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Grzegorza Chomyszyna 
Dyskusja na temat obrządku wscho- 

dniego znów się ożywiła. Zostały wy- 
powiedziane zdania, wzajemnie się 
zwalczające,  Zaznączyło się pewne 
roznamietnierie po obu stronach. W 
porę więc rozlega się całkiem nieza- 
leżny głos jednego z  najwybitniej- 
szych, najgłębiej myślących i najod- 
ważniejszych kapłanów Kościoła Gre- 
cko - Katolickiego w Polsce, ks. Bi- 
skupa Chomyszyna. й ; 

Ksiądz Biskup ogłosił niedawno list 
pastersk: do kleru diecezji stąnisławo- 
wskiej w sprawie bizantynizmu. Mó- 
wiąc o stosunkach, panujących w Ko- 
ściele Grecko - Katolickim, Ksiądz Bi- 
skup poruszy: kilkakrotnie sprawę naj 
nowszej akcji unijnej. Te właśnie my- 
šli wybitnegc kapłana unickiego po- 
dajemy niżej w Ścisłem tłumaczeniu z 
ukraińskiego, pozwalając sobie pod- 
kreślić zdania, zasługujące na szcze- 
gólna uwagę. 

* 

W. dzisiejszym moim liście pragnę 
zwrócić uwagę przedewszystkiem na 
to, jak działają namiętności, upozoro- 
wane fałszywemi doktrynami i zwod- 
niczemi teorjami religijnemi. Zastrasza 
iący przykład mamy w działaniu kasty 
faryzeuszów ze Starego Testamentu. 
Faryzeusze byli uważani za gorliwych 
wyznawców prawa Mojżeszowego, za 
znawców i strażników Pisma šw.; u- 
brani zaś w togi nauczycieli, zdobyli w 
narodzie wielki wpływ i znaczenie. Jed 
nak cała ich gorliwość polegała na zew 
nętrznej formie, na wynalezieniu róż- 
nych, w nieskończonej ilości, aż nie do 
wytrzymania-formalności obrzędowych 
i przytem lekceważyli oni wewnętrzne 
życie j doszli do tego, że prawdę wła- 
sną postawili ponad prawdę Bożą... 
Nazewnątrz było przywiązanie do 'ob- 
rzędowych formalności, — aż do zabo- 

„bomu —-wewnątrz była pustka, grani- 
cząca z utratą wiary... 

* 

„.Duch biztntynizmu, dążąc do co- 
raz większych wpływów, do coraz sku 
teczniejszego przyciągania i mamienia, 
a wskutek tego do coraz bardziej sta- 
nowczego odwrócenia uwagi od we- 
wnętrznego doskonalenia się prze- 
kształcił się w pewien system i nabrał 
kolorytu zasad doktrynerskich. 

Zamiast życia z nadprzyrodzoną 
wiarą i łaską, jako główny cel działal-- 
ności duchowej. wysunął formalności 
obrzędowe; wskutek czego pod tą ze- 
wnętrzną powłoką obrzędową wytwo- 
izyła pustka i zgniły rozkład w całem 
życiu cerkiewno - religijnem.... 

s * 

...S$ystem bizantyński zniszczył we- 
wnętrznie uduchowionego człowieka, 
wprowadził ducha świeckiego; nazew- 
nątrz obwarował się jakby  granito- 
wym murem sztywnej i martwej obrze 
dowości i w ten sposób uniemożliwił 
nawrócenie się j zjednoczenie z macie- 

„'zystym Kościołem katolickim. 

* 

Duch bizantyński zdeprawował ca- 
ły Wschód, wywołując rozkład życia 
duchowego. Jednak sam nie zginął; 
przeniósł swe panowanie gdzie indziej, 
a mianowicie, do Rosji, gdzie jego pa- 
nowanie doszło do pełnego rozkwitu. 
Tu cezaropapizm wykazał całą swoją 
władzę. Car rosyjski przywłaszczył so- 
ie całkowitą, nieograniczoną władzę 
nad Cerkwią, stając się jej głową. Pa- 
trjarchat w Moskwie został zniesiony, 
natomiast zorganizowano, jako najwyż 

szą instytucję cerkiewną — „Šwiato- 
bliwy Synod”, którego kierownikiem 
był świecki urzednik, zwany ober-pro- 
kuratorem... . 

* 

„„Miara milosierdzia i cierpliwošci 
Bożej nad Rosja — Wyczerpała się. 
Żadne państwo nie odczuło tak detkli- 
wie palca sprawiedliwości Bożej, jak 

„Rosja. Rosja, coprawda, była kolosem, 
ale na glinianych nogach i dlatego tak 
haniebnie się rozsypała. Przedtem Ro- 
sja była postrachem Europy, po upad- 
ku zaś jest postrachem nietylko Euro- 
py, ale i całego świata. 

* 

„.!_с:е_т:'е jest bolszewizm?... Jest 
on najwyższym  wykwitem do ostat- 

ё ;‘5&0 cała posuniętym i do ostatecznej 
Onsekwencji zrealizowanym bizanty- 

uizmem, zaszczepionym Rosji. Więcej: 
można powiedzieć, że bolszewizm jest 
ostathiem ogniwem łańcucha, którego 
pierwszem ogniwem była sekta fary- 
zeuszy. W innej formie ta sama treść, 
pod inna nazwą — ten sam cel... 

* 

W tej części Polski, która niegdyś 
była pod zaborem rosyjskim, dla Świe 
żo zjednoczonych z Kościołem katolic- 
kim ludzi został obecnie wprowadzony 
obrządek pod razwą „wschodnio - 

słowiański, Który również przyjeli je- 
zuici w Albertynie, zajmujący się sze- 
tzeniem unji wśród tamtejszych schiz- 
matyków. Obrządek ten jednak jest tyt 
ko przechrzczonym obrządkiem Syno - 
dalno - rosyjskim. Wskutek tej naz- 
wy został przeprowadzony kordon po- 
między nami, tu w Galicji, a tamtymi 

* wiernymi, bo powiadają, że w Galicji 
jest inny obrządek, gdyż „Grecko - ka- 
tolicki", tam zaś — „wschodnio - sło- 
wiański*. W konkordacie państwo pol 
skie również wyeliminowało hierarchje 
kościelną grecko - katolicką od udzia- 
łu w akcji, wszyscy więc wierni, na- 
wróceni do Kościoła katolickiego ma- 
ja podlegać biskupom łacińskim. 

Jednak sprawa 'ta nie posuwa się 
naprzód, bo to jest. nienaturalne, jak 
wbrew naturze jest, gdy kura wysiedzi 
kaczęta, które zaczynają pływać po 
wodzie, kura zaś musi chodzić po 
brzegu. 

Również się nie udaje nawracanie 
schizmatyków, gdyż, można powie- 
dzieć żartem, nawróci się dwadzieścia 
pięć osób, odwróci się zaś trzydzieści! 

* 

Nie chcę bynajmniej posądzać zwo- 
lenników bizantynizmu, iż Świadomie 
prowadzą oni do schizmy, ale twier- 
Gzę, że duch bizartyzmu, jak wykazuje 
dzę, że duch bizantynizmu, zawsze kie 
ruje do schizmy i kończy schizmą!... 

. * 

.„.Ogół wiernych nie zna się na spe- 
kulatywnych substancjach dogmatycz 
nych. Biorą oni sprawę ze strony prak 
tycznej i gdy widzą ten sam zewnętrz- 
ny obrządek u siebie i u schizmatyków, 
tv myslę, że to jest wszystko jedno. 
Ale gdy oni mają u siebie katolickie 
nabożeństwo, których nie widzą u 
schizmatyków to mimowoli powstaje u 
nich retleksja, iż to nie jest to same. 

Właśnie praktyki katolickie sprawi- 
ły, iż nasi wierni na Podlasiu, Chełm- 
szczyźnie, Wołyniu i Białorusi, będąc 
pod zaborem rosyjskim cierpieli za ka- 
tolicką wiarę, znosząc od Rosji kator- 
gi, zesłania na Sybir, nahajki, a nawet 
w wielu wypadkach ponosząc śmierć 
męczeńską. 

Dlatego też ja się bardzo zdziwi- 
łem, a nawet się zgorszyłem, gdy z pol 
skich kół duchownych dał się słyszeć 
głos, że nasz obrządek w Galicji jest 
to . szkaradzeństwo  (,bezobrazje”), 
ale u tamtejszych, świeżo nawróco- 
nych wiernych obrządek „wschodnio- 
słowiański" jest naprawde czysty. 
Niegdyś Polacy a przedewszystkieri 
duchowieństwo polskie — posadzali 
ras o schizmofilstwo, narzekali, żeśmy 
nie przyjmowali nabożeństw katolic- 
kich i spoglądali na nas z pogarda, a 
gdy myśmy się zrośli z katolicyzmen: 
: odprawiamy katolickie nabożeństwa, 
to z nas teraz się naśmiewają i nazy- 
wają nasz obrządek” „bezobrazjem |... 

Jak to wytłumaczyć? Przecież św. 
Józefat, jasny męczennik jedności Ko- 
ściołów przypieczętował swą męczeń- 
ską śmiercia tę ideę razem z jej „be- 
zobrajem*, my zaś staramy się naślado 
wać go, wzmocnić się w katolicyzmie 
i stać się wiernymi katolikami! Jeszcze 
tak niedawno biskupi polscy zanieśli 
Ojcu św., jako relikwję, grudkę ziemi, * 
na której żyli ci wierni, którzy ponie- 
sli męczeńską śmierć właśnie za to „be 
zobrazjeć,, 

1 te polskie koła, które niegdyś nie 
mogły znieść ducha rosyjskiego, któ- 
te nienawidziły obrzędowości rosyj- 
skiej, dziś tę samą obrzędowość wpro 
wadzają pod firmą „wschodnio - sło- 
wiańskiego* obrządku i jeszcze nim się 
popisują!... 

Doprawdy wygląda to na komedje 
ze strony tych, którzy sprawy narodo- 
we ż polityczne stawiają wyżej, niż in- 
teresy wiary i religji!.. 

1 poco ludziom mydlić oczy, poco 
wymyślać jakieś sztuczne nazwy obrzę 
dów? Czemu nie nazwać rzeczy jej 
właściwem imieniem? Dlaczego jasno 
i otwarcie nie oświetlić katolickiej 
sprawy? Poco się trzymać taktyki Ni- 
kodema? 2 

Chyba poto tylko, żeby dopomóc 
wszelkiego rodzaju 4 ło- 
wieniu ryby w metneį wodzie!... 

* 

O ile się orjentuję, zakon Jezuitów 
wziął w swe ręce bodaj całą inicjatywę 
nawrócenia niepsłączonych z Kościo- 
łem narodów byłej carskiej Rosji. I ja 
pragnę jak najlepszego powodzenia. 
Bo któżby nie pragnął nawrócenia tych 
nieszczęśliwych narodów? Ale śmieni 
zwrócić uwage, żeby. Zakon, zapatrze- 
ny wyłącznie w Rosję, nie przeoczył 
źstnienia narodu ukraińskiego, albo nie 

Opłata pocztowa uiszczcna ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

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

DUKSZTY — bufet Kolejowy. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

       

  

CENY OGŁOSZEŃ: 

Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
U 4BROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ut. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. e 
HKHORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — «. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, Е. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

i ilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr 2 

Taa A i 0 W numerach świątecznych. „oraz z prowincji о 25 proc drożej. 

drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50. proc czak nie przyjmuje zastrzeżeń co 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. 

Zaproponowane półśrodki zmusiły ministra 
Zaleskiego do wstrzymania się od głosowania 

RAPORT HENDERSONA 

GENEWA. (Pat). — Na piątkowen: popołudniowem posiedzeniu Rady 
przedstawiciel W. Brytanji złożył raport w sprawie stosunków polsko - gdań- 
skich. Jak wiadomo, od kilku dni trwały układy między sekretarjatein, strona- 
mi i sprawozdawcą co do treści raportu i rezolucyj dla Rady, jednak z powo- 
du oporu przedstawicieli Gdańska żadzej įednomyšlneį redakcji nie można 
było osiągnąć. 

Raport Hendersona przypomina na wstępie główne punkty nadzwyczaj 
1 ego raportu wysokiego komisarza Ligi hr. Graviny, w którym ten stwierdza 
poważny kryzys w Gdańsku. Przypomina również Henderson, że wysoki ko- 
misarz w raporcie swym stwierdza, że obecny stan rzeczy nie wywołuje po- 
trzeby zastosowania art. 1 rezolucji Rady z roku 1921. Powyższa rezolucja 
Rady mówi o ewentualnej obronie terytorium Gdańska. jak również utrzyma- 
niu porządku na terenie Gdańska przy pomocy sił policyjnych lub zbroójnych 
Polski. Sprawozdawca wyraża przypuszczenie, że Rada jednomyślnie wyrazi 
zaufanie dla akcji wysokiego komisarzą i w zcłu dokładnego sprecyzowania 
«ompetencyj wysokiego komisarza Hesdersona przypomina, jakie funkcje po- 
siada wysoki komisarz. 

Henderson podkreśla, że uważa za pożyteczne kroki powzięte przez wy 

wsok. kom. wobec senatu w.m. Gdańska w celu ukrócenia nadużywania mun 

duru dla celów demagogicznych * wyraża przekonanie iż Rada poleci wysok. 

<zasie rozmów jakie prowadził w Genewie, z przedstawicielami stron zainte- 
iesowanych i wysokim kormisarzem, sygtalizówano mu o licznych manife- 
stacjach, skierowanych wyraźnie przeciwko statutowi w. miasta. 

W zakończeniu Henderson progonuje następujący tekst rezolucji: „Ra- 

ca przyjmuje raport sprawozdawczy i jega konkluzje. Rada odwołuje się do 
stren z apelem zalecając i mpowzięcie wszeikich środków dla przywrócenia 
Jucha, zaufania i współpracy w stosuakach gdańsko - polskich i dla uspokoje 
nia opinji publicznej obu krajów. Rada załeca wysokiemu komisarzowi przy- 
gotowanie drugiego raportu co do sytuacji w Gdańsku dła przyszłei sesji 
Rady“. : 

Po wysłuchaniu raportu Hendersona, minister Zaleski wygłosił na- 

stępującą krótką deklarację: „Sprawa, — którą się tutaj zajmujemy, — mówił 

minister Zaleski — wniesiona zostału na Radę przez wysokiego komisarza 

Ligi i nie stańowi byńajmniej konfliktu pomiędzy w.m. Gdańskiem a Pol- 

ską. Rząd mój wysoce się interesuje stariem rzeczy na terytorjum wolnego 
miasta. Ze wzgiędu na to, że środki tutaj proponowane nie Wydają mi-się 
dostateczne dla naprawy sytuacji, którą przedstawił nam wysoki komisarz w 

swoim raporcie dn. 25 kwietnia rb. — wstrzymam się od głosowania! 

Po ministrze Zaleskim zabrał głos prezydent senatu Ziehm, który zazna- 
czył, że ponieważ min. Zaleski nie pudjąt dyskusji na temat raportu, przeto 
i on nie przedstawia swoich uwag. Ziehen zapowiada wszczęcie układu z 
fr polskim i wysokim komisarzem, któremu przy tej okazji wyraża za- 

anie. 
Następnie przemawiał wysoki komisarz hr. Gravina, wyrażając nadzieję 

ze w następnym swym raporcie będzie miał okazję stwierdzić poprawę tych 
stosunków polsko - gdańskich. 

Na zakończenie debaty Henderson apeluje do senatu wolnego m. aby 
w interesie Gdańska zastosował on wszelkie środki dla przeciwdziałania e- 
wentualnym niepokojom i nieporządkom, które spowodować mogą poważne 
konsekweticje i narazić na szwank stosunki polsko-gdańskie. Raport i konklu- 
zja zostały przez Radę przyjęte, poczem przewodn. Curtius wygłosił parę 
słów, z pośród których konńcowe zdanie wzbudziło poruszenie na sali. Cur- 
tius mianowicie odwołał się w imieniu Rady do obydwu stron, aby dały do- 
wód bezstronności i aby wstrzymały się od wszelkich prowokacyj. Według 
dotychczasowej praktyki Rady oświadczenie przewodniczącego w których za- 
warty jest apel do członków Rady zwykłe zostały uprzednio uzgodnione po- 
między członkami Rady. 

W tym wypadku takiego uzgodnienia nie było, to też to oświadczenie 
uiemieckiego min. spraw zagranicznych nie znalazło naogół aprobaty. 

NOWY PREZYDENT RADY PORTU W. M. 

GENEWA, (Pat) — Na poufnem posiedzeniu Rady manowano nowego prezydenta 
rady portu w Gdańsku w osobie p. Benzigera, dyrektora departamentu konsularnego w 
Bernie. Przy tej okazji komisarz Rzeczypospolitej w Gdańsku Sztrasburger wyraził podzię 
xowanie ustępującemu prezydentowi Loesowi. 

Trybunał w Hadze orzeknie: 
JAK NALEŻY INTERPRETOWĄĆ ARTYKUŁ O ZABEZPIECZENIU POLA- 

KÓW W GDAŃSKU 

GENEWA. (PAT) — Rada przyjęła na wniosek min. Hendersona tekst 
zapytania wystosowanego do Trybunału w Hadze na skutek odnośnego wnie 
sku wysokiego komisarza Ligi hr. Graviny w sprawie zabezpieczenia praw 
obywateli polskich w Gańsku. Chodzi tu o interpretację art. 104 traktatu 
Wersalskiego i art. 33 konwencji genewskiej. 

GRAVINA POZOST AJE w GDAŃSKU 

GENEWA. 22. 5. (telł wł. „Słowa'*) — W związku z przyjęciem przez 
Radę Ligi Narodów na posiedzeniu południowem referatu min. Hendersona 
i rezolucji w sprawach polsko gdańskich, pismo dymisyjne wysokiego ko- 
raisarza markiza Graviny stało się nieaktualne. Markiz Gravina pozostanie 
wobec tego na swem stanowisku w Gdański przez okres dalszych lat 3-ch. 

SPRAWY GÓRNOŚLĄSKIE W GENEWIE 

GENEWA. 22. 5. (tel. wł. „Słowa'') — Sprawy górnośląskie spadły z 
porządku dziennego obrad dzisiejszego posiedzenia na skutek starań Niem- 
ców. Jak wiadomo sprawozdanie polskie, stanowiące przedmiot obrad, jest 
oardzo niewygodne dla dr. Curtiusa, który też zawiadomił Sekretarjat Gene- 
«alny Ligi Narodów że nie miał jeszcze czasu przestudjować wyjaśnień pol- 
skich i prosi o odroczenie rozprawy do jutra. 

Dziś zakończenie sesji Rady 
„_SENEWA, 22. V. (Tei. wł. „Stowa“). Rada Ligi Narodów za- 

kończy swą 63-cią sesję w ciągu soboty dnia 23 b. m. Wyjazd 
ster Zaleski wego y) dewon est w sobotę wieczorem. Mini- 

© па udniowy wypoczynek 
okolice Dion. Min. Briand wyjechał w piatek. y do Francji w 

ZYCZE PROCE ITK 
tuaktował go pod kątem widzenia ro- następstwa dla sprawy Kościoła a dla 
syjskiego nacjonalizmu, lub też nie samego Towarzystwa Jezusowego — 
przyczynił się, chociażby w dobrej wie wielkie przykrości. 2 rze, do wprowadzenia u nas synodal- Niech Zakon T.j. przyjmie do swe- 
nego rosyjskiego obrządku pod nazwą go Surienia te słowa, wypowiedziane 
„bizantynsko - slowianskiego“, co mo- z sumienia katOlickiego Biskupa. 
głoby pociągnąć za sobą niepożądane ё 

KOMISJA STUDJÓW EUROPEJSKICH 

GENEWA. (Pat) Zamykając 
sesie komisji studjów europejskich, 
Briand wygłosił przemówienie, w któ 
rem w dalszym ciągu w posób niezwy 
kle wymowny skreślił obraz panujące- 
go w Europie chaosu gospodarczego, 
zaznaczając, że niebezpieczeństwo to 
zostało szybko dostrzeżone. 

Każdy wspomaga teraz swego są 
siada —- mówi Briand — jutro powsta 
nie w Europie instytucja wzajemmej 
poniocy. Komisja studjów europejskich 
rozwija coraz Skuteczniejszą  działal- 
ność w porozumieniu z instytucja ma 
cierzyst. — z Ligą Narodów. 

Istniała obawa co do technicznej 
strony tej współpracy, — tymczasem 
obie instytucje pracują z całem powo- 
dzenieh, równolegle przyczyniając się 
do zorganizowania pokoju, opierając 
się na wspólnych ideałach. Prawdopo- 
dobrie nie zobaczę triumfu niektórych 
drogich nam idei — mówił Briand — 
jestem jednak pewny, że inicjatywa 
rasza nie pójdzie w zapomnienie. Dzię 
kuję panom za współpracę, która ш- 
łatwiła mi moją rolę przewodniczącego 
i pozwoliła, że mogę wziąć udział w 
uaszych sukcesach. 

W imieniu zebranych przemówił 
Headerson, składając hołd zasługon: 
Brianda. 

Następrie posiedzenie wyznaczono 
па dzień 3 września. 

MIN. ZALESKI ROZMAWIAŁ Z 
` SCHOBEREM 

GENEWA. (Pat) — Min. Zaleski 
adbyt dziś z wicekanclerzem Schobe- 
'em rozmowę, która wykazała zgod- 
ność obu rządów co do dalszej współ 
pracy nad utrzymaniem dotychczaso- 
wych przyjaznych stosunków między 
Poiską a Austrją. Omawiano też aktu- 
alne zagadnienia gospodarcze. 

PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA KOM. 
REDAKCYJNEGO 

GENEWA. (Pat) — Komisja studjów nad 

unją europejską przyjęła sprawozdanie ko- 

mitet1 redakcyjnego, pomimo pewnych  za- 

strzeżeń ze strony Szwecji, Danji, Norwegji 
i ZSSR co do ceł preferencyjnych. Litwi- 
naw wystąpił z propozycją  natychmiasto- 
wego podpisania paktu o nieagresji gospo- 
darczej. Ministrowie spraw zagranicznych 

Turcji, Niemiec, Anglji i Litwy przyjęli pro 
pozycię Litwinowa, przyczem Henderson 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — ana jažwinskiego. 

lego. 

  

. Komunikaty oraz 

dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

SYTUACJA MIĘDZYNA- 
RODOWA 

w oświetleniu „Times'a* 

The Times 14 V. zamieszcza list do 
iedakcji Frank Simonds'a, w którym 
autor, stwierdziwszy konsolidację 'opi- 
nji niemieckiej co do programu polity 
ki niemieckiej, pisze: „Każdy rząd nie 
miecki żądał jako ceny za współpracę 
z innemi państwami europejskiemi 
rewizji granic wschodnich, Anschlussu, 
parytetu w zbrojeniach, co oznacza 
dzisiaj ponowne zbrojenie się i wresz 
cie — anulowania odszkodowań. 

Swe wrażenia z Polski autor stre- 
szcza w następujący sposób: „Jest rze 
czą zupełnie jasną, że jeśli ,chodziłoby 
o rewizję granic, to Polska bez wzglę 
dn na to, czy będzie przez nią opu- 
szczona, stanie do walki przeciwko sa 
mym Niemcom, lub nawet przeciwko 
Nienicom, popartym przez Sowiety*. 

Czechosłowacia — zdaniem autora 
—bedzie przeciwstawiała się Anschlus 
sowi do upadłego (to the death). We 
Francji daje się zauważyć wzrost po 
czucia narodowego, które dyktuje bez- 
kompromisowe stanowisko w sprawie 
zbrojeń niemieckich i Anschlussu. Na- 
ogó cała atmosiera europejska jest 
bardziej nasycona obecnie niż była 
kiedykolwiek od czasu okupacji Ruhry 
i w wielu wypadkach przypomina sy- 
iuację na krótko przed wielką wojną. 
W takiej atmosierze przygotowuje się 
konferencję rozbrojeniową. Konferen-. 
cja ta — zdaniem autora — ma mało 
szans powodzenia. „Jest jawnym sek- 
retem, — pisze autor — jeżeli konfe- 
rencja ta zawiedzie, to Niemcy opu- 
szczą Ligę Narodów. Jeżeli natomiast 
zwyciężyłby na konferencji niemiecki 
punkt widzenia, to Polska zmuszona 
byłaby do wystąpienia z Ligi". Au- 
tor -doradza w konkluzji odroczenie , 
konferencji rozbrojeniowej. 

zaproponował odesianie projektu do komisji 
koordynacji gospodarczej, 

ROSJA SOWIECKA A W.M. GDAŃSK 
BERLIN. (Pat) — Biuro Wolffa w de- 

„eszy z Genewy donosi, że Litwinow w roz 

mowie z prezydentem senatu gdańskiego 
"r. Zihmem podkreślił zainteresowanie rzą 
du sowieckiego sprawami, dotyczącemi woł 
nego miasta, zwłaszcza rozwoju jego życia 
gospodarczego. Rząd sowiecki — oświad- 
czył Litwinow — uczyni ze swej strony 

wszystko celem rozbudowy i zacieśnienia sto 
sunków z Gdańskiem. Poza Niemcami żad- 
ne państwo nie odnosi się z taką sympa- 

{а do wolnego miasta Gdańska, jak ZSSR. 

KONOWALEC NA WIDOWNI 
Ze strony otoczenia Konowalca i poli- 

tyków szukających okazji do wrogiej Połsce 
propagandy, czynione są usilne starania, by 
wprewadzono na jutrzejsze posiedzenie Ra- 
dy sprawę skarg ukraińskich. 

iii i OOOO ad 

Ks. Wilhelm w Gdańsku 
4 GDAŃSK. (Pat) — Wpiatek o godz. 8 ranc przybył z Berlina zaproszony - przez 

sutejszych hitlerowców ksiąžę August Wilhelm pruski. Wieczorem książę August Wil- 
telm był obecny na dwóch wielkich zebraniacy hitlerowców, odbywających się w Gdań 
sku i Sopotach, gdzie wygłosił przemówienia. 

Briand pozostanie w rządzie 
ULEGAJĄC PRESJI SWYCH KOLEGÓW POLITYCZNYCH 

: PARYŻ, (PAT). — Powrót Brianda stawia na porządku dziennym kwestję dymi- sjł, zgłoszonej przez niego 14 bm. nazajut”z pu dokonanych w Wersalu wyborach pre: zydenta republiki, Aczkolwiek w kołach zbiiżonych do Brianda oświadczają, że niema 0x 
zamiaru cofać swej dymisji, panuje jednak przekonanie, iż ulegając prośbom kolegów i przyjaciół politycznych, zgodzi się Briand prawdopodobnie pozostać na stanowisku mi- nistra spraw zagranicznych. Prasa kwestj, ta dziś bardzo się zajmuje. Ton dzienników opozycyjnych stał się daleko więcej umiarkowany. Niektórzy z przeciwników _ Brianda b zj dro ra A O” zo w T sami przyznają skuteczność wysił- 

(ów апйа. Co si В y lewicowej, to prowadzi iwit j pozostaniem Brilanda u steru polityki ZagramCZNEj 2 CAE 

Dookoła unji niemiecko-austrjackiej 
„„ WIEDEN PAT. „Neue Freie-Presse“ donosi z Berlina, że rząd niemie - 

cki jest zdecydowany nadal przeprowadzać unję celną niemiecko-austrja- 
cką. Rząd niemiecki dotrzyma swego przyrzeczenia, danego w Genewie į 
nie będzie prowadził rokowań z Austrją aż do decyzji Trybunału Haskiego, 
Znaczy to, że do tego czasu nie przybędzie żadna delegacja niemiecka do 
Wiednia, ani też austrjacka do Berlina w sprawie unji celnej. Natomiast 
prace przygotowawcze nie będą przerwane. Miarodajne koła berlińskie są 
przekonane, że Międzynarodowy Trybunał w Hadze uzna uprawnione 
stanowisko Niemiec i Austrji. Gdyby orzeczenie w tym duchu zostało w 
Hadze wydane, a mimo to próbowano w Genewie na sesji wrześniowej 
wszcząć krytykę polityczną projektu unji celnej i poddać w ten sposób 
Niemcy niejako kontroli politycznej, wówczas byłby niemiecki minister 
Spraw zagranicznych zdecydowany opóścić Genewę i nie wziąć udziału w 
dyskusji politycznej Rady Ligi Narodów. 

Kryzys gabinetowy w Belgji 
BRUKSELA. (Pat) — W zwią:ku z kryzysem gabinetowym król roz- 

począł narady z przywódcami poszczególaych stronnictw. Misję utworzenia 
gabinetu otrzyma prawdopodobnie przywódca chrześcijańskich demokratów 
Poullet. 

Krwawe zajście w Kairze 
KAIR. (Pat) — 4 tysiące robotnisów warsztatów kolejowych w Kairze ogłosiło 

strajk, do którego przyłączyło się 3 tysiące robotników arsenatu. Większa grupa robot- 
słków zabarykadowała się w pewnym domu i zaczeła bronić się żelaznemi  sztabami 
przed policją, która chciała opanować zajęte mieszkanie „Policja użyła broni palnej przy- 
czem około 20 osób zostało zabitych a zgórą 200 rannych, 

   



SZKOŁA POWSZECHNĄ NA 
NASZEJ WSI 

W pogoni za postępem czasu, w walce 

ustawicznej o. nowe zdobycze: dla ducha, 

i spraw materjalnych ludzkości, jako jeden 

z nejważniejszych postulatów wysuwa się 

zagadnienie typu szkoły powszechnej T-kla 

sowej ogólnej i jednej tak dla miasta, jak 

i wsi. Sprawa to niezmiernie: doniosłego 

znaczenia, o którą: zepstto wiele piór, spi 

sano całe tomy papieru. Ma ona, jak wszy 

stkie rzeczy na Świecie, dobre i złe strony, 

ma przyjaciół i wrogów. Nie myślę, w tym 

artykule rozwodzić się nad doskonałością 

tej idei, ani też, broń Boże, ciskać w nią 

gromem oburzenia. х 
w. Wileńszczyźnie: naszej k 

tez wyjątku od niepamiętnych czasów „, 

1a - batiuszki* przyzwyczaił się do tego, 

że czas na naukę w szkole przeznaczony 

jest przez samego Boga z nieba od Wszy- 

stkich Świętych do Wielkiej Niedzieli: resz 

ta przed i po tym okresie należy, — wed- 

ług jego mniemania — bezspornie do rodzi 
ców. dziecka, którzy zatem czas ten wyzna 

czają swojej latorośi na paszenie bydła, 

bądź w swojej wiosce, czy na służbie, lub 

reż na inną niezbędną pomoc w gospodar 

lestwie'Rząd, a raczej organ jego — M 

kterstwo Oświaty, inaczej zupełnie zapatru 

je się na posyłanie dzieci do szkoły, któ- 
e od 7-go roku życia do ukończenia 14-90 
irny i muszą uczęszczać nie 6 miesięcy, 

ale Całe dziesięć, podczas roku na naukę 
sowszechną, Dla opornych są przecież 
krodki -egzekutywne karne, administracyjne 
i pieniężne. Układa się więc programy jed- 
akowe dla miasta i wioski, które nieszczę- 

i yci iejski musi. pod karą 
klej opinji wizytacy przerobić. 

W mieście, * miasteczku przy lepszej 
ekwencji i jakich - takich pomocach nau 
owych — to bajka, ale na wsi, kiedy od 
września do 1 listopada pustki w klasie, 
poświętach wielkanocnych wraz z zielo- 

'а trawą frekwencja maleje conajmniej o 
75 pioc: Program przerobić trzeba, ale z 
im? Posyła się więc kary, które bywają w 
wiej części zniesione, lub zamienione z 
pieniężnych na pakę w areszcie gminnym. 

>   

              

* le areszty gminne weszły już w przy- 
zapłaci za niepo- 

a 
blowie, chlop żaden nie 
łanie dziecka ani złamanego grosza, 
iedzenie w gminie, które polega na zam 
lamiu kancelarji i rąbaniu drzewa paru s 
etarzowi uważa się przez niego raczej 

    

za 
vypoczynek i lepszą wyżerkę, jak w domu. 

" Pisze sie programy „stosuje się kary, a 
ieci jak niema w szkole, tak i nie bę- 

jzie Tak fi nie będzie, a raczej długo - 
ać na to jęszcze potrzeba, aby poz 
rekwencji szkolnej na Kresach  dorównał 
nym dzielnicom, Aby się to stało, należy 

podnieść nietylko kulturę umysłową, - ali: 
arms materjalne warunki bytu chłopa, któ 

„, siedząc nieraz na dwóch dziesięcinach, 
dząc przez okrągły rok postne „bulby“, 
osyla 8-letnie dziecko swoje za pastucha 
by mu przyniosło to w postaci zysku te 
5 pudów żyta, niezbędnych do przeżycia. 
rcgram więc dzisiejszy, normujący mater- 

“i czas trwania nauczania, jest narazi> 
stosunkach kresowych  parodją, bo 

am wypadki takie, gdzie 14-letnie wca- 
k rozwinięte dziecko tkwi od 5 lat w dru- 

lej 
lznic. ani nie skoficzy roku szkolnego ni- 
dy prawidłowo. Peregrinus. 

RZA DOKURNISZK! 
— Powódź — a kięska oziminy. Obfite 

ńegi tegoroczne . pokrywając grubą war- 
są woj. wileńskie — a zwłaszcza  nie- 

»wale zamieci w marcu r. b. *sprowadzi 
straszną klęskę. powiodzi „która zatoczy- 
szerokie kręgi, niszcząc nietylko Gbsza- 

| położone nad brzegami  wezbranych 
ek, ale zatapiając i te obszary, które. 
ezpošrednio 'do rzek nie dotykają. Masy 
iegu, topniejąc i nie mając blizko natu- 
hlnego ujścia, rozlewały się szeroko po 
plach, tworząc istne jeziora, stojąc: bar- 

o długo, gdyż przepojona wilgocią zie 
ia pochłonąć tej masy wody niż była w 

a loża, znajdujące się w miejsco- 
ościach zalanych wodą, czy to bieżącą, 
ky też stojącą, uległy oczywiście caiko- 
jitemu zniszczeniu; naogół zas - oziminy 
szły 'z pod śniegu b. słabe, nckryte pleś 

l i zniszczone przez różne szkodniki, 
órych rozwojowi sprzyjało (mimo zamar 
ziętej:z jesieni ziemi) powolne topnienie 
iegu i gromadzenie się pod nim wody, 
Chociaż najwięcej ucierpiały oziminy 
chetniejszych gatunków żyta, jak: dań- 

pwskie, granum petcus, jednak i miejsco 
częstokroć zupełnie przepadło. Nie po- 

jogło nic jesienne uspulunowanie, a р1е- 
adze, wyłożone na nasiona, robociznę i 
hwozy, — dosłownie zostały wyrzucone 
błoto. х : 
Rotnicy Wileńszczyzny stoją wobec roz 

pcziwej alternatywy, trzebaby  koriecznie 
Hsiać większą część, oziminy — а tu wios 
h spóźniona —. zresztą nikt z nas nie był 
ygotowany 'na niespodziewane zwięk - 

enie obszaru zasiewów jarych, brak więc 
psion — brak” odpowiedniego Sprzężaju. 

Fo też pomoc, którą ma być powodzia 
pni okazana ze sfer rządowych, mus: za- 
czyć szerokie kręgi i otoczyć swą opie- 

h rarówni mieszkańców . miast, którym 
oda zalała składy towarów. i warsztaty 

+ ‚ В Н 
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| - „DZIEŃ JEGO POWROTU* | 

k NAŁKOWSKIEJ. ' 

| Proklamowaną jest wierność  ko- 
ecej natury. Zatem Senta, jak w La- 
ijacym Holendrze. Tylko tym razem 
rzykuta nie do błądzącego  maryna- 
ra, ale do mordercy. Xawery Gilecki 

asilewski) jest mordercą. Może 
joridować w nieskończoność. Kto go 
htrzyma na tej drodze, kto zbawi tę 
0 duszę potępioną? Mordy Xawe- 
Ego mogą być nanizane na sznur, jak 
perwone korale. Jędno było tam w 
cmrokach sztuki, potem drugie, za 
łóre cztery lat siedział, trzecie w na- 
bych oczach nieomal, kiedy rzucił się 
h rodzonego ojca, czwarte już za 
erą, w sam dzień powrotu z więzie- 

ja. Jakim że sposobem powstało to 
bętanie na dnie jego psychiki, obłęd- 
jy jad? Matka nie zdradziła swej 
jemnicy i ojciec przeklina żonę. że 
hbrała tajemnicę do grobu. Coś eni- 
natycznego wyciagnęła Nałkowska. 
ljerci sie też wierci na miejscu, aby 

atrzeć kółka i tryby ukryte, okrop 
Daremnie pochyla się nad esencją, 
ną na dnie duszy Xawerego, tą 
czarną i zdradziecką. Gdybyż 

onika (Eichlerówna) była się pochy- 
a nad tą wodą ciemną, czyżby nie' 
a zbawiła duszę, wydaną na pastwę 
«wraz Eryniom czy Menadom? Ale. 

   

   

    

    

  
  

chłop każdy : 
   

    
   

  

klasie, a to tylka dlatego, że nie Za- | 

ECHA KRAJOWE 
  

pracy, jak i mieszkańcom wsi, którym po- 

rwala domy, zniszczyła dobytek, jak i 

tych wreszcie rolników, którym czy to wo 

da z rzek, czy też Śnieg zniszczy: upraw- 

re pola ozimin, powodując olbrzymią, п 

czeri nie dającą się zastąpić stratę w ziar 

nie i słomie. : ; у 

Tiudno dokładnie określić rozmiar tej 

ostatniej klęski. która — niestety — jest b. 

duża, sądząc z prowizorycznych obliczeń 

— 20 proc, м stosunku do urodzaju zeszlo 

rocznego, a — 60 proc. w stosunku " do 
przeciętnego powojennego. 

Sądzę, że w obliczu tej katastrofy wy- 

wołanej ta samą przyczyną co powo a 

ieżałoby  równorzędnie do komisyj, ob 

ch straty powodzian, stworzyć odpo- 

ie komisje, — któreby ustaliły klęsko 

y w oziminach, poniesione przez 

'vłascicieli tak mniejszych, jak i większych 

warsztatów rolnych, Może narazie „nikt 

s'eszcze nie zdaje sobie sprawy, jak tatal- 

nie odbije się tegoroczny nieurodzaj 0zi- 

min na rośnictwie Ziemi Wileńskiej. 
Od 1930 roku przeżywamy kr. 

który z roku na rok zaostrz 
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czy 
nieurodzaj: i powódź ««а Wileńszczyzny 

stwarz: wprost sytuacje tragiczną. || 

Obciążeni nadmiernemi podatkami i 

  

iadczeniami socjalnemi, nie zas 
do warunków miejscowych, dąz) 

szybkiem tempie do kompletnej ruiny 
szego rolnictwa. 

G opłacalności jakiejkolwiek xałęzi pro- 
dukcji rolnej tak roślinnej, jak i hodowla- 
nej niema mowy. Przy tych, warunkach 
może rolnictwo nasze: przetrwać rok, dwa 
ale nie dłużej. Doradzane przez niektórych 
zaciąganie pasa, nic tu nie pomoże, bo nie 
ma już na czem i czego zaciągać, 

Na zakończenie przedstawie parę 
bez komentarzy. 

1) Zasadniczy podatek gruntowy na 
Wileńszczyźnie jest 70 gr. z ha, to jest, ta 
ki sam, jak na Wołyniu, a zaledwie c 10— 
15 gr. mniejszy od najbogatszych . woje- 
wództw o najlepszych konjunkiurach rol- 
niczych i gospodarczych; 

2Y Przed wojną podatki i ubezpieczenia 
wwnasiły od 2 zł — do 3 zŁ. na 1 ha u- 
prawnei roli. 

3) Obecnie podatki, ubezpieczenia i 
świadczenia sócja!ł'e wynoszą ой 18 — @6 
25 zł. na 1 ha uprawnej roli. 

4) Przed wojną ceny zbcża wahały się 
około 26 zł. za 100 kg.. 

5) Poniżej podaje katastrofalny spadek 
cea z ostatnich lat: 
Ceny prod. roln. w maju za 100 kg wzł. 

1927 1928 1923 3930 1931 
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JL 38 19 18 

ien 18 35 53018 
43,30% SBROJTO 

rowiec +00 180 130 06 
Tuczniki 190 200 210 RO 

Trzeba zaznaczy 3 podar:e Z 
roku bieżącego , w tu ksztalto 
wałv się wyjątkowo  pomvšlnie — gdyż   
przez cała zimę utrzymywały sie na znacz= 
nie riższym poziomie. 

Aleksander Żyliński. 

DOKSZYCE 
‚ — Podziękowanie. Wyrażamy swoje po- 

dziękowanie straży pożarnej w Dokszycach 
na czele z naczelnikiem Str. Ogn. Cybul- 
skim Wacławem, która pierwsza i też bar- 
dzo prędko przyby'a z pomocą na  bożar, 
gdyż ogień coraz przyjmował groźniejszy 
charakter, co. mogło spowodować zniszcze- 
nie całej wsi, Dzięki Straży Pożarnej w Dok- 
*zycach udało się ogień zlokalizować i nie- 
dopuścić dalszemu rozszerzeniu się Ognia, 

Jednocześnie dziękujemy następnie p 
byłvm strażom: Straży Torguńskiej — 
Straży wojskowej 4 komp. 1 B. O. P, sta- 
cionowanej 'w Dokszycach, 

Za Hromade Krywiczańską 

(—) Podpisy. 
RZESZA 

— Praca społeczno-oświatowa, Od Dolo- 
wy maja r. b. miejscowe Ognisko Związku 
Nauczycielstwa „Polskiego, wypożyczyło z 
Referatu Oświaty Pozaszkolnej przy: Inspek- 
toracie Szkolnym pow, Wiileńsko-Trockiego 
1owoczesny aparat .projekcyjny „Ornak* i 
organizuje na terenie gminy  Rzeszańskiej 

   

odczyty oświatowe z „Z nauki o . Polsce 
Współczesnej”, z* dziedziny gospodarczej i 
kiajoznawczej, tudzież z zakresu higjeny. 
Najczynniejszym w tej akcji obecnie jest p. 
Anielsk: ]., kierownik szkoły powsz. w 

Rzeszy. 5 
Miejscowe zaś Koło Młodzieży Wiejskiej, 

zorganizowało w bież. roku przy fachowej 
pomocy p. Anielskiego orkiestrę mandolini- 
:tów, która vo należytem  wvszkoleniu się 
wniesie duże ożywienie, zarówno do Koła, 
jak i do całego miejscowego życia społecz- 
nego. Do zorganizowania wspomnianej or- 
kiestry przyczynił się miejscawy Urząd 
Gminny i Powiatowa Komisia Oświaty Po- 
zaszkolnej. ! 5 

"Należy tutaj podkreślić duże zaintereso- 
wanie pracą społeczną ze strony wójta 
gminy Rzeszańskiej 0. J. Butkiewicza, oraz 
personelu gminrego. 

Istniejąca już od kilku lat 5 Biblioteka 
Fubliczna w Rzeszy obecnie „powiększyła 

"swój księgozbiór o rzeszło 100 książek, na- 
desłanych w tych dniach z Ministerstwa W. 
K. i O. P., w czem połowa zakupiona z sum 
gminnych a druga połowa jako zapomoga z 
Ministerstwa w naturze — w książkach, 

Monika zamiast iść wgłąb, wierzyć, że 
wa siłę smokobójcy, cofa się w tył. 
Los pchnął ją w pewnym kierunku, 

dlaczego ucieka od tego losu. Wielka 
i czysta miłość zbawić może Xawere- 
go. Dlaczegoż Monika kocha a prze- 
cież ucieka od wielkiej,  cudotwórczej 
miłości? 

Szekspir byłby temat mocno trzy- 
mat. Pokazalby nam duszę kobiecą, 
schodzącą w ciemności, Aryadne za 
nitką kłębka, idącą na dno labiryntu. 

Szekspir byłby obdarzył Monikę 
najcudowniejszym instynktem, skoro 
kocha, chce być kochaną. Ale sztuka 
Nałkowskiej należy do czasów dzi- 
siejszych. Wieki zrobiły swoje, nagry- 
zły serce Moniki. Zdrady mężczyzn 
opętały słaby mózg kobiecy. Szatan 
kobietom podszepnął, że te zdrady nie 
mogą być odkupione. 
się w kułak, że słaby mózg kobiecy, 
bierze często za zdradę, to nawet, co 
Xawery zrobił, a co jest przekreśle- 
niem człowieka, który mógł ten mózg 
Moniki jeszcze niżej strącić w obłędy 
: opętania. Monika nie jest siłą czystą 
kobiecą. Monika zatraciła instynkty. 
Monika jest jak dzisiejsze kobiety, 
wciąż dalej niewolnicą, ale z chaosem 
w głowie. Nasze prababki miały jas- 
ność widzenia. Do wierności dodawały 
intelekt, widzący, własny, nie poży- 
czony. Dzisiejsza kobieta.kradnie męż- 
czyźnie intelekt, i ten intelekt meski 
edoruje niewolniczo. Kobiety są dziś 
niewolnicami, nie instynktów męskich, 

Szatan śmieje. 

a СОМО 

Sprawa podatku drogowego 
DELEGACJA ZAINTERESOWANYCH U MINISTRA 

WARSZAWA. 22. 5. (tel. wi „3łowa *) — Minister Robót Publicznych p. Norwid 
Neugebauer przyjął dziś delegację właścicieli dorożek samochodowych, Delegacja prosi- 
ła o skasowanie ustawy o podatku drogowym i proponowała wprowadzenie ustawy od 
benzyny, opon i smaru, Minister oświadczył, że zmiana tej ustawy obecnie jest nie- 
možiiwa Delegacja zaznaczyła, że w pierwszych dniach czerwca właściciele dorożek sa- 
mochodowych wymówią pracę szoferom i 

ZatargwZagłęb 
WARSZAWA. 22. 5. (tel. wł. „Słowa* 

otrzymało dziś meldunek okręgowego inspzl 
wczorajszym pogrzebie otiar tragicznych z 
kowskiem przystąpili do pracy. Dziś pracują wszystkie kopalnie a Związki 

przystąpią do likwidacji przedsiębiorstw. 

lu Krakowskiem 
*) — Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
aktora pracy z Katowic, który donosi, że po 
ajść w Jaworzynie, górnicy w Zagłębiu Kra- 

Zawodowe 
przygotowują się do rokowań z przemysłowcani, które toczyć się będą pod kierowni- 
ctwem delegatów Rządu, W razie, gdyby rokowania wyniku nie dały, zatarg o płacy 
i warunki pracy w górnictwie Zagłębia Krakowskiego znajdzie rozwiązanie w drodze 
arbitrażu rządowego, 

Rekordy polskie w Brukseli 
BRUKSELA. (Pat) — Mistrz Polski w pływaniu na kilku dystansach Kazimierz 

Bocheński pobił tu rekord polski w stylu dowolnym na 300 metrów, należący do Kota. 

Nowy rekord wynosi 358,6, 

Zbiorniki zabójczych mgieł 
BRUKSELA .PAT). — Władze belgijskie nakazały zamknięcie dwóch tabryk che: 

micznych Ougree i Tilleur, ponieważ, jak stwierdzono, z kominów tych fabryk wydo- 
bywały się trujace dymy, które spowodowały zabójczę mgłę. Dyrekcje fabryk zaprote- 
stowały przeciwko nakazowi zamknięcia. 

Porwani przez silny wicher 
ZNALEŹLI SMIERĆ w 30 

TULON. (Pat) — Zdarzył się tu niez 
pielgrzymkę do starożytnej kaplicy Notre - l:ame Bonne Garde znajdującej się na cy- 
plu Cap - Sicie, w chwili, gdy znajdowali 

)0 METROWEJ OTCHŁANI 

wykły wypadek. Dwaj robotnicy odbywający 
  

się na tarasie, wzniesionym na nadmorskiej 
skale, zostali przez silny wicher zrzuceni z» wysokości 300 metrów, Preiektura morska 
zawiadomiona o wypadku, wysłała ekspedy 
cone zwłoki ctiar wypadku. Jeden z towarzy: 
wrażeniem katastrofy doznał pomieszania + 

  

ycię ratunkową, która znalazła już zniekształ 
cych ofiarom katastroiy robotników pod 

smysiow. 

  

Fortancerze 2 warszawskiej „„Adrji“ 
WSPÓLNIE ZE ZŁODZIEJEM WYMUSZALI OKUP. 

Przy ul, Wolność 4 w Warszawie zrajdńje się przytułek Tow. Opieki nad Ociem- 

niałymi, Ltórego kuratorką jest hr Branicka. W mb. wtorek o godz, 7 wiecz. hr. Branicka 

zawiadoniiła policję Il komisarjatu. że dokonano u niej kradzieży, a mianowicie, 2 cze 

ków na 100.000 złotych oraz nesesera. 

Jak ustalono, kradzieży dokonał znany na bruku warszawskim „niebieski ptak — 

z4-letni Edmtmd Reich (Pańska 10). R. udał się po kradzieży do „Adrii*, gdzie skomu- 

1ikował się z koiegamł swoimi tordanseran 

Jakóbem Dydyszko (Marjensztad 5) 

ni Michałem Gosonowiczem (Skórzana )8 i 

9o krótkiej naradzie postanowiło towarzystwo to wykorzystać tę kradzież jaknaj- 

praktyczniej, Miast narażać się na ewentualne przykrości przy realizowaniu czeków 

zwrócili się telefonicznie do siostry he. Branickiej z propozycją wykupienia czeków. W 

toku rozmowy „geintlemeni* usiłowali przekonać iw, Branicką, że puszczanie w obieg 

czeków jej siostry przez znanego na ruku warszawskim „niebieskiego ptaka'* może 

sastnąć bardzo niemiłe refleksje, nawet spowodować skandał, Wobec tego doradzali za- 

*atwienie incydentu „w drodze polubownej 

Mimo to hr. Branicka dała się przekonać i o całej sprawie powiadomiła policję. W 

srodę o godz. 5 nad ranem wkroczyli do lokali: „Adrji* wywiadowcy policji, którzy а- 

1esztowali Gbu fortancerzy, odbierając od nich*czeki hr, Branickiej, Tegoż dnia o godz. 

1 pa poł. przy wejściu do „Adrji** za*rzymano Reicha, od którego odebrano neseser. Jak 

się okazało fortancerz Dydyszko był już kilkakrotnie karany za sprzeniewierzenia i Oszu- я 

stwa. Wszystkich zatrzymanych sprowadzono w smokingach do komisarjatu, gdzie osa 

czono ich w areszcie. 
Aiera jest tematem powszechnych rozmów w Warszawie, 

Ogromny pożar pod Stołpcami 
NOWOGRÓDEK. (PAT). — We wsi Suporosna Słoboda, w gminie 

derewnieńskiej pow. stołpeckiego, wybuchł pożar, który strawił 48 zabudo- 
wań, niszcząc kompletnie 15 zagród włościańskich wraz z inwentarzem mart- 
wym i częścią inwentarza żywego. Straty wynosza około 50 tys. zł. 

WORNIANY 
— — Działalność Koła Gospodyń Wiej- 

skich. Społeczeństwo nasze aczkolwiek silnie 
cdczuwa obecny kryzys gospodarczy, to 
jednak nie opuszcza rąk w pracy społecznej 
i tembardziej stara się szczerym wysiłkieni 
podtrzymać słabnącą u niektórych wiżrę w 
pracę społeczną. Praca ta przejawia się na 
aerenie powiatu Wi'eńsko-Trockiego w róż- 
rorodnych formach, między innemi np. 
przez „działalność iXół Gospodyń Wiejskich, 

Ostatnio, bo dnia 14 b. m. Koło G5- 
spodyń Wiejskich w Wornianach, prowa- 
czone przez p. Jankowską, . nauczycielkę 
szkoły powszechnej i szereg pań z miejsco- 
wego społeczeństwa, zorganizowało .przed- 
stawienie amatorskie i żabawę ludową w 
lokalu Domu Ludowego w Wornianach. 

„Swatka”, wesoła komedyjka, odegrana 
z dużym tupetem przez początkujący zcspół 
einatorski (Koła G W.) mimo. drobnych 
usterek w wykonaniu, znacznie urozmaiciła 
Born imprezy, Zabawa taneczna przy 
b. licznym udziale mieszkańców Wornian, 
okolicy i gości z Wilna, udała się doskona- 
ie, zgodnie z tradycją w Wornianach, gdzie 
wieś umie wspólnie bawić się z miastecz- 

gdzie niema chińskich murów między 
encją a wieśniakiem. Tylko orkiestra 

xi 
intel 

      

ale mózgowej, męskiej palety, która 
nie może być paleta dla kobiet, skoro 
wykwita z wigoru, o którym kobiety 
nie mają pojęcia. 
Monika przestała wierzyć w miłość, 

jak dzisiejsze kobiety, półkobiety, 
ćwierćkobiety. Doszło nawet do tego, 
że bała się pytać Xawerego, dlaczego 
zabił? Co za potworne tchórzostwo, 
kochać i bać się pytać to swoje ko- 
chanie, dlaczego to lub owo, tak się 
stało. Mają kobiety kaktail meski w 
ałowie i już nawet nie wiedzą, jak po- 
dejść do meżczyzn, którzy w rzeczach 
miłości, zawsze są dziećmi. 

Xawery jest mordercą a Monika 
patrzy bezradnie na tego mordercę. 
Zamiast instynktem wyczuć, że Xawe- 
ry ją kocha, Monika waży w tym 
swoim mózgu. czy móżdżku sublima- 
cje męskie bardziej jadowite, niż naj- 
bardziej jadowity alkohol. Nałkowska 
oddaje wielką usługę przez to, że de- 
maskuje współczesny móżdżek kobie- 
cy. Jak gabka jest ten mózg napecznia 
ły emanacją dramatyzmu męskiego, 
nie samą realnošcią faktu i konkretno- 
šcią natury. Monika nie wie, že Xawe- 
ty ją kocha. Czuje ona, że sprawa jest 
zawiła i że trzeba jej zemknąć:Zamiast 
iść prosto i odważnie w głąb rzeczy, 
woli się oddać na kocu w więzieniu. 
nie rozumiejąc, że niesmak powstaje 
podwójny. Uwikłała się w upiory przy- 
byszewszczyzny. Zamiast te upiory 
sercem pokonać idzie na rozdroża. 
Zabezpiecza się. aby móc  zemknąć, 

  dęta z Michaliszek nieco „przygłośna” jak 
no iokal zamknięty i jeszcze niezupełnie 
zgrana, trochę raziła wrażliwe na muzykę 
uszy mieszkańców Wornian. Nie ulega jed- 
nak watpliwości, że młody zespół orkiestry 
michaliskiej, pełen zapału i werwy, w nie- 
ciugim czasie opanuje swoją rolę i stanie 
się cenną i pożyteczną jednostką w tamtej- 
szeni życiu spoleczrem i organizacyjnem. 

Tak wygląda orzyjemnościowa  działal- 
Geść Kola G. W. — ale nie na tem tylko 
cna polega, gdyż w codziennym, szarym 
dniu pracuje się tam b, pożytecznie, a mia- 
rowicie Koło już od 8 marca r. b. prowa- 
dzi kurs kroju i szycia, zainicjonowany po- 
dcbno przez p. Hainoszównę, instruktorkę 
K. G. W. z ramienia T-wa Org, i K. R, a 
subsydjowany częściowo przez Sejmik Wi- 
leńske-Trocki. Kurs, liczący obecnie 13 
uczestniczek, prowaózi instruktorka p, Czyn- 
czykówna. Kurs ten na początku byl po- 
ptzedzony krótszym kursem gotowania przy 
dużo liczniejszym udziale starszych gospo- 
dyń z sąsiednej Nowej Wsi, m. Wornian i 
okolicy. Ostatnio Koło sprowadziło 1500 szt. 
flanców pomidorów i jaja kur gatunkowych. 

Niedawno powstałej placówce życzyć 
należy jaknajpomyślniejszego rozwoju na 
przyszłość. E, A. 

Sama wchodzi ma podłogę  ślizgą. 
Chwyta się za tego Tomasza (Krecz- 
mer), jak poręczy na schodach, aby 
zejść do piekła. Po co to wszystko. 
Po co świat komplikować? Czyż nie 

icj być w więzieniu, kochającem 

  

"sercem wydobyć tajemnicę Xawerego. 
Od czegoż jest kobieta na świecie, mat 
ka, żona, kochanka, jeśli nie od tego, 

aby cudotwórczem uchem i sercem Ww 

milczeniu te nasze tajemnice, jak opa- 
ry gryzące wydobyć na powierzchnię, 
gdzie je słońce spali j blaskiem i ża- 
rem. Cóż się więc stało, kobiety, nie- 
wolnice, že wam mężczyzna zbrodni- 
czy poddał to najokropniejsze: zmy- 
kać od swojego Losu! Biedny Toma- 

szu, czy ty wiesz, że kobiety zbłąka- 

ne, z takich, jak ty, amulety sobie czy- 

nią, czy preparują, aby mieć w uciecz- 
ce przed soba samą fałszywe uspra- 
wiedłiwienie, falsyfikat pozorów! Mo- 
nika kocha, ale wiary wielkiej w tej 
miłości nie ma. Zabita jest kobieta. 
Kochać chce i kochać musi, ale czyni 
*o jakby połamana i paraliżem tknie- 
ta. Szatan ryczy ze śmiechu, bo wali 
się jedno pokolenie po drugiem w nie- 
zdrowe miazmaty. Czyż my mężczyźni 
mamy kobiecie oczy otworzyć i z po- 
wrotem na świat wykrzyczeć to, CO 
kobieta powinna wykrzyczeć: miłość 
jest rzeczą cudotwórczą.. Monika ma 
nało kobiecego instynktu. Chwała Bo-, 
gu, że ma go tyle, że jeszcze kochając 
zawróciła wstecz. Odrobić będzie mu- 
siała, co sama namotała przez odej- 

Dlaczego zginął sterowiec „R 101? 
W nocy z 4 na 5 października ub. r. 

ofiarą straszliwej katastrofy padł ol- 
vrzymi sterowiec angielski „R 101“ w 

drodze z Anglji do  Indyj. Wśród 
48-miu ofiar znajdował się angielski 
miniseer awjacji, lord Thomson, najwy 
bitniejsi przedstawiciele lotnictwa an- 
gielskiego, inżynierówie wojskowi i cy 
wilni konstruktorzy. Zaledwie trzech 
mdzi z całej załogi, dwaj mechanicy i 
jeden palacz, ocaleli. 

Pod wstrząsającem wrażeniem tej 
jwiększej w dziejach lotnictwa an- 

cielskiego katastrofy, wyznaczona zo0- 
stała specjalna komisja śledcza, złożo- 
na z najwybitniejszych  rzeczoznaw- 
ców, której zadaniem było zbadanie 
przyczyn katastrofy. 

W dniu 31 marca 1931 roku, czyli 
niemal pół roku po katastrofie, komisia 
ebradująca pod przewodnictwem lorda 
Johna Simona, ukończyła swe prace, 
przedstawiając rządowi j parlamento- 
wi wyniki śledztwa. Jak wiadomo, eks 

    

  

wej katastrofy stały się zbytnie obcią 
żenie sterowca, niedostateczna siła mo 
rorów, a wreszcie rozluźnienie konstru 
kcji żelaznej w pewnej. części sterow- 
ca. 

Do tych wyników doszli rzeczozna 
wcy po wielu miesiącach badań przy- 
cżyil katastroty. Ale oto prasa angiel- 
ska podaje niezwykle sensacyjne wia- 
domości o tem, iż te same przyczyny 
były już znane pewnemu gronu ludzi... 
to upływie 60-ciu godzin od chwili, 
kiedy wydarzyła się katastrofa. 

Jeszcze przed wyruszeniem sterow- 
sa „R 101* w tragiczną podróż, dyrek 
tor londyńskiego instytutu badań meta 
psychicznych, Price, przygotowywał 
seans spirytystyczny przy udziale słyn 
nego medjum Ellen Garret, na którym 
miała być dokonana próba nawiązania 
kontaktu z duchem zmarłego pisarza 
Conan Doyle'a. Seans zapowiedziany 
ua dzień 2 października, odbył się 
wszakże 7 o godz. 3 pp. W jednej z sal 
instytutu, przy całkowitem świetle 
dziennem. Obecnj byli: Price, Coster 

ny badacz zjawisk metapsychicz- 
1, medjum i mis Ethel Beenham, 

rej polecono prowadzenie stenogra- 
mu seansu. Po upływie 5 minut, nie- 
'j1m wpadło w trans. Łzy ciekły po 
jego twarzy i...  misss Ellen Garret 
przemówiła niskim, męskim głosem, 
Jrżącym od niezwykłego wzruszenia. 
Kilkakrotnie powtórzone zostało nazwi 
sko „Irvin* Tak nazywał się kapitan 
sterowca „R 101“, ktory przed 60-cio- 
ma godzinami spłonął we Francji. 

Obecni'na seansie byli dalecy od 
myśli o katastrofie, byli przygotowani 
do wejścia w kontakt z Conan Doyle'm 
i ote zamiast oczekiwanej zjawy, z 
zaświatów przemówił kapitan Irvin. 

— Obciążenie sterowca bylo zbyt 
wielkie... Siła motorów była niedosta- 
teczna.... Lecieliśmy zbyt nisko, a przy 
tem traliliśmy w stretę burzy magnety- 
cznej.. Szkielet stalowy, nie dość moc- 
no spojony, rozluźniał się.... Uprzedza 
łem o tem przy budowie... Nie chcia- 
no mię słuchać... Wadliwy dopływ oli- 
wy spowodował zapalenie się a następ 
nie wybuchę— mówił z zaświata kapi- 
tan Irvin 

W tem miejscu Price przerwał sło- 
wa medjum, zaznaczając, iż ciężkie 
s'qarv nie mogą ulec samozapaleniu. 

Kapitan Irvin przez usta Ellen Gar- 
set twierdził, iż ciśnienie j żar były tak 
wielkie, że oliwa znajdująca się w 
zbiornikach, uległa samozapaleniu. 

Głęboko wstrząśnięci uczestnicy se 
ansu postanowili zachować w najwiek 
szej tajemnicy „zeznania* z zaświata 
tego najwiarygodniejszego ze świad- 
ków, po to, aby przedstawiwszy je 
później komisji śledczej, porównać wy 
piki śledztwa z „głosem z zaświata”. 

Komisja śledcza, która nic nie wie- 
działa o odbytym sednsie, zajęła się 
zbadaniem najdrobniejszych szczegó- 
:ów, mogących rzucić światło na tra- 
giczny los sterowca „R 101“. Wśród 
raportów znalezicno w ministerjum lot 
nictwa poufny dokument, pisany reką 
kapitana Irvina, w którym zawarte by- 
lv poważne zastrzeżenia, dotyczące 

   
   

     

    

  

     

ście od swojej natury. Nigdy jeszcze 
kobiety nie były tak potwornemi nie- 
wólnicami mężczyzny. Zamiast bo- 
wiem być niewolnicą wielkich instyn- 
któw, żywiołów natury, wigoru, któ- 
1y świat odnawia i świat z powrotem 
po zimie oczyszcza, są one, niewolni- 
cami męskich produktów, mózgowych 
wypocin, które są dla kobiecych móz- 
gów stokroć groźniejsze, niż  blekot, 
lub szalej. 

W sprawie gry miałbym kilka 
uwag. Oczywiście, uwagi moje doty- 
czą gry pogłębionej po analizie, czy 
cgzegezie sztuki. Oto Xawery wydaje 
mi się za bardzo zdrowy na scenie. 
Przecież w więzieniu kilka chorób pró- 
howało na nim ząbki. W dzień powro- 
tu z więzienia, Xawery nie może być 
bykiem. Zresztą czają się ciemności 
w jego sercu dalej, a to jest zawsze na 
drodze degeneracji, skoro te ciemności 
są zakorzenione fatalnie. Wasilewski, 
ieśli chodżi o przeżycia, doskonale się 
porusza. Pomieszania zmysłów może 
dostać w kontakcie z Moniką. Ale 
właśnie dlatego jest ta anemia w móz- 
gu Xawerego, która musi być widocz- 
ną na scenie. : : 

“ Pani Eichlerówna, także szła pra- 
widłową droga. Ale rzeczy podświado- 
mie trzeba podwcić, potroić: Tomasz, 
to jest pretelit Obawa przed son- 
dowaniem Xawerego, jest chorobą nie- 
raal woii. Wogóle Monika. ma to i owo 
2 daleko posuniętej dedemorėgj Jai i 

          

Xawery. To są mimowolį typy klinicz- 
śą ! 

    

rertyza orzekła, iż przyczyną straszli- » 

   

konstrukcji i sprawności sterowca. Za- 
strzeżenia te zbiegły się najzupełniej 
z orzeczeniem rzeczoznawców. Ale je- 
szcze większe było ich zdumienie, kie 
dy dr. Price jeszcze przed ogłoszeniem 
wyników badań, zakomunikował prze- 
bieg seansu i te słowa, które przyniósł 
z zaświata „głos kapitana Irvina' ofia 
*vrv katastrofy z przed 60 godzin. 

W WIRZE STOLICY. 
STRAJKI, STRAJKI 

Strajk urzędników . ubezpieczeniowych 

we |iwłoskiem towarzystwie został dla rekal- 

cytantów pomyślnie zakończony — dyrek- 

cja poszła na ustępstwa, nie wyrzuciła ni- 

kogo, nie obcięła pensyj. Jubilując urzedni- 

cy wzięji się znowu do pracy, Jedyny łami- 

strejk — ten, co 5 dni nocował w biurze, 

został dokładnie obity laskami za swym 

n'erwszym wychodnem. Dla odmiany teraz 

cy urzędują, a on siedzi w domu. Ku- 

się. 

Szofurzy ze swą jednodniową abstynen- 

cja wykazali jasno, że są niezadowoleni 

7 podatku drogowego, że stanowią solidar- 

ną organizację, że można się doskonale bez 

rich obejść. 

Autobusy jeszcze — na prowincji są 

istotnie pożyteczne, ale taksówki to balast. 
Nikt się na tyle nie śpieszy, by  truchcik 

chabety mu nie wystarczył, sałaty zupełnie 

zadowolniły Warszawę, 

Obecnie szykuje się nowy strajk — na 

poważną, wielką skalę, mianowicie kinowy. 

Podatki magistrackie są olbrzymie, z nasta- 

niem upałów frekwencja zmniejsza się gwał- 

  

  

      

iownie, kina ponoć są zadłużone po uszy, 

Właściciele żądają 25 proc, obniżki w po- 
datkach, magistrat słyszeć o tem nie chce 

i grożby strajku się nie uląkł. Zatem kinia- 

rze mają zamknać śwe budy. Taka przer- 

wa może długo potrwać, ostatni analogicz- 

ny strejk trwał kilka tygodni, magistrat stra 

ci dużo, kina wieże, a publiczność zaoszczę- 

dzi sporo złotówek. 

W, KINIE WOLNO, NA ULICY — NIE. 

Trudno o bardziej wzruszający moment, 

powitanie dwojga narzeczonych po kil- 

miesięcznej rozłące. Zwłaszcza jeśli na- 

rzeczona wraca z więzienia, gdzie odsiady- 

wała „niesprawiedliwy wyrok, a narze 

neniu nie obce są więzienne niewygody i 

zdaję sobie sprawę, co ukochana za krata- 

mi wycierpiała. 

Nic tedy dziwnego, że 

oczekujący od dwu godzin pod Centralnia- 

liem, na widok opuszczającej ponure mury 

narzeczonej swej panny  Eugenji Grzmot, 

mszalał z radości i wzruszenia: 

— (Gienia, mordo ukochana, jak stoisz, 
-— Leonek, łachmyto jedno, pójdź w mo- 

ie objęcia. 

    

leonek Burza, 

I narzeczeni”sptetli się w powitalnym uści 
sku. Patrzył na to bez entuzjazmu policjant 
— starszy posterunkowy  Macała, który 
wbrew swemu nazwisku, był  zdeklarowa- 

nym purytaninem, W samo południe takie 
таесгу.... 

Stróż bezpieczeństwa podszedł do roza- 

niełonej pary i rzekł trącając młodzieńca: 

— (o to jest, panie młody? Ulica, czy 

kinematograi? 
— Odwal sie pan, panie władza, z na- 

rzeczoną przywitać się muszę. | 

— Narzeczona, nie narzeczona, a pod 

wzgledem nieposzarowania kobiecego biu- 

stu do komisarjatu przejdziemy się, 

Epilog rozegrał sie w sadzie. Jan Burza 

tłomaczył logicznie: 
— Panie sędzia! żadnej * niemoralności 

być nie mogło, bo po pierwsze sześć lat w 

narzeczeńskim stanie się znajdujemy 'i ni- 
1iejsza kobieta da mnie nie nowość, am 
wynalazek, a po drugie, my razem miesz- 
kamy. 

— Dobrze gada, poparła Leonka narze- 

czona, 

Nieubłagany Macała tak obrazowo opi- 
221 skomplikowany pocałunek narzeczonych, 
że prowadząca protokuł sekretarka pakra- 

Śriała jak wiśnia, zafalowało jej łono. „Do- 
syć panie Macała, zawołał sędzia, kręcąc się 
riespokojnie, dosyć!” 

1 spojrzawszy surowo na  delikwentów, 

skazał ich na 3 dni aresztu, lub 50 złotych 
grzywny. 

— Nie głupim płacić, 

żemy posiedzieć. * 
то- oświadczyli, 

№ 

ne. Ojciec, pan Dominik. Nie bardzo. 
rozumiem dlaczego krzyczv?  Lubia- 
kowski nas trochę na rozdroże prowa- 
dzi. Czy nie lepiej naprawdę wyraź- 
niej oświetlić, jakie to on: ma preten- 
sje do tej swojej żony. Wreszcie ma- 
ła Bronia (Szurszewska). Po co tak 
strasznie krzyczeć? Pani Szurszewska 
lapewno w życiu i w takich samych 
sytuacjach, będzie delikatna, jak 

* 

kwiat. Poco zaprzeczać swojej skórze, . 
po co pakować sie w sztampy, W 'kió-- 
rych nie ma ani prostoty, ani szczero- 
ści? Na Pohulance sztuka: Nałkow- 
skiej kończy się z patosem niebywałe- 
go cyrku. Robi się okropnv niemal 
melodramat. Czyż nie lepiej było zejść 
odwrotnie od tego I aktu na te scho- 
dy coraz niżej j coraz ciszej prowa- 
dzące w mazamory. Przecież przy 
końcu nieczysta Siła jest obecna; 
wyrazista, ma ten swój 'ebek pluzawy 
jak na dnie Labiryntu. й 

Sztuka jest bardzo ciekawą..Z po- 
wodu niej można wiele tnyśl Jest 
szpulka i z niej nitka, za którą trze- 
ba posuwać się delikatnie. Wiedzieliš- 
my zawsze, że kobiety są bez litości 
dia siębie. Nie wiedzieliśmy, że Nał- 
kowska potrafi 
przez Monikę dobrze rozszarpać ko- 
bietv na świecie, kłaniające się móz- 
„gowi mężczyzn, temu przez nich ery- 
gowanemu nowoczesnemu cielcowi. 
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* 

„0 Mieczysław Limanowski. ka



ło wczoraj, jakkolwiek dysknsja o „Dniu Je- 

L nowrotu“ powinna była šciagnač więcej 

TRZY OSTAT 
Instytucja „Śród” zrosła się już z Wilnem 

a trudnoby dzisiaj sobie wyobrazić intelektu- 

alnego życia Wilna bez tych cotygodni 

wych zebrań. Ale jakkolwek są zjawiskiem 

stałem „Środy”, co pewien Czas podlegają 

pewnym zmianom „charakteru, nastroju, prze 

żywają przypływy i odpływy, podniesienia 

: opadnięcia poziomu... jak każdy twór ży- 

wy. Ostatnio, po dłuższym okresie nieustan- 

mych atrakcyj i sensacyjnych wizyt z sZze- 

1okiego Świata, „Środy” weszły na tor wi- 

leńsk:ej samowystarczalności. Czy na tem 

wygrały, czy przegrały, trudnoby wyroko- 

wac. Na frekwencji przegrały bezwarunko- 
iczne. A szko- 

z 

      

    ą teraz o wiele mniej 2 

bo Środy dyskusyjne i informacyjne 
d i 22. 

kilku ostatnich tygodni „były bardzo cieka- 

we i zasługrwały na większe Zainteresowa- 
  ian, którzy się artystycznemi 

i lterackiemi zagadnieniami interesują stale, 

śledzą z» niemi, czytają i myślą. Środy od- 

wiedza teraz zawsze ta sama garstka ludzi, 

wiernych sympatyków, co się już do Śród 

przywiązałi. 1a garstka nie wyczerpuje by- 

nain.nieį intelektualnej elity Wilna. Tak by: 

  

nie tvch V 
   

  

  

osób, Dzięki małej iłości zebranych, dysku- 

sja nie mogła rozwinąć się tak, jakby po- 

winną, na esrradkę w celi Konrada wcho- 

dzili tylko literaci, rikt z t. zw, publiczności 

rie zabrał głosu, by rzecz oświetlić ze swe- 
Najciekawszą cechą 

a jednocześnie  naj- 

  

   go punktu widzenia. 
wczorajszej” dyskusji, " 

wvžszyin dowodem uznania dła autorki by- 

ło fo, że się o jej bohaterach mówiło, jak 

o ludziach żywych, którzy naprawdę tu oto, 

niedawno, na oczach wszystkich, przeżyli 
także konflikty, popełnili takie występki i 

zbrodnie, Że stów wszystkich tych, ca wczo- 

raj głos zabierali, biło głębokie  przejęci= 

się-dola Ksawerego i Moniki, nieszczęsnego 

Tomasza, Ojca, czy Broni. Spierano się о 

motywy ich postępków, o to, kto kogo, w 

tej całej zawierusze przeżyć, kochał, skrzyw- 

dził, czy nienawidził. Pani Romer szukała 

w nich pierwotnych instynktów, kotłujących 

Się pod cienką powłoką cywilizacji, pan 

Węsławski zarzucał Monice amoralnošė, 

opętanie miłosne, abstradujące zupełnie od 

zarmdni, popełnionej przez. ukochanego, a 

widząca jedną tylko krzywdę — zdradę. Ni- 

żej podpisana broniła przywileju miłości, 

| ktūra zawsze każdą zbrodnię ukochanej oso 

ою wybaczy, bo od tego właśnie jest mi- 

42] NOKEKSHĄZKI: 
W. Lipiński. „Wśród lwowskich  orląt". 

Wojsk, Instytut  Naukowo-Wydawn. Cena 
3.50 zł. Warszawa. 1931. 

Bohaterski gród kresowy, odznaczony 

najwyższą odznaką wojskową, krzyżem „Vir 

 tuft militari* za odparcie najazdu ukraińskie- 
go, znalazł już kilku dziejopisarzy: tych czy* 

"nów, Wśród nich na pierwszy plan wybija 
się wydana przed 3 laty, głośna praca dr. 
/W. Łipińskiego p. t. „Wśród lwowskich or- 
ląt'. Doczekała się ona obecnie 2-go wyda- 
ia, co świadczy z jednej strony o wielkiem 
zainteresowaniu się społeczeństwa najnow- 
szą historją tego miasta, z drugiej mówi o 
wielkich zaletach samej książki. Treść jej 
stanowi przebieg walk stoczonych w r. 1918 
Ai z Ukraińcami od samego ich początku 

  

     

  

    
  

    

S4/hvóli. przybycia odsieczy: i uwolnienia 
sta. Autor pracy brał w walkach: udział, 

znajdując się początkowo na najważniej- 
Szym I odcinku por. Monda pod Cytadela, 
a następnie ż 5 p. p. Leg. па wszystkich in- 
tych odcinkach. Dzięki temu wiele widział 

't przeżył, a zatem przedstawił w swoim pa- 
miętniku nietylko ważniejsze wypadki bojc- 
we, ale i uwydatnił dokładnie nastroje lud- 
ności i warunki, w jakich się znajdowała. 
Pamiętnik ten zostawia po przeczytaniu go 
niezwykle siine wrażenie, gdyż pisany był 

z io na Žinįi walk, wśród powszech- 
vego entuzjazmu 
<zynów lwowskich. ię & 

Ta bezpośredniość przeżyć i styczność Z 
Lwowa sprawia, że książka chwyta 

2а serce każdego Polaka. lęzyk jej żywy 
bardzo, barwny i o wielkich wałorach lite- 
tackich. Obrona Lwowa jako ogniwo walk 
© wyzwolenie Polski, znałazła w tej pracy 
żywy pomnik wielkości ducha, który silniż 
brzemawiać będzie do przyszłych pokoleń. 

Książka ozdobiona 13-tu fctograijami w 
e. 

_ KSIĄŻKI O SAMOCHODZIE 
Inż. Eugenjusz Porębski. „Nowoczesne 

naprawy samochodów, Warszawa, 
1931. Wyd, Instytutu szerzenia praktycznej 
Wiedzy przemysłowej. Cena zł. 15. Książkę 

tę, niezmiernie aktuałną dla naszych auto- 
mobilistów i warsztatowców, muszą poznać   Wszyscy Zarówno posiadacze samochodów, 

BE emma Dzieło inż, E 
go wyjaśnia nam, dlaczego rapra- 

Wa samochodów kosztuje tak drogo i jak 
Można wydatki na tę: rubrykę zmniejszyć. 

anie nowych metod naprawy, użycie 
właściwych narzedzi — z jednej strony cb- 
Miżą koszty robocizny, — z, drugiej podnosi 

kość wykonanej naprawy. Te metody są 
łuż w Polsce niektórym warsztatom znane, 

śc jednak pracuje wadliwie, a za- 
lem kosztownie. Właściciel samochodu. mu- 

poznać te metody, musi orjentować się w 
naprawy, inaczej pada ofiarą ogól 

Rej nieświadomości środków. Książka dużej 
tbjętości (338 str. tekstu z 250  rvcinami) 
hapisana przystępnie dla szerokich rzesz rze- 
Mieślniczych i zawędowych, jest zarazem 
Podręcznikiem kursewym dla gruntownego 

Luc x: Kapidii j jan Kapitalniak. — Zasądy działania i 
grsługi samochodu. 235 rys, 317 str. Wy- 
'wnictwo, M Arcta w 1931. 

brosz 8,80, w opr. 11 
"Silnik, karburator, instałacja elektryczna, 

przenośny, mechanizm kiefowni“ 
› hamulce, zawieszenie, uszkodzenia, wy- 

ywanie uszkodzen, jak prowadzić samo- 
2 to znik, zawierający: zwię- 

wych i obsługi samochodu 
Część ł teoretyczna podręcznika zawiera 

'wowe wiadomości o silniku i mecha- 
В па samochodzie. Szczególniej Ob- 

zemnie autor zajmuje się karburacją i insta- 
  

„podaje zasady obsługi samochodu, naj- 
"£Ściej spotykane uszkodzenia, i гу- Nagie | utowamie *nia, ich wykry: 

Systematyczne ujęcie przedmiotu szcze- 
zyj zasługuje na podkreślenie, jeżeli 
oazy że większość początkujących auto- 

3 Ёь!ізіо\ч‚ tak Kierowców -. zawodowych. 
i i amatorów, ma największe trudności z 

| zYkywaniem niedomagań i uszkodzeń, oraz 
3 usuwaniem. ; 

„Książka wydana jest bardzo starannie * 
Drzejrzyście- klisze dobre; format praktycz- - 

I Teisi napisany stylem prostym i zwięz- . 
daje ucz s się możność łatwe e) ąqcym się go 

m zmienia i opanowania przedmiotu, Bar-. 
Ubiczne rysunki mechanizmów i ich części 

Н М są nader zrecznie, uzupelriając zna- 
Z wykład. 
ujęcia przedmiotu i układu podręcznika 

pstkiaę ator' przeznaczył go  przede- 
Fox pów) dla kierowców zawodowych i 

jr w” sportu samochodowego . 
hę; CZEŚĆ rospekt książki wydawni- 

> 

   

  

   

  

  

iw obliczu bohaterskich 

zasad działania silników spalino- . 

elektryczną. © — 
W czešci II praktycznej podręcznika au- 

NIE „ŠRODY“ 
lością. Nie wybaczy tylko zdrady, bo nie 

może! Zapomniano w tem przejęciu o for- 

malnvch walorach sztuki, tę stronę właści- 

wie Hulewicz tylko poruszył i wracał do 
niej kilkakrotnie, z naciskiem. I wszyscy Się 
wkońcu zgodzili na jedno: że właśnie wi- 

czieli najlepszą sztukę ze wszystkich napi- 

sanvch w Polsce w ciągu ubiegłego dzie- 

sięciolecia, Nałkowska sięgnęła w. głąb dusz 

„uazkich i wydobyła z nich na światło dzien- 

ne rzeczy najistotniejsze, a zazwyczaj naj- 

bardziej ukryte, rzeczy, przesłonięte maską 

codziennego kulturalnego bytowania w ucy- 

wilizowanem środowisku czytelnika, lub 

widza: na tem polega sekret wielkich twór- 

ców, by je wydobyć i pokonać tak, jak są 

mrawdziwie. Zakończenie wczorajszej „Sro- 

Ay“ wprowadziło nowy ton, dotychczas nie- 
proktykowany. Przyjechali artyści teatru, 
odtwarzający „Dzień jego powrotu*, by 

opowiedzieć „Środz , jak oni sztukę zro- 

zumieli, dlaczego *ak, a nie inaczej grali 

Ni ina była już późna, środo- 
alcy rozproszyli się pomału, zanim 
dziani goście przybyć zdążyli. Kił- 
pozostałvch osób siadło sobie do- 

koła stołu i rozpoczęła się ogólna rozmowa, 
nez udzielania głosu, bez ceremonjału, obo- 
wiązującego na licznych zebraniach. To był 
niiły i ciekawy moment i, sądzę, że gdyby 
autorka mogła być obecną, sprawiłby jej 
rzetelną przyjemność. Rozmowa, jak przy 
dyskusyjnej części, obracała się wciąż doko- 
ia psychologji bohaterów i motywów ich 
nostepków. 

Ktoś zaczynał mówić, ktoś drugi wpadał 
mu w słowo, jak to się często zdarza w 
przyjacielskiej pogawędce. Najciekawszym 
momentem było oświadczenie p, Eichlerów- 
ny, że aż do próby generalnej uważała, po- 
wierzoną sobie Monikę, za lalkę tekturową, 
ź której nic się nie da wykrzesać. Tę Moni- 
kę, taką żywą, prawdziwą, zbiedzoną, bez- 
radną kobietę, oszołomioną swoją wstająca 
r martwych miłością, wtedy właśnie, kiedy 
cna się czuła, w ramionach Tomasza, za- 
bezpieczoną na zawsze przed tą groźną mi- 
łością do zbrodniarza. Drugim takim mo- 
mentem było oświadczenie p, Wasilewskie- 
go, że im wszystkim ręce opadały, że spra- 
cowali się strasznie, zanim przełamali trud- 
rości języka. A nam, słuchającym z widow- 
ni, ten język właśnie wydawał się taki pro- 
sty, naturalny, codzienny, a jednocześnie 
tak świetnie oddający każde drgnienie du- 

  

   

    

       

    

      

        

poruszających się r cęnie. — Wczo- 
i Środa Skończyła się aż o wpół do 

pierv rzecz w kronikach środowych     
rzadka. Raz jeszcze się potwierdza, że nie 
ilość, lecz jakość stanowi... Co do jakości, 
cczywista publiczności, na zakcńczenie je- 
szcze jedno, miłe dia nas, spostrzeżenie. Ną 
środy coraz liczniej przychodzi młodzież 
uniwersytecka, Ubiegłych lat nie widywaliś- 
n.y jej wcale. To nasza zdobycz i zdobycz 
tardzo cenna. 

A teraz wróćmy trochę wstecz, bo tak 
się jakos złożyło, że arcyciekawa Środa 
nrotesora Srebrnego nie doczekała we wła- 
iciwym czasie swojej wzmianki. . 

Profesor Srebrny mówił o teatrze niemiec 
kim, o eksperymentach Piscatora, o przeży- 
tej już trochę chwale Reinacha i o najnow- 
szych doświadczeniach monterów — reży- 
seruw, polegających na odrzuceniu w 

h tradycyj teatralnych, na przeciwstawie- 
miu się teatralnej złudzie. Tam nietyłko nie 
chodzi o wywołanie w widzu chwilowego 
crocby złudzenia rzeczywistości, lecz od- 
wrotnie, chodzi o to, by widz ani na chwiłę 
nie zapomniał o tem, że jest w teatrze, że 
to co widzi, jest przed nim odegrywane, Te 
pióby są mało popularne, ale dają duże wy- 
nik: artystyczne. Sztuka chadza karkołomne- 
mu drogami. Wspcmnieć tu także należy, 
choć w paru słowach, o Środzie oddanej 
Polskiej Macierzy Szkolnej, Była recytacyj- 
ra, dała słuchaczom dorobek literacki grupy 
wileńskiej za ostatnie miesiące. O jakości 
tego dorobku trudno sądzić  zainteresowa- 
iym, tu stwierdzić tylko mogę, że publicz- 

  

  
   

   
    

„rość przyjęła nas ciepło i serdecznie. Do- 
trze jest pracować w Wilnie i dła Wilna. 

\ W. D. 

XV-LECIE ISTNIENIA 
Ż.T.S.6. „MAKABI ' 
Żydowskie T-wo sportu i gimnastyki 

„Makabi“ w Wilnie, stara, zasłużona placów. 
ka społeczna, obchodzi obecnie uroczyście» 
jubileusz 15-lecia swego istnienia. Każdy in- 
teresujący się bodaj trochę sprawami wy- 
chowania fizycznegc, będzie umiał ocenić 
należycie zasługi tej, bezspornie pożytecz- 
nej placówki, grupującej w szeregach swych 
iicznych sekcyj, całą niemal młodzież ży- 
cowską, Zarząd „Makabi* zdając sobie do- 
Iładnie sprawę z tego, jak ważną rolę gra 
obecnie akcja wychowania fizycznego, zor- 
ganizował ją na szeroką skalą, wciągając do 
niej liczne rzesze od maleńkich, zaledwie 
1—9-letnich dzieci do starszej generacji, We 
wszystkich rodzajach sportu przyjętych w 
Wilnie, mamy  „makabistów* 'i trzeba to 
przyznać we wszystkich zajmują niepośled- 
nie miejsca. 

Program _ uroczystości „jubileuszowych 
iozpoczął się wczoraj pochodem uiicznym 
wszystkich grup gimnastycznych, oraz sek- 
cyj na boisko, gdzie odbywałv się pokazy 
grup gimnastycznych, zawody lekkoatletycz 
ne, zawody kolarskie, siatkówka i mecz pił- 
ki nożnej. 5 

Dziś wszyscy uczestnicy wezmą udział 
w wycieczce do Werek, poczem 0 10-eį na= 
*tąpi otwarcie sezonu wioślarskiego, oraz 
wieczorem akademja we własnym lokalu 
(Nowogródzka 8). ; 

Da ÓW, о 

Ojciec Święty na powodzian wileńskich 
NA RĘCE JE. KS ARCYBISKUPA JAŁBRZYKOWSKIEGO. NADESZŁO 

20 TYSIĘCY LIRÓW 

W dniu wczorajszym Kvrja Metropolitalna w Wilnie otrzymała przekaz 
z Citta del Va:icano 22 tysięcy lirów. Sumę tą przesłał Ojciec Swięty na rę- 
cc Arcybiskupa Metrovolity Romualda Jałbrzykowskiego dla powodzian wi- 
leńskich, Arcybiskup Jažbrzykowski przekazał 
imitetowi Pomocy Ofiarom Powodzi. 

te pieniądze Wileńskiemu Ko- 

Wiadomość o hojnym darze Stolicy Apostolskiej lotem błyskawicy roz- 
biegła się po mieście, wywołując zrozumiały odruch uczucia wdzięczności dla 
Ojca Świętego, który okazał zrozumiały odruch uczucia wdzięczności dla 
setek rodzin poszkodowanych przez katastrofę. 

Przyczyna katastrofy pod Bezdanami 
CO WYKAZAŁO ŚLEDZTWO POLICYJNE 

Policja prowadząca dochodzenie w sprawie wypadku kolejowego na stacji Bezda- 

ry zbadała dokładnie okoliczności, towarzyszące katastrofie, Władze policyjne doszły: do 

r zekonania, że w żadnym wypadku nie miał :niejsce zamach, a katastrofa 

wskutek usterek w Służbie kolejowej. 

nastąpiła 

Ustalcno, że sztanga, łącząca dwie równoległe iglice, była pozbawiona łączności 

z igilicą szyny przyległej. 
Śruba z gniazda strzałki wypaała bezwzględnie sama, gdy ją w pobliżu odnaleziono 

rie miała na sobie ażdnych śladów odkręcania, a była pokryta dużą warstwa kurzu i 

«twór szpiinta był bardzo zanieczyszczony. 

Policja ustaliła pozatem cały szereg inaych braków technicznych, co przy jednocze 
stem stwierdzeniu, że pociąg mijał »wrotnicę z szybkością 60 klim, na godzinę wskazuje 

że katastrofa nie została spowodowana zbrodniczą ręką. 

W chwili obecnej zgrornadzone materjały pozwalają na wskazanie winowajców ka- 
tsstrofy wśród służby kolejowej w Rezdanach, Krążą pogłoski, że będa oni aresztowani. 

Zatopione przy ul. Zygmuntowskiej auto 
USZKODZIŁO KABEL PRĄDU STAŁEGO 

Zatopione podczas mycia na ul. Zygmuńtowskiej auto ciężarowe osu- 
wając się na dno, zaczepiło u kabie pradu stałego i uszkodziło je. Spowo- 
dowało to przerwę w dostarrzani« prądu stałego, obsługując ego cały szereg 
zakładów w śródmieściu, 

Wieczorem dopływ prądu do niasta wznowiono przy pomocy zapaso- 
wego kabla. 

Ciężarówka znajduie się nadal na dnie i czynione są próby jej wydoby- 
c'a z 4 mir. głębi. 

  

KRONIKA 

Ziel. Św. 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

GROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
r dnis 22. V, 31 r. 

Ciścierie średnie w mm, 762 

Temperatura średnie -l- 19 

Temperstara najwyżsi: -|- 25 
Temperatūra najniższa -|- 14 

Opad w mw. 4,2 

Wiatr: poludaiowo-wschodni | 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pogodnie, potem deszcz 

: KOŚCIELNA 
— Wyjazd j. E. ks. Biskupa. J. E. biskup 

Kazimierz-Mikołaj Michalkiewicz, w dniu 

dzisiejszym wyjechał do Święcian na Deka- 

nalny Kongres Eucharystyczny, a następnie 

na wizytację kanoniczną kościołów: Rotnica, 

Kabele, Marcinkańce, Orany, Olkieniki, Ko- 

leśniki, Rudnia, Dubicze, Nacza, Pielasa, Ra- 

duń, Wołdociszki, Ejszyszki. 

URZĘDOWA 
-- Redukcja wydatków, Min, Spraw 

Wewn. nadesłało okólnik, w którym zwraca 
uwagę na konieczność ograniczenia wydat- 
ków osobowych w przedsiębiorstwach i za- 
kladach komunalnych, oraz innych ubocz- 
rych świadczeń i dodatków, jako też wy- 
datków rzeczowych, w _— przedstawionych 
preliminarzach budżetowych. 

MIEJSKA 

— Przemysł tartaczany ruszył, Prze- 
mysł tartaczany Wileńszczyzny znałazł się 
w takich warunkach materjalnych, że prawie 
wszystkie tartaki przestały pracować. Obec- 
nie dowiadujemy się, że jeden z tartaków, a 
mianowicie tartak Świrskiego przy ul, Fa- 
hrycznej wznowił pracę, Dwudziestu bezro- 
botnych znalazło pracę. 

— huta szkiana ruszyła. 
Wczoraj zakończony został trwający od dłuż 
szego czasu strejk robotników kalwaryjskiej 
huty szkłanej. Robotnicy uzyskali 18 proc. | 
podwyżkę, natomiast żądanie ich, wypłace- 
mia różnicy za czas od 1-III — 18 b.m. niż 
zostało uwzględnione. 

* WOJSKOWA. . 
— Warunki przyjęcia do Szkoły Pod- 
ZA Piechoty w Ostrowi „Mazowiec- 

kiem. Na skutek iicznych z; ń o warun- 
ki przyjęcia do Szkoły Podchorążych Pie- 
choty podajemy nast. wyjaśnienia: | 

Każdy. kto chciałby zostać oficerem za- 

'/ niniejszem podaje do wiadomości 

Dziś rozpoczną się zawody konne 
Przypominamy, 

zawody konne zorganizowane 

po przerwie obiadowei o gocz, Ż 
kurs otwarcia » nagrodę honorową, 
kurs oficerski m. Wilna o nagr. p. 
oraz konkurs dla Pań o nagr. honori 

Program poniedziałkowy przewiduje: konkurs z. 
ową p. wojewody Kirtiklisa 

$ honorowe 
mr. © nagrody honorowe i pieniężne. 

Red. „Słowa 
Prezydenta Folejewskiego i nagr. pieniężne 

i nagr. pieniężne, konkurs i 
” koskióa k Bei ale do a Daan | 

  

že dziš zma = na torze w Pośpieszce wiosenne 
god egi urf - Klubu w Wilnie. 

Bogaty program dzisiejszego śle rozpocznie się o godz. 9 rano poczem 
dalszy ciag. Przewidziany jest kon 

nagrody pieniężne, Kon 

wileńskiej o па е 
na- 

Country na przestrzeni 4800 

Mord w majątku Głębokie 
Nocy wczorajszej w majątku Głębokie dokonano morderstwa 64 letniej mieszkanki 

iego majątku Andy Borówko, 
: Prawdopodobnie została ona uduszona podczas Snu, Znaleziono ją rano z ręcz- 

tikiem na szyi martwą. Mieszknie staruszki było splądrowane, co wskazuje że mordu 
dokonano w celach rabunkowych. Borówko uważana była w okolicy za osobę zamożną. 

Zarządzony szybko piścig zdołał jak się zdaje wpaść na ślad mordercy. 
Mianowicie policja ujęła pewnego osobnika, przy którym znaleziono 200 rub. w 

z'ocie. Pochodzenie tych pieniędzy zatrzyniany „cie może wyjaśnić. | 

Niezwykły wypadek 
(OŃ NAPADŁ NA DZIECKO. 

3 Niezwykly wypadek zdarzył się we wsi Olchowce pow. baranowickiegó, Miano- 
wicie koń jednego z chłopów napadł na przechodzącą 10-letnią Aleksandrę Filipczykównę } 

i chwyciwszy ją *ębami za włosy począł rzucać o ziemię, a następnie, gdy na rozpaczli- 
"zy krzyk dziewczyny росгеЧ nadbiegać mieszkańcy wsi, rozszałałe zwierzę . uniosło 
nieszczęśliwą na, pole i tam porzuciło. 

Ciężko pokaleczoną Filipczykównę odwieziono do szpitala.   

wodawyn: piechoty, artvlerji, kawalerji, lot- 
nietw lub inžynierji, winien wnieść podanie 
do dnia 15 sierpnia b. r. do Szkoły Podcho- 

ch Fiechoty w Ostrowi Mazowieckiej, 
gdzie odbędzie się pierwszy rok nauki współ 
nej cła tych wszvstkich rodzajów broni. 

Nauka i utrzymanie bezpłatne. 

Do podania należy dołączyć: 

1) Metrykę urodzenia w oryginale lub 
zaleganizowanym odpisie, 

2, Świadectwo dojrzałości w oryginale, 
lub zalegalizowanym odpisie. 

3) Własnoręcznie napisany życiorys 
doxładnym adresem. 

4) Dwie fotografje z własnoręcznym pod 
risem. 

5y Zezwolenie rodziców lub opiekunów 
dia niepełnoletnich,  zalegalizowane notar- 
jalnie lab policyjnie. 

6) Świadectwo. zdolności fizycznej do 
służby wojskowej wystawione przez lekarza 
woiskowego, rządowego lub samorządowe- 
go. 

7) Świadectwo 
przerwa. w. nauce, 

8) Zaświadczenie PKU o stosunku do 
służby wojskowej , © ile kandydat jest w 
wieku poborowym. 

9» Świadectwo obywatelstwa polskiego. 
19) Zaświadczenie o ewentualnie odby- 

tyca kursach lub cbozach przysposobienia 
wojskowego. : 

Wiek kandydatów od 17 do 22 lat. Kan- 
dydari do Szkoły będą wezwani na koszt 
własńv da Ostrowi Mazowieckiej między + 

   

  

z 

morainości, o ile. była 

a 15 września na badanie lekarskie i egza= 
mn koakursowy z historji i geografji Pol- 
ski, ma:ematyki oraz fizyki w zakresie szko 
ły średniej. й : 

— Zarząd Sekcji Szkolnej Rodziny Woj- 
skowej ogłasza, iż z dniem 20 maja r. b. 
rozpoczyna się przyjmowanie zapisów do 
szkół i przedszkoli. Dd dnia 1 września r. 
t. uruchomione będą 3 oddziały szkoły 
powszechnej przy ul, Mickiewicza 13, 2 od- 
cziały szkoły powszechnej i przedszkole w. 
koszarach I Brygady oraz przedszkole му 
koszarach Saperów, Arsenalska 5. 

Bliższe informacje w Sekretarjacie Rodzi- 
ny WORRY Mickiewicza 13, od godz. 
10 212, 

AKADEMICKA 
— Wielka przedswiąteczna zabawa w 

Ognisku Akademickiem, Dnia 23 maja rb. w 
Salonach Ogniska Akademickiego (ul. Wiel- 
ka 24) odbędzie się zabawa taneczna. Po- 
czątek o godz 9 wiecz, Do tańca przygry- 
wać będzie pierwszorzędna orkiestra bufet na 
miejscu obficie zaopatrzony. Wejście wyłącz 
nie za okazaniem legitamcji . akademickiej 
lub karty wstępu. 

„ Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Brat 
1ia Pomoc Polskiej Młodzieży Akadem USB 

i, iż z dniem 
19 maja rb, unieważnił wszystkie honorowa 
karty wstępu. 

— Społeczne biuro pośrednictwa y 
krzy Bratniej Pomocy Polskiej Miodzieży 
Akademickiej USB (ul. Wielka 24) niniej- 
szem podaje do ogólnej wiadomości, że po- 
ieca szereg wykwalifikowanych i sumien- 
rych pracowników, jak biuralistów, korepe- 
tytorów i t.p. Zgłoszenia przyjmuje sie co- 

  

"dziennie godz. ! — 3 pp. i 7 — 9 wieczór. 

_ RÓŻNE. 
-- Sprostowanie, Do szpalty pierwszej 

odcinka wczorajszego p. W.  Piotrowicza 
"p. t. „O tendencji w sztuce" wkradły się 
bledy korekty, które: należy sprostować: 
zdamie drugie od czątku, niepotrzebnie 
zostało podzielone kropką na dwa zdania, 
craz jednocześnie opuszczone w tem zda- 
riu po wyrazie „teńdencji* słowa „rozwa- 

żanej tu* w charakterze funkcji społecznej 
it d. W wierszu 18 tejże szpalty ma być: 
swobodna, nieograniczona — bez а na 
końcu. - | ) 

— Kontiskata ksiąžki Trockiego, Z pole- 
cenia władz administracvjnych nałożono a- 

reszt na nakład książki Trockiego Lwa p.t. 
„Historja rewolucji Rosyjskiej”, która _ nie- 
dawno ukazała się na półkach księgarskich. 
‚ —Z „Sokoła* w dniu 23 maja rb. od- 
będzie się sobótka taneczna poprzedzona 
popularnym koncertem . Towarz. mandolii- 
nistów „Kaskada” oraz solowemi popisami 
znanych „sił artystycznych, | 

. TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś o 

godz 8 m. 30 wiecz, pełna siły tragicznej 
nastrojowa sztuka Z. Nałkowskiej p. t 

„Dzień jego pow'ctu*. Mistrzowska .' kon- 
* 

strukcja sztuki, wažnošč poruszanych zagad | 
nień, oraz świetna interpretacja sceniczna 

'Aneta Rejzer-Kapłan, w otoczeniu . 
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PHOSPARATINE 
FALIERES | 

Stynna i nieporównana mączka odżywcza , której miljony dzieci 
zawdzięczają swoje zdrowie i silę, ufatwia ząbkowanie i wzmacnia kości 

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

O 'а dzie Do nabycie wszędzie 

| AULAGNIER,ASNIERES-PARIS 
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Uroczysta promocja na uniwersytecie 
Stefana 

22 bieżącego miesiąca w Sali Ko- 
lumnowej Uniwersytetu Stefana Bato- 
iego odbyła się uroczysta promocja: 
udzielenia dyplomu honoris causa Lu- 
dwikowi Szadeczky'emu, profesorowi 
Uniwersytetu w Seged, oraz wręcze- 
nia dypłomu honoris causa Uniwersyte 
iu segedzkiego prof. Marjanowi Zdzie- 
chowskiemu. jako delegacja Uniwersy 
ietu segedzkiego przybyli profesoro- 
wie tego uniwersytetu dr. lwany zna- 
ny prawnik i prof. Kogutkiewicz, pro- 
*esor geografji i zasłużony badacz w 
tej dziedzinie. Uroczystość odbyła się 
ze wspaniałym ceremonjałem w Sali 
Kolumnowej. Na uroczystość przybył 
cały senat Uniwersytetu w togach i 
wyborowa publiczność. Otworzył uro 
czystość Rektor Uniwersytetu Stefana 
Batorego dr. A. Januszkiewicz. Na- 
stępnie przemawialj. jako przedstawi- 
ciele Uniwersytetu Stefana, Batorego 
prorektor Ks. C. Falkowski, dziekan ia 
kultetu humanistycznego dr. Stetan 
Glixelli oraz b. rektor M. Zdziechow- 
ski. Prof. Kogutkiewicz i prof. Iwany 
przemawiali jako delegaci Uniwersyte- 
tu w Seged. ' 

Atmosfera byłą podniosła. Uroczy- 
stość była objawem szczerej sympatji 
lączącej dwa narody. Nuta tej sympa- 
iii dźwięczała we wszystkich przemó- 
wieniach. Rektor Aleksander  janusz- 
kiewicz swem przemówieniem wytwo 
szył podniosły nastrój, który utrzymy- 
wał się w ciągu całej / uroczystośŚCi. 
Mówił o sympatji łączącej naród pel- 
ski z węgierskim, wspominał o trady- 
cjach Batorego. Prorektor prof. Falko- 
wskj wspominał о uroczystościach ju- 
hileuszu Uniwersytetu Steiana Batore- 
go i o udziale delegacji węgierskiej w 
obchodach / jubileuszowych, która 
wszędzie w Wilnie wywoływała żywio 
łowy entuzjazm. Wspomniał o darze 
otrzymanym . przez Uniw.  Wileń- 
ski od Uniwersytetu w Seged a miano 
wicie o 1000 prac profesorów i słu- 
chaczy tego uniwersytetu z pięknemi 
cx libris'ami. Tradycje Batorego będąc 
godłem Uniwersytetu Wileńskiego ła- 
czą dwa narody. W Wilnie został wy- 
dany przez Batorego dyplom dla Kole- 

zdcbyły w najnowszej sztuce 
ogromne powodzenie. | 4 

Zarówno reżyser P. Wasilewski, jak i 
wykonawcy  (Eichlerówna,  Szurszewska, 
Kreczmar, Łubiakowski i Wasilewski) świę- 
cą prawdziwy triumf artystyczny. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Teatr Miejski w „Lut.i* Dziś o godz. 

6 m. 30 wiecz. arcywesola, pełna nieoczeki- 
wanych sytuacyj komedja „Córka i pięciu 
ojców* Somogyi* a, Nowość ta odniosła w 
Wilnie prawdziwy triunif dzięki wesołej 
treści, pełnej temperamentu  reżyserji dyr, 
Zelwerowicza, oraz doskonałenii wykonaniu 
aktorskiemu. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

-— Dzisiejszy wy: zespołu Anety Rej- 
zer-Kapłan w  ogzudzie / Bernardyńskim. 
Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. wystąpi w Te- 
atrze Bernardyńskim — makomta BEE 

50-ciu 

Z, Nałkowskiej 

    

czenic. Bogaty progran: apowiada | 
szereg oryginalnych, nowych produxcyj ta- 
recznych. ‚ : ' 

Ceny miejsc na to niezwykle piękne *wi- 
dowisko znacznie zniżone: dorośli 40 gr., 
dzieci 20 gr. Miejsca siedzące przed estradą 
100 zł. EE # 

— Przedstawenie орегсме na obozy i 
" "kolonje harcerskie w „Lutni". Zapowiedzia 
ne na wtorek 2 czerwca o godz 8 m 30 w. 
przedstawienie operowe na obozy 1 kotonja 
harcerskie wywołało już żywe zainteresowa- 
rie w muzykalnych sferach publiczności wi- 
tenskiej. ю * 

ы Całość zapowiada się wysoce artystycz- 
nie, Słowo wstępne wygłosi dvr. Józefowicz. 
Następnie odegrane będą: fragment z opery 
Czajkowskiego „Dama pikowa”, oraz uro- 
cza, pełną wdzięku komedja muzyczna Wi- 
ktora Massć:  „Zaślubiny Žanetty“. Oba 
utwory zostaną wykonane przez uczenice * 
uczniów prywatnej klasy śpiewu p. W. To- 
czyłowskiej, z gościnnym udziałem p. W. 
Bukowskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
kino miejskie — Tajemnica Hotelu. 
— Helios — Za oceanem 
Hollywood — Z rozkazu księżniczki. 
Casino — Lokomotywa nr, 2329. 
Stylowy — Trzęsawisko życia. 
Pan —- Kobieta która zdradza męża. 

  

"Afera wekslowa 
handlarza lzaaka Kowarskiego, który naraził na Wczoraj aresztowano w Wilniz 

cały » ę 
wsi Kruki, gm. miorskiej, podczas od- 

ucze 

Batorego 
gjum w Kołoszwarze z którego potem г 
powstał Uniwersytet koloszwarski, wy 
dalony z kraju przez nieszczęśliwe wy ' 
padki, a którego działalność kontynu- 
„je Uniwersytet węgierski w Seged. 

Prof. Glixelli wspominał o przyję- 
ciach jakie doznała delegacja Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego w Budapesz-. 
cie iw Seged. Wspominał o nauko- 
wych zasługach prof. Ludwika Sza- - 
deczky'ego, którego prace z zakresu hi 
storji Batorego znalazły wielkie uzna-. . 
r.ię w polskich czasopismach naukowo- 
nistorycznych. Prof. Kogutkiewicz po- 
równywał losy Uniwersytetu Wileń- 
skiego z losami Uniwersytetu w Kolo- 
szwarze, jak Uniwersytet Wileński w 
ciągu długiego czasu nie mógł funkcjo 
nówać tak Uniwersytet węgierski w 
Koloszware został usunięty przez wro-' 
gą siłę lecz znalazł przytułek w Seged., 
Uniwersytet w Seged kontynuuje da- 
wne tradycje uniwersytetu w Kolosz- 
warze, bada historję i stosunki Sie- 
omiogrodu. Pomny na tradycję Batore | 
go zadziergnął związek z Uniwersyte- 
iem Stefana Batorego. Dziś delegacja 
węgierska przybyła dla otrzymania 
dyplomu honoris causa, tego naj 
szego odznaczenia jakie może dać 
wersytet profesorowi Szadeczky'emu, 
1 dla wręczenia dyplomu honoris cause 
zasłużonemu uczonemu polskiemu, zna 
nemu w Polsce i zagranicą prof. Marja | 
nowi Zdziechowskiemu. Dr. prof. Iwa- 
ny wespół z prof. Kogutkiewiczem do- 
konali wspaniałego ceremonjąłu pro- 
owania na dr-a honoris causa prof: 
M. Zdziechowskiego. Profesor Iwany 
podniósł naukowe zasługi proi. Zdzie-. 
chowskiego. " 

Nadawanie doktoratu w-g obrząd- 
ku węgierskiego jest bardzo uroczyste, 
nosj charakter ślubowania. Po.dokona- 
niu ślubowania w 
prof. Marjan Zdziechowski 
dział krótką, pełną głębokich myśli i 
przesiąkniętą uczuciem przyjaźni 
Węgier mowę, w której zacytował sło- 
wa Smolki. „Wasza sprawa jest naszą, 
Sprawą, a nasza sprawa jest waszą 
sprawą”. ; 4 

, 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
— Za pobicie matki. Onegdaj, 

wej w Lidzie w trybie uproszczonym rozpa- 
trzył sprawę Budrewicza AiAK | miesz- 
kańca wsi Budrewicze, gm. Ž'rmur 
który vs jesieni r, ub. w Czasie kłótni, jaka 
wynikła między jego żoną z jego. matką, 
1zucjł się na matkę i pobił ja do krwi. 

Sąd biorąc pod uwagę, że oskarżony 

dla 

* 

w, ` 

п 

Ćziałał w stanie silnego podniecenia, a na- | 
stępnie, darowanie mu winy przez matkę, 
skazał go tylko na jeden miesiąc więzienia. 

— Pożar. We wsi Tusumańce, gm. We- 
rorowskiej wybuchł w zabudowaniach Ja- 

caieą Kazimierza pożar, który strawił do- 
zętnie zabudowania i przeniósł się na- 

stępnie na inne. zabudowania, w, rezultacie 
spłonęło jeszcze jedno gospodarstwo. Stra- 
ty wynoszą kilka tysięcy złotych. ` 

Pożar zlokalizowała miejscowa . ludność, 
—Ciężkie poranienie. We 

  

   

bywającej się zabawy pomięd: lzy 

stnikami wynikła bójka. Wasylko Dy- 

języku łacińskim 
wypowie- 

‘ 

„Okregowy Sąd wileński na sesji wyjazdo- || 
* 

* 

mitr, lat 28, mieszkaniec wsi Kowalew- | 
szczyzna - Duża, gminy miorskiej, | 
wskutek ciężkich obrażeń dotychczas 
nie odzyskał przytomności Malawko Mi 
kołaj. lat 30, mieszkaniec wsi Ostro- | 
wy, gm. miorskiej, wskutek zadanych || 
ran zmarł. O pobicie wyżej wymienio- 
nych są podejrzani: Kozioł Arkadjusz, 
Mucha Antoni i bracia Mifodziej i Ma- + | 
cieį Malawko, wszyscy ze wsi Kowale — 

« wszczyzna - Duża, gm. miorskiej. 
—- Pożar w maj. Czurlany i na te- 

renie pow. wilejskiego. W nocy z- dn. 
19 ra 20 bm. w maj. Czurlanach, gm. . 
wiśniewskiej, pow. Wilejskiego, na 
szkodę p. Krasickiego Edwarda spaliła 
się tbo:a oraz 40 szt. bydła rogatego. 
Straty wyncszą 23451 zł. 
pożarup nieznana. 

» 

Przyczyna . 

  

We wsi Niszki, gm. kościeniewic- . 
kiej pow. wilejskiego, wskutek, wadli 

" wego komina, powstał pożar w domu 
(dalszy ciąg kroniki na str. 4-eį) 

dužė straty kilka hurtowni pobierając na weksle galanterje jako właściciel skl „Ri- 
wal” przy ul. Niemieckiej 2, pocczas gdy faktycznym właścicietem „przókaiębłocsłowa był 
A. Mintow, a Kowarski 
niej żbiegł. 

nych, sięgają one 20 
„Sklep wraz z towarem o„teczętowano, w celu zabezpieczenia: pretensyj poszkodowa 

wystąru za spółki, Mintowa w Wilnie niema ; najprawdopodob- + 

BĘ 

2 

+ 

4



Trzeciaką Jozefa. Ogien przerzucił sie 
na sąsiednie zabudowania, niszcząc 14 
comów, 15 chlewów 11 stodół, 7 spich 
rzy, 6 warzywni, 4 łaźnie. Straty wyv- 
neszą 36.427 zł. 

Wskutek wadliwego komina spa!ił 
„się dom mieszkalny, należący do Grzy 
bowicza Józefa, zam. w folw. Nowy 
Kurzeniec, gm. tejże. Straty wynoszą 
2000 zł. 

—- Utonięcie. W czasie kąpania się 

w jezicrze Nieświeskiem na Nowem-Mieście 

stonął uczeń 1go kursu Państw, Seminarjum 

Naucz. w Nieświeżu Paweł Konkołowicz, 

łat 17, stały m-c. zaśc. Konkolowicze pow. 

Stotpedkiego. Poszukiwania za topielcem 
dotychczas wyniku nie dały. 

— Samobójstwo. M-c osady  Jakrzyce, 

gm. Kleckiej Andrzej Hrybok, lat 65 popel- 

nił samobójstwo przez utopienie się, rzuca- 

jąc się do studni, Jak ustalono, przyczyną 

szmobójstwa była nieuleczalna choroba umy 

słowa. 

— Kradzieże, Grodziewiczowej Annie 

(Bakszta i4) nieznani sprawcy, zapomocą 

obranego klucza skradli bieliznę damską i 
ześcielową ogólnej wartości 500 zł. ||| 

Pod Halą Miejską  Siekierskiej Józefie 

(Marcowa 16) skradziono torebkę z zawar- 

tością 20 zł. Ustalono, że kradzieży tej do- 

konała Piliskin (Krupniczy 1), którą zatrzy 

mano, skradzionej torebki jednak i gotówki 

nie odnaleziono. Ą у 

Z niezamkniętego mieszkania (Połocka 9) 

Dur:kiemu Leonowi skradziono 40 zł. w go 

tówce Ustalono, że kradzieży tej dokonał 

Gubski Jar. (Mostowa 6), którego ze skra 
dzionemi pieniędzmi zatrzymano. 

— Nagły zgon. Podczas pracy przy budo 

wie komunikacji wodnej na rzece Wilji zmarł 

nasle Makowski Józef lat 54 (Bystrycka 15) 
Przyczyna śmierci — krwotok płucny. 

—- Podrzutek. W przedsionku domu nr. 
3 przy ul, Kasztanowej znaleziono podrzutka 

płci żeńskiej w wieku około 1 miesiąca i u- 

lekowano w przytułku Dzieciątka jezus. 

— Strzał podczas sprzecz- 

ki. Pomiędzy Kosarewskim Włodzimierzem 
mieszkańcem 'wsi Ciepło, gm.  postawskiej, 

a Borówko Pawłem, mieszkańcem wsi Łapo 

zie em. tejże, powstała kłótnia, w czasie 

które: Borówko oddał strzał z rewolweru do 

Kosarzewskiego, raniąc go w szyję. Borów- 
ko został zatrzymany. 

— Wpadł pod wagonetkę, Sacewicz Jó- 
zef, mieszkaniec wsi Borówki, gm. woropa- 
jewskiej robotnik przy budowie linji kolejo- 
wej Włoropajewo - Druja, w czasie pracy 
przy wagonetce, zeskoczył z niej w biegu, 
trafiając pod koła, wskutek czego doznał 
ogólnego potłuczenia i stracił palec na  le- 
wej ręce, Stacewicza odwieziono do szpitala 
w» Głębokiem. 

— Dziecko utoneło w sadza- 
wce. W sadzawce, znajdującej się we wsi 
Samowolce, iny  brasławskiej, utonęła 
Szumilowna Józefa, lat 3, pozostawiona bez 
upieki. Zwłoki wydobyto. a 

— Podrzutek w wagonie kolejowym. Na 
stacji Bieniakonie w rannym pociągu z Wil- 
na znaleziono dziecko płci męskiej w wie- 
ku 3-ch tygodni, które wyrodna matka pod- 
rzuciła na stacji w Jaszunach. Niemowlęciem 
zaopiekował się urząd gminy rw. Bieniako- 
niach. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 23 MAJA, 

11,58: Czas. 
12,05 — 12,50: Muzyka popularna (pły 

  

  

  

ty) 
13,10: Kom, 1neteor. 

15.25 — 15.30: Program dzienny. 

15.30 — 15,50: „Mala skrzyneczka“ — 
misty dzieci omówi Ciocia Hala. 

15.50 — 16.10: „Brody żydowskie" 
odczyt z Warszawy wygłosi pułk. H. Eile. 

16.10 — 16.40: Koncert z Warszawy. 
16.40 — 17,00: „Michał Faraday— w 

setrą rocznicę indukcji" — odczyt z Kra- 
kowa wygłosi pof. dr, Z. Zakrzewski. 

   

   

  

17,00 —18,00: Nabożeństwo majowe z 
Częstochowy. 

18,00 — 19,00: Audycja i koncert dla 
młodzieży z Warszawy. 

13,00 — 19,15: Kom. Wit, Tow. Org. i 
Kół. Roln. 

19,15 — 19.30: Ciocia Albinowa mów:! 
19,30 — 19,40: Program na niedzielę i 

rozmaitości, 
19,40 — 19,55:: Pras, dziennik radj. z 

Warszawy. 
20.00 — 20.30: Apel kadetów ze Lwo- 

wa. 
20.30 — 22: Transm. koncertu z Rady 

Miejskiej z Warszawy. 
23 — 22.15: „Na widnokręgu z War- 

szawy. 
ю 22,30, — 2200: „Na widnokręgu" 

Wa'szawy., 
22,15 — 22,35: Koncert chopinowski z 

Warszawy. 
22,50 — 24.00: Kom. i muzyka tan, 

Warszawy. 

z 

z 

SAN NTT RS TT STS PLI O K I T TIT KITOS IE 
KAZIMIERZ LECZYCKI 

„BWUBZIESTY 
(powieść) 

Prawa przedruku | przekładu zastrzeżone. 

Nie, to niebezpieczne! Jeżeli się na 
wet nie zgorszy w swojej męskiej 
cnotce — może odczuć niesmak, żal, 
że tak prozaicznie skróciła i uprości- 
ła najczarowniejszy okres życia, w któ 
1ym słowik śpiewa dla samiczki. Mo- 
że nawet obudzić podejrzenia. Powie- 
dział przecież kiadyś, że wojna iest 
grobem dla mężczyzn a parowaniem 
dla kobiet. 

Próbowała odtworzyć sylwetkę Ro- 
maża i znaleźć w niej coś, z czemby 
można było nawiązać kontakt. Ale im 
baruziej go sobie przypominała, tem- 
bardziej rozumiała całą niemożliwość 
wynurzeń. Stał przed nią ze swoim 
wiecznie sarkastycznym uśmieszkiem, 
Gdbierającym całe zaufanie, jakie bu- 
dziły piękne, marzycielskie oczy, nie 
pasując zupełnie do energicznych, 
ostrych rysów twarzy. Z tym samym 
uśmieszkiem będzie czytał jej list! Nie, 
nie, to niemożliwe! 

4 kiedy wreszcie przyszedł list, 
okazało się, że byłoby lepiej, gdyby 
+0 „Wogóle nie było”. Nadszedł zwy- 
kły, banałny, zagryzmolonv  arkusik 
papieru od przeciętnego turysty do 
przeciętnej pani... trochę wiadomości, 

„«ilka zapytań, parę wrażeń, nieco cen! 

11 
‚ № końcu lipca niebezpieczeństwo 

nie zagrażało jeszcze siedzibie Łe- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

  

LETNI ROZK 
Dyrekcja Okręgowa Kolei 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 rr. Przyjazd 

pociągu g. m. Z: 

5 45 Królewszczyzny 
6 45 Warszawy (dw. wil) 

    

Miesz. 452 6 50 Molodeczna 
Osob. 526 > 2507 
Osob. '726 7 20 Dukszt, 
Posp. 707 8 (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 
Osab. 412 16 20 Mołodeczna, 
Miesz. 17 10 Królewszczyzny 
Osob. 711 18 15 Warszawy (dw. wil.) 
Ossb, 334 20 10 Bieniakeń 
Osot. 124 20 25 Nowo-Święcian 
sob. 432 22 30 Mołodeczna 
Oscb. 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 
śwłęteczne. 

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

Do czasu wywieszenia na stacjach no- 

KŁ UW V 

ŁAD JAZDY 
15 maja 1931 roku, niżej podane pociągi 
Gd wskazanej daty będą przychodziły i od- 

chodziły dc i z Wilna , jak następuje: 

B) Odlazd z Wilna. 

Rodzaj i mi. Odjazd, 

pociągu g. m. Do: 

Usob. 311 7 00 Luninca (Zdołbuno- 
= wa 
Osob. 215 8 20 Turmont (Zemgale) 
Osot. 712 8 55 Warszawy (dw. wil) 
Osob. 411 9 25 Mołodeczna 
Osob. 331 10 00 Jaszun 
Osob. 723 19 05 Nowo-Święcian 
Miesz, 551 11 55 Królewszczyzny 
Osob. 333 14 20 Bieniakon 
Osob. 725 15 50 Dukszt 
Osob. 321 15 35 Lidy 
Osob. 431 16 00 Mołodeczna 
Osob. 736 17 20 Suwałk 
Osob, 711 18 35 Turmont (Zemgale) 
Osob. 827 18 45 Warszawy (dw. 

wsch) przez 
Lidę i Siedlce 

Oseb. 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 3 

wych rozkładów jazdy (ściennych afiszów) 
bliższych informacyj Oo rozkładzie jazdy pe- 
ciągów ruchu pasażerskiego od 15 maja 
1931 r. udzielają 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 

50 Kró!łewszczyzny 

  

WY КА2 
żołnierzy armji polskiej poległych w latach 1916 -- 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 

CMENTARZ WOJENNY W M, 

1) st. szer. 31 b. str, gran. Józef Wenek 
2) szer, 86 pp. Lasko Bolesław, 3) szer, 77 
pp. Klimowicz Józef 4) szer. 5 pp. Gąsior. 
Jau, 5) szer, 9 p. strz. Rusinek Tomasz, 
6) 21 pp Ciastkowski Franciszek, 7) szpital 
pol. nr. 15 Okuński Marcin, 8) 2 pap, Sosin 
Franciszek, 9) 3 pp. leg. Werenczuk Andrzej 
10) komp. pion. Jurgielewicz Ignacy, 11) 
1 pp. leg. Domagalski Franciszek, 12) lidzki 
pp. Cierenkiewicz Władysław, 13) 2 pp Jeg. 
Kapłun Antoni, 14) 1 pp leg, Taraszkiewicz 
Józef 15) 2 pp leg. Gawroński Franciszek, 
16) kapral Łyszczak Bronisław, 17) ppor, 
1 pp leg. Wierdak Kazimierz, 18) 1 kon, bat,, 
Jakubiak Michał, 19) sanit. Szpit. pol, 15 
Samorajczyk józef, 20) 4 pp leg. Szlufik 
Antoni, 21) 5 pp leg, Stasiak Jozef, 22) 1 
pp leg. Kojałowicz Wiktor, 23) 1 p. Suwal 
ski Ruszkowski Józef, 24) Żand, pol, Pale 
wicz Jozef, 25) 24 p, p. Urbaniak Piotr, 76. 
komp. telegr. Janiszewski Antoni. 27) od- 
dział sztab. Edmann Józef, 28) Szpital pol. 
13 Myszkowski Zygmunt, 29) 14 kompanja 
Włodarski Leon, 30) OE 1 komp 
kol. zapas. Bładyko Piotr. 31) Urząd, gosp. 
Malewski Zdzisław, 32) 1 pap. Grabowski 
Stanisław, 33) komp. białost. Świątek  Jó- 
zef, 34) Lidzki pułk  Rzepliński  Franci- 
szek, 35) 1 pap. Pońgowski Władysław: 
36) Kompanja prowiant, Aszyjczyk Jan, 
37) Szpital zapasowy Szuniewicz Jan, 38) 
1 szpit, zap. Słubik Jan, 59) Baon fidzki 
Szałkowski Czesław, 40) i pap. Filipowski 
Władysław, 41) 12 p. 5 W. P, Michalak 
M. 42) 8. dyw. Tabor. Górczak Wacław, 
43) szereg. 77 p.p. Maiwiak Grzegorz, 44) 
szereg, 86 p. p. Josorowski, 45) kapral 19 
pap. Szymaniec Bernard, 46)) szer. lidz. 
Baonu Kowalski Franciszek, 47) komp. Park. 
DEL Zdziechowski Stanisław, 48) 1 pap. 
Tamczak Władysław, 49) Lidzki pp. Bie- 
rzyński Władysław, 50) lidzki p.p. Cieśla 
Tomasz, 41) 1 pap Nowaczek Aleksander 
52) 36 pułk piech. Żukowski Wacław, 53) 
lidzki pułk Korpusiak Antoni, 54) 1 pap. Len 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
Ofiary 

Bank Cukrownictwa S-ka Akc. w 
Poznaniu, skłąd cukru w Wilnie zł. 
1616.50, jako równowartość 1000 kg. 
cukru (według cen składu) na powo- 
dzian. 

Koło Wileńskiego Stowarzyszenia 
Urzędników Monopolu  Tytoniowego 
ra powodzian zł. 50. 

  

skich.. Jednak i wojsko i wygnańcy 
wciąż zawadzali o Jaworów, nie tyle 
6 sam dwór, co o spichlerze i stogi. Z 
pogodnym stoicyzmem, bez wymówek 
i skarg. starsza pani Łęska obserwo- 
wała ruinę pracy Ś.p. męża i swojej 
po raz trzeci, czy czwarty. Nie skar- 
żąc się przed nikim, na mniejsze i 
większe świństwa wyrobu krajowego, 
prowadziła zdecydowaną kontrofenzy- 
wę wiary przeciwko płaczkom i deje- 
tystom. Matka Stacha reprezentowała 
najrząadszy w kraju patrjotyzm  pas- 
sywry, patrjotyzm poddania się pra- 
wii wielkich cyfr. Wojna jest żywio- 
łem, a więc za jej przebieg i fragmen- 
ty, nikt nikogo obwiniać nie może. 
Może właśnie najwłaściwsza rola wo- 
jenna elementu cywilnego polega na 
tem, ażeby jaknajpogodniej znosić 
wojnę. 

Ale klęski, walące się jedna za dru- 
gą, zrobiły wkońcu swoje. Śmierć jed- 
rego z synów, wiadomość z pułku „o 
zaginięciu bez wieści* najukochańsze- 
g9 Stacha, nagła zmiana w usposobie- 
niu córki, jej źle ukrywane cierpienia 
duchowe, zbiegły sie z odezwą Rady 
Obrony Państwa — i poraz „pierwszy 
starsza Pani poczuła lek przed ży- 
ciem. Zachwiała się w niej nagle wia- 
ra w to, czy jest jeszcze potrzebna, 
czy już nie?! 

Nie była politykiem raczej spo- 
tecznicą, jak i córka z lekka inklinacja 
w kierunku liberalnego demokratyzmu 
tPauczanie powszechne, umiarkowana 
ieforma rolna, parlament). Teraz za- 
częła brać więcej na serjo „obrzydliwą 

LIDZIE, POW, LIDZKIEGO 

da Stanisław, 55) 1 szpital zap. Kozik An- 
toni, 56) 1 pap Borkowski Antoni, 57) 1 pap. 
Bielecki Józef, 58) 7 p. Lidzki,  Broždziak 
Władysław, 59) szpital wojskowy w Lidzie 
Kubicki Bolesław, 60) 1 pap Karbowniczek 
Jan, 61) 7 p. lidzki Bielski Bronisław, 62) 7 
p. lidzki Butkiewicz Bo!esław, 63) kapr. zaw. 
Oddz, 2 szt. Gen. MSWojsk Szaposznikow 
Michał, 64) szer. 77 pp. Dublinowski Józef, 
65) st. felcz. med. Motyl Józef, 66) szer. 3 
baonu kol, Słowiński Władysław: 67) szer. 
3 baonu etap. Frankiewicz Teodor, 68) szer, 
13 oddz. lotn. Kieliszewski Franciszek, 69) 
szer, Maślona K., 70) szer. 41 p. Suwalskiego 
Pieluchowski Leonard, 71) siostra Woźnia- 
kówna Marja, 72) Milczar, 73) szer. 6 pp. 
leg.. Rajkowski Józef, 74) piekarz frontowy 
BOE Fornalski Aleks, 75) Urząd Gosp. dyw. 
Mucha Józef, 76) szer. 3 szt. komp. Trawiń- 
ski Franciszek, 77) szer. 29 pp. Miłkowski, 
78) szer. pododz, 2 arm. Siwecki Józef, 79) 
szer. pociągu panc. nr. 12 Zaborowski Sta 
nisław, 80) Polska stac. radjotelegr, Szczot- 
ka Paweł, 81) st. szer. Bryl Stefan, 82) ułan 
20 p. ul. Lizewski Pawel, 883) Pluszczewski 
84) st. szer. 63 kol, sam. Micha!ski Aleksan 
der 85) szer. 22 pp. Nowak Piotr 86) szer, 
23 pp. Walenta Jan, 87) szer. 5 ppleg. Brzo 
zowski Konstanty, 88) kapral 10 pp. Rysiak 
Jan 89) szer. 1 bat. most. Szczepański Ste- 
fan, 90) st. szer. szpit, pol. 33 Maj Jan, 91) 
szer. 31 bat. celn. Paczes Stanisław 92) 
szer. 35 pp. Mazur Andrzej, 93) szer, komp. 
sztab. Il Armji Soszyński Aleksander, 94) 
ułan Szwadr. jazdy ppor, l.esk. Maliszewski 
Michał, 95) kapral Pietrosiak Józef, 96) szer. 
Bat. Mag. Žywn. II Armji Wawrzyniak Je- 
rzy 97) Czerny Antoni, 98) szer. komp. tele 
graf. Gniazdo Szczepan, 99) pionier 3—HI 
komp. kol. Sławiński Władysław, 100) szer. 
23 pp. Błażejewski Wiktor, 101 Rozalski Jan 
102) szer. 3 baon lidzki Pechliūski Wiady- 
sław, 103) szer. Et. MI, 2 Boradziej Woj- 
ciech 104) szer. 35 pp. Syroka Andrzej 105) 
szer. Kol. tabor. Piotrowski Jan, 106) szer. 
Park. Uzbroj. li Amji Weber Roman, 107) 
szpit. Ewak. nr. 2 Lida Skrzyński Jan, 108) 
st. szer. 35 pp. Aychter Edward 109) szer. 
Augustyn Władysław 110) Ładnv Kazimierz 
111) Jaros J., 112) szer. Saraten Ignacy 113) 
sierżant 5 pp leg. Łepkowski Stefan, 114) 
szer. komp. sztab. Il Armji Kadyba Józef, 
115) Wojcik, 116) szer. baonu Et, III Jam- 
roz Franciszek, 117) szer. 22 pp. Kalus Kurt 
118) szer. Bucko Józef, 119) 77 p. Gliszczyń 
ski Dominik, 120 kanonier 19 pap, Zawadz- 
ki Stanisław 121) 3 p. strzel. Kon. Skowroń 
ski Dawid 122) szer, 77 pp. Wojciechowicz 
Józef 123) Korkowski Antoni, 124) szer. 5 
pp.eg. Zaton Stanisław 125) szer. 86 pp. 
Raczkowski Wiktor 126) szer. 77 pp. War- 
czyński Józef, 127) szer. 77 p, Zagerman Au- 
gustyn, 128) Komp. Redz. Reksztyn Tadeusz 
129) szer. 24 komp. sztab. Okoń Marceli 
130) szer. 1 komp. kol, Bładyko Piotr, 131) 
major 2 baonu 60 pp. Wróblewski Józef 
132) kanonier 1 pap. Czerwiński Józef, 

politykę". Spostrzegła bowiem pewnei 
objawy w obu światach — bliskim i 
aalekim, które ją zaczęły niepokoić. 

Lud rosyjski wypędził swoją szlach 
ię, polski kazał jej sobie służyć. Ale 
z emigracji się powraca — nie powra- 
ca się tylko z wojska i administracji. 
Śmierć Jaworowa, zapowiedziana 
przez Radę Obrony Państwa, jako na- 
groda dla najlepszych żołnierzy i ofi- 
cerów armji walczącej, a więc między 
įnnemi i dla 4-ch braci Łęskich — uka 
zała Się może nawet i wcześniej... w 
jej własnych dzieciach. 

Ona i mąż byli jeszcze typowymi 
„Iudźmi ziemi*. Młodzi rwą się już do 
morza, do wojska, do administracji... 
wychowała przecież wzorowo swoich 
chłopców, nie pozwoliła zużyć sił na 
hulanki, wiec w rezultacie mają zadu- 
žo energii na Jaworów. Stach kocha 
wojsko i nigdy go nie porzuci. Drugi 
syn powróci do Ministerstwa. Janko- 
wi roi się lotnictwo! Jadwisia wyjdzie 
zamąż.. może do Lwowa, chociaż 
wspominał coś o stanowisku wojsko- 
wego aftachć. ‚ 

A więc bez względu na to, czy 
odezwa R.O.P. zostanie zrealizowana, 
czy też nie i tak za lat 20 wyrośnie w 
całym powiecie ferma, jako. spadko- 
bierczyni dóbr. Z nieubłaganą, svste- 
matycznością opada przecież  karma- 
zyn Rzeczypospolitej па barki ludu. 
Stary świat, zakonserwowany pod klo- 
szem niewoli, rozpada się i kruszy . 
Inny świat wyrasta tuż obok niej — 
w jej własnych dzieciach. 

Pługi rewolucji szły przez całą Eu- 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

"strebramska 3   

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

TAJEĄŃNECA MOTEL 
Nad program: „Zmiana dam'' komedja w 2 aktach 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek s:ansów od godz. 6-ej. Następny program: „Na ognistym smoku 

Szampańska komedja, W rolach głównych: 
Merna Kennedy i Glenn Tryon. 

  

  

Dźwiękowy 

KINO-TEA1R 

„HELIOS“ 
ul, WILENSKA 38. 

Tel. 926. 

Ulubieniec publiczności. 
ter filma 

Nad program: Dodatki 

„ boha- 
„Parada Miłości* 

w głównej roli kobiecej CALUDETTE COLBERT. 
wszechświatowy Przegląd Dźwiękowy Paramoutu. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Wkrótce: Największy przebój Maurice'a Chevaliera „KAWIARENKA 

Ceny znacznie zniżone. Na i-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozost. seaasy Bala. 60 gr. Parter od 1 zł. 
w przebojowym Maurice Chevalier dźwiękowcu ŻA OCEANEM 

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOD- 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 
Film ten przewyższa nawet „Parade Miłości” 
w rol. gł. bohaterka filmu „Droga do Raju* 

Dziśł Najpiękniejsza kreacja śpiewno-dźwiękowa 

Z ROZKAZU KSIĘŻNICZKI 
Liljana Harvey i Henry Garat 

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

  

KŹWIĘKOWE KIKO 

CGJING 
Dziś! Triumtalny 

przebój dźwiękowy! 

1) Dodatek dźwiękowy „Foxa*, 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

LOKOKOTYVA RR. 23296. 
Potężny dramat. Arcydzieło gry i techniki. W roli głównej Lon Chaney, 
filmie przypłacił życiem. Nad program: 

który udział w tym 
2) Powódź w Wilnie. 

  

  

WIEŁIEA 97. tel. 15-41 Na 1-szy seans ceny zniżone, Dla młod-ieży dezwoione. 

DZIŚ: Nadzwyczajny podwójny program! Wicłki film DO w/g scenarjusza Konrada paca 
1 i Jieiki dramat erotyczny, osnuty na tle ste- "Kiedy kobieta zdradza męża Stylów „rodzimych. 

KINO W rołach głównych: znana artystka EEG, zmarła w Wilnie KAZIMIERA NIEWIA.ROWSKA, 
Р А № M. MODZELEWSKA i ZE w ж 

> zh Wielki dramat sensacyjny, osnuty na 
a 42. : K S i ą Z e w Ś r 6 d С 0 w b 0 V ó W wielkiej fdsśći ferm<raż 

   

W rołach głównych: Króż Cowboyów TOM FYLLER oraz jego urocza partnerka DOROTHY DUMEAR. 
Początek o godz. 3, 

TTT 

ILEKARZ i KOSMETYKA 
DOKTOR 

Hawryłkiewi- „SABINET : 

czowa 
przyjmuje od 11—12i KICI 

od 5—6. Choroby skór- wi i, NO, MICKIEWI- 
ne, leczenie włosów, CZA 8 a. 4. 
kosmetyka lekarska i kobiecą 
operacje kosmetyczne 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 

W. Zdr. Nr. 77. mali, odświeża, asawa 
=——— — jej skazy i braki, Masaz 

Dr twarzy i ciała (panie. 
° : ы Sztaczue opalsnie cery) 

Łukiewicz 
Wypadanie włosów 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

choroby skórne i we- nalnej. 
„neryczne Codziennie od g. 10—5. 

ul. Mickiewicza 44, - W. Z. P. 48, 
m. 20. najbardziej 

  

Ce rę zaniedbaną 

poprawia, pielęgnuje 
DR. 

S. KA PŁAN AE. wady skóry. 
horob, 'abinet . oroby weneryczne Cedi6 

skórne przeprowadzi Kosmetyki 
się na ul. Wileńską 8. Leczniczej 

ZERO” J. Hryniewiczowej. 

Dr.Ginsberg :: WIELKA Ja 18 ms. 
Choroby akėrme, we Przyj.w g. 10-1 i 4-7 

neryczne i moczopłcio- W. Z. P. HA %, 

  

  we. Wlieńska 8 od = 
pa 8. Tel. 
267. o | POSADY J 
Dr. Kenigsberg 
choroby NR wene- Poszukuję 
tyczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, Francuzki 
na lato do dzieci, może 

  

tel. 10-90. 
A: R być polka, znająca do- 
НН brze język francuski, 

UO ZR ZE1OSZ. do adm. Sło- 
wa. 

Akuszerki|———— 
OSOBA umiejąca do- 

AKUSZERKA brze szyć i haftować, 
oraz znająca wszelką 

ŚMIAŁOWSKA pracę domową, poszu- 
eraz Gabinet Koxmety- kuje posady do dzieci, 
czny, usuwa zmarszcz- Inb jako krawcowa na 
ki, piegi, wągry, łupież, lato na wyjazd. Świa. 
brodawki, kurzajki, wy- dectwa 1 referencje po- 

padanie włosów. siada. 

Urodęgec: 

ENEEORWSZOPESZEANE 

ĮLETNISKA 
BO ONTO | 

Letnisko 
z pełnem utrzymaniem 
(5 zł. dziennie) w miej 
scowości suchej i zdro- 
wej, dogodna komuni- 
kacja autobusowa. Do- 
wiedzieć się W. Pohu- 
lanka 9—6 od godz. 
—7 pp. 

"Letnisko 
w Trokach z  całem 
utrzymaniem od 5 zł. 
Troki, Park Miejski, 
była przystań Ligi Mor- 
skiej — Olszewska. 

żwiru. 

SZ dnione nie 

„OFERTA NA 

   

Rower damski Najniższa co do ceny oferta nie obowiązuje Dyrekcji i 
„Vanderer" w b. do- Dyrekcja pozostawia sobie prawo wyboru przedsiębiercy, jak 
brym stanie do sprze- Hrównież pozostawia za sobą prawo wykon: robót sposobem 
dania. Antokol ul, Prze- f gospodarczym. z 
jazd Nr. 20. (Spółdziel- DYREKCJA KOLEI PAŃSTWOWYCH 
nia mieszkaniowa). W WILNIE 

KOTY ©©00006000600006000G6: 

  

   RASOWE 
do sprzedania. Porto- 
wa 14 — 7, w g. 4—6 
wiecz. 

Wyjątkowo 
tanie 

Natychmiast sprzedam 
dom-letnisko w Kolo- 

nji Wileńskiej. 
Bliższe informacje Wil- 
no Mickiewicza 5. Sklep 
W. Borkowski. 

Świeże wody 

Dyrekcja 

  naturalne rim tów tei 
mineralne | | 

otrzymano on 1253. 

Skład apteczny I 
kosmetyczny Prow. 

Wł.Narbuta 
Wilno, Ś-to Jańska 11, 

Tel. 4-72 

  

Ogłoszenie 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogia- 

sza przetarg na roboty naładunkowe w Źwirowni Bezdany w 
ilości około 70.000 m3 żwiru. 

Warunki oddania przedsiębiorstwa można oglądać w Dy- 
rekcji Kolejowej w Wilnie II 
do 13-ej codziennie prócz świąt. 

W ofercie należy wskazać cenę od 1 m3 naladowanego 

Do oferty winny hyś dołączone. 
1) Pokwitowanie Kasy Dyrekcji o wriiesieriu wadjum w 

wysokości 1.000 złotych. 
2) Świadectwo przemysłowe i 
3) pisemna deklaracja że warunki wykonania robót re- 

flektantowi są znane. 
Oferty, nieodpowiadające powyższym wymaganiom, uwzgję- 

Oferty winny być składane w Prezydjum Dyrekcji Ozręgo- 
wej w Wilnie do dnia 30 maja 1931 r. do godz. 12-ej w za- 
pieczętowanych i zalakowanych kopertach z napisem: 

sprzedaje z cięć roku 1830 — 31 
300 m, sześc. kloców tartacznych brzozowych w dłużyczch od 
4 m. wzwyż . średnicy w cienkim końcu od 16 cm wzwyż © zdro 
wych przckrojach, bez zgniłych i ślepych sęków oraz guzó 
oruszczałne zdrowe sęki na całej. długości-oraz- krzyswyiraa. 
cm na I m. b. kloca w partjach wagonowych na st. kolej.- 
Juraciszki, Marcinkańce, Ołkieniki, Jeziory, Mosty, Woropajewo, 
Głębokie, Usza, Jaszuny, Sanowo i innych w. obrębie Dyrekcji. 

Gierty należy nadsyłać do dnia 26 maja 1931 r. z poda- 
"em cer „ warunków technicznych. Oferty nie zawierające wa- 

nicznych oraz cen nie będą brane pod uwagę. 
Juformacyj udziela Wydział Handlowy a 

  

   

Ceny od 30 gr. 

piętro pod nr. 10 od godz. I2-ej 

ROBOTY PRZY NAŁADUNKU 2 

  

Lasów Państwowych 
w Wilnie 

Dyrekcji — tele- 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
w Wilnie, ul, Wiełka 66. 

i) M i 

    

Mickiewicza 46. Mickiewicza 42 m. 

  

  

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

przyrządzane wyłącznie na cukrze, 
Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 50. || Z0rcy. 

SEEEBERZECE RAJ ZASYKTZNA 

sztucznych wód mine- 
ralnych I napojów 
chłodzących 

„E Tromszczyński 
pod kierownictwem współ- 

właściciela prowizora 
Wrześnlowskiego -, go, niemieckiego, piso- 

aleć Domy Ga Aegis WNN AEG 

Dowiedzieč się 
M 

  

Chcesz otrzymać pP- OBWIESZCZENIE 
tel. 7-94 Sprzedaje SIĘ sadę? Musiszukończyć |. : zy i 

as jedna Ba. przy kursy fachowo - kores- RAE pad io Vine S 
nl. Kalwaryjskiej 162. pondencyjne im. prołe- YA Ek M . A 5 DEE 6 

Zakład Dowiedzieć .się: Wileń- sora Sekułowicza, War- FIZY. U. >-S0 Maja 15, Ra zasaczie a 
UPC obwieszcza, iż w dniu 27 maja 1931 r. 
s godzinie 1Otej rano w Wilnie przy ut. W:eł 
kiej 50 odbędzie się sprzedaż z licytacji pa- 
b'cznej majątku ruchomego, nałeżącegs do 
tiumy „Stajngauer', składającego Się z me- 
bli domowych, oszacowanych na sumę 1000 
zł. na zaspokojenie pretensji Uszera Gresma- 
na w. sumie 785 zł, 22 gr, z proc. i koszta- 
mi. 

+ Ska 15, m. 3. szawa Żurawia, 42. Kur- 
sy wyuczają listownie: 
buhalterji/rachunkowo- 
ści kupieckiej, kore- 
spondencji handlowej, 
stenogratji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, trancuskie- 

  

  

Kompletny 

warsztat 
6 stolarsko-tokarski 

wraz z wszystkiemi 
przyrządami, tanio do 
sprzedania. Wiadomość 
w Adm. „Słowa* pod 
Ch. { 

pod firmą: 

w Wilnie 

Komornik sądow: 
42) W. Leśniewski 

  

kończeniu egzamin, 
Żądajcie prospektów. ZA NĘDZĄ I GŁODEM IDZIE ЕР 

DEMJA — ŚPIESZ Z POMOCĄ 
WODZIANOM! 

świeckiej 5, do sprze- 
dania. Szczegóły u do- 

  

  

  

jeszcze inne w pożółkłe albumy, 

ropę, w jednych krajach czerwone, w 
innych białe. I w tym właśnie momen- 
cie, kiedy siła była najbardziei po- 
uzebna, panj Leska poczuła nagle że 
Siły fizyczne zaczynają ją opuszczać. 
Czerwona powódź «wdziera się do po- 
wiatu wszystkiemi drogami. Usiłując 
osłabić przeciwnika od wewnątrz, pod 
waża idee, osadzone przed setkami 
lat w mózgach chłopskich. T. zw. ad- 
ministracja jest  zdezorjentowana. 
Wszystko z dnia na dzień staje się co- 
iaz bardziej płynne, coraz bardziej nie- 
pewne. 

Pani Łęska czuje z przerażeniem, 
ze po raz pierwszy przestaje 
orjentować sie w tem, co ja otacza 
i ze jest coraz gorszą sterniczką rabo- 
warego okrętu swoich dzieci. Błaga- 

przez domowników i przyjaciół, 
ostrzegana przez znajomych urzędni- 
ków i wojskowych, więcej dla świete- 
go spokoju, niż dla własnego bezpie- 
czenstwa pani Łęska zaczęła się przy- 
gotowywać do ewakuacji. I dopóki 
ciągnęło się pakowanie sreber, porce- 
lany, klejnotów i innych przedmiotów 
wartościowych, wszystko było dobrze. 
Skoro jednak doszło do t. zw. przed- 
smiotów bezwartościowych, ewakuacja 
utknęła natychmiast. 

„Przedmioty bezwartościowe** znaj- 
dowały się w jej dawnym ' buduarze 
dziwnym trafem, nietkniętym przez 
wojnę. Czterdzieści pięć lat najszczę- 

zego życia na świecie spało tan: 
óchutko snem wiecznym. Jedne lata 
wcieliły się w listy, inne w fotografje, 

wi- 

e 

  

   

Drukarnia Wydawnictwa .,Słowo* Zamkowa 2 

  

oczki z Capri, Rzymu, Paryża, Wene- 
cji. Był tam najcudniejszy dzień życia, 
wobec Którego żaden brylant korony 
angielskiej nie miałby „ wartości 
dzień jei ślubu... i dzień — urodzin 
Stacha! Były tan: czasy synów i |adzi. 
smutek chorób, radość wyzdrowien! 
były tam chwilki — imieniny, polawa- 
nia, huczne zabawy, podczas których 
tak wiele miłych rzeczy szeptano do 
uszka pięknym paniom! I to wszystko 
ma zostać przeniesione do obcego, 
chłodnego domu. domu bez serca i du- 
Szy?! 

Dom nie jest sklepem, w którym 
się przestawia towary. Ale nawet w 
dobrze urządzonym sklepie, każdy to- 
war ma swoją trądycyjną półkę! Czter 
dzieści pięć lat jej życia prosiło o po- 
zostawienie ich w spokoju... i o pozo- 
stanie! Czterdzieści pięć skończonych, 
niepowtarzalnych chwil szcześcia! 

I starsza pani pozostała. Którejś 
rocy widziano ją jeszcze o 12-ej, sie- 
dzącą bez ruchu przy otwartem oknie. 
W rezultacie 38, 39 i więcej stopni 
goraczki. Przy łóżku zapłakana p. Jad- 
wiga, a od strony Zamościa huk armat. 
Po wojnie mówiono w tej okolicy, że 
starsza pani Łęska umarła na zapale- 
nie płuc, ponieważ noce w sierpniu by- 
wają chłodne. 

12 
Burzliwa rzeka odwrotu tamy z-pod 

Wilna, tworzyła porohy i wodosbady 
na każdej stacji. Niekiedy cofający się 
musieli oczekiwać na wolne maszyny, 
niekiedy poprostu kłaść się za plant i 
ostrzeliwać Litwinów, pokazujących 

\ 
się od północy. Po kilku dniach nciąż- * 
'iwej podróży, falowcy przybyli wresz 
cie do Grodna, gdzie ich  posegrego- 
wano, wydając ochotnikom — akade- 
mikom dokumenty do Rembertowa 
jod Warszawą. 

Odjazd eszelonu z Grodna miał na- 
Stąpić dopiero późnym wieczorem i 
Bronowski wyruszył na poszukiwanie 
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  Renki, z którą rozstał sięw Oranach. 
Po długich poszukiwaniach udało się 
mu .wreszcie odnaleźć koszary Legji 
Kobiet. Przy bramie stała warta w oso 
bie rumianej, tłustej i pełno-kształinei 
dziewuchy wileńskiej z karabinem dwa 
razy wyższym od siebie. Na dziedziń- 
cu, schodach i we wszystkich ubika- 
cjach podwórzowych pełno było żoł- 

nierzyc robiących gospodarskie porząd 
ki, ale ani porucznika Olejniczakow- 
skiego, komendanta Legji i jedynego 
mężczyzny w tejże, ani Renki nie było 

w koszarach 
Od jednej ze znajomych legjonistek 

dowiedział się, że pan komendant i pa- 
ti plutonowa poszli po prowianty do 
interdentury... zawrócił więc ku wyj- 
Ściu, kiedy nagle rumiana, tłuściutką i 
jebno>kształtna warta zagrodziła mu 
drogę. 

—< А przepustka?! 
— Jaka przepuštka? 
— Wiadomo jaka! Żołnierz, a nie 

wie, że z koszarów bez przepustków 
nikomu wychodzić nie można. 

— |a nie z waszego oddziału! 
-— Nu to co, ja i sama widza, co 

nie z naszego. 
(D. C. N.) 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyūski.


