETNI ROZKŁAD JAZDY RADIO WILEŃSKIE „riddle 
Dyrekcja Okręgowa Kołei Państwowych 

w Wilnie podaje do wiadomości publicznej, 

iż w związku z ogólną zmianą rozkładu ja- 

zdy pociągów pasażerskich na PKP. z dn. 

  

A). Przyjazd do Wilna 

Rodzaj i nr. Przyjazd 

pociagu g. m, ż Az 

Osob. 512 5 45 Królewszczyzny 
Osob. 713 6 45 Warszawy (dw. wil) 

. 452 6 50 Moltodeczna 
Osob. 526 о2О ЛМ 
Usob. 726 7 20 Dukszt. 
Poss. 707 S 00 Warszawy (dw. gi) 
Oscb. 712 8 30 (Zemgale) Turmont) 
Osob. 828 11 25 Warszawy (dw. 

wsch.) przez 
Siedlce i Lidę 

Osob. 735 11 45 Suwałki 
Osob. 332 12 10 Jaszun 
Osob. 412 16 20 Mołodeczna, 
Miesz. 552 17 10 Królewszczyzny 
Osob. 711 18 15 Warszawy (dw. wil.) 
tsob. 334 20 10 Bieniakeń 
Osct. 124 20 25 Nowo-Święcian 
Osob. 432 22 30 Mołodeczna 
osob. 716 22 50 (Zemgale) Turmont 
Osob, 312 23 05 Łunińca (Zdołbuno- 

wa). 

1) Poc. nr. nr. 331 i 332 kursują tylko 
w soboty i święta. 

2) Poc. nr. 321 kursuje tylko w dnie 
robocze. 

3) Poc. nr. 325 kursuje tylko w dnie 
šwieteczne. 

Szczegółowe rozkłady jazdy pociągów 
podmiejskich: Wilno -- Nowo - Wilejka, 
Wilno — Landwarów, — Zawiasy i Rudzi- 
szzi podane są w ściennych rozkładach ja- 
zdy, wywieszanych na stacjach. . 

Do czasu wywieszenia na stacjach no- 

HARCERSKA 

— „Bazyliszek. Z Wileńskiej Chorągwi 
Harcerskiej otrzymujemy następujący komu 
nikat: — Na Zielone Święta nikt nie wyjeż- 
dża z Wilna! Każdy obywatel Gedyminowe 

go Grodu winien brać udział w wielkiem, na 
ercpejską miarę zakrojonem widowisku lu- 
dowem „Zabicie Bazyliszka na Bakszcie“. 
Dlatego też Komitet Organizacyjny widowi 
ska wzywa wszystkich aby w poniedziałek 
dn. 25 bm. nie optszczali miasta. 

Przypominamy, że w niedzielę wieczorem 
"odbe się Wiejka Zabawa Ludowa w O- 
oroczie po-Bernardyńskim. Prawo wstępu 
na zabawę mają posiadacze „znaczka ba- 
zyliszkowego”, który kosztuje 30 gr. 

Szczegółowy pregram widowiska zostania 
podany w dziennikach wileńskich w najbliż 
szych dniach. 

Pamiętajcie, że w Zielone Świeta zabija- 
my Eazyliszka na Bakszcie. Czy jesteś już 
posadaczem „znaczka bazyliszkowego*  u- 
prawniającego do Łezpłatnego wstępu na 
„Матайе kapłanów *, zabawę w ogrodzie Ber 
nardyńskim, „Misterjium przekształcenia Ba- 
zyliszka na pożytek ludzkości i t.p, 

Kwota 30 gr. nie zuboży nikogo a da ci 
możaość i twej rodzinie zobaczenia pięk- 
nvch i ciekawych widowisk Znaczki można 
nabywać w cuk. Sztralla i Rudnickiego. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, o 

„od S m. 30 'wiecz. „Dzień jego powrotu” 
Zofji Nałkowsk Kapitalna ta sztuka za- 
jowiada się jako jeden z największych suk- 
cesuw sezonu, dzięki niezwykle frapującej 
tresc. oryginalnemu ujęciu reżyserskiemu 
i deskonałej grze całej obsady 

Cenv miejsc znacznie zniżone. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś, o 
goćz. 8 m. 30 wiecz, ukaże się pełna humo- 
ru, riezwykle dowcipna komedja Somogyi'a 
„Córka i pięciu ojców'. Zabawne sytuacje 
„ dewcipnv djalog dają szerokie pole do po- 
pisu całej obsadzie z Kaminską  Lewicką, 
Ciaierskim, Jaśkiewiczem, Karpińskim, Ku- 
bišskim, Wyrwiczen:, oraz Żurowskim: w 
rolach głównych. 

Ceny miejsc znacznie znižone.+ 

-— Występ taneczny zespołu Anety Rej- 
zer-Kapłan w Ogrodzie Bernardyńskim. Zna- 
komita tancerka Aneta Rejzer-Kapłan wy- 
stąp! w otoczeniu S9'ciu uczenic w nadcho- 
dz. sobotę, dnia 23 b. m. o godz, 8 m, 15 
wi w ogrodzie Bernardyńskim. Urozmai- 
tony, bogaty program, oraz indywidualność 
artystyczna, wykonawczyni, sprawią niewat- 
pliwie, że szerokie rzesze publiczności za- 
inte:esują się tvm arcyciekawym występem 
na wolnem powietrzu. 

Wstęp dla dorosłych 40 gr., dla dzieci 20 
„gr. Miejsca siedzące przed estradą 1.00 zł. 

— Przedstawienie operowe w  „Lutni*, 
We wtorek, dnia 2 czerwca odbędzie się © 
godz. 8 m. 30 w Teatrze „Lutnia* arcy- 

i уе przedstawienie operowe, z którego 
dochód przeznaczony jest na kolonje i obo- 
zv harcerskie. 

Widowisko wypclnią: fragment z operv 
Czajkowskiego „Dama Pikowa', oraz prze- 
miła pełna wdzięku komedja muzyczna Wi- 
ktor.. Masse „Zaślubiny Żanetty. Oba te 
etwory zostaną wykonane przez uczenice 
i uczniów prywatnej klasy špiewu p. W. To- 
czyłowskiej, Staranna oprawa dekoracyjna 

  
    

  

   

          

   

    

15 maja 1931 roku, niżej podane pociągi 

cd wskazanej daty będa przychodziły i od- 

chodziły do i z Wilna , jak następuje: 

B) Odjazd z Wilna. 

Rodzaj i ni. Odjazd, 
pociągu g. m. Do: 

Osob. 311 7 00 Luninca (Zdolbuno- 
" wa 
Osob. 2715 8 20 Turmont (Zemgale) 
Osob. 712 8 55 Warszawy (dw. wil) 
Osab. 411 9 25 Mołodeczna 
Osob. 331 10 00 jaszun 
Osob. 723 19 05 Nowo-Święcian 
Miesz, 551 11 55 Królewszczyzny 

3 14 20 Bieniakoń 
15 50 Dukszt 
15 35 Lidy 
16 00 Mołodeczna 
17 20 Suwałk 
18 35 Turmont (Zemgale) 
18 — 45 Warszawy (dw. 

wsch) przez 
Lidę i Siedlce 

Oscb. 714 20 35 Warszawy (dw. wil) 
Osob. 325 21 45 Lidy 
Posp. 708 23 15 Warszawy (dw. gł.) 

Miesz. 451 23 20 Mołodeczna 
Osob 511 23 50 Królewszczyzny 

wych rozkładów jazdy (ściennych afiszów) 
»liższych informacyj o rozkładzie jazdy pe- 
ciągów ruchu pasażerskiego od 15 maja 
1931 r. udzielaja zawiadowcy stacyj. 

Niezależnie od powyższego, tytułem pró 
by uruchamia się dodatkowa para pocią- 
gów między Mołodecznem a Wilejką, sko- 
munikowana z poc. nr. 431 i 432 z i do 
Wiina według rozkładu: Mołodeczno odj. 
g 16 - 44 Wilejka prz. 19- 10 i z powro- 
tem Wilejka odj. g. 19 - 25, Mołodeczno 
prz. 19 - 51 

  

i kcscjumowa, doda wiele uroku temu miłe- 
mu widowisku. 

Ceny miejsc znacznie zniżone, od 50 gr. 

— Widowisko ludowe „Żabicie Bazylisz 
ka“ na Bakszcie* odbędzie się w Zielone 
Święta (dn, 24 i 25 maja br.) W niedzielę 
dn. 24 bm. o godz. 20 zjazd rycerstwa na 
plac Katedralny. Itycerze przybęda z czte-= 
rech stron Świata wjeżdżajac do _ miasta 
przez bramy Trocką, Ostrą i inne. 

%V poniedziałek dn. 25 bm. odbędzie się 
rarada arcykap.anów, pochód na Boksztę, 
маЧа z Bazyliszkiem i triumfalny pochód 
przez miasto z pokonanym Bozyliszkiem, 

Pochód kapłanów, rycerstwa i miesz- 
czar ze zniewożonym Bazyliszkiem przej- 
dzie przez wszystkie place miejskie. 

kupujcie „znaczki bazyliszkowe* po 30 
gr. które uprawniaią do bezpłatnego wstępu 
nt wszystkie imprezy, widowiska (narady 
arcekapłanów, zabawę ludowa w ogrodzie 
po-Barnardyńskim i t.p.) Znaczki będa sprze 
dawame w cukierniach Sztralla i Rudnickiego 
począwszy Od czwartku b. tygodnia oraz 
przeż karcerki i harcerzy. 

Komitet Organizacyjny apeluje do spo- 
łeczeńsiwa o wcześniejsze nabywanie znacz 
ków gdyż w dniach widowisk nabywanie 
ich ze względu na tlok będzie utrudnione. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
— Helios — Za oceanem 

Holtywood — Z rozkazu księżniczki. 

Stylowy — Trzęsawisko życia. 
Pan —- Kobieta która zdradza męża. 

  

    

— Stylowy — Miasto cudów. 
Kino miejskie — Tajemnica Hotelu. 
Casino — Lokomotywa nr. 2329. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zagadkowe zwłoki na torze ko- 

lejowy. Na stacji kolejowej w Barano- 
wiczach, dostał się pod koła manewru- 
iącej lokomotywy, robotnik kolejowy 
60-letni Kott Jan z Baranowicz i po- 
niósł śmierć na miejscu. Koła lokomo- 
tywy odcięły niszczęśliwemu głowę. 
Pozycja zwłoka leżących na torze kole 
jowym wskazuje, iż albo Kott popeł 
nił samobójstwo albo też przedtem zo- 
stał zamordowany i porzucony na to- 
rze kolejowym dla zatarcia Śladów 
zbrodni. . 

—- Cztery palce w trybach młóckarni. W 
iolwarku ':abrzezie, gminy Ejszyskiej,j w 
czasie młócenia zbcża, tryby młockarni po- 
chwyciły lewą rękę Stanisława Wojdaga i za 
nin: zdołanc młockarnie zatrzymać, tryby ur- 
wały poszkodowanemu 4 palce, 

— Pieniądze nie należy trzymać w ku- 
ferkach.  Mieszkańccwi wsi Tryple, gminy 

ej Łuszko _ Aleksandrowi 
fo z kufra 410 zł. i 38 dolarów am. 

podejrzany jest parobek, Dojlid- 
który byt obecny przy wkłada- 

su tych pieniędzy do kuferka przez wlašci- 
ciela, 4 

— Pożary w pow. baranowic 
kim. Zanotowano na terenie powiatu ba- 
ranowickiego szereg pożarów, które z róż 
-ych przyczyn strawiły doszczętnie przeważ 
nie dobytek chłopski. 

„W Baranowiczach przy stacji centralnej 
pożar strawił doszczętnie dom mieszkalny 
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FIĄTEK, DNIA 22 MAJA SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Od dnia 22 do 25 maja 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

TAJEŃRICA HOTELU """' komedja. W rolach głównych: 
Merna Kennedy i Gienn Tryon. 

Nad program: „Zmiana dam'' komedja w 2 aktach 
IKasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek stansów od godz. 6-ej. Następny program: „Na ognistym smoeku'* 
  

  

11,58: Czas. 
12,05 —12.50: Muzyka lekka płyty 

13,10: Kom, meteor. - 

1550 —16.10: Lekcja francuskiego Z Dźwiękowy ! л 
Га 7 KINO-TEATR Ulubieniec publicznošci, boha- 

MS ter fiilmn „Parada Miłości* 
16.10—16.15: Komunikat dla żegiug: z 

Warszawy. 
16.25 — 16,30: 

„HELIOS“ 
ui.. WILEŃSKA 38. Nad. program. Dodatki 

Program dzienny, 

w 
Maurice Chevalier 

w głównej roli kobiecej CALUDETTE COLBERT. 

Ceny znacznie zniżone. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozost. seansy Balu. 60 gr. Parter od t zł. 
przebojowym 

dźwiękowe. J JĄ OCEANEM 

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

  

1650 — 17,15: Koncert życzeń (płvty) Tel. 926. 
1715 — 17,30: „Dolina Prutu, Czeremo 

szu, Dniestra i Oporu* — jako wielkie u- Dźwiękowe kino 

zdrewiska polskie — odczyt ze Lwowa — 

   
  

Dziśł Najpiękniejsza kreacja śpiewno-dźwiękowa 

Z ROZKAZU KSIĘŻNICZĘI 
Liljana Harvey i Henry Garat 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Paramoutu* Seansy o godz 4, 6, 8i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone 
  

  

wygłosi dr. W. Majewski. | : „KOLLYWOOD* 
17,45 — 18,45: SRC firmy „Gebeth- Mickiewicza 22. Film ten przewyższa nawet „Paradę Miłości” 

rer i Wolff" — z Warszawy. tel. 15-28 . gł. т A aiu“ 1845 — 1000: Komunikat LOPP-u, el. w rol. gł. bohaterka filmu „Droga dó Raju 

19,00 — 19 Kwadrans akademicki. 
19,25 — 10,30: Program na sobotę i   

:0zmaltošci. DŹWIĘKOWE KAC 
10,40 —- 19,55:: Pras, dziennik radj. z 

Warszawy. 
20.09 — 26.15. Pogadanka muzyczną N 

    

Dziś! Triumfalny 
przebój dźwiękowy! 

Potężny dramat. Arcydzieło gry i techniki. W roli głównej Lon Chaney, 
filmie przypłacił życiem. Nad program: 1) Dodatek dźwiękowy „Foxa*, 

LOKOĄ4OTYWA KR. 2329; 
który udział w tym 

2) Powódź w Wilnie. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ei. 

Na 1-szy seans ceny zniżone, Dla młod ieży dozwołone. 
  

  

» Książe wśród cowboyów 
W rełach głównych: Króż Cowboyów TOM TYLLER oraz jego urocza partnerka DOROTHY DUMBAR. 

Wi 

M. MODZELEWSKA i JÓZEF 

Początek o godz. 3, 

Wicjki dramat sensacyjny, osnuty na 

DZIŚ: Nadzwyczajny podwójny program! Wiciki film polski w/g scenarjusza Konrada Toma 

»Kiedy kobieta zdradza męża 
ciki dramat erotyczny, osnuty na tle sto- 

sunków rodzinnych. 
W rolach głównych: znana artystka BRE, zmarła w_ Wilnie KAZIMIERA NIEWIA:ROWSKA, 

WĘGRZYN. = 

wielkiej miłości fermera. 

Ceny od 30 gr. 
  

  

  

y. 
.15: Koncert symfoniczny z Warsza WIELKA 47. tei. 15-41 

wy. Po koncercie komunikaty i muzyka ta- 
neczne z Warszawy . 

Ofiary me 
2 „PA R" 

Ku uczczeniu dnia imieniu Czcigodnych Wielka 42. 
Pań lulji Rodziewiczowej 1 Julji Maciejewi- 
czewej grono nauczycielskie Gimnazjum im, 
Elizy Orzeszkowej w Wilnie składa na rzecz 
powodzian złotych 64. Kino-Teat- 

Ku uczczeniu dnia imienin byłej i ukocha 
nej przełożonej _ pani Julii Rodziewi- „STYLOWY“ 
czowej uczenice gimn. im. Eetlizy Orzesz- ielka 36 
kowej na powodzian 37.40. Wielka 3!   

Dziś! Niebywały program, pierwszy raz w Wilnie! 

» TRZĘSAWISKO ŻYCIA *** 
» REX-BELL-CZARODZIEJ 

ny dramat w 8 akt. W rol. gł. D. Barrymory 
Marja Allea kruczowłosa uwodzicielka 

Najnowszy czarujący sensacyjno-erotyczny dramat w 8 aktach, 
W rol. gł. Loła Todd I Rex-Beli. 

  

Zamiast powinszcwań imieninowych 
powodzian Stefanja Świdewa zł. 10. 

Jordan Warzycki ra powodzian zł 
J. M. na powodzian zł. 5. 
]. M. na remont Bazyliki zł. 5 
Ku uczczeniu imienin p, Heleny Niemento 

wiczównej kierowniczki Żeńskiej Szkoły Za- 
wodowej, im. św. lózefa uczenice tejże szko 
łv cjiarę na poowdzian składają w sumie 
zł 20 6 gr. 

Na powodzian zamiast życzeń imienino- 
wych p. Zofji Ihnaiowiczównie 10 zł. szkoła 
ćwiczeń sen. S. N, Ż. 

Na powodzian p. A. Dmochowski dyrek- 
*or Szkolnej Praccwnil Przyrodniczej do- 

chód z odczytu z dn. 17 bm. — gł: 33, — Podpalenie w celu otrzymania aseku- 
o oo or a Jo w] cji. Onegdaj o gadz. 10 w kolonji Zło- 

i s i „ ta Rzeka gm. bielickiej Kewlukiewicz Adam 
ko Ewa połada ata połakomił się na premje asekuracyjne : pad 

6 tysiecy zł. “ palił swoją stodołę, która GROERA doszczęt- 
i ių sai 4 nie wraz z paszą ' narzędzi Т. 

id kų day oaz maz. „Wartość spalonej stodoły  zaasekurowa- 

dzia rołnicze, na szkodę Frukacza Józefa. "<i 57 3000 zł., wyncsiła około 1000 zł. | 
Straty wynoszą 3 tysiące złotych. | . Po ustaleniu, Że Kawlukiewicz rozmyśl- 

W chutorze obok wsi Uciosy, gminy 0- nie podpalił stodołę powędrowai on za kra 

strowieckiej spłonął dom _ mieszkalny na ty Więzienne. || | : 
szkodę Adama Buryma, Straty siegają 2 ty --Przygnieciony przez drze- 
sięce złotych. wo. Na stacji towarowej Wilno w czasie 

Wmajątku Cieszewie, gm. nowomyskiej wyładowywania drzewa budulcowego z wa 
spalił się chlew wraz z żywym inwentarzem ВОГБ został przygnieciony belką robotnik 

na szkodę Konrada Mickiewicza, Straty wy- Wa'vkiewicz Józej (zauł. Prywatny 9) które 
noszą 2 tys. złotych. go lekarz pogotowie w stanie ciężkim umie 

We wsi Hukowo gm.  niedzwiedzickiej Ścił w szpitalu żydowskimi. 
spłonęła stodoła wraz ze znajdującem się _ -— Kradzież z podwórka. Z dziedzińca do, 
tam zbożem na szkodę Zytko Jana. Straty mu rr 2 przy ul. Grodzkiej na szkodę Kirja- 
wyroszą 2 tysiące zł. nowa Zynobiewia (Orzcchowa 3) skradzieno 

Na szkode gromady wioski Niewiszcze, pantofle _ męskie wartości 20 zł. Ustalono, 
gm. niedzwieńzickiej spalio się 2 ha lasu S0- że kradzieży tei dokonał Wolak Piotr (Obo- 
snowego, Strat narazie nieustałono. zowa 19) którego nie zatrzymano. 

PROTESTY WEKSLOWE NA TERENIE IZBY P. H. W WILNIE 
W MARCU 1931 R. W PORÓWNANIU Z MARCEM 1930 R. 

I LUTYM 1931 R. 

na 

Hu LLS 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na,„Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa za: |, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

RISE PT AREAS RACROZRPWEECEBS 

10— 

   

  

    

  

  

Marzec 1930 r. E Luty 1931 r. Marzec 1931 r. 

Województwa Ilość a z | tość e z | Mość az 

Wileńskie 16.252 2.843 17.504 3.761 18.065 3.947 

w tem m. Wilno 11.312 2.092 11.861 2.965 12.295 3.057 

Białostockie 20.644 3.490 24.089 4.389 27.532 4.799 

w tem m. Białystok 6.295 928 7.197 1.092 8.836 1337 

Nowogródzkie 8.415 1.636 9.467 1,700 8.903 1.753 

w tem m. Nowogródek 1.092 269 1.081 240 1.029 254 

Poleskie 13.261 2.051 13.617 2.291 14.076 2.370 

w tem Brześć n.-B. 4.095 623 4.496, 740 4.479 747 

Okrąg Izby P. H. w 

+ Wilnie 58.572 10.020 64.677 12.141 68.576 12.870                 
UWAGA: W marcu 1931 r. w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obserwuje- 

my wzrost protestów weksilowych we wszystkich województwach. stanowiących, 
okrąg Izby, Największy wzrost sumy protestów mamy w woj.  wileńskiem 
(38,8 %) wśród miast w tym samym okresie największy wzrost notujemy w Wil- 
nie (suma weksli protestowanych wzrosła o 46,1 %). Przy porównaniu danych 
z marca r, b. z lutym tegoż roku największy wzrost mamy w woj. białostockiem 
Es T suma protestowanych weksli), wśród miast — w Białymstoku (suma 

„4 %). 

SASZ TEPRO OWEN AAA AST TA TIT STI T TI T PSI PER 
KAZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUDZIESTY 
(powieść) 

rruwa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Z inną nowatorką (obecnie czer- 
wose) pijawki ludku miejscowego by- 
łyby się prędko załatwiły, Tani bano 
się. Na posiedzeniach Rady gminnej 
mówiono, żę Tania siedziała nawet w 
więzieniu, a więzienie, które za cza- 
sów carskich było dla Korytnian 
symbolem dnia podstępy, sabota- 
że, szpiegostwa, —fał- 
szywe wiadomości, sączenia rozkła- 
dów. paraliże akcyj, podburzania i t. 
4. są dla niego psychologiczną  nie- 
możliwością. | czyż można uważać 
za grzech, że odłupał nieco kamienia 
z olbrzymiej góry ciemnoty, chociaż- 
by ta ciemnota ieżała w interesie idei 
której służyć? Całe swoje życie za- 
pładnia! życie dokoła siebie, cóż 
więc tak dziwnego, że musiał zapłod 
nić... nawet obóz nieprzyjącielski? 

W kilka dni później por. Łęski z 
dobremi dokumentami i jednym kom- 

" promitującym, t. j. własną  powierz- 
chuwnością, znalazł się na dworcu ko 
lejowym w Kijowie. 3 

Powódź polska dopiero co odpły- 
neta na zachód i najnieszczęśliwszę 
miasto Europy weszło w -swój normal 
iv proceder ratowania się od głodu 
zapomocą szpiegostwa i prowokacji. 
Usiłując przedrzeć się na zachód, Łę- 
ski trafił w miejsce najniebezpiecz- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

riejsze: @0 miasta opanowanegó 
przez inflację życia. 

Jeżeli synowie wydawali rodzi- 
ców. żony, mężów, 
szych chlebodawców, 
związków naturalnych zajął alkohol 
idei działo się tak poprostu dlate 
go, że wartość samego życia, uległa 
zupełnemu spadkowi, stając — się 
czemś w rodzaju papierowego bank- 
notu. 

Wojna wytworzyła inflację 
na froncie. Rewolucja  przerzuciła 
Ircnt do kažneį kamienicy. Spadek 

a pociągnął za sobą spadek' idei 
pomocniczych, Bezwartościowem sta 
lo się bohaterstwo i podłość! Obojęt 
nyin areszt, głód i śmierć. Jedyną 
istotą szanowaną w mieście był oby 
watel cukier, grażdanka stonina i in- 
ne rzeczy, chronione z narażeniem ży 
cia od konkurentów. 

Z idealistycznej wioski, zaopatrzo- 
i paskującej na materji por. Łę- 

a służba najlep- 
jeżeli miejsce 

życia 

    

nej i 
Ski trafił do wielkiego miasta, widzia 
nėgo po raz pierwszy w życiu. W po 
czekalni, rozbitej przez pociski i nie- 
zupełnie jeszcze  uprzątniętej z gru- 
zów, było 12 podróżnych, 6 szpie- 
gów, 'trochę krasnoarmiejców i speku 
lantów. Oczy szpiclów i po spraw- 
dzeniu dokumentów nie przestały ob- 
serwować Łęskiego — zaintrygowane 
najwidoczniej osobą nieznajomego o 
tak dobrych papierach i niepokojącej 
powierzchowności. | 

Por. Łęski niezupełnie panował nad 
sobą. Zazwyczaj spokojny wobec fi 
zycznego  niebezpieczeństwa „czuł się 

podenerwowany  atmosierą psycholo- 
gicznego niepokoju, jaki panował na 
stacji i udzielał się wszystkim podróż 
nym. 

Jego odpowiedzi na pytania „przy 
godnych znajomych'* stawały się co- 
raz bardziej chwiejne i sprzeczne. 
Wówczas obet szpicel zdecydował się 
przerwać niepotrzebną grę. Ruchem 
zmęczonym i flegmatycznym ujął rę- 
kę Stacha i począł odwijać rękaw ru 
baszki aż do łokcia. Oczom obecnych 
ukazała się piękna, rasowa ręka, 
sztucznie uczerniona, ale nie dająca 
się zmienić w formach. 

Reakcja paryska w r. 1870 roz - 
strzeliwała jeńców za „czarne ręce. 
Rewolucja rosyjska rozstrzeliwała za 
białe! 

10 
Wkrótce po wysłaniu listu do 

Nawrockiego panna _ Jadwiga Łęska 
znaiazła się w tem przykrem stadjum, 
życiowem, w którem każdy dzień naj- 
bardziej pomyślny witany jest słowa- 
mi „nareszcie się skończył”, a każdy 
poranek nadzieją „„może dziš“. 

tymczasem poczta znosiła całe ster 
ty niepotrzebnych rzeczy. Były tam 
niezliczone zaproszenia na sesje spo-_ 
łeczne, potrzebne i zbędne, rzadkie. 
podziękowania za częste usługi, listy. 
od synków chrzestnych, kartki od zna 
jomych... nie było tylko jednego listu 
z marką — symbolem zaprzyjaźnionej 
Rzyczypospolitej. : 

Oczywiście, jest to wina pocz- 
ty polskiej (francuska, musi być o 
wiele lepiej zorganizowana). Cały [Ja 

worów żył już od paru tygodni tylko 
komunikatami z frontu i pantoflową 
pocztą. Panna Jadwiga żyła tylko u- 
krytą tęsknotą do listu z krajów dale- 
kich, który nadejść nie chciał . 

Na szczęście, nie było kiedy cier- 
pieć. Życie tego lata stanowiło nai- 
silniejsze antydotum na wszelkie tro- 
ski wewnętrzne. Klęska zmuszała sil 
nych stawać się jeszcze silniejszymi. 
Erergiczna, twórcza, tak podobna z 
charakteru do brata, p. Łęska, całą du 
sza oddała się  obozowi silniejszych. 
Mężczyźn w cywilu było jak na lekar 
stwo, ale staruszkowie, kobiety i 

dzieci mogli jeszcze zrobić cośniecoś. 
Panna Jadwiga nie mogła  daro- 

wać życiu, iż umieszcza kobiety pomię 
dzy staruszkami i dziećmi. Według jej 
niezłomnego przekonania, kobiety po 
wirny były stanąć obok meżczyzn z 
bronią w ręku, jak dzielne niewiasty 
wileńskie i lwowskie. Narazie jednak 
musiała robić to, co wszystkie. Na- 
wet partja artylerczyków — malkon- 
tertów przyznawała wspaniałomyśl- 
nie, że nikt z takiem wirtuozowstwem 
nie potrafił wyciskać marek, a nawet 
dolarów, z kamieni ludzkich. skner, nu 
woryszów, spekulantów i pospolitej 
szu, Nikt tak drogo nie sprzedawał 
podtatusiałym jegomościom swoich u- 
śmiechów, łaskawych słówek i szablo 
nowych komplementów na dobroczyn- 
nych kwestach, co nasza „słoneczna, 
droga”, oplotkowywana i kochana p. 
Jadwiga. 

Niktby się nie domyślił na pier- 
wsży rzut oka, w tej wiecznie czynnej 

   

  
Drukarnia Wydawnictwa .„Słowo* Zamkowa 2 

[EGZ] 
DOKTOR т 

Hawryłkiewi- Mieszkanie 
czowa 5 pok. ze wszystkiemi 

przyjmuje od 11—12 iwygodami, w dobrym 
od 5—6. Choroby skór- stanie, słoneczne, wy- 
ne, leczenie włosów, daje się natychmiast. 
kosmetyka lekarska i Rzeczna 14 m. 3. (Za- 
operacje kosmetyczne kret). 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 

W. Zdr. Nr. 77. 

Dr. 

k. Sokołowski JEĘTNISKA 
Chor. skórne | we- 3 sur 

neryczne. 15% zniżki 
ul. Wileńska 30, m. 14. qropec zniżki Suposa- 

AE Z 2—12 T. żeń urzędniczych į Za- 
RÓW rząd pensjonatu Werki 
DR zniżył o 15 proc. ceny 

ы na miesiąc czerwiec 
5 KAPŁAN dla wszystkich. — Реп- 

2 . sjonat Werki nowocze- 
Choroby weneryczne 1& „ śnie urządzony, czyzn 
skórne przeprowadził j sę od 20 miala, s 

się na ul. Wileńską 8. tę, ejektrzczne, wanny, 
kanalizacja, pierwszo- 
rzędna kuchnia. Dojazd 
autobusami z placu 
Orzeszkowej. Telefon 
Wilno 12. Pensjonat. 

  

  

  

BREERADKA CEC ZRARĄCZET! 

ĮAkuszerkiį 
EISS TNS 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
CZny, USHWA ZinarszCZ- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

KOSMETYKA) 

GABINET 
RACJONALNĘJ 

KOSMETYKI 
LECZNICZEJ 

WILNO, MICKIEWI- 
CZA Ri m. 4 

kobiecą 
U Od: 

je, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie. 
Sztuczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

ni ej, 
Codziennie od g. 10—8. 

  

  

Sprzedaje się 
PLAC jedna dzies. przy 

1. Kalwaryjskiej 162. 
Dowiedzieć się: Wileń- 

ska 15, m. 3. 

Kompletny 

warsztat 
stolarsko-tokarsk! 

wraz Zz wszystkiemi 
przyrządami, tanjo do 
sprzedania. Wiadomość 
w Adm. „Słowa* pod 
Ch.ž 

Domy 
świeckiej 5, 

  

  

przy ul. 
Nowo- 
do sprze- 

  

zorcy. 

twa Masaže“““ 
ręczne, wibracyjne i pla- 

7. P. styczne. Epilacje. 
Li Gabinet ° 

Kosmetyki 6 

Taksėwka Leczniczej Cedi 
„Ford“! w dobrym sta-J. Hryniewiczowej. 
nie do sprzedania bar- gł, WIELKA Na 18 m.9. 
S29 palet Niemiecka, Przyj. w g. 10-1i 2-7 

i w. Z. P. Nb 26, 

    

i zapracowanej istocie męki wewnętrz 

nej. Skutku zlekceważenia powiato- 

wej piękności przez panicza z szersze 

go świata, czy też poprostu niedbal- 

stwa poczty. й ! 
W miarę tego, jak mijały wszel- 

kie zakreślone terminy, przechodziła 
od usprawiedliwień do oskarżeń, Myś 
lała niekiedy, że Roman mógł umrzeć, 

a prasa zajęta wielkiemi problematami 
roku zapomniała o bohaterze z  nie- 
dawnej sensacji. Niekiedy odświeżała 
w sobie balzakowskie opisy brutal- 
nych obław Ville Lumiere na pięknych 
chłepców. Jeżeli tak było za czasów 
świętych"  prababek, to cóż dopiero 
przy grzesznych wnuczkach.... szkoda, 
że pisała dyplomatycznie. Trzeba mu 
było napisać wyraźnie i otwarcie. | 
cóż w tem złego, że młoda, ładna, bo 

gata panna oświadczy się chłopcu © 
śównorzędnych wartościach... gdyby 

jej kapitał matrymonialny był mniej- 
Szy, to co innego, ale skoro jest tak. 
jak jest! 

W takich chwilach pióro dotykało 
arkusika papieru j cofało się samo 
przed  pogwałceniem  konwenansu. 
Wszechmocne prawo obyczajowe sta- 
nowiło w jej sterze jedyny, niewzru- 
szalny kodeks nawet. w roku ogólne- 

  

go bezprawia, w roku zachwiania sie 
praw własności, istniejących tysiące 
lat! 

| jakże to ona ma tak wyraźnie, 
Szczerze, bez oczu, westchnień, alu- 
zji, zaczepek i uczuć samiczki dać po- 
znać ładnemu chłopcu, że go kocha! 

A nozatem, czyż naprawdę. są rów 

      

OGŁOSZENIE 
komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Połockiej Nr, 14 m 3 zgodnie z art. 1030 
U, P. C. obwicszcza iż w dn. 20 maja 1931 
1. o godz. 10-ej rano w Wilnie , przy ul. 
Mickiewicza Nr. 22 — 13 odbędzie się sprze 
daż z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go Eljasza Ginzburga, składającego się z 
umetlowania i fortepianu, oszacowenego na 

    

j SUmę zł. 500 na zaspokojenie pretensji Leo- 
kadji Pawluciowej, 

Komorńik Sądowy (—) A. Uszyński 

  

TYLKO u GŁOWIŃSKIEGO 
do tać można płótna Iniane surowe do 
robót ręcznych we wszystkich szero- 
kościach, oraz wielki wybór satyn je- 
dnobarwnych, kołder watowych, pa- 
krowców, prześcieradeł i t. p. 

|_ UWAGA _ WILENSKA 27 | 
  

dania. Szczegóły u do- 

A 
> па 2 ma- ak - Garaž уу Pianino Zi 

wynajęcia. Nadaje się (orzech - czeczotka) w 
dla innych celów. Kró- doskouałym stanie do 

  

  

lewska 5. sprzedania uł. Mickie- 
——-— wicza 15 M. 16, co- 

Pianino dzień od 2 do 5. —Į 

nowe zagraniczne 77777 З @ 

  

sprzedaje się śpiesznie — 
i niedrogo, św. Michal- 

> BJ POS DYį 
Do osób 

wadia opuszczo- Poszukuję 

Francuzki nych emerytów, może 
też być dzieci potrze: 
bujących troskliwejna lato do dzieci, może 
opieki — posiadam ob-być polka, znająca do- 
ce języki, muzykę. Po-brze język francuski. 

    

sada bezinteresowna Zgłosz. do adm. -Sło- 
oparta na honorze, wa. 
szacunku i Kao SE 
cznym poświęceniu. Qsęba umiejąca do- 

wódz SB Z brze szyć i hattować, 

Nazwisko nad skrzyn- 0737, Znająca, wszelką 
pracę domową, poszu- 
kuje posady do dzieci, 
Inb jako krawcowa na 

ką pocztową na tabli- 
czce mosiężnej. 

c=, lato na wyjazd.  Świa. 
Do wynajęcia dectwa 1 referencje po- 

3 pokoje z kuchnią isiąda. Dowiedzieč się 
wszelkiemi wygo ami Mickiewicza 42 m. 11 
1 piętro. Jagiellońska 8 tel. 7-94 

  

  

    

1) 
TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NĄD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 
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norzędni!? Cóż ona?! Zwykła piękność 

prowincjonalna, nieprzeciętna... w ob- 
rębie jednego powiatu... każdy po- 
wiat, może nawet gmina ma swój |a- 
worów, swoją aleję i ładna panienkę 
pod lipami..... 

Zresztą, jeżeli naprawdę tak nie 
jest, to jeszcze to nie znaczy, że on 
tak nie myśli. W łańcuchu  toników 
protekcyjnych Warszawy do stolic b. 
zaborów, stolic do miast wojewódz- 
kich 1 miast do powiatów był nietyl- 
ko jej powiat, ale i ona sama. Co inne 
go, matka, ojciec — dla tych. Europa 
stała ongiś otworem, jak i dla Na- 
wrockiego. 

Ale czasy jej dzieciństwa połączy 
ły biednych i bogatych we wspólitem 
nieszczęściu wojny. Warszawa i Lub- 
lin były dla Stacha j dla niej tem sa- 
meta, czem dla rodziców i Nawrockie- 
go Wiedeń, Paryż i Rzym. 

Potem jednak nadchodziły i inne 
myśli i pióro niezupełnie zdecydowa- 
nym ruchem próbowało coś pisać. 
Dlaczego prawo szczerego i otwarte- 
go wyboru mężczyzny ma być dłą ko 
biety częmś mniej dostępnem, niź 
prawo, Medycyna, czy Legja Kobiet?! 
Dłaczego ma wiecznie stawiać swoje 
szczęście na niepewną kartę comme ił 
iaut? Napisać mu poprostu dwa szcze 
re, otwarte słowa: „Kocham pana“! 

Pióro napisało: ....szanowny panie! 
i śliczna, silna rączka opadła bezrad- 
nie! 

(D. C. N.) 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. 

   


