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PRENUMERATA miesięczna 

Czy można się odżywiać mor 
W mojem kreśleniu 'tła, na którem 

dopiero wypływać będą odpowiedzi 

na męczące mnie pytania — muszę w 

jedno ognisko pozbierać rozproszone 

wiadomości o codziennem życiu prze- 

ciętnego człowieka w Rosji. Będę tu 
trochę powtarzał i to co się wie pow- 

szechnie i nawet to, co ja sam  pisa- 

len. Trudno! Inaczej się tego nie usy- 

stematyzuje. 
Życie rodzinne, kuchnia rodzinna 

zanika. Dzieci jedzą w szkołach, on i 
ona na fabrykach. W Petersburgu po- 

kazywali mnie fabrykę-kuchnię na 60 

tys. obiadów. Obiady te są wydawane 
z fabryki, za wyjątkiem 12 tysięcy 

obiadów i kolacyj, które spożywają 
robotnicy na miejscu z fabryk najbliż- 

szych. Kolejki do tych obiadów były 

ogromne. Była już szósta, jak zwiedza- 

łem jadłodajnie, wrota były zamknię- 

te, a przez szklane szyby drzwi wi- 

dać było mnóstwo ludzi, którzy się 

dziś nie doczekali. Jadać w tej olbrzy- 
miej jadłodajni moglj tylko robotnicy. 

Jedzenie było takie, jakie jedliśmy ja- 

ko studenci w Warszawie zimą z 1916 

Jna 1917 r. podczas niemieckiej oku- 

pacji —— jeśli to cokolwiek  komukol- 
wiek mówi. Tego dnia była zupa, mię- 

so z tartemi kartoflami i jakaś słodka 
miączka na trzecie. Była to jednak 
wzorowa jadłodajnia, gdzie z dumą 
mnie oprowadzono. 

Robotnikom wszędzie starają się 

dać lepiej, niż innym klasom społecz- 
nym. Członkowie redakcji „Izwiestij* 
uważają sobie za zaszczyt, że mogą 

iadać z robotnikami drukarni tej ga- 

zety i korzystać z jednego stołu. 

Dzieci w szkołach jedzą nierówno. 

Dzieci biedne są dokarmiane więcej. 

Ideologia sowiecką jest wytworze- 

nie !udzkiego kolektywu. Precz z ży- 

ciem indywidualnem, wszelkie dążenia 

de wygody, czystości, porządku i odo- 

sobnienia w zaciszu domowem, mogą 

się wyrodzić w zmysł burżuazyjny, w 
perwersję burżuazyjną. Jedno z naj- 
obrzydłiwszych wspomnień, które wy- 
niosłem z Bolszewji, to karta z książ- 

ki pani Krupskiej (żony Lenina), któ- 
ra opisuje życie Wiery  Zasulicz, za- 

bójczyni gubernatora, uwolnionej od 

kary i winy przez sąd przysięgłych ro- 

syjski (za niedobrych, starych cza- 

sów cesarskiej tyranji, takie wypadki 

ovły możliwe — chciałbym widzieć 
dpiś coś podobnego!). Wiera Zasu- 
iicz po przyjeździe zagranicę utrzy- 
mywała swój pokój w niestychanym 
nieładzie, który raził panią Krupską 
(za co poczułem do niej sympatje). 
Godzin jedzenia pani Zasulicz nie 
miała, a jak jej kiszki żądały pożywie- 
nia, kładła na primus kawałek mięsa, 
Łtóry potem odcinała nożyczkami i ją- 

_ dła. Muszę przyznać, że ten obraz ko- 
biety rznącej mięso smażone nożycz- 

kami, jest bardziej wstrętny, niż co- 
kolwiek innego z przekonań  bolsze- 
wickich. ы 

W Mińsku zbudowany jest nowy, 
wzorowy dom dla robotników. Posia- 
Ga sale klubowe, czytelnię, łaźnię, 
wszystko ogólne. Rodziny robotnicze 
mają Swoje sypialnie oddzielne co- 
prawda. ale tak, że z korytarza wcho- 
dzi się nie do jednego pokoju, lecz 
do dwóch. Czyli nikt ine mieszka we 

własnym pokoju, lecz zawsze w prze- 
chodnim. Żadna rodzina nie może być 
u siebie, zawsze musi jej ktoś po gło- 
wie łazić. W ten sposób wdraża się 
indywiduum ludzkie do życia w ko- 
le ie. 

Ja to ubieram w  antybolszewicki 
Aforyzm. Car trzymał w kolektywach 
katorgi tylko pewną pro mille całego 
Społeczeństwa. Bolszewicy — wszyst- 
kich 

Handlu prywatnego niema absolut- 
nie, Ani jednego sklepu na całym ob- 

t Sząrze Rosji. Robotnik, urzędnik, każ- 
dY członek jakiegoś związku, jest 
przydzielony 'do „zakrytawo  rasprie- 
Gielitiela«, Jak to przetłumaczyć? Kto 

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

  

    

znał stosunki galicyjskie podczas woj- 

ny, powiedziałby do ,„konsumu“. Ma- 

gazyn rozdzielczy wszystkich rzeczy. 

— Czy te magazyny istotnie rzetelnie 

obsługują publiczność? Odpowiem na 

to tylko obrazkami, które na własne 

oczy widziałem. 

Otworzono nie tak dawno sklepy 

„na handlowych zasadach“, czyli 

sprzedaje się w tych sklepach wszyst- 

kim. Wyobraźmy sobie sklep, o wiel- 
kości typu sklepu uniwersalnego, (w 

rodzaju naszych braci  Jabłkowskich) 

na kilka pięter. Wchodzi się do niego 

— tłok — jak w Wilnie w kościele 

podczas rezurekcji. Szpilki niema gdzie 

wetknąć. Głowa przy głowie. Co ta- 

kiego? — okazuje się, że tam gdzieś 

na trzeciem pietrze, sprzedają damskie 

trzewiki Nr. 40. Ten cały tłum, liczą- 

cy przeszło dziesięć tysięcy osób, kłe- 

Di się tutaj w monstrualnie wielkiej 

kilkukilometrowej kolejce po to, aby 

się docisnąć do tych trzewików, sprze- 

dawanych notabene po wysokiej cenie. 

Zapyta czytelnik, co się robi na in- 

nych piętrach tego wielkiego sklepu, 

skoro towar sprzedaje się dopiero na 

ostatniem. Nic. Towaru niema. 
Widziałem sklep, niebylejakich wy- 

miarów, który jako cały zapas towaru, 

posiadał trzy, dosłownie trzy damskie 

sniegowce. Jedna para i jeden śniego- 

wiec. к ы 

Taki tłum, który się kłębi i ciśnie 

po trzewiki, bynajmniej nie składa się 

z jakichś bogatych cudzoziemców, to 
jest ten sam tłum sowiecki, nawpół 

"robotniczy, nawpół włościański, chu- 

'steczkowy, 0 twarzach „gminnych*, 

jakby się napisało w 1840 roku. [est 

to niewątpliwie tłum, który swoje kon- 

sumy posiada. Fakt, że się ciśnie i 
pcha, że stoi w kolejkach godzinami, 

dowodzi tego, że konsum zawodzi. 

Są w Moskwie sklepy przezwane 

magazynami-muzeum. Obliczone są na 
cudzoziemców, za wysokie ceny sprze- 

daje się tam masło, wędliny, kawior, 

wino, ryby wędzone etc. Sklepy są 
zapchane tą samą chusteczkową pu- 

olicznością. Widać, że za ostatnie 

grosze kupuje trochę masła, odrobinę 

wędiiny. Wątpię, czy mogłoby to mieć 

miejsce, gdyby konsum obdzielał ob- 
ficie. 

Na rzece Wołdze, którą jechałem 

podczas powodzi wiosennej i gdzie 

wpatrywałem sie w cerkwie na gó- 

rach, w monastery pochowane w sa- 

dach, we wszystkie te widma i zjawy 

rzeszłoścj — poznałem nauczycielkę, 

z Samary, bolszewiczkę zajadłą — 

komsomołkę (członkinię młodzieży ko- 

munistycznej), patrząc na jej koszuli- 

nę, która wyzierała z rozcięcia bluzki, 

zapytałem: Į 

-— Co Pani robi, jeśli chce 

kupić koszulę? 
Odpowiedziała mi: 
— A w styczniu nam dawalj kartki. 

Ale wtedy nie miałam pieniędzy. 

-— A jak Pani kupuje, to kupuje 
Pani taką, jaka się Pani podoba, czy 
taką, jak dają. 

— No, Oczywiście, taką jak dają. 
Potem dodała: 
— (Czasem ciężko, strasznie cięż- 

ko, że niczego niema. Lecz jeśli się 
pomysli, że naokoło tyle pracy, ża po- 

wstaje socjalistyczne budownictwo. 
Socjalisticzeskoje stroitielstwo — 

nieudolnie, lecz najliteralniej tłómaczę 
to przez socjalistyczne budownictwo— 

oto są wyrazy, które 'tam słychać na 
każdym kroku. 

Do Niżniego Nowogrodu przyje- 

chałem rano i okazało się, że mój 

okręt, który ma mnie wieść po Wołdze 
--- niema wogóle butetu na pokładzie. 

Można dostać ty!ko wadę gorąca Co 
herbaty, — resztę trzeha mie” swoje. 
Na czele małego oddziału, Wviuszylem 

ra miasto, zdobyć sobie prowjant. 
Szukałem szklanki do herbaty. Zasze- 
dłem do państwowego magazynu. 
Znów sklep kilkupiętrowy. Oto co 

sobie 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

akcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

w mim zastałem: 4 szklane wazy do 

owoców, około 40 do 50 małych sta- 

tuetek, na połowę Stalina, na połowę 

jakąś dziecinną figurkę i od 500 do 

1000 małych krzesełek dla jednorocz- 

nego dziecka, na kółkach. Więcej nic, 

literalnie, dosłownie nic, ani jednego 

przedmiotu. 
Wtym samym Niżnim Nowogro- 

dzie w sklepie z wiktuałami zastałem 

dwie szynki surowe. Pozatem na pół- 

kach stało jakieś kilkadziesiąt jedno- 

typowych pudełek. Bardzo żałuję, lecz 

się nie zapytałem, co było w tych pu- 

dełkach. 

Raz jeszcze zaznaczam, że były to 

sklepy-olbrzymy, sklepy  kilkupię- 

trowe. 

W poszukiwaniach kupna szklanki, 

zaprowadzono mnie do antykwarjatu. 

Sprzedawano tam starošwieckie 

szafki mahoniowe, rzeźby marmurowe, 

obrazy, zbroje. Antykwarjat był wy- 

pchany, znów głowa przy. głowie, 

ścisk kompletny. Znowuż to samo. 

'husteczkowa publiczność  dobijała 

się o wyszczerbione filiżanki ze stare- 

go fajansu — aby w nich pić herbatę, 

kupowała  staroświeckie sztućce z 

odrapaną porcelaną, aby mieć nóż i 

widelec. 
Chociaż w towarzystwie dwóch lu- 

dzi, znających miasto łaziłem po Niż- 

* nim Nowogrodzie od 10 do 4-ej — nie 

udało mi się kupić szklanki. Natomiast 

jeden: ze znajomych moich tragarzy; 

sprzedał mi łyżeczkę do herbaty. 
Co mi imponuje w Bolszewji, 

pogarda do konsumenta! 

Normalną rzeczą jest w Polsce, że 

na trybunę sejmową wyłazi przedsta- 

wiciel robotników i biada „robotnik 

niema co jeść*, wyłazi delegat kmiot- 

ków i rozpacza „chłop jest biedny” 

W Rosji jest to nie do pomyślenia. 

W Bolszewji jest nie do pomyśle- 

nia, aby ktoś na zebraniu Cika, czy 

gdzieindziej skarżył się, że taka, czy 

inna klasa społeczna głoduje nie ma co 

jeść, niedomaga—wrażenie takiego wy 

stąpienia można porównać do wypad- 

ku, gdyby ktoś u nas poprosił marszał 

ka Świtalskiego o głos i powiedział z 

boleśnie wykrzywioną miną „Wysoki 

Sejmie, mnie strasznie brzuch boli*. 

Oczywiście, że ból brzucha jest 

cierpieniem, jest nawet godny współ- 

czucia i litości. A jednak taki poseł, 

któryby wybiegł na trybunę sejmową, 

aby się na taką dolegliwość poskarżyć, 
usłyszałby tylko śmiech. 

Jest to bardza dobry przykład. W 

ten sposób traktuje się w  Bolszewji 
wszystkie dolegliwości, wynikające z 

panowania socjalistycznego systemu. 

„Ktoś głoduje* — „Niech zdycha* — 

„Co to może kogo obchodzić". 
Nasz humanitaryzm oparty na 

przekonaniu. że jeśli ktoś jest głodny, 

io reszta świata niema nic pilniejsze- 

go do roboty, ani godniejszego uwa- 

to 

„SŁÓWKO *. 

BIENIAKONIE — buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
IDĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIMA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

NIESWIEZ — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Msięgarnia Jaźwinskiego 

NOWOGRÓDŁK — Kiosk St, Michalskiego. 

OSZMIANA 
PIŃSK — 

    

| 

| N. ŚWIĘCIANY -- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
| — Ksiegarnia Spółdz. Naucz. i 

Księgarnia Polska —— St. Bednarski. 
| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

| SŁONIM — Księgarnia U. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 
| STOŁPCE — księgarnia T-wa „Ruch”. 

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

| WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska 

WARSZAWA — T-wo. Ksieg. Kol. „Ruch“. 

ART 
  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Ża tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miłimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych , oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne 0 50 proc d Auminitracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmi-niane doówa!n:e (a dostarczenie numeru dcwodowego 20 gr. 

  

gi, jak biec, temu głodnemu smażyć 

jajecznice — tam nie istnieje. 

— Jesteś głodny, to zdychaj — 

wyjście znakomite! 

Czytałem już po powrocie referat 

p. Wierzbickiego o jego wrażeniach z 

Bolszewji. W słowach ostrożnych i 

może nieco bezbarwnych wypowiada 

on jednak to, co przedewszystkiem 

cudzoziemca (umiejącego „po  rosyj- 

sku) uderza i oszałamia w Bolszewji. 

Kult pracy, religijne nastawienie wo- 

bec pracy, histerja dla Kaseł pracy. 

Człowiek jest po to, aby pracować, 

pracowač, pracować. Kiedy któryś 

przygodny współtowarzysz podróży 

zapytał mnie „co się Panu najwiecej 

u nas podoba* — mogłem zupełnie 

szczerze powiedzieć: 

— To, że wszyscy mówią o robo- 

cie. 

U nas w wagonie słychać rozmo- 

wę o Brześciu, o podwyżce; obcięciu 

płac, o polityce, o ministrach, o Gdy- 

ni, plaży i gdzie kto pojedzie na wa- 

kacje. U nich gdzie się jaka buduje 

tabryka. 

Nasz świat jest światem wypoczyn 

ku, światem zabawy w politykę i ten- 

nis, światem zjadania chleba i kultury 

—- ich świat. to świat histerji, akrzy- 

ków, haseł i szamotania sie z pracą. 

Podkreślam szamotania się z pra- 

cą, bo podkreślając, że widziałem kult 

histeryczny pracy, nie wierzę w rezul-' 

taty tej pracy. 

Piatilietka użyjmy tego wyrazu, po- 

mimo, że na serjo o „planie pięciolet- 

nim* mówić nie można, jest również 

jednym wyrazem pogardy dla konsu- 

menta więcej. Wspomniałem już, że 

zadawałem z początku wszystkim, 

jedno z tych naiwnych i głupich pytań, 

które każdy cudzoziemiec zadaje w 

Bolszewji dziesiątkami — dopóki nie 

zrozumie, że w tym świecie stojącym 

na głowie, że wśród tego narodu, któ- 

iv zwatjowa! — nie można zadawać 

pytań normalnych, że brzmią one, jak 

owe „co krokodyl jada na obiad”, z 
rozkosznej bajki Kiplinga o słoniątku. 

Pytałem mianowicie o dyspropor- 

cję, która zachodzi pomiedzy  „dosti+ 

żenjami* (osiągnięciami)  piatiletki, a 
tym. stanem rynku. 

Piatiletka wcale nie jest obliczo- 

na na konsumenta, jej celem  bezpo- 

średnim, wcale nie jest zmniejszenie 

głodu towarowego w Rosji. 

'Piatiletka jest to uprzemysłowienie 

Rosji. Wiem o tem, że ma ona trady- 

cje w historji cesarskiej Rosji. Wiem, 
że minister Wyszniegradzkij, poprzed- 

nik kr. Wittego na stanowisku mini- 

stra finansów powiadał już „nie doje- 

dim, a wywieziem* — czyli hasło, o 
które oskarżamy dziś bolszewików. 
Wiemy, że następcy p. Wyszniegradz- 

kiegc również gwałtownie popierali 
rodzimy przemysł i środki na popiera- 

TECZECAE ZEE SSRCED PZPR PROEDZARAOEJEE O. TSD ODRA KOREĄ 

Wczorajsze obrady Rady Ligi Narodów 
SPRAWĘ INCYDENTÓW ŚLĄSKICH ODRECZONO 

GENEWA PAT. Na sobotniem rannem 
posiedzeniu Rady Ligi Narodów rozpa- 
trywano sprawy mniejszościowe, doty- 
czące Górnego Śląska. Na porządku 
dziennym znajdowały się trzy sprawy. 

Pierwsza dotyczyła incydentów na 
Górnym Sląsku w okresie przedwybor- 
a rozpatrywanych już na poprzed- 
n a sesji Rady, druga zaś—dzieci egza- 
Biesy przez neutralnego egza- 
minatora Mauera | nieprzyjętych do szkół mniejszościowych z powodu nie- dóstatecznej znajomości języka niemiec- 
kiego. Sprawa ta była już przedmlotem 
wielokrotnych rozpraw na posłedzeniu 

Rady i w stosunku do wspomnianych 
dzieci zapadło ostafnie orzeczenie Try- 
bunału w Hadze. Trzecia sprawa doty. 
czyła skarg księcie Pszczyńskiego w 
sprawie rzekomo zbyt wysokiego po. 
datku, nałożonego nań przez władze 
skarbowe na Górnym Śląsku. 

Wszysškie te sprawy zostały do- 
ręczone do następnej sesji Rady. Q-- 
roczenie to zostato uchwalone przez 
Radę w pierwszym wypadku na żąda- 
nie niemieckiego ministra spraw zagra- 
mn NY w Roy dwóch 
wypadkach — nn żąeanie polsk 
przedstawiciela w Radzie. P о 

KOMUNIKAT KOMITETU TRZECH 
: o PAT. Pod koniec sobotniego posiedzenia Rady Ligi został rozdany 
członkom Rady komunikat Komitettu Trzch. dotyczący mniejszości ukraińskiej w Polsce 

RADA LIGI NARODÓW ZAPROSI SZEREG PAŃSTW NA KONFEREN- 
CJĘ ROZBROJENIOWA W 1932 R. 

„ GENEWA. PAT. Rada Ligi Naro- 
dów postanowiła na wczorajszem po- 
siedzeniu zaprosić na konferencje roz- 
brojeniowa w roku 1932. prócz rzą- 

dów państw, które są członkami Ligi, 
następujące państwa: Afganistan, Bra- 
zylje, Costarikę, Stany Zjednoczone, 
Egipt, Equadoir. Meksyk, Turcją i Ro- 
się sowiecką. ai 

rie tego przemysłu ściągali z podat- 

ków, które leżały na chłopach... Nichts 

neues! Wszystko to wydawało mi się 

b. ważne i istotne gdy jechałem do 

Rosji. Teraz uśmiecham się do tego 

rodzaju myśli, jako właśnie do 

takich, które przy omawianiu proble- 

matów bolszewickich są naukową 

ozdobą, a więc niepotrzebnym bala- 

stem. 

Nacisk w piatiletce czyniony jest 

na ciężki przemysł. Bolszewja chce się 

przygotować aby móc wytwarzać. 

Piatiletka ma jej dostarczyć nie towa- 

iów. lecz dopiero maszyny i iabryki 

do wytwarzania towarów. Lekki prze- 

mysł jest traktowany tylko pomocni- 

czo. On również w pierwszym rzędzie 

nie jest obliczony na konsumenta. Wy- 

ioby lekkiego przemysłu Starają się 

bolszewicy wysłać jako eksport. aby 

za to dostać dolary, a za dolary ma- 

szyny. Taki jest szemat piatiletki. 

Robotnik w Rosji nie może się 

uchylić od propagandy. Nie może 

zatknąć uszy na politykę. Przecież 

odrywają go codzień od pracy, aby 

mieć z nim obowiązkową pogadankę 

na aktualno-polityczne tematy. Nie 

mówiąc już o tem, że mu się ta pro- 

paganda pakuje w czaszkę z każdego 

kąta, z każdego domu na ulicy, z każ- »ył9 wszystko. Do tego stopnia wszy- | 
dego rogu, na którym stoj głośnik ra- stko, że to, co widzisz naokoło: buty | 
«jowy. jedną z metod, która odpowia- 

da ogólnie panującej tam tendencji do 

;ozhisteryzowania wszystkich naoko- 

io, jest tak zwana „socjalistyczna ry- 

walizacja“. Każdy z nas, kto byś w 
wojsku, pamięta, jak to rywalizowały 

jeszcze w 1920 r. ze sobą 1-szy szwa 

dron z 2-gim szwadronem, 3-ci plu- 

ton z 4-tym plutonem. Otóż bolszewi- 

sy zrobili z tego uczucia, które jest 

iednocześnie j kolektywne, gromadne i 

może być utylitarnie wyzyskane głów- 

ną podstawę swej metody pracy. Na 

początku roku przedstawia się robot- 

nikom plan gospodarczy do akcepta- 

cji i przytem prowokuje się różne ce- 
chy robotników do rywalizacji „kto 

wigcej“. 

Ale tutaj kończy się to, co można 

vwažač za wyrazy uznania dla bolsze- 

wikóćw za to, że pracują. 

W mojem przekonaniu, czy bol- 

szewicy istotnie pracują, czy tylko opo 

wiadają, czy statystyki ich są praw- 
dziwe, czy jak mówił Dizraeli, stano- 

wią tylko jedną z form kłamstwa — 

jest rzeczą dosyć podrzędną. Mojem 

zdaniem rezultatów ze swej pracy 

mieć nie będą. 

Nie jestem ekonomistą, a muszę 

się przyznać, że czasami sobie myślę, 

gdybym miał brylantowy talent Sha- 
wa, to śmiałbym się nie z doktorów 

medycyny, lecz z ekonomistów. Uło- 
zyłbym sztukę, w której ekonomiści 

zapowiadaliby właśnie to samo wszy- 

stko, co mówili przed wojną i po woj- 

nie i w tej sztuce te zapowiedzi uczo- 

nyci ekonomistów  sprawdzałyby się 

właśnie taksamo, jak się sprawdzały 

w rzeczywistości. Jako rezonera wpro- 

wadziłbym do tej sztuki jegomościa, 
któryby twierdził, że ekonomja, mimo 
wielkie nazwiska i wielki autorytet, 
kiórym się cieszy, jest jednak nauką 
w powijakach, znajduje się jeszcze w 
stadjum, w którem medycyna była ja- 
kie dwieście lat temu. Oczywiście, 

trzeba mieć talent Shawa, aby takie 

rzeczy głośno wypowiadać. Zdaję so- 

bie z tego sprawę i stad to moja wa- 

iunkowa i opisowo tchórzliwa forma. 

Rozumuję w sposób następujący. 

Bolszewicy mają głód towarowy i 

twierdzą, że pochodzi to z tego, że 

przemysł rosyjski był szczupły, nie 

noże obsłużyć rynku wewnętrziiego, 

a oni, bolszewicy kupować towary u 

świata kapitalistycznego, nie chcą i nie 

mogą. W tem wszystkiem przypuśćmy 

ilx chwilę, że mają rację. Ale w takim 

razie cóż z rolnictwem, cóż się dzie- 
je ze środkami spożywczemi? 

Przecież Rosja eksportowała środ- 
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finą 
ki spożywcze i jadła dobrze. Cyiry, 
ztóre rzucają bolszewicy w tej dzie- 
dzinie są również olśniewające. „Sow- 

choz-gigant* jeden produkuje 106 mi- 

iionów pudów zboża. „Sowchoz-gi- 
vant“ jest na Kubaniu. Więc dlaczego 
jest głód w Rosji 

Jak się dzieje, że w tej Rosji na 

ulicy w Moskwie ktoś jeden sprzeda- 
ie kromkę chleba. że w Niżnim Nowo- 
grodzie za funt chleba płaci się trzy 

ubie, że cała Rosja jest głodna, głod- 

na, głodna, jak głodny pies. Rosja! 
ten kraj-stodoła globu całego! 

Albo postawmy pytanie jeszcze ina 

czej: 

Podróż kolejowa. Bufet na stacji 

kolejowej. Pasażer dostanie tu talerz 

jakiejś buzy z zielska. U nas piesby 

tego nie kosztował. Idzie się za budy- 

nek stacyjny. Znajduje się tam wlo- 

ścianki. |edna ma mleko, druga jaja, 

irzecia chleb, czwarta sadło. Za dro- 

gie pieniądze, bo każda przyniosła 
szmuglem, bo każda może sprzedać 

tylko tyle, ile przyniosła za pazuchą, 

-— ale cóż za różnica z tem, co potrafi 
ram dostarczyć aparat państwowy. 

Albo jeszcze inaczej. 

Przecież trzy, albo nawet dwa la- 

ta temu był Nep, był wolny handel i 

towarzysza z prawej strony i suknia 
towarzyszki z lewej strony — to 

wszystko kupione było za czasów Ne- 

pu, dziś donaszane i dziś się odkupić 

nie da. 

W tem zestawieniu, że system Sso- 

cjalistyczny nietylko nie daje towarów 

przemysłowych, lecz i kawałka chle- 

ba, łyżki masła (masło w Moskwie 

należy do rzeczy najrzadszych, łatwiej 

o: tysiąc razy łatwiej o perfumy, niż 

o masło) i w tem, że gdy tylko system 

socjalistyczny się cofnie — wszystko 

się znajduje — widzimy nietylko eks- 

perymentalne bankructwo socjalizmu, 
lecz i horoskopy dla wszystkich bol- 

szewickich piatiletok. 

* Widać świat jest tak zrobiony, że 
praca tylko wtedy popłaca gdy czło- 

wiek ma z tego korzyść, gdy kierow 

nik, inicjator, przedsiębiorca, ma z te- 

go korzyść. Każdy spotkany na ulicy 

ч 

i 

į 
. 

: 

robotnik w starszym wieku,  powiada | 
ci „kiedy pracowałem. na  choziaina 

(gospodarza) miałem wszystko, te- 

raz sam choziain i nic nie mam“. Sly- 

szałem to wiele razy na własne uszy. 

Socjalistyczna rywalizacja i „stroi- 

tielstwo'', zapał, propaganda, robotnik, 

iaczejka, praca, praca i jeszcze raz 

praca, cały ten nastrój, który się wy- 

twarza, to morfina. Widać, że korzyść 

ludzka i to zwłaszcza korzyść elemen- 
tu kierującego pracą, jest dla pracy 
pożywieniem naturalnem. Rosja tego 
pożywienia naturalnego nie ma, odży- 
wia się tylko moriiną. I dlatego i jej 
praca i zwłaszcza pracy tej rezultaty, 

riają cechy życia moriinisty 

Na zakończenie opowiem, jak wy- 

gląda ulica sowiecka. — Wzdłuż do- 
mu kolejki, kolejki i kolejki bez koń- 

ca i do wszystkiego. Potem reszta tro- 

ruarn i część bruku ulicznego zajęta 
zbitym, skondensowanym _ tłumem. 
Mrowie ludzi, rzesze ludzi, gęstwa lu- 
dzi. Chodnik i rynsztok w Moskwie, 
pokryte są tłumem, chyba ze sto razy 
sęściejszym, niż Paryż. Natomiast 
środkiem ulicy stosunek jest odwrot- 
ny. Na najbardziej ruchliwych ulicach 
wehikuły jeżdżą w odległości jakich 
dwustu metrów od siebie. Te odrapa- 
ne, zmiętoszone, po nędzarsku ubrane 
tłumy koło odrapanych, niechlujnych 
domów. Co pewien czas fetor nieludz- 
ki. -- To restauracja. Gdy przyjecha- 
łem do Baranowicz, wydawało mi się 

jakbym przyjechał do Biarritz. Właśnie 

takie zrobiło na mnie wrażenie to mia- 

steczko, którego zawsze nie znosiłem. 

Wyglądało mi eleganckie, Żydzi na 

chodnikach wydali mi się być ubrani 

jak lordowie. Cat
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ZANAROCZE 

— Histotje jednej szkoły. Bardzo często 

zdarza się, że protegowany urzędn:k spra- 

wynjąc swe funkcje, jest mile widziany u wła = 

dzy, A kierując przez okres kilku lat powie- 

rzoną sobie placówką, przy nadarzającej się 

okaziy otrzymuje wysokie odznaczenie I — 

' potem nagie coś się psuje, znajduje się ja- 

kieś „ale” wkońcu idzie „na grzybki”. 

Nad jeziorem Narocz jest wieś, Zana- 

 roczem zwana; a stanowi część zasobnej 

"gminy kobylnickiej w powiecie postawskim. 
W tei to wsi jest szkoła, 

Śzkoła ta przechodziła rozmaite koleje. Nau- 

czysielka, wypełniając ' zarządzenie władz, 

żąda od gminy dostarczenia portretu Prezy 

dente Rzplitej. Zamiast portretu, odpowiedź, 

godna tego urzędu: że „brak portretu nie 

stanowi przeszkody do pomyślnego naucza. 

"ra A więc węzeł gordyjski przecięty. In 

nym razem żąda nauczycielka dostarczenia 

wiieszkania bo musi się gnieździć w. ubika- 

cji, zajmowanej na klasę, brudnej, niskiej, 

ćemnej i również odpowiedź godna, że 

„mieszkanie @а nauczycie:ki zostało wska- 

zane w piśmie inspektora szkolnego”. 

  

do i 

Zachodzi potrzeba załatwienia formalności w 

zwiazku z karami za nieposyłanie dzieci do 

szkoy » tu się głów! * в 

"Wiec najpierw wystač wezwania do ro 

dziców przez gminę, odłegła o 17 km. 

Przypuśćmy, że rodzice zgłaszają się i trze 

ba śisać protokuł dla przedłożenia władzy 

szkolnej, ale brak pokwitowań, bo te do 

"piero po miesiącu a 2 : wcale nie na- 

dejd> z urzędu gminy?. Aa Ele 

"Gala ta Gkcja dałaby się szybciej i dok- 

ładnic załatwić g dyby poprostu bezpośred- 

io ze szkoły wezwania odbierał, a. zwra- 

pokwitowania sołtys, ale ten „czynow- 

“ па skutek rozkazu wójta nie ma nic 

do, gadania z jakimś tam nauczycielem. Za 

_ pośrednictwem tego to sołtysa wójt  szpie- 

guje czynności nauczyciełki, a następnie 

przesyła donosy inspektorowi  szkolnemu 

(1927). Sprzęty szkolne — to okazy anty- 

"u. Test taka duża tablica, ale się jej kreda 

me ima, bo ząb czasu wycisnął swe piętno 

“na iej nieszczęśliwej i ani rusz... A 

Jest stół, ale cztery nog. nie chcą się 

. trzymać kupy, juz się rozklekotał i odma- 

wia posłuszeństwa. : оат Eg 

„Są ławki, a nawet jest ich . jedenaście 

owiosobowych, ale cóż, kiedy dzieci jest 

53? Wiec niech sóbie postoją lub po turec- 

1 
    
   

  

    

ku, Ww kucki- siądą; „pomyślne nauczanie” 

ше _ poniesie uszczerbku. Po . pew- 

nvm Szasie —- postęp. Szkoła dostaje bud- 

zet 
Taki opieczętowany papier, podpisany, 

a jakże! Więc stół i tablica i dzieci mogą 

być zadowctone. Budżet to weksel. Muro- 

wane, co napisane, Ale... gdzieś na drugim 

krańcu gminy pożar. Pali się szkoła, a wła- 

-sciwie sprzęty szkolne. Doskonały pretekst 

' do obalenia budżetu. I dziś stół staruszek i 

tablira i dzieci w kuckach — jak dawniej i 

tak siuż pewnie zawsze będzie, inni i tego. 

nie maja! ” 4 
8 kė mieści się w wynajętym lokalu, a    

„lo! te niska, brudna, ciemna, ciasna i 

woniejąca stęchlizną izba. : 

XV. Aimie 4 stopnie С. ——Юю nie по- 

wość, a już+ 8 stopni, --10 stopni — to 

uciecha. OR 3 

Kreda wypada z rąk, dzieci czadzieją, wy 

miotują , —ale „pomyślne nauczanie” nic na 

1em nie może Stracić. Właściciel lokalu bi- 

je dzieci, wymyśla „pewien: swej bezkarności, 

bo wójt ma „szerokie plecy“. ak 

Jes" obecnie nowy lokal, odpowiedni, 

duży, fasnv, solidnie wykonany. ale pan 

«wójt powiedział jnż, że „nauczycielka ma 

"za krótkie ręce, żehy mogła szkołę prze- 

nmiezsć, tam będzie szkoła, gdzie ja chcę 

nie nie pomożę,, choćby, nauczycielka gło- 

wą w dół a nogami do góry chodziła". 

W Zanaroczu jest budynek szkolny, ale 

brak mu okien ,podłogi i t. p. wymaga na- 

prawy li choćby zabezpieczenia przed šnie- 

*giem i deszczem. Przed kiłkoma latami lud 

ność zwoziła drzewo podobno na dokończe 

nie tego budynku, ale drzewo to gdzieś się 

' zapudziało i tak już od szeregu lat budynek 

ten, wegetując jest jednym. więcej z dowo 

dów indolencji administracyjnej wójta gmi- 
my 

Sprawa zwalczania jaglicy wśród chorej 

dziatwy szkolnej na skutek wrogiego stano 

wiska wójta nie posuwa się wskutek niedo- 

starczenia chorym dzieciom podwód. 

A teraz wracam do początku mego ar- 

tykułu. Pan, Składkowski w poprzednim Sej 

' mie oowiedział: „Stoję na stanowisku? że 

- starostowie muszą być wykonawcami zasad 

niczych linii wytycznych Rządu ii że nieza- 

ležaie od osobistych poglądów czy sympa- 

tyi muszą w wystapieniach służbowych te 

"Hnje reprezentować”. 
„Pod adresem więc 

zapytuję: | 3 LAS 

Czy wójt - satrapa może być cierpiany 

władz kompetentnych 

na dołychczasowem stanowisku wobec ja- Ž 

skrawych. faktów, przemawiających na jego 

" niekorzyść? # : г 

O innych sprawkach donosiłem p. woje- 

wodzie, a wkrótcę ogłoszę je w prasie. 

+ I czy nauczyciel może pracować wydat- 

nie w warunkach wyżej opisanych? 
: ‚ Stary legun. 

SA SZCZUCZYN 

— Komunikat Koła Porad Sąsiedžkich. 

Na terenie powiatu Szczuczyńskiego w 

wojewódzwie Nowogródzkiem. stan. czimin 

jest w wielu gospodarstwach katastrofalny. 

За gospodarstwa, w których cała ożim 

ra winna być odorana. Gruba warstwa šnie- 

gu, często sięgająca ponad metr, leżała na 

polach do połowy kwietnia, ponadto wy- 

tworzyła się skorupa lodowa, co spowodo- 

wało brak dostępu powietrza do roślin wsku 

"tek czego oziminy wyginęły. ||| 

Ogólny stan oziminy w, powiecie jest o 

"50 proc. gorszy od normalnego, Tylko na 

gruntach piasczystych i na południowych 
stokach, stan oziminy jest znośny, zaś na 

wszystkich mocniejszych gruntach, a szcze- 
" oólnie w pobliżu lasów oziminy wyginęły 

szczętnie.. Wielu rolników nie są w stanie 

"odorać zniszczonych ozimin, ponieważ nie 

_ mają nasioń zbóż jarych. Stan gospodarczy 

- rolnków jest fatalny, gdyż przeżywają przed 
nówek głodowy. Wystarczy posłuchać języ- 

xów w kasach Stefczyka, spojrzeć na zmi- 
zerowane twarze ehłopów i widzieć wynędz- 

 1iałe po zimie nie krowy, ale żywe szkiele- 
iv krowie, żeby zrczumieć, że potrzebna 

jest pomoc rządowa w postaci daleko idą- 
cych ulg podatkowych i dogodnych kredy 

| żów, 
Wydelegowany 'przez nas przedstawiciel 

1zyskął w Urzędzie Skarbowym w Szezu- 

czynie następujące informacje: | 

Zaległości podatkowe na dzień 31-III 31 

" roku 'są rozłożone: podatku gruntowego na 

° 4 równe raty co półroku, podatku majątko- 
wego odroczone do dnia wd r. 

Ulgi te jednak są niewystarczające wo- 

+ bec soków klęski. Zarząd Koła, 

# — U nas. Nieduże miasteczko, podnie- 

'śione do godności siedziby powiatu, prowa- 

"Czi nader czynną, acz. cichą pracę społeczną. 

  

którzy od. paru lat znaleźli przytułek w kom- 
pietnie zniszczonyn: gmachu, powoli, lecz 
nienstannie rozwija się praca oświatowa. 

' I tak, w m. styczniu, przy współudziale 
szeregu osób dobrej woli, powstała : poży- 
ieczna placówka Chrześcijańskiego Uniwer- 

„svtetu' Rohotniczego, Wykłady . poruszały 
_ tematy:z nauk społeczno-katolickich, rolni- 

  

Państwowa publiczna szkoła powszechna. + 
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Zawdzieczając ruchliwym księżom Pijarom , 

JOWE 
-gospodarczych, higjeny, prawodawstwa, 

ztałcą + oraz t, zw. godziny 
podczas których popularyzowano 

ch autorów polskich. Ogromne za- 
wanie nawet mieszkańców. wsi i du- 

ża irekwencja, byiy najlepszym dowodeni 
potrzeby takiej placówki, aczkolwiek „naro- 
dzinv“ jej obfitowały 'w charakterystycznė 
momenty stawiania trudności. Właśnie w 
dniu 17-V r. b. odbyło się zamknięcie roku 
wykładowego Chrześcijańskiego Uniwersy- 
tctu Robotniczego, przyczem zostało ono 
rołączone z uroczystościami ku czci Leona 
XI! cykliki „Rerum novarum*, Na urc- 
czystości tej z prelekcjami przyjechał P. E, 
Andruszkiewicz z Wilna. Po skończonych 
uroczystościach licznie zgromadzona ludność 
wyraziła życzenie, by począwszy / od jesieni 
tak pożyteczna placówka ponownie rozpo- 
częła swą działalność. Niedość na tem Ks. 
Pijarzy z ogrómnie ruchliwym i zasłużonyni 
ks, T. Kołakowskim zorganizowali kurs 
kroju 1 szycia przy S. M. P., a otwarcia wy- 
stawy dokonał p. starosta w dniu 19 marca 
r b, Jako trwały dorobek tej akcji otwarto 
pracownię przy SMP,, która cieszy się ogól- 
nem nznaniem. 

Swego czasu ks. ks. Pijarzy urządzili 
kilkudniowy kurs Akcji Katolickiej, celem 
spopularyzowania zasad społecznych nasze- 
go kościoła. Istotnie — tłumv wiernych z 
zanteresowaniem słuchały referatów, które 
wygłaszali p.p. prelegenci z Wilna, Gdy do 
tego jeszcze się dorzuci fakt prowadzenia 
SMP, to zgrubsza otrzymamy Obraz żmud- 
tej, lecz owocnej pracy ks. ks. Pijarów, 
rtórzy przy pomocy ludzi dobrej wo sku- 
tecznie zwalczają analfabetyzm, tembardziej, 
iż obok książki, umożliwiają nabycie fachu 
— @а druchen — szycie i pracownia, dla 
druhów — kursy stołarstwa, połączone z 
pracownią. 

Nie sposób tutai pominać milczeniem 
czyn ze wszechmia1 godny uznania, bo 
cto p.p. Konopaccy ofiarowali całą dętą or- 
liestre na rzecz SMP męskiego. Cześć ofiar 
nym ludziom i obywatelom, cześć tym, któ- 
rzy z ks, ks. Pijarami powoli i w ciszy 
buduja fundamenty — rozumnej i owocnej 
pracy społecznej, opartej na etyce Kościo- 
la katolickiego. „Przechodzień*. 

POSTAWY 
-- W odpowiedzi p. Kęstowiczowi. Wy- 

powiadają zdanie, że rosyjski teatr w ta- 
kiem miasteczku, jak Postawy, gdzie pol- 
skosć stale winna być wzmacnianą, przyno 
“i polskości uszczerbek i nazywając gościn- 
rość tutejszej M, 5. nieoględną, spodziewa- 
lem się, że ci, którzy niepodzielają mojego 
zdania, wypowiedzą się w tej sprawie, oba- 
lając moją argumentację. Sądziłem, że wy- 
miana zdań w. tej zasadniczej kwestji na 
łamach dziennika jest lepsza, niż omawianie 
ijejow ścistem kółku znajomych, ponieważ 
wciąga się do zainteresowania sprawą 
szerszy, czytający ogół. 

kazało się, że się omyliłem, 

Wbrew swej woli zadrasnąłem , ambicje 
ludzi zewszech miar @а sprawy publicznej 

odpowiedź, z jaką wystąpił 
w tej sprawie prezes postawskiei M. S. 0. 
Kęstowicz, dowodzi, że mówimy z nim o 
awóch rzeczach odrębnych: gdy ja twier- 
dzę, że rosyjski teatr w Postawach szkodzi 
polskości, że stała coroczna gościnność. M.S. 
w stosunku do tego teatru jest oględną i 
gdy twierdzenie swoje vopieram argumen- 
tami, pan Kęstowicz dostrzega w mojem 
wystąpieniu chęć obniżenia  dotychczaso- 
wych zasług tutejszej M. S, z mojemi ar- 
aurnentami nie robi wielkich ceregieli, ciska- 
jąc poprostu za płot w nadziei, że się 
może jakoś zawieruszą i większą część swo- 
-ej odpowiedzi poświęca wyliczaniu zasług 
Macierzy Szkolnej. 

VA! ż, panie prezesie, ja nie mam najmniej 
zamiaru pomriejszać zasługi postaw- 

iej M. $., lecz jedynie do tych zasług nie 
zaliczam stałej gościnności dla. rosyjskich 
teatralnych zespołów wędrujących. 

Podzielam z Panem Jego współczucie 
dla pozbawionych ojczyzny i środków. do 
życia ludzi, ale na retoryczne pytanie Pana: 
czy my Polacy słynni z gościnńbści, ma- 

my tej gościnności odmówić?" odpowiem — 
riestety, w Postawach musimy. „odmówić, 
gdyż. salus reipublicae est suprema lex, 

Sprawy tej nie poruszałem w zeszłym 
roku (niewiem diaczego . to dziwi p. K.), 
gdyż przypuszczałem, że gościnrość M. S$, 
čla teatru rosvjskiego była wypadkowa, a 
nie stała, jak się o tem w roku bieżącym 
przekonałem. 

Zaznaczyć muszę, że przypisywanie stro- 
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    nie przeciwnej intencyj, iakich ta strona 
rie miała, jak to czyni w swej odpowiedzi 
pan Kęstowicz, nadaje polemice fałszywy 
charakter walki dwóch powaśnicnych oby- 
wateli miasteczka, e sama polemika nabie- 
ra posmaku węesołcj groteski. Sądzę więc, 

rzystać z uprzejmości dziennika, łaska- 
udzielającego miejsca naszej kcrespon- 

dencji, mogę tylko wtedy, jeżeli przeciwna 
strona argumentami dowiedzie mnie, że co- 
1oczne parotygodniowe gościny wędrowne- 
go teatru rosyjskiego w Postawach nie 
frzyroszą uszczerbzu polskości. Prowadze- 
nie polemiki w innej płaszczyźnie byłoby 
jeż nadużywaniem tej uprzejmości S$. M. 

Krwawy plon walki 
przedwyborczej. 

Sąd Okręgowy w Warszawie roz- 
poznawał  wczoraj sprawę, będącą 
echem niedawnych namiętności przed- 
wyborowych. ' 

Jest to proces Władysława Golę- 
dzinowskiego, Czesława Kowalskiego, 
Aleksandra Krajewskiego, . Wacława 
Augustyniaka i Andrzeja Kowalskie- 
bo, oskarżonych o usiłowanie zabój- 
stwa i ciężkie postrzelenie. członka 
PPS. CKW. Jana Dudka, który wraz 
ze swymi synami i kilkoma towarzy- 
szami partyjnymi  rozlepiał odezwy 
listy ur. 7 przy ul. Rawskiej. Działo 
się to 16 listopada 1930 r. 

Ranny Dudek o własnych siłach 
doszedł do mieszkających w pobliżu 
swych znajomych i tam stracił przy- 
tomność. Synowie rannego, Jan i 
Mieczysław, którzy zostali zbici przez 
sprawców postrzelenia ich ojca, wska- 
zali nazwiska oskarżonych, jako na- 
„pastników. Ч 

Oskarżeni nie przyznali się do 
winy. Zeznawali zgodnie, że nie oni 

   

  

są sprawcami postrzelenia, lecz inne | 
osoby, mianowicie niejaki Tomasz 
Wacek, Jeger oraz osobnik,  _wystę- 
pujący pod pseudonimem „Kolczyk*, 
Do PPS Frakcji z oskarżonych nale- 
ży Krajewski, a Golędzinowski był 
w partji trzy miesiące. 

Przewód sądowy nie dał dowodu. 
winy oskarżonych i Sąd Okręgowy 
'po całodziennej rozprawie wydał wy- 
rok uniewinniający. | A 
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ważył, że Bułkiewicz miast być na linii znajdował 

OS METZDZAW JE 

Pożyczkę 550 tys. funtów szterlingów 
OTRZYMUJE POLSKA NA ROZBUDOWĘ SIECI TELEFONICZNEJ 

WARSZAWA. 23.V (tel. wł. „Słowa*). Wczoraj podpisał Mi- 

nister Poczt i Telegrafów inż. Boerner w imieniu Rządu poiskie- 

go z przedstawicielami firmy angielskiej „Telephoen Genera! Trust 

Liwerpool'* umowę o udzieienie Polsce pożyczki w wysokości 

550 tys. funtów szterlingów na rozbudowę i automatyzację sieci 

telefonicznej. 
Pożyczka ta udzielona zostanie w ten sposób, 

otrzyma kredyt towarowy w postaci dostarczonego Sprzętu na 

sumę 300 tys. funtów oraz 250 tysięcy funtów w gotówce. 

Umowa ta będzie musiała być zatwierdzona przez Sejm. 

  

Protest rządu niemieckiego 
W SPRAWIE OGRANICZEŃ SWOBODY ŻEGLUGI NA NIEMNIE 

KOWNO. PAT. Jak donosi prasa królewiecka, poseł niemiecki 
w Kownie został upoważniony do wniesienia protestu u rządu 
litewskiego wskutek utrudnień, jakie władze litewskie okazują 
okrętom rzecznym niemieckim w żegiudze na Niemnie. W sa- 
mem Kownie ma znajdować się 30 łodzi niemieckich, którym 
zostało wzbronione ładowanie towarów dla Kłajpedy. 

Secesja w stronnictwie tautininków 
KOWNO. PAT. Część stronnictwa tautininków, zrzeszona w 

grupie Ukininku Bienybe (Związek Rolników), zgłosiła ostatecz- 
nie secesję ze stronnictwa tautininków. Przywódca tej grupy 
Bulwiczius organizuje nową partję. Secesjoniści zarzucają tau- 
tininkom, że nie bronią oni dostatecznie interesów rolnictwa. 

Polskie samoloty na lotnisku w Aspen 
WIEDEŃ, POT. W niu 23 b. m. wylądowały na lotnisku w Aspern pod 

Wiedniem trzy samoloty polskie, zdążające na meeting łotniczy do Zagrzebia. 
Samoloty pllotowane były przez kpt. Halewskiego, kpt. Bajana i prof. Prusz- 
kowskiego Podróż | łądowanie odbyły się bez wypadku. 

W niedzielę o godz 8 rano wyruszają wszystkie 4 polskie samoloty w 
dalszą drogę do Zagrzebia. ' 

Kino „P AN“, ul. Wielka 42 
Komunikat 

W dniach najbliższych przystępujemy do remontu swego lokalu i znacznego 
powiększenia ilości miejsc jako też uruchomienia aparatury dźwiękowej 7 га- 
stosowaniem wszelkich nowoczesnych zdobyczy technicznych. 

Na otwarcie tego nowego największego w Wilnie teatru, wyświetlony 
będzie dźwiękowy przebój produkcji 1931—1932 p. t. 

MAROKKO 
zjazd delegatów miast wojew. 
Wileńskiego i Nowogródzkiego 

„ BARANOWICZE. (Tel. wł. „Słowa*). Wczoraj rozpoczęły się w Ba- 
ranowiczach obrady zjazdu delegatów miast województwa wileńskiego i 
nowogródzkiego, który ma: na celi utworzenie związku miast tych wo- 
jewództw. 

Na zjeździe są obecni przedstawiciele wszystkich miast kresowych i 
przedstawiciele władz z woj. Beczkowiczem na czele. Delegat ministerstwa 
p Patuszyński. Otworzył zjazd, prez. m. Wilna p. Folejewski wyjaśnie- 
niem celów i zadań zjazdu. 

Obradom przewodniczy burmistrz m. Baranowicz p. Jankowski. 
W pierwszym dniu obrad opracowano i przyjęto statut, ustalono 

program prac związku, ustalono wysokość składek 1 budżet. 
Wybrano ponadto zarząd, w skład którego weszli: p.p. Folejewski— 

prez. m. Wilna, Kruk —ławnik z Wilna, Sadowski—burmistrz Smorgoń i 
Żegota—burmistrz Dukszt. 

Z terenu zaś Nowogródczyzny: p.p. inż. Wolnik burmistrz | Nowo- 
gródka, Jankowski—burmistrz Baranowicz i Jelski -— burmistrz Słonima. 
Dziś zjazd będzie omawiał ustawę samorządową, spr. rzeźni, elektryfikacji, 
drogownictwo, działalność zw. miast polskich, sprawy sanitarne i zaleg- 
łości za leczenie. Na tem zjazd się zakończy. 

W poniedziałek uczestnicy zwiedzą Nowogródek, Słonim i Switež. 

  

Symulacja zamachuna pociąg w Podbrodziu. 
Nocy wczorajszej o godz- 1 w nocy władze policyjne w Podbrodziu zo- 

stały postawione na nogi alarmem, Że koło zwrotnicy Nr. 3 znalezione po- 
między szyną a iglicą, kawał luźnej szyny długości 38 cm. ułożoną do góry 
Podeszwa, ASK 

rzeszkodę miał zauważyć wartownik kolejowy Butkiewicz w momencie 
Kiady: o 511 zdążający ze stacji Królewszczyzna odszedł z sąsiedniej stacji 

Natychmiast zarządzoce dochodzenie ustaliło caty szereg okoliczności 
Które zdają się przemawiać za tem, że Butkiewicz p tą histarję zmyślił. 

Na 10 minut przed tem komendant posterunóu lustrując okolicę zau- 
: się w budce kolejowej, 

wbrew przepisom. Po upływie 1 Inut Butki у теіаигё:‹ 9 znalezieniu aw 9 mi lewicz składał już zawiadowcy 

egłość od. budki kolejowej do budynku stacyjnego wynosi 350 
zaś od budynku stacyjnego do zwrotnicy 409 mtr., Wie Giby Butklewicz 
miał rzeczywiście znaleźć szynę na zwrotnicy musiał przejść 1150 mtr. w ciągu 
10 min. ponadto okazało się, że niemiał on latarki, bez której znalezienie ka- 
wałka szyny w clemną noc jest niezmiernie utrudnione. : 

Jeśli ponadto wziąć pod uwagę fakt, że dostarczona przez Butkiewicza 
Ia a aeiias BRA e w EEaaragis od kilku godzin padał 

puszcze! e Butkiewicz wypadek Aaaa, , ypadek symylowa! staje się zupełnie 

; Chciał od w ten sposób załagodzić fakt samowołnego opuszczenia 

N 

| Druskieniki 
Zdrojowisko w administracji Dep-tu Stužby.Zdrowia, pow. Grodzien- 

ski 18 klm. od stacji kolejowej. Szosa — autobusy — taksówki. 

Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowych 

  

i malowniczych jezior. 

Kąpiele solankowe (NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 

WARTOŚCI). kwasowęglowe, borowinowe, Hydropatja, Ele- 

ktroterapja, Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny. 

Pierwszorzędny Zakład 

ruchu. SW ; 

Jędyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 

Plaża na wyspie niemeńskiej. | ВЬ 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i TANIO! 

Sezon trwa od 15 wrzešnia 

stosowania słońca, powietrza i 

  

że Polska “| 

T K i O M M M O 

Ze względu na wypadki, w 

zawiadamiamy, 

zawartego w Paryżu — jedynie 

Przestrzegamy wszystkich 

tel.   

ZAWIADOMIENIE 
odbierają od stron ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń 

na Życie „New-York'* polisy ubezpieczeniowe pod pozorem, 

iż uzyskają w powyższem Towarzystwie jakąś specjalną waloryzację — 

że na podstawie układu pomiędzy naszem 

Towarzystwem a Towarzystwem Ubezpieczeń „New-Yo0 rk" 

przeprowadzenia likwidacji polis Towarzystwa Ubezpieczeń 

„New-York" w Polsce jest Sp. Akc. Towarzystwo Ubezpie- 

czeń „Przyszłość*, w Warszawie, ul. Królewska Nr. 35. 

Ubezpieczeń „New-York'* przed wydawaniem polis komu- 

kolwiek innemu, jak upoważnionemu Reprezentantowi naszego To-- 

warzystwa, gdyż narażają Się na całkowitą stratę pretensji. 

Dyrekcja Towarzystwa Ubezpieczeń. 

„PRZYSZŁOŚĆ 
JENERALNA REPREZENTACJA 

w Wilnie, ul. Mickiewicza Ne 37, 

których niepowołani pośrednicy 

I wyłącznie upoważnionem do 

posiadaczy polis Towarzystwa 

NG 657 inż. Ł. Spiro !   
J J AN Ai i) 

Współpraca czy zabór 
ZAKOŃCZENIE POLEMIKI Z POS. 

ZIELIŃSKIM 

Były konsul generalny poseł Sta- 

nisław Zieliński w dalszym ciągu w 

prasie endeckiej polemizuje ze mną 

w sprawie traktatu handlowego z 

Niemcami. 
Na twierdzenie moje, że traktat 

handlowy z Niemcami będzie czynni- 

kiem odprężenia antagonizmu polsko- 

niemieckiego poseł Zieliński odpo- 
wiada, że po uchwaleniu przez Sejm 
nasz ratyfikacji traktatu nie nastąpiło 

to odprężenie. Tymczasem chodzi tu 

o to, że prży zwiększonych / wspól- 

nych interesach gospodarczych pol- 

sko-niemieckich, przy wzroście zainte- 
resowania przemysłowców  niemiec- 
kich rynkiem polskim, przy wielkich 
inwestycjach, dokonywanych przez 

światowej śławy firmy niemieckie, jak 

naprzykład Al. E. G. lub - końcem 
Farbenindustrie, mające rozgałęzienie 

w Stanach Zjednoczonych musi na- 
stąpić wzrost. czynników, dążących 
do porozumienia z Polską. . Obecnie 
cały okręg lzby Wrocławskiej agituje 
za traktatem z Polską, wielki  prze- 
mysł niemiecki jest zwolennikiem te- 

go traktatu. Nieratyfikowanie traktatu 
przez Polskę: paraliżowałoby akcję 
tych w Niemczech, którzy dążą do 
rozwoju gyspodarczych stosunków 
polsko-niemieckich, a więc do zawar- 
cia traktatu. 

Konsul Zieliński nie zaprzeczając, 
że nie możliwem jest zawarcie - trak- 
tatu handlowegp. z Niemcami bez 
przyznania obywatelom Niemieckim 
tak zwanych praw , osobowych, to 
jest zajmowanie się przemysłem i 
handlem w Polsce,  kwestjonuje czy 
traktat handlowy z Niemcami wogóle 
jest pożyteczny. Zapomina o tem, że 
węgiel i huty Górnego Sląsku są za- 
interesowane w dojściu do, skutku 
traktatu z Niemcami. Twierdzenie zaś 
jego, że rynek niemiecki  zostaniė 
zamknięty dla naszych płodów. rol- 
nych nie wytrzymuje krytyki, gdyż 
samowystarczalność Niemiec jest w 
obecnych warunkach niemożliwością. 
Polityka Schillego ze względu na 
swą przesadność wzbudza przeciwko 
siebie coraz to silniejszą reakcję. 

Ludność miejska, . stanowiąca dwie 
trzecie Niemiec nie może 186 па 
znaczniejsze ofiary dla akcji rolniczej 

, samowystarczalności Niemiec. Jeżeli 

pomimo braku traktatu nasze obroty 

handlowe z Niemcami są większe, niż 
z każdem z innych państw, to jest 
oczywistym dowodem, że mają one 
podkład naturalny i przy traktacieby 
się wzmogły. 

Powinniśmy pamiętać, że wszyst- 
kie większe koncerny. elektryfikacyjne 
amerykańskie i angielskie są związa- 
ne z niemieckiemi, że nie dojdziemy 
do znaczniejszej elektryfikacji kraju 
bez udziału koncernów niemieckich, 
dla ich zaś udziału ważnym jest trak- 
tatjizapewnienie praw osobowychNiem- 
ców w Polsce. ‚ 

Na twierdzenie moje, że z zakładu 
handlowego żydowskiego wyrasta|drugi 
żydowski, a z niemieckiego wyrasta 
polski, gdyż zakład niemiecki musi 
korzystać z sił polskich, poseł Zie- 
liński odpowiada, że. zainteresowani 
5а innego zdania. Któż są ci zainte- 
resowani. Właściciele sklepów i za- 
kładów przemysłowych. Rzecz natu- 
ralna, że nie chcą współzawodnictwa. 
Lecz interes przemysłu i handlu nie 
zawsze jest identyczny z interesem 
przemysłowców i handlowców. Przy- 
puśćmy Natansony nie chciałyby po- 
wstania w Polsce większej i lepiej u- 
rządzonej papierni, niż ich Sasorska, 
jednak czyż Polska by nie wygrała 
gdyby powstała na kapitały obce 
olbrzymia  papiernia, produkująca 
wielokrotnie więcej i taniej od pa- 
pierni Natansona. : : 

'Rad jestem że poseł Zeliński jest 
zdania, że „na drogę pokojowej współ- , 
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sumienia zwarjował i został osadzony 

uważają że ta współpraca przyjdzie, 

W WIRZE STOLICY. 
W POSZUKIWANIU KATA 

Konsulat amerykański nadesłał list do 
miagistratu z prośbą, o odszukanie niejakie 

go Piotra Kołodziejczyka,, obywateła Sta- 
nów Ziednoczonych, który przyjechał do 

Polski 1 ponoć znalazł się w jednym ze 

szpitali dla umysłowo - chorych. 

WaAmieryce Kołodziejczyk był znany, ja 
ko Peter Sani, pełnił on przez kilka lat o- 

bowiązku kata w New Yorku. Choć pobie- 
ra wysoką pensję i niewiele miał do ro- 

boty -— nie był szczęśliwy. Wszyscy go 

tak nienawidzili, iż nie mógł znaleźć mał- 
zonki w Anteryce, wybrał się przeto do kra- 

ju, by tu znaleźć odpowiednią damę, Czę- 

ste pogróżki, i obietnice zemsty, na jakie był 

narażony w New Yorku, również nie uprzy 

iemniały mu życia, 

W Połsce Peter Sam, trawiony 
marremi wizjami swych. ofiar, 

  

kosz- 

wyrzutami 

w 
ćomu dla obłąkanych.. Odnałeźć go jednak 
nie jest łatwo, — w Tworkach znajdują się 

trzej Kołodziejczykowie, z których jeden 

vodaje się za Łukasza, drugi za Jana, a 

trzeci za Juljana. ‚ 

Dlaczego konsutat czynistakie wysiłki, by 
odnależć Peter Sama? Podobno zabrakło w 

Ameryce sił fachowych, a wyszkolenie no- 
wych natrafia na trudności. ' 

Uważają tam, že kat niespełna rozuniu, 

może doskonale, pełnić swe obowiązki. 

Z SALONU — ŚMIETNIK 

Starzy obywatele Warszawy: pamiętaja 

dobrze te czasy, kiedy Saski Ogród był na- 
prawdę saionem stolicy. 

Przed bramą stał odpowiednio gruby 

stójkowy, który pilnie lustrował, by do 

parku nie wlazł jakis chałaciarz, obdartus, 

czy wogóle niebłagonadiożnyj typ. 

Nigdy pijak nie zamącił ciszy ogrodu, ni- 
gdy nie słychać było awantury. Nawet niań 

ki z dziećmi, o ile chciały poflirtować ze 

strażakiem !ub żołnierzem, musiały wędro- 

wać do ogrodu Krasińskich, lub na jaki 

skwer, — Saski nie nadawał się dla takich 

rozgrywek, wytworna publiczność nie zno- 

siła zbyt -swobodnych „rozmów*, ani wrza- 
sku płaczącego dziecka. . 

Na ławkach, w cieniu wspaniałych 

drzew, siedziała elita Warszawy,  szęrmu- 
jąc delikatnie słowami, omawiając piękną 

pogode, stan wody w Wiśte, lub dyskufiu- 
jac na inne tematy godziwe i solidne, 

Dziś już nie to, Dziś egród Saski zmie- 
nił się radykalnie — elity ani śladu, pełno 
ratomiast grandy, która tłumnie schodzi się 

  

    

z Woli i żelaznej Bramy. Na ławkach we- | 
soło, gwatno, — często wybucha awantura, 
ale kończy się zazwyczaj polubownie: nos 

sozkwaszony, ucho naderwane, szczęka wy 
a —- to wszystko. 

Zacny, stary stróż, pan Paweł, patrzy 

ze zgrozą na park, w którym przebywa od 
40 kilku lat i jeno wzdycha: 

— (o za czasy! — mówi — nic porząd- 

iiego nie można urządzić, kwiaty kradną, 
krzewy łamią, Venusom nosy odbijają — 

żeby się dało, toby i ławkę skradli. i fón- 
tannę wynieśli. Śmiecą, jakby im kto za to 

  

płacił, słowa powiedzieć nie można, bo. za- : 
raz przezywają ogórkiem, lub każą mnie, 
starszemu człowiekowi, — wytapetować się 
na zielono. A % 

— Do dobrego to nie doprowadzi, Daw- 

niej sami panowie przychodzili -— bywało 
siądzie taki i da pół rubla, przykazując, by 
słowik zaśpiewał. a dziś kto mi co da? Eh! 

K. 

    

ALBUM ORDY 
80 widoków przeważnie podolskich, 

ukraińskich i mińskich.. 
Uniwersytecka 9 m. 7, od 2 do 3 pp.   

pracy z Polską, na drogę owej koo- 
peracji kanałowej i kolejowej wejdą 
Niemcy, kiedy przekonają się, że dro- 
ga rozbiorów jest dla nich zamknię- 
ta". Jest to objaw postępu w myśli 
endeckiej. Dawniej odrzucali oni moż 
liwość wszelkiej współpracy, . dzisiaj 

  

przez zamknięcie dla nicli drogi roz 

bioru. Poczekajmy aż zrozumieją, że | 
drogę rozbiorów: współpraca zamyka 

66 Wł. Studnicki. 
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„Mr czci najzastnżeńszych kapłanów - obywateli 
Istniejące już od lat 10-ciu w Wil 

ie T-wo Opieki nad grobami boha- 
terów narodowych, jakowe niedawno 
jeszcze nosiło inną nazwę mianowicie 
Twa Żałobnego krzyża, gorliwie rozwi- 
ja piękną swą działalność patrjotycz- 
ną w naszem mieście. 

Stoi ono przedewszystkiem dzięki 
społecznej inicjatywie i ofiarności bar 
ózo małej garstki jednostek gorętszych 
tych zwłaszcza, którzy stanowią jego 
prezydjum. 

Niestety z powodu opieszałości tych 
* owych członków 1-wa  niezmier- 
nie trudnem zadaniem jest zgromadze - 
nie niezbędnego dla uchwał  właści- 
wych „quorum* członków. 

Pomimo wszystko, świątynia nasza 
i cmentarze w dość szybkiem tempie 
przyozdabiane są pomnikami, oraz ta- 
blicami pamiątkowemi ku uczczeniu, 
juź to połegłych czasu wojny: wielkiej 
obrońcow Wilna, już to znakomitych 
kapłanów - wygnańców, którzy poło- 
żyli wielkie zasługi przy: zwalczaniu 
wpiywów, wrogich naszej kulturze. 

Szczególnie piękna, powyższego 
sodzaju pamiątka jest zbudowana na 
ementarzyku wojskowym u cmentarza 
Rossy stylowa i nader wdzięczna w 
Foncepcji swej kapliczka. Zaś co do ta 
blic kościelnych, to wyjątkowo okaza- 
łemi będą dopiero te, które obecnie sa 
kŁrzygotowywane do wmurowania w 
Bazylice wileńskiej. 

Poświęcone one zostaną pamięci 
dwóch uwielbianych pasterzy. miejsco 
wych, którzy zmarli następnie na po- 
sterunkach już dla siebie bezpiecznych 
— w Małopołsce. 

Tyle pamiętny Wilnu działacz na- 
rodowy, w epoce powstania stycznio- 
wego, bis. Adam. Stanisław Krasiński 
zmarł w Krakowie akurat przed 40-ma 
łaty. 

Jak wiadomo, na wygnaniu swen: 
w. Wiatce, opracował uczony nasz pa- 
sterz, a niegdyś wychowaniec  wil: 
Akademji duchownej, szacowny — 5- 
wnik synonimów polskich, zaś krakow 
ska Akademja Umiejętności odznaczy 
ła go godnością swego członka zwy- 
czajnego. Był on również członkiem 
Akademji Arkadów w Rzymie. 

Z pośród licznych prac bis. Krasiń- 
skiego sympatycznie się wyróżniają 
jego wileńskie „Noworoczniki literac- 
kie” z lat 1838 ; 1843, w których nie 
zbrakło i utworów poetyckich młodego 
"wówczas ich wydawcy. 

Co do pięknych zasług obywatel- 
skich czcigodnego arcybiskupa śp. Ka 
rola Hryniewieckiego, jakówe szczegól 
ime sic zaznaczyły w Wilnie w roku 
1893 — i czasu wileńskiego plebiscytu 
powojermego. to nie potrzebujemy 0 
ważnych '*tych w. życiu duszpasterza 
naszego momentach rozszerzać się, ile 
że dobrze są one Wilnu znane, a przy 
pomną je lapidarne słowa napisu, ja- 
kie obecnie wyryte zostaną na tablicy 
pamiątkowej w Bazylice wil. 

Arcybiskup. Hryniewiecki zmarł 
przed kilku laty we Lwowie. Nie zo- 

stanie on, jak mało komu o tem wia 
domo ostatecznie pogrzebany w skle- 
pach Bazyliki wil., lecz natomiast ucz- 8 
czoną będzie pamięć tej świetlanej po 
stac' właśnie przepięknie obmyśloną i 
wykonaną artystycznie pamiątkową ta 
zlicą, wmurowaną do filara wyż pomie 
nionej świątyni. 

1 Jak się powyżej rzekło, Bazylika 
wił będzie przyozdobioną dwiema ta- 

ami. Mianowicie uiundowanemi 
ze T-wo Opieki nad grobami bohate- 

rów narodowych, a poświęcone dwum 
byłym biskupom wileńskim,  prześla- 
dowanym przez rząd carski deportan- 
tom. * 

Rzeczone tablicy wmurowane zosta 
ną już nadchodzącego łata na dwóch 
przeciwległych sobie filarach Bazyliki 
wil., mianowicie tych czworobocznych 
słupach, które przylegają do presbiter- 

      

„ jam kościelnego. 

Wielkie rozmiarami, tablice we, 
sporządzone z białego marmuru, stano wić będą wspaniałą iście monumen- 
'alną ozdobę świątyni i pozostawać w 
stosunku do siebie odpowiednikami 
symetrycznemi. Słusznie o odpowied- 
nim tego rodzaju efekcie  perspekty- 

wicznym 
czyc. 

Muszę tu jednak rzucić słówko kry 
ivcznej uwagi co do tego, na których 
miarowicie filarach, zarówno od stro- 
rw lewej nawy Bazyliki jak i nawy pra 
wej mogivby być tam umieszczone ta- 
blicy Krasińskiego i Hryniewieckiego. 

Mniemam, że upatrzone w tym ce- 
lu fiłary ostatnie z rzędu nie byłyby 
ru wskazane, lecz owszem tylko środ- 
kowe. Bo przecież na filarze lewym, 
tuż przy oposadzkowanym sklepie wiel 
kiego biskupa  Walerjana Protasewi- 
cza ma być wzniesiony z czasem no- 
wy jego nagrobek, jak o tem niezbyt 
dawno podawałem w prasie wileńskiej. 

Przecież z dawnego bogatego gro 
bowca renesansowego, sławnego tego 
żezuity pozostał jedynie, a zreszta mo- 
że tylko domniemany, szczątek z her- 
bem tego pasterza „Drzewicą* (można 
go obecnie ogiądać w zbiorach  wil. 
Twa Przyjaciół Nauk). 

*rzecież faktyczny założyciel Aka- 
demji wileńskiej i żarliwy obrońca 
praw Kościoła katolickiego w kraju 
genjalny nasz Protasewicz - Suszkow- 
ski zasłużył chyba na to, ażeby nare- 
szcie społeczeństwo wileńskie uczciło 
godnym jego pamięci grobowcem. 

Wątpić nie należy, ażeby kuria me 
iropolitalna wil. w zespole z senatem 
wszechnicy Batorowej dłużej zwlekać 
5 tą pracą zechciała. A właśnie monu- 
ment odpowiedni bis. Protasewicza 
powinien chyba się znaleźć tuż przy 
jego grobie, znajdującym się w sklepie 
obok filąru ostatniego w lewej nawie 
swiątyni. 

Umieszczać zaś odnośnego pomnika 
na wąskim pilastrze ściany Bazyliki, 
mianowicie filarze wyżej omówione- 
mu byłoby rzeczą niewłaściwa i ze sta 
nowiska estetyki architektonicznej. 

Reasumując powyższe sądze, że 
wskazanem tu jet umieszczenie tablic, 
obecnie przygotowywanych, na fila- 
iach przedostatnich w obu nawach bo- 
cznych. Nicby one na tem nie straciły, 
a mnieisze pod nagrobek dla biskupa 
Protascwicza najsumienniej byłoby za 
1ezerwowatie. 

Swoją drogą, tablice biskupów Kra 
skiego i Hryniewickiego staną się 

pomyślał tu prof. F. Rusz- 

      

iliezawodnie efektowną ozdobą imponu 
„ących naw Świątyni, znów oto zapeł- 
riającej się niepospolitemi  historycz- 
nem; mónumentami. 

Jak wyglądać będa te marmurowe 
tablice biskupie? Z pewnością bardzo 
poważnie, nie tylko pod względem ar- 
iystycznego wykonania, dokonanego 
przez młodego artystę rzeźbiarza, Żyn 
gela. ucznia prof. B. Bałzukiewicza, nie 
tylko pod względem  pomysłowego 
przyozdobienia ich konfertektami pa- 
sterzv oraz godłami ich herbowemi, a 
przedewszystkiem państwowemi, lecz 
i przepięknemi obszernemi, a odnoś- 
nie stylu, nader podniosłym tekstem 
napisów. 

Dość powiedzieć, že one epitaije 
polskie, ułożone zostały przez sz. ks. 
prof. Żebrowskiego i kan. Ad. Kuleszę, 
zaś pod względem językowym, zreda- 
gowary przez prof. St. Kościałkowskie 
g0. 

3 Jeszcze na samym początku wiosny 
zajaśniała pod amboną Bazyliki naszej 
skiorima szaro-niebieska * płyta kwa- 
dratowa, z wyrytym na niej. złotemi 
głoskami napisem: 

ОО ЕМ 

Ks. Jan Kurczewski 

prałat kapituły wileńskiej 

dziejopis bazyliki i kaznodzieja 

urodzony w Sołach 8.VI 1854 r. 

zmart na tej ambonie 30.VII 1916 r. 

"Tak więc w lipcu r. b. przypadnie 
piętnastolecie od daty zgonu tego po- 
wszechną czcią otoczonego kapłana ty 
le zasłużonego przytem, pierwszego 
prezesa wil. T-wa Prz. Nauk. 

Że na tablicy w katedrze, wil. jake 
czysto kościelnej, nie umieszczono ty- 
iułu jego zasług, położonych dla T-wa 
Prz. Nauk, to jest zrozumiałe, lecz dla 
czego na pomniku granitowym, usta- 
wionym na mogile, ks. Kurczewskiego 
na Rossie nie wspomniano nic o preze- 
surze jego w onem T-wie, to jest dzi 
wne, a przecież napis na jego grobow- 

  

cu mógłby być bardziej wymownym i 
vrzypominać Wilnianom to stanowisko 
uczonege kapłana, które nieodżałowa- 
ny prezes T-wa PN tak zaszczytnie pia 
stował do zgonu. 

Przed niedawnym czasem umieszczo 
ną w katedrze została tablica inna, 
upamiętniająca zasługi wyższego jesz- 
cze w hierarchji kościelnej dostojnika, 
raianowicie ks. biskupa Zwierowicza. 

Dostrzegamy w lewej nawie Bazyli- 
ki, nieopodal pomnika ks. arcybiskupa 
Cieplaka, wprost pierwszego filara, 
oddziciającego tę nawę od  presbiter- 
jum, dość efektowną szaro niebieską 
crostokątna płytę marmurową, na któ- 
iej Iśni napis złocony: 

D. O. M. 

ks. Stefan Aleksander 

ŹŻwierowicz 

1897 — 1903 

Biskup wileński 

nieustraszony: bojownik o duszę 

dziatwy polskiej i katolickiej 

"w czasie niewoli 

pamięci jego wdzięczna potomność. 

Nad tym napisem umieszczony jest 
jego herb. 

Słowem. tablice pamiątkowe, zasłu 
žonych cnotami narodowemi dostojni- 
ków Kościoła, są pewnego rodzaju 
inowacją i we wspaniałej Bazylice św. 
Stanisława w Wilnie. : 

Z czasem niewątpliwie wzniesione 
w niej zostaną nagrobki znakomitego 
duszpasterza. Walerjana Protasewi- 
czą Oraz skromniejszego zasługami, w 
czasach ostatnich zmarłego na obczyź- 
nie, ks. arcybiskupa Wincentego  Klu- 
czyńskiego. 

Sulimczyk. 
  

Kompetencje sądów 
honorowych 

NIEZWYKLE CIEKAWA SPRAWA 
SĄDOWA 

Na wokaidzie sądowej w Łodzi znalazła 
się wczoraj ezwykle * charakterystyczna 
sprawa, dotycząca odpowiedzialności sądów 
koncrowych i komisyj kwalifikacyjnych ist- 
nicjących przy wszystkich niemal organiza 

ja zawodowych i towarzyskich 
W jednej z organizacyj towarzyskich cd 

szeregu lat istniała t.zw. komisja kwalifi- 
kacyjna, która w myśl urzędowo zatwierdzo 
rego statutu rozstrzygała spory, wynikające 
pomiedzy członkami stowarzyszenia i wy- 
dawała opinię o honorowości ich postępowa 
"Ma. 

Swego czasu zarząd tego, stowarzysze- 
nia przekazał komisji kwalifikacyjnej sprawę 
pewnego €złonka, któremu inni członkowie 
postawili nader poważne zarzuty natury €- 
tycznej. 

Komisja kwalifikacyjna po wszechstron- 
nem zbadaniu spraw uznała zarzut za Słu- 
szne i postanowiła członka o którego cho- 
dziło, wykreślić z organizacji. 

Niezadowolony z takiego obrotu rzeczy 
r. K. wniósł skargę de sądu, żądając pocią 
g nięcia do odpowiedzialności karnej wszyst 
kich członków komisji kwalifikacyjnej za 
obrazę i zniesławienie, 

ĆNa sprawie rzecznik oskarżyciela twier- 
“sit, že jego klient miał słuszne podstawy 

vrocenia sie do sądu o rehabilitację i po- 
woływał się na to, że wszyscy obywatele 
naszego kraju znajdują się pod opieką sadów: 
państwowych i nikt nie może być tej opieki 
pozbawiony, Sąd państwowy, zdanien: rzecz 
nika oskarżyciela, jest powołany do mery- 
«orycznego rozpatrzenia konfliktu i rehabi- 
Ytacji członka stowarzyszenia, względem któ 
iego organizacja ta zastosowała tak surową 
represję jak wykluczenie. 

Natomiast obrońca oskarżonych wywo- 
dzit że istniejące przy stowarzyszeniach są 
dy honorowe mają uprawnienia statutowe za 
które nie mogą być Ścigane przez władze pui 
bliczne, ani przez sądy państwowe. Każda 
vsoba, wstępując do organizacji, tem sa- 
iiem akceptuje wszystkie przepisy statuto- 
we i zgóry uznaje kompetencje sadu hono- 
rowego, to też nie może później przeciwko 
ie] instytucji występować. 

Sad, po dłuższej naradzie, wszystkich 0- 
<karżorych. uniewinnił, 

O iłe wyrok ten zostanie zatwierdzony 
przez Sąd Najwyższy, orzeczenie powyższe 
będzie posiadało zasadnicze znaczenie. 
RSPADER AE LED TĄD GEODE PRA RO REB O 

Panu profesorowi  Zenonowi 
Orłowskiemu oraz p. doktorowi 
Bublejowi za trafną djagnozę i wy- 
leczenie syna mego z długotrwałej 

choroby w czasie jego pobytu w kli- 

nice U. S. B. tą drogą składam  ser- 

deczne podziękowanie 

HELENA WOJCIECHOWSKA. 
PSP: MTD UT 
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Kobiety piękne 
(Rozważania całkiem poważne) 

Tiafił mi do rąk zeszyt starego, bo 
Przeszło setke lat liczącego czasopi- 
Sma. W tym zaś zeszycie znalazłem 
ciekawy „Słowniczek niektórych mniej, 
lub źle używanych wyrazów polskich, 
2 UWwagą co do właściwego ich znacze- 
1а .. 

Słowniczek bardzo pożyteczny ze 
względu na cały szereg wyrazów już 
oddawna „Mieużywanych. Kto dziś po- 
wie np. że zasłona lub szata „kobieli 
się”?... Zamiast „kobielić* mówimy 
dziś — tałdować. 

150. Albo: czy. kto. wie, co to znaczy: 
„zdudzić”*? Ale kiedyś wyraz ten był 
używany w znaczeniu: „opuścić skrzyd 
'a z przyczyny złego zdrowia lub nie- »omyślnego wypadku”... 

, Pomyśleć tylko: każdy z nas zdu- 
dział doreszty, ale nawet nie wie o 
tem... W najlepszym wypadku, jeżeli 

  

" zdaje sobie sprawę ze stanu, w jakini 

- się znajduje, mówi, że — zdziadział!.. 
Ale to przecież całkiem inna sprawa! 

Ciekawe jest wyjaśnienie wyrazu: , „obłąd”, „Oblad“ może dobrze zastą- 

Pić wyraz wzięty z francuskiego:: „ilu- 
zja”... 

Proszę więc w poprawnym polskim 
Ięzyku z przed stu lat powiedzieć takie 
zdanie. „Urzędnicy mają iluzję, iż do 
datek 15% zostanie im przywrócony. 

Zadziwiające zmiany zachodzą w 
inowie ludzkiej: wyrazy żyją, jak lu- 
dzie: rodzą się, przeżywają wio- 
snę, młodość, starzeją się, giną... W 
słowniczku z przed stu lat, jak w przy- 
tułku dla niedołężnych starców, pełno 
iest kandydatów na tamten Świat, nie 
hrak zresztą i czcigodnych niehoszczy- ków. : 

„Ale ten ginący świat pełen jest god 
ności, a nawet blasków, któremi onie- 
šmiela zuchwałego przedstawiciela 
XX wieku.: 

Może najdobitniej przemówił ten 
„dziwny świat w małej notatce, zawiera 

iącej komentarz do wyrazu:  „pięk- 
ność. \ < 

Oto ścisła treść tej notatki: 
— „Stopnie piekności niewiast są 

te: przystoyna, miła, nadobna, su- 
danna, kibitna, hoża, ładna, piękna, 
śliczna, prześliczna, cudna. Przystoy- 
iićy widok nieodraża; mity oczy i u- 
mysł zaymuie;, nardobnėy, sudannėy, 
kibitnėy przyiemnieysže та  powaby; 

hożą więcćy zniewala, śliczna porywa, 
prześliczna urzeka, cudna zachwyca”. 

Co za przepych określeń!.. Co za 
subtelność w cieniowaniu!... Co za im- 
ponujący i wspaniały dowód długich, 
uważnych obserwacyj i doskonałej zna 
jomości niewiast!.. Te kilka wierszy w 
„Słowniku* zawierają przecież całe 
studjum o pięknych niewiastach i od- 
zwierciadłają szczęśliwą. epokę, kiedy 
niewiasty zaciekawiały mężczyzn bar 
dziej, niż obecnie — kryzys ekonomicz 
ny, ewentualne zmiany gabinetowe, po 
trącenie dodatku urzędnikom, sport, po 
datki į rozwody!.. 

‚ Jedenaście określeń na oznacze- 
nie piękności kobiecej!... 

, Cóż to za galerja niewieścich ty- 
pów musiała być kiedyś!.. 

„Niegdyš“... Ktoby się ośmielił za 
przeczać urody i uroku współczesnym 
obietom, ale nic złego o nich nie mó- 

wiąc, stwierdzić jednak należy, iż dzi- 
siejsze piękności nie znają tak subtel- 
nego stopniowania ich wdzięków, ja- 
kie było stosowane wobec ich praba- 
bek. : : 

„ Bo ktėraž z dzisiejszych 'kobiet po- 
wie, że jest sudanna? Żadną nawet nie 
zrozumie tego wyrazu. 

ESO WCG 

Z ŻYCIA TATARÓW 
POLSKICH 

(Wywiad z Prezesem Związku Kultu- 

talno-Ošwiatowego Tatarów polskich) 

Wilno jest miastem w którem mie- 
szkają oboko siebie, od całych stule- 
ci przedstawiciele różnych narodowoś- 
ci, jakto: Polacy, Żydzi, Białorusini, 
Litwini, Tatarzy i Karaimi. 

Narodowości te są niejednolite. pod 
względem religijnym i aż 8 wyznań ma 
ją tutaj swoje świątynie, niektóre zaś 
inają tutaj głowy swych Kościołów. 
Ziawisko to jest bardzo znamienne i 
nadaje Wilnu pewien swoisty charak- 
fer. Należy zaznaczyć, że aczkolwiek 
współżycie przedstawicieli tych róż- 
uych narodowości i wyznań ma. od 
wieków całkiem pokojowy charakter, 
jednak wzajemne zrozumienie się nie 
„est posunięte tak daleko, jakby to mo- 
zna było przypuszczać. Nie wchodząc 
w przyczyny tego zjawiska, lecz uwa- 
żejąc takie wzajemne zrozumienie się 
za nader wskazane, zwróciliśmy się z 
prosbą o wywiad do Prezesa Związku 
Kulturalno - Oświatowego Tatarów 
Połskich p. Olgierda Najmana - Mir- 
zy Kryczyńskiego, jako przedstawicie- 
1а tej narodowości, która aczkolwiek 
osiedla się w kraju przed 500 zgórą 
lat i ulegała różnym wpływom kultu- 

“raluym, które spowodowały utratę 
przez Tatarów ojczystego języka, jed- 
siak pod względem antropologicznym i 
ieligijnym stanowią oni najbardziej 
odrębny typ społeczności więc zapyta- 
liśmv się pana Prezesa: czemu przy- 
pisać, że Tatarzy Polscy, stanowiący 
maleńką wysepkę w morzu innych na- 
rodowości, zachowali swoją odrębną 
indywidualność narodową? 

.- Stało się to dzięki odmienności 
krwi i wspólności rodowej, wspólnych 
wspomnieniom historycznym  najwię- 
cej zaś wskutek odrębności religijnej, 
giaz wielkiego przywiązania do reli- 
gii, która jest dla nich Źródłem naj 
wyższych duchowych wartości, od- 
źwierciadlających w myślach, uczu- 
ciach i postępkach. Wartości te ducho- 
we stanowią kulturę narodu tatarskie- 
go. 

—- Zechce pan Prezes udzielić in- 
formacji co do rozwOju i wyników ru- 
chu kulturalno - oświatowego wśród 
Polskich Tatarów. SĘ 

.— Ruch ten, ujęty w pewne ramki 
o'ganizacyjne datuje od niedawna, a 
mian. od roku 1925 kiedy w dniach 
28 — 29 grudnia odbył się pierwszy 
wszechpolski zjazd przedstawicieli 
gmin muzułmańskich. Na zjeździe tym, 
stóry położył podwaliny, obecnej or- 
ganizacji Kościoła muzułmańskiego, 
zostało rzucone hasło organizowania 
sie w gminach na podstawie zalegali- 
zewanego przedtem statutu, w związ- 
x: kulturalno - oświatowe, celem pod- 
niesienia oświaty wśród Tatarów. Za- 
łożycielami tego związku byli: prof. 
Uniwersytetu Stefan Bazarewski, ge- 
nera! Aleksander Romanowicz i wice- 
prezes sądu okręgowego Adam Mur- 
Ja - Murzicz. -— Po zorganiżowaniu 
się w 20 miejscowościach rozrzuco- 
nych aż w 5 województwach, (wileń- 
skiem, nowogródzkiem, warszawskiem, 
białostockiem i poleskiem)  miejsco- 

    

     
  

    

wych oddziałów związku, został zwo- | 
iany 26 grudnia 1928 r. pierwszy 
wszechpolski Zjazd Delegatów tych 
oddziałów, celem powołania Rady Cen 
tralnej jako Centralnego Organu Wy- 
konawczego Związku, z siedzibą w 
Wilnie. 

Drugi podobny Zjazd odbył się 27 
grudnia 1929 r. a trzecj 4 października 
1930 r. w zmieniającym się co roku 
składzie Rady Centralnej, w liczbie 7 
szłonków, miałem zaszczyt być wybie- 
ranym na prezesa Rady Centralnej. W 
wyniku działalności Związku w tym о- 
kiesie czasu został zorganizowany cały 
szereg zebrań dyskusyjnych, na 
których z referatami występowali Ale- 
ksander i Konstanty  Achmatowiczo- 
wie, Stefan Tuhan - Baranowski, prof. 

"Štefan Bazarewski, Olgierd Kryczyński 
Zotja Romanowiczówna, doktór Jakób 
Szynkiewicz i inni. Pozatem zostały 
założone: 1) bibljoteka, z dzieł po- 
święconych przeważnie orjentalistyce. 
2) Muzeum, w którem zostały zebra- 
ne koło 100 eksponatów, odnoszą- 

_cych się do historji i religij polskich 
datarów, w postaci różnych dokumen- 

Zginął ; wyraz — kibitna. Zresztą 
nietylko wyraz: kobiet kibitnych, czyli 
takich, które. podług autora słownika, 
„przyjemniejsze mają powaby”, — jest 
coraz mniej. 

Ginie wyraz „nadobna*. Jeszcze 
mówimy: płeć nadobna, ale —- ,„„kobie- 
ta nadobna'* brzmi dość dziwnie. 

Oto już niema trzech wyrazów. 

Ale i z pozostałych ośmiu należy 
skreślić jeszcze Kilka. „„Hoża* zawiera 
w sobie odrobinkę lekceważenia. „Dzie 
wczę hoże* -— dziewczyna ze wsi 
zdrowa, ładna, ale nieco nieokrzesana. 
„Cudna, prześliczna* -— to patos — 
ckliwy, przestarzały. Dziś nawet zako- 
chany sztubak tak nie mówi. Na takie 
przymiotniki współczesna kobieta od- 
powiada pogardliwym uśmiechem. 

„Miła* — daje się na odczepnego. 
„Miła” obecnie znaczy mniej niż .,przy 
stojna*, nie jest wcale piękna, często 
hywa brzydka. : 

Więc cóż pozostaje dzisiaj na okre 
ślenie piękności niewieściej? -— Przy- 
stojna, ładna, piekna, Śliczna... 

Tylko cztery przymiotniki!.. Czy 
nrowa nasza zubożała, czy też niewia- 
„sty zeszpetniały?.. Czy może mężczy- 
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Zjazd delegatów kół Związku 
Bibijotekarzy Polskich w Wilnie i 

Dria 26 kwietnia rb. odbył się wi gmachu 
joteki Uniwersyteckiej w Warszawie do 

roczny Zjazd Delegatów Kół Zw. Bibl. Pol. 
Były reprezentowane koła następujące: Kra- 
kowskic, Lwowskie, Łódzkie, Poznańskie, 
Warszawskie no i nasze Wfeńskie. 

Zjazdy te mają ogromną w swoim za- 
uresie doniosłość są bowiem władzą usta- 
wodawczą Związku Bibljotekarzy _Pol- 
skich i' przekazują uchwały swe Ва - 
dzie będącej organem wykonawczym tegoż 
związku. Z natury rzeczy na zjazdach są 
zwykle roztrząsane sprawy o charakterze 
ściśle fachowo - organizacyjnym, nie mogą 
więc budzić szerszego zainteresowania, nie- 
rzniej jednak wypływają częstokroć rzeczy 
o wielkiem znaczeniu kulturalno - społecz- 
pym 

To powyższej kategorj! można zaliczyć 
wniosek Koła Lwowskiego w sprawie usta- 
wy o ebowiązkowym egzemplarzu bibljo- 
iecznym, poddany obradom na omawianyn: 
zjeździe. 

Do niedawna bcwiem na podstawie de- 
kretu Prezydenta Rzplitej z dn'a 10 5. 1927 
roku o prawie prasowem, oraz rozporządze- 
"ia wykonawczego Min. WR i OP z dn. 2 
sierpnia 1927 r. do niego, dziewięć bibljotek 
naukowych w Polsce( między innemi i na- 
szą Uniwersytecka) otrzymywała druki, ja- 
xie się pojawiały na terenie Państwa z o- 
bowiązkiem — nap, w odniesieniu do naszej 
Uniwersyteckiej Bibl. Publ. — inweintaryzo- 
wania, katalogowania i przechowywania 
wszystkich druków nadesłanych jej przez 
zaklady graficzne z wojew, białostockiego, 
nowegrodzkiego, poleskiego i wileńskiego. 
Ponadto otrzymywała nasza bibljoteka druki 

1 innych dzielnic Państwa wynoszące ponad 
4 arkusze. 

Taki stan rzeczy trwał do 28 lutego 1930 
roku, w którym to czasie został uchwalony 
dekret Prezydenta. Tem samem, automatycz 
nie przestało obowiązywać i rozporządzenie 
o egzemplarzu bibljotecznym Obecnie dzia- 
łają przepisy przejściowe na których pod- 
stawie bibljoteka nasza otrzymuje druki, po- 
chodzące tylko z oficyn b. zaboru  rosyj- 
skiego, 

Wytworzył. się tedv, mówiąc słowami 
wniosku Koła Lwowskiego „chaotyczny stan 
prawny”. nieźnośna sytuacja ex lex 

Otóż waiosek Koła Lwowskiego słusz- 
rie się dom: „uregulowania obowiazkowe 
20 dostarczania druków dla bibljotek nie w 

iazku z przyszłą ustawą prawną, lecz dro 
2a osobnej awy o obowiązkowym egzem 
olarzu bibljotecznym*. 

Wniosek powyższy przyjęty po dyskusji 
oddano Radzie, która się zwróci w tej spra- 
wie do Wydziału Bibljotek Min, WR i OP. 
Można spodziewać, iż ta paląca kwe- 

stja hedzie nareszcie rozwiązana w sposób 
saknajiepszy i otrzyma trwałe podstawy 
prawne ku dobru naszych bibljotek nauko- 
wych. 

Zasługuje rówinież na podkreślenie wnio 
sek p. dyr. A Łyszkowskiego, Dotyczy on 
zwierzama dotacyj Bibljotekom  Uniwersy- 

   

      

   

    

   
        

scckim. Dziś sprawa ta jest w stanie opła- | 
kanym. Biblioteki nie mogą poprostu sobie 

lic na zakupy książek z rozmaitych 
edzy w ilości niezbędnej dla stu 

djów naukowych. Czyni się naturalnie wszeł 
zie możliwe wysiłki, ażeby zadowolić słu- 
szne wymagania uczonych. lecz te bynaj- 
mniej nie rozwiązuje kwestji.. Nawet w cza- 
sach kiedy nie mieliśmy szerzącego się obec 
nie kryzys: gospodarczego. dotacje nauko- 
we pozostawiły wiele do życzenia. : 

Trudno przesądzać, jakie rząd znajdzie 
wyjście, jedno tylko pewnem, że wyjś- 
cie te musi być znalezionem pód grozą step- 
"10wege wycofywania się Polski z między- 
naredowego wyścigu pracy naukowej, 

Inkunabud. | 
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Sprostowanie 
W odeźwie Komitetu obchodu 25-le-. 

cią walki o szkołę polską do Ducho-| 
wieństwa czytamy: 3 

„Czy obecnie rosnącemu pokoleniu 
sie ma zajeśnieć šwietlanej pamięci po 
stać Księdza Piotrowicza w Wilnie, 
który na ambonie spalił publicznie u- 
kaz carski o wprowadzeniu dodatko- 
wych nabożeństw w języku rosyjskim | 
za co wprost z pod kościoła był wy- 
wieziony kibitką na Sybir“. ` 

W tym ustępie widzę trzy odchy- | 
ienia od ścisłości dziejowej: pierwsza: 
ks. Piotrowicz spalił na ambonie nie u- 
kaz carski, jedno rytuał, wydany bez 
pozwolenia władzy. duchownej, w któ- 
rym pytania przy administrowaniu sa- | 
kramentów były podane w języku ro- 
syjskim. Powtóre, ukazu carskiego „о 
wprowadzeniu dodatkowych  nąbo- 
żeństw w języku rosyjskim" — nigdy 
nie było: był natomiast najwyższy ma 
nifest, według którego używanie języ- | 
ka rosyjskiego w kościołach  katolic- 
Ich nie było nakazywane, lecz pozwo 
Jone tam, gdzie lud tego zapragnie i 
gdzie prawowłta władza duchowna u- 
zna to za konieczne. Pótrzecie — ks. 
Piotrowicz nie byt ,„wprost z pod ko- 
ścioła wywieziony kibitką na Sybir'. 

Przykłady prawdziwe mocują . czło 
wieka, ale historycznie nie ścisłe = 
-ozlužniają moc duszy. * 

X. Michat Ritkowski | 
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OŚWIADCZENIE | 
W duiu 23 maja b. r. w Nr. 17 „Słowa* umieszczera 

stała wzmianka z przypomnieniem, iż tegoż dnia 
20- 

rozpoczynają 
się na torze w Pośpieszce zawody konne zorganizówarte pod 
egidą „Turf Klubu* w Wilnie. 

Jako właściciel toru w Pośpieszce niniejszem czuję się w . 
obowiązku sprostować i oświadczyć, iż dótychczas znanej mi li 
tylko ze słyszenia firmie „Turi 

+  Trockiej nie udzielałem no jakąkolwiek impreżę i 
stosunkach z wymienioną firmą nie jestem, natomiast udźieliłem i 
zezwolenie na urządzenie zawodów konnych 3-ej Samodziełnej | 
Brygadzie Kawaierji 

tów, rycin, fotogratij monet i t.p. 3) 
archiwum, zawierające koło 50 doku- 
mentów, przeważnie z wieku XVI-go 
* XVII-go. 

W obecnei chwili jest na porządku 
dziennym wydanie pisma pod tytułem 
„Rocznik Tatarski* dla którego został 
zebrany obszerny  materjał w posta- 
ci artykułów zarówno członków Związ 
«u jak i osób do Związku nie należą- 
cych, lecz współczujących zadaniom 
Związku. W liczbie tych ostatnich 0- 
biecali swoje wrpółpracownictwo: pro 
tasgr Kowalski, Hacham karaimski Se- 
raja Szapszał. Michał Witunowski, p. 
Władysław. Zimnicki i inni. Między 
"anemi w Roczniku tym znajdą się .2 
artykuły okolicznościowe — jeden do- 
tyczący udziału polskich Tatarów w 
powstaniu listopadowem a drugi po- 
święcony Wielkiemu Księciu Witoldo- 
wi, za wezwaniem którego Tatarzy о- 
siedlili się w Wielkiem Księstwie Li- 
.ewskiem. Rocznik ten ukaże się nie 
później, niż w jesieni roku 1931. 

Dotychczas wydawnicza  działał- 
uość związku wyraziła się w kilku bro 
szurach, jako to: 1) „Z Ruchu kultu- 

ralno - oświatowego wśród polskich 
Tatarów*. 2) Katalog Tatarskiego Mu- 

zeum Narodowego w Wilnie, 3) Leon 

źni stali się mniej doskonałymi obser- 
watorami wdzięków niewieścich, choć 
e przeprowadzenie dokładnej obser- 
wacji i wyczerpującej analizy w obec- 
nych czasach jest bardzo łatwo? 

Coś jednak się zmieniło... 

Ale, trzeba przyznać, iż powyższe 
cztety przymiotniki ogarniają ogrom- 
па iiość niewiast — chociażby względ 

nie tylko pięknych. : | ! 

Więc możnaby było nie martwić 
się z powodu utraty i zapomnienia sze 
regu wyrazów. gdyby nie jeden bar- 
dzo, bardzo obiecujący młodzieniec, 
joeta, a więc jakby z urzędu. znaw- 

ca kobiet. Napisa' ów poeta wiersz 0 
kobietach, uwodzących „nas młodych” 
czyli, przypuszczać z pewnością mo- 
żua, © kobietach wcale nie pokracz- 
nych i brzydkich. ; 

Zaczyna swój wiersz w ten sposób: 

„Głacza sennie pośladki i czasem językiem 
Po wargach zapieczonych niespokojnie lizną, 

Albo nam pocałunki, nużące, jak likier, 
Saczą, spraynione uda rozchylając 

‚ [z wizgiem“.. 

O jakie tu kobiety chodzi? O przy- 
stojne, ładne, piękne czy śliczne”., 

"bitne, hoże, prześliczne i cudne!) 

Klub* mającej siedzibę przy ul. * 
w Ži ch 

z plenipotencji BI 
Jóżef Aleksandrowicz: | 

Kryczyński: „Dobra ILostajskie“. 
Zapoczątkowany ruch wśród pol- | 

skich Tatarów znalazł żywy oddźwię| 
zwłaszcza wśród znajdujących się na 
emigracji przedstawicieli innych naro- 
iów muzułmańskich. Publicysta Omar- 
Bej-Teregułów i literat Ajasż Ishaki | 
jako przedstawiciele Tatarów Nadwoł- 
żańskich, pisarz Dżafer Sejdamet i Ab 
dułah Żichni, jako przedstawiciele Ta-| 
tarów Krymskich, prof. uniwersytetu| 
w Stambule Ached - Velidi Zek i: poseł 
parlamentu Threcziego Reszyd Safvet 
Łej, jako przedstawicieli Tatarów, Vel | 
Sedigar, jako przedstawiciel muzułma- 
nów Kaukazu, nawiązali osobisty kon 
takt ze Związkiem Tatąrów Polskich, 
przyjeżdżając w tym celu do Wiłna. | 

W. 'temże miejscu poczuwam się do) 
obowiązku stwierdzić, że polscy Tata- 
izy są głęboko wdzięczni Rządowi Pol 
skiemu za przychyłny stosunek do i 
dspirącyj kulturalnych ; starają się 
wywdzięczyć za ten stosunek  propa-| 
„andą na rzecz Polski w wielkim świe- 
cie Islamu j 04 

Na tem skończyłiśmy wywiad, dzięj 
«ując panu Prezesowi za uprzejmie u- 
dzielone informacje, dotyczące ruchu 
kulturalnego wśród naszych Tatarów. 

(w—z) 

Wszystko jakoś nie pasuje!.. 
Sięgam więc do zapomnianych lub) 

nało używanych wyrazów. ||| ||| 

„Sudanna kobieta gładzi poślad- 
ki“... Absurd. Nie do' pomyślenia. 

„Nadobna niewiasta czasem niespo| 
kojnie liźnie językiem po' wargach *...| 
Już przestała być nadobną! a 

„Cudna kobieta z wizgiem(!) roz- 
chyla uda“... PA 

Ładna: mi cudownošč!... 
Oto się znalazłem „w krópce*. Za- 

szałem od zachwytu nad bogactw: 
Įezyka polskiego z przed! stu lat, | — | 
od podziwu dla jedenastu stopni nie 
wieściej piekńości, — skończyć 
muszę stwierdzeniem, iż mowa pol 
jest uboga, bo nie daje mi określeń dla/ 
pięknych niewiast, opiewanych - рггей| 
młodocianego poetę. 3 MAJ 

Czy może nie mowa, 
jest niesłychanie uboga?... R 

A może nawet nie mowa i nie poe-| 
ci, ale same kobiety (nie sudanne, ki 
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może orie tu w czemś zawiniły 
Nic nie wiem!... i zw 4 

Jan'Wachicz. | 
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Począwszy od zeszłego roku na ła- 
mach „Woskresnoho Cztienija“ p. K. 
N. umieścił cały już szereg artykułów 
pod tytuł.: „Na tałszywych drogach*. 
Artykuły te są poświęcone Unji, oma- 
wiając ją, rzecz zrozumiała, z prawo 

| sławnego punktu widzenia, to znaczy 
negatywnie. Autor tych artykułów, p. 
K. N., w tym i w wielu innych wypad 
kach odznacza się brakiem umiarkowa 

|nia, jeśli nie powiedzieć więcej. Ale 
ix tem miejscu nie mam zamiaru po- 
lemizować z p. K. N. 

'_ Kiedy zasiadłem do maszyny pisać 
ten artykuł, to chciało mi się zapoży- 
czyć tytuł na ten raz od p. K. N. W 
trakcie atoli pisania tytuł złagodziłem. 
Zrobiłem zaś to w imię tej zasady, w 
obronie której tutaj występuję. 

„ Ostatniemi czasy zagadnienie jed- 
mości Kościoła w naszej wileńskiej 
prasie nabrało specjalnej aktualności. 
Powodem do licznej wymiany zdań 
tym razem było ukazanie się „Pamięt- 
nika“ pińskiej konferencji unijnej, któ 
ra się odbyła w roku ubiegłym. 
"Na tę konferencję w swoim czasie 

  

niestety, nie mogłem: coś ważnego 
stanęło mi podówczas na przeszkodzie 
Pamiętnik natomiast, zawierający re 
feraty, wygłoszone na tej komierencji, 

1 sfreszczenie dyskusji, jaka się tam 
toczyła, dostałem niedawno, to znaczy 
już po ukazaniu się w „Słowie* arty- 
kułów p. W. Ch., poświęconych tej 
konferencji. 

Po pierwsze ' i z natury rzeczy w 
takich wypadkach dość nerwowem 
przeczytaniu „Pamiętnika*, wrażenie 
wywołane jeszcze artykułami p. Ch., 
nie uległo całkowitej zmianie. Ale 
czyż to być może, żeby ta konferencja 
przedstawiała tak ponure widmo, jak 

| by o niej należało sądzić na podsta- 
wie artykułów p. Ch.? Biorę tedy ołó 
wek, notuję i zestawiam jedno z dru- 
gier. I dopiero tą drogą doszedłem 

| do przekonania, że „Pamiętnik* w 
wielu wypadkach jest nieścisły, czy 
też niejasny. Niejasnemi mianowicie 
mj się zdawały te miejsca, w których 

| jest streszczona dyskusja. Prosty stąd 
wniosek, że musi poważnie szwanko- 
wać streszczenie. Wówczas to było tyl 
ko przypuszczenie. Dziś natomiast po 
wyjaśnieniu Dziekana Wydz. Teol. ks. 
prof. Ignacego Świrskiego. już żadnej 
wątpliwości co do tego niema. Tak 
mnie się zdaje, że ten, kto streszczał 
yskusję, lubował się w poszczegól- 
ych zdaniach i to go tak zaabsorbo- 
ało, że całości dyskusji, treści za- 

gadnienia nie ujął i nie odtworzył. Dla 
tego też i zdania, które w całości 

cale nie były rażącemi, a może na- 
et były potrzebne. w oderwaniu sta- 

ją się niezrozumiałemi. Co więcej, każ 
lego, kto się w nie dobrze nie wczyta, 
ogą wprowadzić w błąd, 
Przypominając te rzeczy, chcę 
rócić uwagę na pewną niewlašci- 

ość, jaka się zakrada do polemiki, 
rowadzonej na temat unijny. Niewła- 
iwość tę upatruję w zbytniem prze- 

 jaskrawianiu faktów. 
. Oburzenie p. Ch. z powodu rzeko- 

mego stosowania w pracy unijnej nie 
właściw. metod, byłoby słuszne pod 
tym warunkiem, gdyby taka uchwała 
istotnie była. Ale ponieważ takiej u- 
chwały być nie mogło, i nie było, prze 

|to : oburzenie nie jest słuszne. Winą 
zatem p. Ch. w danym wypadku jest: 
| zbytnie przejaskrawianie iaktów. Już 
znacznie spokojniej na ten temat pi- 
sał w „Kurjerze Wileńskim" (nr. 88) 
p. „wicz*. (Chociaż p. „wicz* bardzo 

"się pomylił, upatrując w konferencji 
pišrkiej genezę naznaczenia ks. bis- 

pa Czarneckiego). 
- Podawanie zatem do publicznej 

wiadomości faktów w przejaskrawio- 
nej szacie uważam za bardzo wielką 

| niewłaściwość. Czyż nie należy się 
obawiać, że po przeczytaniu takich 
kilku artykułów, przeciętny czytelnik 
mógłby się zniechęcić, a może nawet. 

  

  

KAZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUDZIESTY 
(powieść) 

— To pocóż puszczacie ludzi do 
_ środka. 

+“. — Wpuskač nam każdego pozwo- 
lono, a ot wypuskać bez przepustków 

"my nie možem. 
 Naprėžno Bronowski staral się wy- 

tłómaczyć upartej dziewczynie, że ten 
_głuszny zakaz dotyczy tylko żołnierzy 
płci żeńskiej i że on, rycerz, z pod 

 „naku samego Rotmistrza, nie może 

„mu podlegać. Na wszystkie jego argu- 
menty wartowniczka odpowiadała w 

- kółko. 
| —„Nam puskać stąd kogokolwiek- 
bądź zabroniono”. Zniecierpliwiony le- 
gjonista próbował odszturchnąć legjo- 

 nistkę, ale na wszczęty alarm zbiegło 
się tvle dziewcząt, że sytuacja jedyne- 
go na tym dziedzińcu przedstawiciela 
płci męskiej zaczęła się stawać popro- 
stu krytyczna. Mały 'sejmik babsko - 
żołnierski zagroził koledze związaniem 
c ile się będzie nadal awanturował. 
Chcąc nie chcąc tedy płeć silna ustą- 
piła przed słabą. 

—- Co za fatalna sytuacja — my- 
"ślał z przygnębieniem więzień Legji, 

 sadowiąc się na ławce obok pelno - 
_kształtnej wartowniczki. Intendentura, 

| kiedy się wszystko ewakuuje, to nie 
| est taki prędki interes. Renka i jej szef 

mogą wrócić dopiero wieczorem... a 
po drugie, jeżeli wartowniczka złoży 
-aport?! 

— Jeszcze przed kilku _ minutami 

zaproszenie dostałem, pojechać jednak | 

"PISZMY Q UNJI SPOKOJNIEJ: 
sobie nie daj tego, Boże, i zohydzić 

jest tak wielka i świętą rzecz, jaką 
zjednoczenie Kościołów. 

Daleki jestem od posądzania p. 
Ch. o złą wolę: zbyt dobrze go znam, 
wiem, jak żywo go obchodzi sprawa 
jedności Kościoła i jak, kochając tę 
sprawę, chciałby jej z całego serca 
służyć. Niestety, skutkiem zbytniego 
przejęcia się tą sprawą, czy też skut- 
kiem zbyt żywego temperamentu. da- 
je on publiczności do czytania artyku 
ły w zanadto przejaskrawionej  for- 
ły w zanadto przejaskrawionej szacie. 

Nie trudno sobie *wyobrazić, jak ia 
talne skutki wynikają z przejaskrawia 
nia pewnych niedociągnięć czy niejas 
ności w zagadnieniach, które z natury 
swej są bardzo delikatne i czułe. A 
jak niektórzy skrzętnie podchwytują te 
nasze, jakby nieporozumienia, dla swo 
ich, wrogich samej idei unijnej, celów. 
Czy wobec tego wszelka krytyka by- 
łaby  niedopuszczalną? Bynajmniej, 
krytykujmy, krytykujmy, ile się tylko 
da, ale w takiej formie i w tym celu, 
żeby istotnie krytyka wyjaśniała nie- 
jasności, ale ich nie gmatwała. 

Wszelka rana tak długo boli, dopó 
ki się nie zagoi. Podrażnienie rany i 
zwiększa ból i przewleka proces goje 
nia się. Rozdział Kościoła jest taką ra 
ną zadawnioną i bardzo nabolałą. Ileż 
zatem winno się wymagać ostrożności 
i wyrozumienia od tych, którzy się za- 
bierają do gojenia tej rany! 

O ile chodzi o samą konferencję, 
to cna, mojem zdaniem, w niektórych 
momentach nosiła charakter bądź czy- 
sto informacyjny, bądź studjów, służą- 
cych do pogłębienia niektórych ogól- 
nego charakteru zasad  unjonizmu. 
Weómy np. zagadnienie tego rodzaju, 
w jakiej szacie szerzyć katolicyzm 
wśród prawosławnych, czyli jakiby ob 
rząaek więcej się nadawał dla prawo 
sławnych, powracających na łono Koś 
cioła katolickiego. Jaka na to może 
być odpowiedź? Bardzo prosta. Ja- 
ki obrządek komu się więcej podoba, 
o tem może wypowiedzieć się į zade- 
cydować on sam, czyli w danym wy- 
padku prawosławni. W myśl tedy tej, 
"tak prostej zresztą, zasady, wolno pra 
wosiawnemu wejść do Kościoła kato 
lickiego przez tę i inne drzwi, czyli wy 
brać sobie ten obrządek, który więcej 
mu przemawia do duszy . Jest to tak 
naturalne, tak sprawdzające się dnia 
każdego, jest ponadto usankcjonowa- 
ne przez Stolicę Apostolską, i jest 
wreszcie stosowane w praktyce przez 
każiego katolickiego kapłana różnych 
obrządków. 

Drugim tego rodzaju przykładem 
mogłoby służyć zagadnienie zmiany w 
łonie poszczególnych obrządków.Zmia 
ny naogół w obrządkach wszędzie i 
zawsze były i przypuszczalne będą. 
Taki już jest los nieubłagany. A któż 
potrafi wskazać choć jeden jakikol- 
wiek obrządek, któryby -w ciągu wie- 
ków nie ulegał zmianie? Temniemniej, 
zmiany w obrządkach są w kościele 
zjawiskiem rzadkiem i są zarezerwowa 
ne Stolicy Apostolskiej. Sądzę, że do- 

yślić się nietrudno, dlaczego Kościół 
w trosce o czystość obrządku niełat- 
wo : rzadko zezwala na jakiekolwiek 
zmiany. 

Te i inne w tym rodzaju zagadnie- 
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SPORT 
Mecz piłkarski. 

Dnia 25.V.31 o godz. 16-ej odbędzie się 
mecz towarzyski piłki nożnej na boisku 
sportowem 6 p. p. Leg. na Antokolu między 
W. K S. 6 p. p. Leg. a K. S. „Ognisko“. Za: 
wody nie będą plakatowane. 

Międzynarodowy mecz  pięściar- 
s 

Wileński Okręgowy związek / Bokserski 
urządza w dniu 7 czerwca r. b. międzynaro- 
dowy mecz bokserski między reprezentacja- 
mi Rygi i Wilna. 

Łotwę będzie 
Ciężkoatletyczny 
gatletikas Sawieniba*, 
będzie wzmocniona przez Poznański Okrę- 
gowy Związek Bokserski.  Przypiiszczalny 
skład drużyny Wileńskiej: w wadze muszej— 
Kaszewski S. M. P., koguciej — Głowacz S. 
М. Р., piórkowej—Kompowski W. K. B., 

reprezentował Łotewski 
Związek „Latvijas Sma- 

reprezentacja Wilna 

zastępca Motiukow W. K. B., lekkiej—Lutyń- < 
ski Pogoń, półśredniej—Pilnik Z. A. K. 5. - 
średniej—Wojtkiewicz W. K. B., półciężkiej 
—mistrz Polski Wiśniewski Warta-Poznań, w 
ciężkiej Tomaszewski Warta- Poznań. 

RAID  KAWALERYJSKI 
BARANOWICKIEJ BRYGADY 

W dniu dzisiejszym przybywa do 
Wilna raid oficerów brygady kawale- 
rjii w Baranowiczach z dowódcą hry- 
gady gen. Grzmot - Skotnickim 1 
czele. 

Uczestnicy raidu wyruszą dziś r< 
no do Borun (gdzie był nocleg) przez 
Oszmianę do Wilna. 

Na spotkanie gości wyjeżdża do 
Niemieża dowódca wileńskiej brygady 
рч Przewłocki na czele dwóch 
szwadronów 4 i 13 p. uł. z orkiestra- 

w otoczeniu oficerów brygady i 
pań - amazonek. 

Po przyjęciu oficjalnem powrót do 
Wilna, gdzie goście podćjmowani bę- 
dą śniadaniem w kasynie 4 p. uł. 

W dniu jutrzejszym goście będa 0- 
beeni na konkursach konnych w Poe 
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GENERAŁOWA JADWIGA ZAMOYSKA 
GARŚĆ WRAŻEŃ Z JEJ DZIECIŃSTWA I MŁODOŚCI,  ZACZERPNIĘ- 
TYCH Z DZIEŁA: „UNE GRANDE AME — UNE FRANDE OEVRE — LA 

COMTESSE HEDVIGE ZAMOYSKA. 
Jedwiga z Działyńskich Zamoyska u- 

rodziła się 4 lipca w 1881 roku w Warsza 

wie w pzzededniu wejścia Rosjan do mia 

sta. S r 
Była wojna, — epidemja cholery, — hr. 

Działyńscy wówczas oczekiwali syna! Sa- 

ma Jadwiga Działyńska żartowała, że u- 

rodziła się nie w porę i sprawiła sobą dużo 

kłopotu i przykrości. | 
Od dziecka nieszczęścia kraju 

jednocześnie na jej rodzinę i najbli 

Ojcu hr. Dzialynskiemu konńisi 

ra dziedziczne Kórnik, ( z zamki 

stulecia) w Poznańskiem, matce 

w Polsce, w Kongresówce (matka 

ŻZamoyska). 1 

Rodzina cała znajduje się w nędzy: kar 
rki etc., charakter mło 

i ię, W chwilach 

    kraju spadają 
ch, 
dob- 

XI 
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jej dobra 
z domu 

  

    

sia. 
W tej atmosferze ćwiczy się w wyrze- 

czeniu się doczesności, a pote wy 

vzeczenia Się ie dla wielkiej idei, której 

c życie swoje i cały swój fun 

       

   

dusz. 
Rodzice jadą do Paryża do swych krew 

nych ks. Czartoryskich i ohoje oddają się 

pracy ratowania od głodu i nędzy całej bra 

ci emigracyjnej, E : 

TActnia Jadwiga тебте рой opicka 

cych i nauczycielki szkodliwej, bo 

awionej zmysłu pedagogicznego. 
Dopiero miss Birt, Angie!ka, protestantka 

lojalna, sprawiedliwa, inteligentna kocha- 

słu 
po- 

   

  

qcz i oddana, ale daje słowo hr. Działyń 

skiej, że © religii uczniom swym nigdy nie 

mie powie. 
luka w wychowaniu, 

odgrywać może ta- 
Pierwsza nowa 

gdzie czynnik religijny 
ka dużą rolę, PSŻ = ! 

Gdy hr. Działyńscy wracają do Polski, 
teść hr. Zamoyski daje im maj. Oleszyce w 
Małopolsce, wzamian za majątek córki po- 

sażny, który został w Polsce (w Kongre- 

sówce), 
Życie prowadzą bardzo skromne, por 

wiem —- biedne, intendent w Oleszycach 
zapewne  okpiwał dziedziców, a dzieci, 
clicąc dopomóc biednym w okolicy, cdma 
wiały sobie cukru do rannej kawy, a roz- 

  

   
  

  

GA iwały potrzebującym, kasze jadając bez 

spieszce. masła i różne smutne zacierki i t. p. 
Miss  Stirt, purytanka i fanatyczka о- 

u i prawdy, wyrabiała w dzieciach 

i i В przezorność, zahartowanie i poszanowanie 

IETMICZY prz sięg y PR Dewi dla dzieci „Ce quj vant la peine 
WŁODZIMIERZ. BORONIECKŁ ES. OC ZE A 

Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 
Godz przyjęcia: od 9 —216— 7p.p. 

J0 sprzzdania okszyjn'e tanio 2 folwarki 

  

d“etre fait vant la peine, d“etre bien iait“. 
Malutka Jadwiga ma twarde życie, (tak 

jak i rodzeństwo), doskona!enie siebie i о- 
toczenia, bv przez to lepiej służyć społe- 

  

  

  

nia jednak zasługują na to, żeby 0 
nich mówiono na zjazdach. Chodzi 
przecież o dobre przestudjowanie za- 
sad, o należyte nawet ujaśnienie so- 
bie, czem się kieruje Stolica Apostol- 
ska, wydając takie czy inne zarządze 
nie. Że taka znajomość rzeczy dla pra- 
cowników unjonistycznych jest po- 
trzebna i to w wielkiej mierze, tego 
chyba nikt "nie zaprzeczy. Czyli inne- 
mi słowy, na zjeździe pińskim można 
było i nawet należało o tych rzeczach 
mówić. I nie wątpię, że uczestnicy 
konferencji pod tym względem skorzy 
stali. 

Inna rzecz, to Pamiętnik, pretendu 
jacy do odtworzenia przebiegu całości 
konferencji. Bądź co bądź, pozostaje 
iakiem, że „Pamiętnik* czyli w danym 
wypadku protokuł, przebiegu konie- 
rencji należycie nie odtworzył; ow- 
szem, w swej dzisiejszej formie wpro 
wadza nawet w błąd czytelnika. Jaki 
zatem cel jego istnienia? 

Xiądz Józei Marcinowski. 

  

cz! wu i krajowi.; ciągłe ofiary z siebie, 
ciagłe wyrzeczenia i wspaniałe zasady dla 
już wielkich i mocnych dusz, ale dla mło- 
Gziutkiego serca Jadwigi to za silne. 

Nadmierna wrażliwość dziecka wylewa 
się w każdej okoliczności,: smutku, radości, 
iitości. a tu miss Birt z nieustanną seji - 
kontrole. 

Mały epizod: dziewczynka oczekuje po- 
wrotu matki z Paryża z dnia na dzień, do- 
staje gorączki, omal chora, i nareszcie kie- 
dy powóz z matką podjeżdża pod pałac, 
nie mogąc opanowzć swego wzruszenia, 
mała chowa się do szafy, znajdują ją, 
trzymającą się obiema rękami za serce, 

Szwagier Jadwigi, ks. Czartoryski po- 
zwalał sobie na żart o miss Birt; że jest 
egzaltowana, jak cała ich rodzina, ale cg- 
zaitowana „na Zimno“, co jest bardziej 
ważkie! 

Hr. Działyńska przedstawia każda врга- 
wę w kierunku „najszczytniejszyn. 

Matka daje przykład zupełnego wyrze- 
czenia się, myśli o biiźnich z największą 
cierpliwością w każdem doświadczeniu. 

To były żywe modele perfekcji duciio- 
wej — trudne do opracowania przez dzie- 
cięcy umysł, ale wywarły wpływ później, 
w wieku młodzieńczym, w dojrzałym, a 
często —i to dziwne — ale dzieci, gdy 
stracą drogich rodziców, wpływ  najsilniej- 
szy na swych duszach wtedy odczują, 

Gidy rodzice pytali  10-letnią Jadwigę, 

  

   
  

  

      

ATIKA TSS TINKA 

czuł się cząstką tragicznej rzeczywi- 
stości Grodna. Teraz był całkowicie 
ośmieszony i odarty ze wszelkiej au- 
reoli. Dobrze że go jeszcze te baby 

nie związały. Znajomi mieliby 
przynajmniej co opowiadać do końca 
życia. 

Siedział o parę kroków od warty, 
jak aresztowany z wściekłością na- 
wswnątrz i nazewnątrz, kiedy nagle 
furtka pchnięta energicznie od ulicy 
zaskrzypiała i uderzyła o przybramie: 
Renka?! Nie, Lutek - rywal! Chwała 
Bogu! Niechże go też baby poturbują! 

.— Czekasz, jak widzę na Renkę —- 
odezwał się Lutek, nie zupełnie zado- 
wołony z obecności kolegi. 

— Tak, skłamał jeniec Legji. 
— Doskonale. zaczekamy razem, 

Lurknął Lutek. siadając obok rywa- 
la... „zawsze ta oferma wlezie mi w 
drogę — myślał. nie będe się mógł 
nawet po ludzku pożegnać z Renką!* 
„No jakże tam było pod Rotmistrzem, 
— zahaczył swym drwiąco - sarkasty- 
cznym tonem! 

— Doskonale! Legja kobieca biła 
się również, a wy, udawał naiwnego 
Bronowski, wiedząc dobrze, że Lutek 
należy do grupki legionistów wysła- 
nej po konie do Wołkowyska. 

— Przyszłość jest jeszcze przed 
nami rzucił dumnie Lutek i spiekł okro 
pnego raka na myśl, że jego ideał wcze 

śniej, niż on przeszedł chrzest bojo- 
wy.... nie było już jednak czasu na dal 
sze docinki, bo furta uderzyła o przy- 
bramie z tą samą gwałtownością, jak 
wtedy, kiedy wchodził Lutek, pełno - 
zształtna wartowniczka stanęła na ba- 

radukalnie usuwa 

zrośc i ua podwórzu ukazała się „pa 
ni plutonowy. 

Obaj miodzieńcy skoczyli na równe 
a0gi przed koleżanką, ideałem i szar- 
ża. Po serdecznym przywitaniu i pół- 
godzinnej gawędce na podwórzu (Ren 
ka nie mogła ich zaprowadzić do ko- 
szar, bo część żołnierzy była w neg- 
liżu z powodu wielkiego prania), obaj 
wyszli na miasto w 8-em niebie. Lutek 
7 powodu wizyty, a Bronowski ze 
względu na dyskrecje wartowniczki, 
zinieszanej nieco uprzejmością „pani 
piutonowego* dla zwykłego szeregow- 
ce. 

CZĘŚĆ IIl-cia 
1 

Śmierć danej epoki historycznej 
rozszczepia duszę generacji przejścio- 
wej na dwie połowy. jedna przechodzi 
do epoki następnej, a druga związana 
własną młodością z epoką umarłą tę- 
skni za nią do końca: życia. Dusza ka- 
pitana Zapolskiego składała się właś- 
nie z tych 2ch połówek. 

Jak każda niemal polska rodzina 
szlache.»a na Litwie i rodzina kapita- 
ną Zapolskiego posiadała swój rok 
63-ci. Ale czasy były już zanadto no- 
wożytne, ażeby liczna młodzież niebo- 
gatej „Tamilji“ miała się oddawać 
wspomnieniom historycznym. Komin 
fabryczny rozpoczynał właśnie swój 
zwycięski pochód w głąb Rosji. Rodzi- 
ce byli jeszcze poczciwymi wzdycha- 
czami —— młodzi już kondotjerami. а- 
ko młodzieniec 20-letni Zapolski: na- 
leżał do ludzi czyhających na każde 
uiście energji. Ale wszystkie większe 
pola na Litwie były zamknięte dla ka- 
tolika, a tego słowa kapitan nie pozwo 

  

«NE TAMORPHOSA> 
PICQI waQrq. zmarszczki i inne wódy cery 

iił w sobie zniszczyć nawet w okresie 
swojej największej rusyfikacji ducho- 
wej. 

Emigrował więc w głąb Rosji, za- 
szył się na jakiejś fabryczce i wegeto- 
wał aż do wojny Rosyjsko - Japoń- 
skiej, podczas której dosłużył się stop 
mia Kapitana. Po wojnie osiągnął 
szczyt swoich aspiracyj duchowych 
t. j .dscą posadę, kierownictwo w ja 
kiejś misji wojskowo - topograficz- 
nej, włóczącej się po azjatyckich po 
graniczch. Okres agonji caratu od 
1005 do 1917-go roku stał się naj- 
szczęśliwszym okresem jego życia. 
W Azji pił przestrzeń, góry i kumys, 
a w miastach nadwołżańskich pod- 
czas urlopów blichtr z 3-ciej, czy 4-tej 
ręki cywilizacji. Nie stając się bynaj- 
mniej duchowo Rosjaninem, ten Po- 
lak z tradycji, Litwin z krwi, į kato- 

lik z drzemiącego na dnie duszy ideału 
stajc się patrjotą — miłośnikiem Kau- 
kazu, Turkiestanu i Syberji. 

Rozmiłowany w przestrzeni, dziko 
ści i fanatyzmie, zbliża się do Rosji 
za pośrednictwem Azji. 

W końcu byłby zapewne kupił ka 
wał stepu i osiedlił się tam, raz na- 
zawsze gdyby nie jakaś eteryczna 
blondyneczka, córka wielko - przemys 
łowego kondotjera z „Carstwa Poiska 
wo“ powróciła „na ojczyzny łono* 
duszę jednego z najdzielniejszych - о- 
ticerów przyszłej Armji Polskiej . 

Pod wpływem  „korzennej Polki“ 
procent polskości sączącej się do ka- 
tolicyzmu począł wzrastać z roku na 
rok. Po kilku latach pożycia kapitan 
zdecydował się odwiedzić swoje gnia 
zdo rodzinne w  Telszewskiem, czy 

  

czem chcesz być, odpowiadała: „chcę 
mieć szkołę, pisać dla ludu i dla dzieci” . 

Jej upodobania są już wysoce intelek- 
tualne. i społeczne w 10 r. życia, 

Hr. Działyński mocno  prześcignął swą 
epokę, swemi teorjami i poglądami, rad byt 
że żona kieruje nieraz dziećmi, by się oh- 
chodzili bez wszystkiego, co nie polega na 
tem, by żyć w ciągłym niedostatku, lecz, 
by polepszać sytuację „, powiększać docho 
dy i wytwórczość. 

Hr. Działyński 
jował, i prze 
iobr Zajmowa bardzo gor' 
wiešniakow, widzial i  przeczuwal silę, 
bardzo dobroczynną i doniosłą. 

Hr. Działynska przeciwnie z pokorą pod 
dawała się losowi, jaki jej Bóg zesłał, wy- 
rabiając w dz h  warunki wewnetrzn 

W takiei ferze dziecko rozwija si 
mentalnie i cierpienie Polski jest dia. niej 
osobistem cierpieniem. 

Przykłady heroizmu, p 
ry Ad, Mickiewicza, his 
której ojciec jej zawsz” 
stko wykuwa w niej 

v do add 
ójczyznie. „żyć dła (jcz 
niej umrzeć dla niej, to były nas 
stanne marzenia”. 

Jako dzieci wymyśliły zabawę: kto naj 
więcej przecierpi, nie okazując tego na 
twar'v a więc xłółv i igłami, nacie 
raly prhrzvwą, zapaiaiy zapetki, kładąc na 
rekac» аЬ nogach, 4 gasną same.. i t. 

d. To były zabawy dziec! polskich! ь 
Cnota świecka, wyrabiana przez miss 

Birt 
ści. 

Jadwiga Działyńska 
sobie. 

Przejęta absolutem, osa chce 
ienia się, dobra piękna, prawdy dla 
samych. 

To dziecko dąży do doskonałości nie dla 
iniłości Boga, ale dla idei dosk się 
idzie odważnie, sama na sobie polega, zra- 

i się, upadnie, ale zawsze rozpocznie na- 
uwo swą szczytną wędrówkę —- aż wresz 
ie na drodze swego życia zetknie się 2 
Chrystusem i pójdzie nza Nim. 

Przychodzi znowu epoka, że muzyka— 
po przez „stworzenie* Haydn"a, wydaje się 
że duszę zbliży do doskonałości. 

alej astronomja -— harmonja Światów 
— porywa dziecko. 

„Dwie rzeczy (mówił Kant) wprawiały 
mnie zawsze w zachwyt: prawo moralne w 
głębi mego serca i niebo błękitne nad mo 

ja głową”. 
15-letnia dziewczynka jest w tym stanie 

duchowym „cał ejęta podobnie wspania 
łemi formułami filozoficznemi, które jej za- 
stepują miejsce religji, 

Jadwidze wskutek złego stanu zdrowia, 
dzięki barbarzyńskim zabiegom kydrotera- 
picznym, przerywają naukę, 

Trochę lektury w bogatej bibljotece — 
rzuca się z zapałem, a więc „les koniessi- 
f)uinet. Ojciec powstrzymuje ten wybór, a 
uinet, Ojciec powstrzymuje aten wybór, a 
więc: Michejxt, a w końcu Hume i Voltaire. 
itd 

Doszłam do tego, — pisze Jadwiga Za 
moyska, -- ze sama nie wiedziałam, w co 
wierzę, a w co nie wierzę. 

Te lektury filozoficzne, i humanitarne, 
które ją doprowadzają do konkluzji, że wszy 
scy ludzie są równi i mają równe prawa, 
-—zapowiada tedv służbie pałacowej, że 
jeśli kto co potrzebuje, to „jej. szuflady -.0- 
twarte, nicgą brać, co im potrzebne. 

Swe wierzenia zaraz w czyn wprowadza. 
Zwrot dóbr „Kórnik* Działyńskim, pod- 

róż do Poznania zmienia sposób życia pra 
z ascetyczny na więcej światowy i sze- 
roki, 

Towarzystwo «wita powrót Działyńskich 
wielkim balem: w Poznaniu, ale Jadwigi nie 
zabieraja rodzice, jedzie starsza córka. 

Jadwiya nie pokazuje zawodu i wobec 
siebie filezofuje: nie idę, a więc nie chcę, 
nie pragnę, nie będę pragnęła, 

Tak zamierają w 15-letniej Jadwidze 
ponęty światowe, 

W Dreźnie, z powodu urodzin 18-80 
dziecka, ks. Adamowej Czartorvskiej, jei 
starszej siostry, przebywa dłużej z matką 
+ jest pierwszy raz w życiu w teatrze na 
Hanilecie! Zachwyt bezgraniczny! 

Galerje drezdeńskie są dla niej :ewela- 
cją.! Cudnie tedy pisze: 

„Każdy rodzaj piękna mnie przejmował 
nawylot“. 

o miało swą dobrą stronę, dlatego, że 
ia zmierzałam ciągle do doskonałości i ma 
rzyłam o niej we wszelkich rodzajach. Ja 
aż: wierzyłam nigdy, żeby coś, co mogło 
yć 

„Zwracałam zawsze swe serce, moje ucho, 
mój wzrok do tego co mi się zdawało naj- 
lapsze!", 

„Wszakże główny wdzięk piękna nie 
tkwił dla mnie w samem pięknie, ale w fak 
cie, który dawał Świetne Świadectwo wie 
dzy ludzkiej: «0. ryt pa: 

„Po mnie upajało radością i ja cie- 
szyłam się — widzieć. go może człowiek | 
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Szawelskiem, którem brzydził się w 
głębi duszy, jako czemś nieskończe- 
nie małem w stosunku do, olbrzymich 
przestrzeni swojej istotnej azjatyckiej 
oiczyzny.. Wieś była już podminowa- 
na przez tajne organizacje młodzieży, 
i panienki rzuciły się na interesujące- 
go „półkacapa* z ilirtem i propagan- 
dą. Kapitan Zapolski, który płcią pięk 
ną nie gardził nigdy, począł zeskroby 
wać z siebie pókost narazie niegrama 
iyczności. Potem przyszła wielka woj 
ra, jednolity front słowiański a po- 
tem odezwa Wiełkiego Księcia. 

Ku wielkiemu zdumieniu kapitana, 
Polska stała się nagle modną. Sam 
Wielki Książę mówił to samo, co nie- 
gdyś patrjotyczne panienki. Dusza ka- 
pitana, zbliżona ongiś do Rosj:, dzię 
ki Azji, zbliża się do „63-go* dzięki 
Rosji! 

Zbliża się zwolna „Ani“ Gorczyń- 
ski, ani związki wojskowych Polaków 
ani Dowbór, czy P.O.W. Żadnych 
półwojsk —- kapitan czeka na „nor- 
malna'* armję. W roku 1918 - tym. 
jako b. pułkownik b. armji cesarskiej, 
zgłasza się do „już normalnej"... i do 
staje stopień kapitana. 

Kapitańska rana, byłego pułkowni 

ka długo nie mogła się zabliźnić. Ar 
nja młoda i nieliczna. Brak etatów! 
Spóźnił się! Koloniści, którzy pierwsi 
wysiedli na brzeg amerykański, two- 
rzą arystokrację Stanów. Leguni, peo- 
wiacy, dowborczycy przyszli pierwsi, 
: pierwsi obsiedlį stery nowej ma- 
szyny. 

Kto pierwszy ten lepszy. To praw 
da „słusznie. Ale wojnie, zwłaszcza 

   

nie wytwarzała biogiej sercu rabożno ; 

iepsze, mogło zostać wystarczającem! 

  

Lotna komisja 
ile zadośću 

. magistracka bada, o 
niono nowym przepisom 

meldunkowym w Wiilnie. 

WORA SINTRA PRIEDAS GOI 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DN. 24 MAJA 

10.00 — 11.50 Tr. uroczystego nabożeń 
stwę ze Lwowa z piacu alarmowego Korpu- 
su Kadetów nr. 1 
„12,15 — 14.00 Poranek z Filharmonii 

Warszawskiej: Utwory Beethovena 
14.00 — 14.20 „żywienie krów latem — 

cdcz. wygł. Władysław Opeski. 
14.20 — 15.40 Muzyka i odczyty rolni- 

cze z Warszawv 
15,40 — 15.15 Aud, dla dzieci z Warsz. 
15.55 — 16.10 Audycja dla dzieci „Zie- 

Jone Świątki* — opowiadanie cioci Hali 
16.10 — 16.30 , Bitwa pod Ostrołęką* — 

odcz. z Krakowa wygł. dr. M. Kukiel, 
1640 — 16,55 „ W skamieniałym 'esie 

  

  

  

    

pod Waną* — odcz. z Katowic wygł. dr. 
K. Simm, 

17.15 — „Wiadomości przyjemne i po- 
zytęczne z Warszawy. 

17,40 — 19,00: Koncert pupułarny 
1905 — 19.25 „Kukułka wileńska* 

„ dwutygodnik humorystyczny, 
19.25 — 19.40 „Amerykańskie dziecko— 

ieij z Warszawy. 
19.40 — 19.55 „Józefuoweczka przy ро- 

wodzi* — felh. Heleny Romer. 
19.55 — 26.00 Prcgram na poniedziałek 
20,00 — 20.30 Słuchowisko z Warsz. 
20.30 — 22.00 Koncert wieczorny z War- 

  

   

     

2215 „Mój pierwszy dzień w 
l. z Warszawy wygł. F. Gostej 

  

22.15 — 22.35 Recital na klawesynie z 
Warszawy 

22,50 — 2400 Kom. i muzyka taneczna 
z» Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 25 MAJA 
10,30 --12,30: Tr, z Ostrołęki uroczyste 

z0 otchodu. 
12.30 — Poranek z Filharmonji Warsza- 

wskiej. 14.00 — 15.20 Muzyka i odczyty rol 
nicze z Warszawy, 

15.30 -- 16.10 „Zabicie smoka na Bak- 
szcie" — fragm. z troczystego obchodu ku 

cz w. Jerzego, urządzonego na uicach 
‚ Reportaż prowadzi Stef. Jędrychow- 

i Oskar Miłosz. 
16.16 — 16.30 „Mickiewicz i Rosjanki“— 

cdczyt z Warszawy. 
16,40 —16,55: Wypoczynek za 

stem jako czynnik zdrowotny. 
17,15 — 17.30 ,W mieście 1001 nocy* — 

adczyt z Warszawy. 
17.30 —- 17.45 „Zmienione oblicze ziemi* 

— tej. z BĄK 
17.45 — 19.00 Koncert popularny z War. 
19.60 — 19-15 wileński komunikat spor- 

:owy. 
19,15 — 19.25 Program na wtorek i roz- 

maitości. 
19.25 — 19,40 „W ruinach Chocimia" — 

tel. z Warszawy. 
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19.40 — 20.00 „Feljteon humorystyczny”. 
20.00 — 20.15 „Taniec XX wieku jako 

czynnik kultury współczesnej” — odcz, ze 
l wowa. 

20,15 — 20.30 „Bajorka wyspa błękitno- 
złota” -- felį. 

20.30 — 25.40. Tr. z teatru „Nowości" z 
Warszawy. „Wiktorja i jej humor* — A- 
brahama. 

23,40 — 24.00 Kom. z Warszawy, 

Ai i M НЫНИННИННЬ 
CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

„Miałar: wrażenie, jakby wyłom otwar 
ty w murze, okalającym to co zakreśla 
granice władzy ludzkiej. 

„ To mi bylo podnietą do pracy, do stud- 
ów. 

Co za wspaniałe uwielbienie dla potęgi 
człowieczeństwa! 

Zachęta dążyć ku szczytom! 
Ale ta miłość piękna i doskonalenia się 

była powodem nieskończonych cierpień, 
Mogłabyni powiedzieć, że wszystko to, 

co robiłam w życiu dobrego i złego, wy- 
pływało jedynie z tego źródła, 

Jeżeli to był mój jedyny bodziec 
był jedyny hamulec! 

To był mój żagiel i ster — to była si- 
—i pokusa”. 

Janina Falewicz. 

—to- 

а 

takiej wojnie, napoleońskiej, potrzeb 
ny jest przedewszystkiem  profesjonat, 
urań taki, co 10-ciu zakatrupi., zanim 
jego licho weźmie. 

A jemu dali tylko kapitana? I dla 
czego, dlaczego?!! Z początku kapi- 
tan próbował awansować metodą u- 
godzie  „naczelstwu*. Czytał tedy 
skwapliwie propagandową literaturę, 
chwalił Legjony, 1 zalecał akcję kon- 
spirecyjną wśród panienek i ich ado- 
ratorów. W głębi duszy myślał nie- 
raz, że „ni czerta nie panimajet* , co 
te fragmenciki mogą mieć za znacze- 
nie wobec samej Epopei. 

Wkrótce jednak zrozumiał, że gor- 
liwość neofity nie zastąpi tradycyj i 
mie stworzy etatu. Poprostu więc 
„wlazł* po uszy w robotę* z cała wro 
dzoną i nabytą w wojskach obcych su 
miennością. Ochłódł tylko nieco do 
idei renesansu katolików i sam sie- 
bie nazwał „specem od polskości”. 

„Im więcej stykał się z rzeczywisio 
ścią nowo-budowanego państwa, któ- 
ie z konieczności przypominało świe- 
žo budujący się dom, bez drzwi i 0-4 
kien, z wiórami i śmietnikiem na pod- 
łedze, tem więcej tęsknił do dawne 
go chłodnego pałacu, w którym nigdy 
przecież nie czuł się panem u siebie. 
Każdy dzień posuwał go ku przeszło- 

Polska cierpietnicza, jedynie wiecz 
rie žywa, „ta z 63-go" stawała się 
powoli Rosją a stoczona  podcięta, 
zdruzgotana Rosja nabierała w oczach 
speca atlreoli dawnej katolickiej Pol- 
ski. 

(D. C. N.)
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*, i najlepszym skoczkom. 

    

PIERWSZY DZIEŃ ZAWODÓW KONNYCH 
P. |. BYDELSKA ZWYCIĘŻA W KONKURSIE PAŃ, RTM. DRUHOWINO 

W KONKURSIE OTWARCIA O NAGRODĘ HONOROWĄ „SŁOWA*, RTM. 

PROSIŃSKI W KONKURSIE OFICERSKIM 

Zawody hippiczne, mimo, że przy- 
słowiowe zamiłowanie Polaków do 
sportów konnych maleje, rozpoczę- 
ły się wczoraj, przy: licznym udziale 
publiczności. Nawet deszcz , padają- 
cy przez cały dzień, nie odstraszył sta- 
tvch bywalców tego rodzaju imprez. 
Emocje, jakie przeżywali « widzowie,, 
jowetowały całkowicie brak słońca. 

ano o godz. 9-ej rozpoczęła się 
uróba w skokach, jako” ostatnia część 
szampjonatu konia. Zwyciężył  osta- 
tecznie (w całości) por. Jeljaszewicz, 

łą p. uł. zdobywając nagrodę honorową 
im Prezesa Turf Klubu J. hr. Brezy. 
Drugie miejsce zajął rtm Choroszew- 
ski 4 p. uł., trzecie por. Romaszkiewicz 
23 p. ul. 

©О 2 po poł. zaczął się konkurs 
ctwarcia, do którego zapisało się 41 
panów i dwie panie: M. Nitosławska i 
H. Benisławska. 

Zwyciężył po rozgrywce zdobywa- 
jac tem samem nagrodę honor. Redak- 
cji „Słowa* rtm. Druhowino 23 pł. па 
tłaczy „Orda”*. Drugą nagrodę zdobył 
por. Komorowski 1 p. uł., trzecią ppor. 
Burhardt 3 DAK. Pozatem nagrody w 
postaci wstążek zdobyli: por. Konop- 
ka 23 p. uł., ppor. Zaremba 1 p. uł., 
por. Łopianowski 1 p. uł. i por. Tar- 
nowski 13 p. uł. 

W konkursie tym niemiła przygo- 
da spotkała, otaczaną powszechną 
sympatją amazonkę — p. H. Benisław- 
ską, która mając dobrze przejechany 
przebieg (parcours) zmyliła kierunek, 
wskutek czego ominęła przedostatnią 
przeszkodę. Gdyby nie to przeoczenie, 
p- Benisławską zobaczylibyśmy nie- 
zawodnie w poniedziałek odbierającą 
nagrodę z rąk Prezesa. Drobna omył- 
ka pozbawiła ja tego. 

Do konkursu dla pań, zapisało się 
pięć zawodniczek, przyczem niektóre 
jechały kolejno na kilku koniach. 

Łatwy. stosunkowo parcours prze- 
szły bez błędu konie dosiadane przez 
panie:: J. Bydelską „Magnat* i „Le- 
gendarny“, H. Monwid-Olechnowiczo- 
wą „Icek“ i K. Bohdanowicz6wne 
„Obyta“. Nastepuje rozgrywka. P. By- 
dełska na „Magnacie'* zajmuje zdecy- 
dowanie pierwsze miejsce, panie Mon- 
wid-Olechnowiczowa i  Bohdanowi- 
czówna walczą dalej o 2 i 3 miejsce. 
Zwycięża w tej rozgrywce p. Bohda- 
nowiczówna. Wstęgi zdobywają pa- 
nie. Bydelska, Rzewuska i Monwid- 
Dlechnowiczowa. P. Mazurowska ja- 
dąc na sympatycznym  koniczku — 
„Kuzyn*, mimo, że miała tylko cztery 
punkty karne, z powodu gorszego cza- 
su, zostaje bez miejsca. Nie obyło się 
w tej konkurencji bez upadków i nie- 
posłuszeństwa konia, o czem jednak, 
jako © zjawisku dość częstem na to- 
rach. niema racji pisać. Zdarza się to 

a : Panie, które 
zajęły pierwsze trzy miejsca zdobyły 
nagrody honorowe, ofiarowane przez 
4, 13 i 23 pułk ułanów. 

Konkurs oficerski m. Wilna zgro- 
madził 33 zawodników. Parcours trud- 
ny: 14 przeszkód | m. 20 cmt. szer. 4 
mr. Tempo 400 mtr. na minute. Po- 
wieln koniach, które skakały już 
uprzednio w szampjonacie i konktr- 
sie otwarcia, znać zmęczenie, zwła- 
szcza, że uporczywy deszcz rozmoczył 

czegoś zupełnie innego, i 

tor, utrudniając tem odskok. Zwycie- 
ża, zdobywając nagr. honor. p. prezy- 
denta Folejewskiego rtm. Prosiński 13 
p. uł. Drugą nagrodę zdobył rtm. Dru- 
howino 23 p. uł. trzecią i czwartą, 
podzielili się porucznicy Komorowski 
+ Jankowski 1 p. ut. 

Wstęgę otrzymał por. Borkowski 
1 p. a. p. Leg. 

Mówiąc o wynikach poszczegól 
nych konkursów, należy zaznaczyć, że 
doskonałe przygotowanie toru, (co 
jest zasługą gospodarza toru rtm. Z. 
Twardowskiego), oraz przejawiająca 
się w każdym szczególe sprawność 
crganizacyjna, przynoszą zaszczyt or- 
ganizatorom konkursów w osobach 
P-2- J. hr. Brezy, płk. Przewłockiego, 
rtm. Monwid-Olechnowicza, rtm. Cier- 
pickiego, oraz wspomnianego wyżej 
rtm. Z. Twardowskiego. 

jutro, jeśli pogoda dopisze, tłocz- 
no będzie na trybunach, gdyż program 
tego dnia przewiduje cztery konkuren- 
cje: konkurs hippiczny z. Wileńskiej, 
konkurs dla pań, konkurs parami, oraz 
bieg na przełaj (Cross Country) na 
przestrzeni 4800 mtr., oraz * miły akt 
— wręczenie nagród. 

Początek o godzinie 2 po poł. 
WSB: 

FILM i KINO 
Hollywood: „Z rozkazu księżnicz- 
ki*. W rolach głównych Liljana 

Harvey i Henry Garat- 
Liljanę Harvey i Henry  Garata 

widzimy po raz drugi w Wilnie. O- 
glądaliśmy ich, równieź w Hollywo- 
odzie, w operetce filmowej „Droga 
do raju*. Jak widać, dobrali się ido- 
pasowali, tworząc istotnie sympatycz- 
ną parę zakochanych na wesoło. 
Henry Garat robi karjerę filmową na 
wzór Chevaliera; ze śpiewaka music- 
hallu aktor kinowy. Naśladuje też 
Cheraliera w grze, a i cały ten film 
wogóle przypomina „Paradę mitoš- 
«i*. Wątek akcji zupełnie taki sam: 
lekkomyślna i kaprysna księżniczka 
krwi, zakochana w młodym i równie 
lekkomyślnym;poruczniku, który dzięki 
temu zrobi zawrotną karjerę,  awan- 
sując w ciągu paru dni na generała, 
wreszcie na męża żądnej przygód i 
miłości księżniczki. Mimo tę zalež- 
ność od „Parady* film ten nie nudzi 
wcale: zrobiony jest żgrabnie i żywo, 
akcja urozmaicona, humoru dosyć, a- 
wantur również. Jak na operetkę, 
wszystso jest w porządku. osiada 
nawet pewne wartości: jest mianowi- 
cie dowcipną i wesołą parodją cere- 
monjału dworskiego któregoś z pań- 
stw bałkańskish. Pod tym względem 
na plan pierwszy wysuwa się postać 
ministra dworu, stróża etykiety i oso- 
by króla, którym jest, jak wkońcu 
widzimy, kilkunastoletui _ wyrostek. 
Widz przez cały czas spodziewa się 

skutkiem 
tego efekt ukazania się monarchy jest 
znakomity. Ta i podobne sceny (np. 
przyrządzanie posiłku dla króla, bal 
dworski) urozmaicają akcję, czyniąc z 
tego filmu to, co kiedyś było jedy- 
uym celem kinematografu— rozrywkę. 

Er. 

  

Czy bóle nerwowe i migrena są uleczalne? 
RÓWNIEŻ DLA REUMATYKÓW BARDZO CIEKAWE! 

Poniżej podajemy treść listu pana B. Brat- 
kowskiego, Lwów. Rzęsna Polska, jak na- 
stępuje: Od dłuższego czasu cierpiałem na 
dokuczliwe, wprost nie do zniesienia bėle 

głowy, które lekarze określili jako chronicz 
ną migrenę. Zażywałem wiele środków, lecz 
niestety, bez trwałego skutku. Wreszcie wy 
próbowałem Togal, o którego zbawiennem 

"= przypadkowo wyczytałem w gaze- 
tach. I rzeczywiście po zażyciu Togalu u- 
porczywe bóle głowy znikły i już od trzech 
miesięcy czuję się zupełnie zdrowym. Po- 

ee doświadczenia poczyniło wiele tysię- 
cierpiących, którzy d 23) zażywali tabletki 

podagrze, rwaniu 
. 

  

Nė a VA 

„ul. Kalwaryjska   

CZYTELNIĄ 
DZIEŁA KLASYCZNE — — — — | ы CZYNNA OD 11a. OSTATNIE NOWOŚCI 

  

SAMOCHODY 
MODELE 1951r. 

514 [m:: 
52] m” at. o 

"Vs Telefon 18-12 
Skład części zamiennych i warsztaty 

6. Telefon 401. 

  

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

Muzeum Sztuki Współczesnej w Wilnie 
Prace organizacyjne w Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Wilnie posu- 
wają się szybko naprzód przy wy- 
bitnem poparciu prezesa Zarządu Mu- 
zeum, p. wojewody Kirtiklisa, a pod 
kierunkiem prof.  Slendzińskiego i 
kustosza Muzeum p. Jerzego Hop- 
pena. 

Lokal Muzeum, który mieścić się 
będzie w dawnej kordegardzie pałacu 
Rzeczypospospolitej został już pra- 
wie całkowicie odremontowany i 
przystosowany do potrzeb muzeal- 
nych. W przyszłym tygodniu ma być 

Zbiorów Sztuki złożyła jako depozyt 
do Muzeum 16 obrazów wybitnych 
artystów polskich, m. in. obrazy Fa- 
łata, Skoczyłasa, Pankiewicza, Rem- 
bowskiego, Pruszkowskiego i innych. 

Uroczyste otwarcie Muzeum od- 
będzie się w niedzielę dn. 7 czerwca. 
Na otwarcie zapowiedział swój przy- 
jazd Dyrektor Departamentu Sztuki, 
Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztu- 
ki i szereg innych osób, odgrywają- 
cem wybitną rolę w życiu artystycz- 
nem stolicy. 

Dzień 7 czerwca będzie świętem 
plastyki w Wilnie, ponieważ równo- 

W plerwszą bolesną rocznicę śmierci 

$. + P. 

D-ra Witolda Westawskiego 
odbędzie się we środę dnia 27 maja r. b. o godz. 9-ej rano nabożeństwo 

żałobne w kościele św. Ducha (Dominikańska 4), 

o czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych . а 

Rodzina Ė 

"PARUKAPARRERCAROWENANZE PROONINACEONAPEAŁEE 

Program widowiska „Zabicie Bazyliszka 
ukończone przystosowanie ścian do 
zawieszania na nich obrazów. Do mu- 
zeum napływają ciągle nowe dary i 
depozyty od artystów wileńskich i 
warszawskich. Dyrekcja Państwowych 

Zwłoki bohaterskiego chłopca 
wyrzuciła wczoraj Wilja. 

W niezwykle trwożnych dniach niedawnej powodzi, zginął 
bohaterską śmiercią w nurtach wezbranej Wilenki wychowanek 
rano rzemieślniczego przy ul. Zarzecznej 5, 17 letni Mieczysław 
ordzik. 

Nie zawahał on rzucić się w nurty rwącej rzeki by ratować 
tonącą żydówkę lecz sam zginął śmiercią naprawdę godną naj- 
wyższego uznania dla jego bohaterstwa. 

Ciała jego nie można było odnaleźć I dopiero wczoraj Wilja 
wyrzuciła zwłoki Dordzika koło pobliskiej wsi Buchta w Dolnej. 

Rodzina rozpoznała je, więc tożsamość zwłok została са!- 
kowicie ustalona. 

Postrzelenie zbiega na granicy 
Wczoraij o godz. 3 p'p. patrol K. O. P. lustrując granicę koto Drusklenik 

przyłapał Jaklegos osobnika. który usiłował przedostać się przez llnję gra: 
z by przejść na terytorjum iitewskie. 

leznajomy uciekał więc oddano kilka strzałów, od których zbieg padł. 
jaśni ZZ okazał się 1akób Złotaszyński z Grodna. Powody ucieczki wy. 

n się. 

Granat zabił chłopa. 
ae wsiSulec pod Krewem Teodor Koc spowodował wybuch granatu znalezionego 

na polu. 
Podczas eksplozji odłamki pocisku zdruzgotały Kocowi ręce i nogi 

chłop wyzionął ducha wśród okropnych męczarni. 

Pożar na ulicy Kalwaryjskiej 
strawił dom mieszkalny, siedem składów, 

wozownię i inwentarz 
W nocy z piątku na sobotę z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 

wybuchł groźny pożar w posesji Franciszka Rusieckiego przy ulicy Kalwaryjskiej$101. 
Ogień który zajął jeden ze składów przerzucał się szybko na inne budowle tak że pożar 
strawił dom mieszkalny, wozownię, stajnię, siedem składów. 

Pożar rozszerzał się tak szybko, że nie zdołano nic z inwentarza uratować i w 
płomieniach zginęło 2 koni i kilka wieprzy. Zniszczeniu uległa również dorożka Straty 
15 tysięcy złotych. 

Utonął w basenie kąpielowym 
tragiczny wypadek w łaźni przy ul. Zawalnej. 

Wczoraj wieczorem podczas kąpieli w basenie urządzonym w *t. zw. 
łażni moskiewskiej przy ul, Zewalnej 21 zglnął tragiczną śmiercią średnich lat 
mężczyzna o nieznanem dokładnie nazwisku, m'mo, że w kieszeniach ubrania 
młał zaświadczenie poradni urzędniczej na Imię Aleksandra Wernickiego. 
Podczas kapisii przeszedł on do salki gdzie kył urządzony basen I rzucił się 
do wody. Momentalnie poszedł na dno i wydobyto go z wody gdy już nieżył. 
W łaźni było b. ciepło, więc gdy następiła nagła zmlana temperatury przy- 

cześnie nastąpić ma otwarcie dorocz. 
nej wystawy Wil. T-wa Artystów 
Plastyków oraz wystawy Instytutu 
Popierania Sztuki Polskiej. 

  

i nieostrożny 

na Bakszcie“ 
Niedziela dn. 24 b. m. 

O godz. 20-tej źjedzie się na pla- 
cu Katedralnym rycerstwo,  przyby- 
wające na walkę z Bazyliszkiem ze 
wszech stron Świata. 

Równocześnie odbędzie się w 
ogrodzie Bernardyńskim zabawa lu- 
dowa, wydana na cześć przybyłego 
rycerstwa. 

Poniedziałek dn. 25 b. m. 

O godz. 15-tej—narada kapłanów 
i rycerstwa na dziedzińcu Pałacu Re- 
prezentac. (Uniwersytecka 8). 

O godz. 16,30—walka z Bazy- 
liszkiem w jaskini na Bakszcie. 

O godz. 17,15— przemowy sław- 
nych ludzi na Ratuszu. 

O godz. 18—tańce narodowe i re- 
gjonalne na pl. Katedralnym. 

O godz. 19—hołd św. Jerzemu na 
pl. Orzeszkowej. 

O godz. 18.30—wesołe tańce oby- 
wateli wileńskich przed Bazyliszkiem. 

Akumulatory, bat. anodowe, radjo I części 

w f-mie MICHAŁ 

O godz. 19.30—pochód * ulicami: 
3-go Maja, Zygmuntowską, Arsenal- 
Ską na dziedziniec Pałacu: Reprezen- 
tacyjnego. PZD 

Q godz. 20—tej wielkie misterjum 
przekształcenia Bazyliszka na ' poży- 
tek ludzkości, Rzecz dzieje się na 
dziedzińcu Pałacu Reprezentacyjnego 
Rzeczypospolitej. : 

Na wszystkie imprezy bazyliszko- 
we wstęp bezpłatny dła posiadaczy 
„znaczka  bazyliszkowego*, który 
można nabyć za 30 gr. w cukierniach 
Sztralla i Rudnickiego, oraz w dn. 
24 i 25 b. m. u harcerek i harcerzy 
rozsprzedających znaczki na ulicach 
miasta. Znaczek ten, to nie kwesta, lecz 
bilet wstępu na imprezy urządzane w | 
dniu widowiska. : 

Komitet organizacyjny: wzywa 
wszystkich posiadaczy lampjonów 
aby w niedzielę dn. 24 b. m. wyszli 
na ulice z zapalonymi lampjonami. 

ae sza NAJTANIEJ 
Zamkowa 20, tel. 16-28. 

— Fachowe ładowanie i naprawa 'akumulatorów — 
i słuchawek. > 

  

Zuchwały napad na patrol graniczny. 3 
W okolicy Sejn dywersanci litewscy dokonali napadu na 

patrol K.0.P. złożony z dwóch żołnierzy, który był w obchodzie © 
granicy. 

Napastnicy w liczbie pięciu osób natknęli się na skraju łasu | 
na patrol polski i oddali do niego szereg strzałów rewolwero- 
wych, raniąc jednego z żołnierzy. Gdy drugi żołnierz zarepeto- 
wał karabin szykując się do strzału, napsstnicy dali ponownie © 
saiwę rewolwerową, raniąc i drugiego żołnierza. Obaj ranni © 
z postrzałami w prawe przedramienie i nogi dobrnęli do pobli- 
skiej chaty włościańskiej, której właściciel odwiózł ich furmanką 

do sąsiedniej strażnicy. : kiro 

Dochodzenie przeprowadzone na miejscu wykazały ponad. 

wszelką wątpliwość, że napastnicy przybyli z terytorjum ty sd į 

dokąd tež i uszli zaraz po napadzie. Šwiadczyty o tem ślady n A 

które zachowały się w rozmięłym gruncie, bowiem nocy po-- 

przedniej padał deszcz. ZOE 

Qbaj ronni kopiści znajdują się w szpitalu wojskowym. \ 
” 

  

   

      

     
   
        

   

  

   = MAŁE SEMINARJUM ZGROMADZENIA KSIĘŻY 

  
szedł atak sercowy i zgon. 

Wykonanie wyroku śmierci 
Wczoraj rano zginał haniebną śmiercią okrutny morderca rodziny Mil- 

lerów z pod Stołpców 
z zawodu terminator szewski.. 

ezerter 15 p. p. Eugenjusz Marklewicz z Kozlenic 

W nocy na 10 stycznia r. b. Marklewlc7 korzystając z gošcinnošci u Mil- 
erów zamordował podstępnie w celach zysku uchodzącą za jego narzeczoną 
Złatę Millerównę, jej rodziców i 3 letniego siostrzeńca. 

Łupem mordercy padło zaledwie 100 zł. klika paczek papierosów i her- 
batników oraz walizka koszykowa. 

Wojskowy w trybie doraźnym skazał go na wydalenie z wojska Sąd 
1 kiere przez rozstzelanie, Przed kliku dniami ąd Najwyższy wyrok zatwier- 
dzli, a P. Prezydent nie skorzystał z przysługującego mu w takich wypadkach 
prawa łaski, więc ten samem wyrok stał się prawomocny. 

wyrok na 
brzeskiej. 

Marklewicžu wykonano wczoraj nad ranem w twierdzy 

  

KRONIKA 

  

NIEDZIELA 

Dziś 24 W. s. g. 3 m. 4 

ss Z. $. & 7 m. 27 
Ziel. Św. 

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

a dnia 23. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 762 

Temperatura šrednia -|- 19 
Temperatura najwyższa -|- 25 
Temperatura najniższa -|- 14 

Opad w mm. 4,2 

Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja: wzrost 
Uwagi: pogodnie, potem deszcz 

; KOŚCIELNA 
— Pielgrzymka do Kalwarji. Sodalicja 

św, Piotra Klawera prosi wszystkich człon- 
ków i przyjaciół o wzięcie jaknajliczniejsze- 
go udziału w Pielgrzymce do Kalwarji, kto- 
ra ma się odbyć w niedzielę dnia 31-go 
maja r. b. 

Pielgrzymka wyruszy z kościoła św. Ja- 
na po nabożeństwie, które rozpocznie LE о 
godz. 6-ej rano w kaplicy Matki Boskiej Do- 
brej Rady, 

Zbiórka uczestników w biurze Sodalicji 
przy ul. Zamkowej Nr. 19 o godz. 5.30 rano. 

URZĘDOWA 
= Założ żenie meldunków zostało odro- czone. Urząd Wojewódzki otrzymał okólnik Min. Spraw „Wewn. w sprawie przedłużenia 

terminu założenia rejestrów meldunkowych 
mieszkańców, który kończy się w dniu lipca b. r. — do końca bież, roku, to jest 
do 31 grudnia 1931 roku włącznie 

Równocześnie okólnik ten przekazuje u- 
rzędowi wojewódzkiemu kompetencje prze- 
dlużenia tego okresu w .wypadkach szcze- golnie zasługujących na uwzględnienie, do 
dnia 1 lipca 1932 roku. 

MIEJSKA 
— Brotest pracowników miejskich. 

rządzenie Urzędu Wojewódzkiego zakazują- 
ce wprowadzenie w życie uchwały  Wileń 
skiej Rady Miejskiej o wypłacemu pracow 

  

Za- ' 

pikom miejskim cokałwitych poborów bez 
potrąceń, wywołało wśród tych pracowni- 
ków żywe zaniepokojenie,  Obniżeme bo- 

iem o 15 proc. dotychczasowych i tak 
rdzo niskich płac stawia pracowników 

ich rodziny w sytuacje bez wyjścia szczegól 
niej wobec stałego wzrostu cen na artykuły 
pierwszej potrzeby. 

   

    

  

To też sprawa ta była przedmiotem о- 
orąd konferencji organizacyj pracowniczych 
a mianowicie Związku Pracowników Miej- 

  

skich i Związku Pracowników Użyteczności 
i abiżznej która się odbyła w dniu 22 maja 

TL. 

Na konferencji tej uchwałono zgłosić. ka- 
tegoryczny protest przeciwko obniżaniu 
poborów o 15 proc, wobec braku dostatecz 
nych prawnych i życiowych podstaw ku te- 
mu. Uchwalono również zwołać rzyszłymi 
tygodniu zebranie informacyjne ogółu pra- 
oewników miejskich dia zreferowania prze 

biegu dotychczasowych starań Zarządów 
Związków i odpowiedniego / wyświetlenia 
sprawy. 

— Świadectwa stanu zdrowia pracow- 
ników handlowych W myśl istniejących 
przepisów sanitarnych, nie mogą być w 
sklepach spożywczych zatrudnieni pracow- 
nicv, chorzy na choroby zakaźne, W związ- 
ku z tem, władze sanitarne przeprowadzają 
Gbecnie inspekcję celem. stw.erdzenia stanu 
zdrowia tych pracowników, żądając przed- 
stawienia świadectwa lekarskiego. W więk- 
szości wypadkow zainteresowani pracowni- 
cy zgłosiłi się po żądane Świadectwa do 
Kasy Chorych, której lekarze, niestety od- 
mawiali wydania powyższych świadectw. 

Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcijan w Wilnie jest zdania, iż 
Kasa Chorych jest prawnie obowiązana do 
bezpłatnego wydawania ubezpieczonym pra 

1 £ TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW % 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie lloczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
т buchalterów i rachmistrzów 
opracował JÓZEF ZGIERSKI 

  

+ 15 czerwca. Bliższych 

MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO a PAULO 
Wilno, ul. Subocz 18 

(luternat i gimnazjum niższe typu staroklasycznego z prawami) 

Chłopcy wzorowi i zdrowi, praguący zostać kapłanami w Zgromadze- 

niu Księży Misjonarzy mogą byś przyjęci do zakładu za umiarkowaną opłatą. 

Po ukończeniu klasy IV dalsza nauka i utrzymanie bezpłatne. Wyma- 

gane ukończenie przynajmniej czterech oddziałów szkoły powszechnej. Bliż- 

szych informacyj udziela ustnie i listownie Dyrekcja. 

  

   
4 

ownikom świadectw stanu jich zdrowia i 

radio się z prośbą do zarządu Kasy Cho 

rych o wydanie odpowiedniego zarządzenia. 

AKADEMICKA 
— Wycieczkę do Werek w. pierwszy 

dzień Zielonych Świątek t. j. 24 V. b. r. 

urzadzają „ubliniacy. Każdy zabiera ze So- 

ba żywności na cały dzień i humoru przy- 

najmriej na 12 godzin, Zbiórka o godz. 8 

rano na przystani statków. | 

SZKOLNA 
Gia gijas Panstwowego — Dyrekcja 2 

ilnie komunikuje, im. E, Orzeszkowej w 

  

  

że "egzamina wstępne do klasy l-szej 1 
iV-ei rozpoczną się 22 czerwca o godzinie 

8-ei. Podania przyjmowane będą. do, dnia 
szczegółów udziela 

kancelarja gimnazjum codziennie od godzi- 

ry Il-ej do 14-ej. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
. — Aniela Zagórska na Środzie Litera- 

ckiej. Znakomita tłumaczka Conrada Korze- 

niowskiego, laureatka nagrody przekładowej 

Penklnbu, wypełni na zaproszenie Związku 

Literatów najbliższą Środę Literacką w miu 

rach po-bazyljańskich. . Świetna stylistka, 

siostrzenica Conrada, wygłosi pogadankę 0 

wielkim tym pisarzu, który był Polakiem a 

pisał po angielsku. W drugiej części zebra 

na p, Aniela Zagórska odczyta z rękopisu 

niedrukowaną «w Polsce nowelę Conrada 
„Amy Foster” we własnym przekładzie, 

Początek 27 b. m. o godz. 8 m. 30. 
Wstęp dla członków, sympatyków i gości. 

  

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bole głowy, obłożony język, bladą cerę, łat 
wu usunąc, stosując wieczorem wodę gorz- 
ką „Franciszka - Józefa", biorąc wieczorem 
przed udaniem się na spoczynek, pełną 
szklankę. 

  

— Walne Zebranie Komitetu „Chleb 
Dzieciom”. Dnia 2 czerwca o godz. 19 w 
pierwszym terminie a o godz. 19 min. 30 w 

drugim terminie w Urzędzie Wojewódzkim 
(w małej sań konferencyjnej) odbędzie się 

walne zebranie Komitetu „Chłeb dzieciom”, 
na które uprzejmie proszeni Są O przybycie 

członkowie, sympatycy : ofiarodawcy, Po- 
1ządek. dzienny: 1) Sprawozdanie ogólne, 
2) sprawozdanie kasowe, 3) sprawozdanie 

  

komisji rewizyjnej, 4) wybór zarządu, 
5) -wvbór komisji rewizyjnej, 6) wolne wnio- 
ski. 

RÓŻNE 

— Pierwsza Reprezentacyjna Wystawa 
Związku Polskich . Artystów Grafików w 
Wilnie. Obecna Wystawa Obrazów Związ- 
ku Polskich Artystów Grafików na stałej 
Wystawie Sztuki (Wielka 14), jest pierw- 
sza wystawą reprezentacyjną grafik. poł- 
skiej w Wilnie i wywołała ogromne zainte- 
resowanie. wśród całego społeczeństwa na- 
szego miasta, 

    

    

     
    

   

    

   

  

     

   
    

   

      

    

   
   

    

    
   

   

Wystawa obrazów J. Rotbauma, mie- 2 
szcząca się razem z wystawą grafików, = > 
dzie trwała jeszcze tylko .dwa dni (24 i 25 
b. m.). / 

W dni Świąteczne wystawa - będzie || 
otwarta od 11 rano do 6 wieczorem. ; 

NADESLANE | 

SZCZAWNICA | 
Dr. R. Hammerschiag Я; 
ordynuje jak w latach ubiegłyc W 

w willi „WARTA: zę 

BALE I ZABAWY — 
— Dancing na kolonje letnie Rodziny - 

Policyjnej, ]ak się dowiadujemy, w sobotę | 
6 cztrwca b, r. staraniem Rodziny Policyj | 
nej Koła m. Wilna, odbędzie się w ogro- | | 
dzie przy cnkierni Sztrała dancing, z któ 
rego dochód przeznaczony jest na kolonie: | 
letn > WSZ 

Zarząd już przystąpił do przygotowań, * 
szykując piękne i pomysłowe przybranie 
całego ogrodn oryginalnemi łampjonami, za 
pewniając w ten sposób imprezie ramy nie-. 
powszedniości > Ea 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. We | 
wtorek 26 b, ni. w lokalu Toni ad = 
Lełewetla 8, — proi, U-tu Warszawskiego, | 
d-. Waciaw Tokarz wygłosi odczyt n.*f.: | 
„Opanowanie Wilna przez Jasińskiego w | 
nocv 23 kwietnia 1794 roku." Wstęp wol- | 
nv. Goście mile widziani, < 

TEATR | MUZYKA - J 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o | 

godz. 8 m, 30 w. ukaże się fascynująca sztu | 
ka Zofji Nałkowskiej „Dzień jego powro- | 
tu“ 

  

  

   

  

Licznie zebrana publiczność oklaskuje za | 
równo wnikliwą reżyserję R. Wasilewskiego | 
jak skupioną * pełną wyrazu grę Eichle. | 
równy,  Szurszewskiej, Lubiakowskiego, 
Kreczmara, oraz Wasilewskiego. Skompo- | 
nowana przez j. Hawryłkiewicza dekoracja | 
oma wydobywa właściwy nastrój 
sztuki. - 

— Teatr miejski w „Lutni*. Dziś o. 
$ m. 30 w. komedja Somogvi-a „Córka 
pięciu ojców” 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
Uwadze Gospodyń! - 

Japoński proszek 

KATOL 
zabezpiecza na lato ubrania 
zimowe od MOLI. Oprócz. 
tego KATOL radykalnie tep' 

muchy, X%omary, pchły, | й 

PLUSKWY, PRUSAKI, mszyce ua 
kwiatach i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Składach 

Aptecznych i Aptekach. ` 

а 

     

  
 



  

  

WYKAZ 
żołnierzy armji polskiej poległych w latach 1916 -- 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 

CMENTARZ WOJENNY W 

1) Borowicki Józef, 2) szer. 12 p. Al- 
ter Władysław, 3) szer. 11 р. Sędlak Wik 
tor, 4) szer. 2 pap Rychlik Paweł, 5) kan. 
Wawszyniak, 6) Kan. Orpe: Władysław, 
7) st. żołn. 3 pp. Szkunarek  Wawrzy- 
nicc 8) st żołn. 3 pp. Glara Józef. st. żoł 3 
pp. Szeżerowski Władysław 11) szer 11 
Pietraszek Jan 12) szer 11 p. Dumański 
Roman, 13) Szarek Stanisław, 14) szer 11 
p. Wielgus Wojciech, 15) Nowak Stani- 
sław, 16) szer. 2 p. Jeg Kopytowski Fran 
ciszek 17) szer. 2 p. leg. Słoniewski Jan, 
18) szer 2 p leg.. Mularczyk Wład. 19) 
szer. 2 p. Leg. Nalewajski Jozef, 20) Oręż 
niak jan szer. 2 pp Leg 21) szer. 2 
leg. Słowiński Wład. 22) szer. 2 p. p leg 
Michalski Wińcenty, 23) szer 2 p. p. leg. 
Aleksanderek Wład. 24) szer. 2 p. p. leg, 
Gołygowski Adam, 25) szer. 2 pp. eg Ni- 

to jan, 26) szer 2 p. p. leg Szymanek An 
toni, 27) szer 2 p p leg Szczerkowski Wła 
dysław 28) szer. 2 pp. leg. Bitek Józef, 29) 

szer 2 pp RE Kubiak Wawrzyniec 30) szer 

2 p. p. leg. Dziuba Wład, 31) szer 2 p p 

, leg Przepiura Stefan, 32) szer 2 p. p. leg 
Piwowoński Wincenty, 33) plut 4 p. p 

Krisznamurti 
Wobec fego, że niektóre pisma podały 

wiadomość o zamierzonej wizycie w Polsce 

Krisznamurti'ego,nie od rzeczy będzie podać 

trochę wiadomości o tym modnym w pew- 

nych kołach „proroku*. 

Objeżdżający od pewnego czasu Europę 

z wykładami „nowej* religii młody Hindus 

Krisznamurti wychowany został i przygoto- 

wany do swego „posłannictwa* przez słynną 

filozoikę Annie Besant, następczynie nie 

mniej słynnej psychopatki, Heleny Bławat- 

skiej, oraz jej współtowarzysza, Steel Olco- 

fa. Towarzystwo teozotów, na którego czele 

stoi wspomniana Besant, propaguje t. zw. re- 

ligjię uniwersalną, będącą pewnego rodzaju 

mieszaniuą panteizmu i filozofji indyjskiej. 

Dia celėw tego towarzystwa potrzebnem BYz 

o ponowne przyjście na świat „Chrystusa 

dla krajów chrześcjańskich i Buddy Maitereya 

dla krajów buddyjskich. 
Takim właśnie odrodzonym Buddą ma 

być Krisznamurti. Odpowiednio wykształcony 

przez „odrodzonego Pytahorasa“, Koot „Ho- 

omi, ježdzi obecnie Krisznamurti po świecie 

głosząc, że wszystko, co istnieje, stanowi 

wszech-jedność i że największem „dobrem jest 

stopić swą indywidualność w tej „wszech- 

jedności*. Urok osobisty i umiejętność prze- 

mawiania sprawia, że Sporo niedokształco- 

nych literatów, oraz pociągniętych egzotycz- 

nością „proroka* snobów wyrabiaKrisznamur 

tiemu sławę i rozgłos. : ; 

W rzeczywistości w nauce jego niema 

ani prawdziwej filozotji, ani religii, nietylko 

w poięciu'etiropejskiem ale i indyjskiem, gdyż 

Krisznamurtiemu daleko do potęgi wielkich 

myślicieli Wschodu. Jedno tylko jest ważne 

dla Europejczyka w nauce teozofow i Krisz- 

namurtiego —to przeszczepiona Z Indji fana- 

tyczna nienawiść do: pozytywnego chrystja- 

mizmu. W tym względzie nauka ta niewiele 

różni się od poglądów rodzimych „wolnc- 

myślicieli", (K.A.P.). 

WORWO PTT ZK is a 

Jutro o godz. 8 m. 30 w. „Córka i pię- 

ciu ojców.” 

Z Poniedziałkowy koncert w ogrodzie 
Bernardyńskim. W poniedziałek dnia 25 b. 

m. odbędzie się o godz. 8 m, 30 w. w ogro 

dzie Bernardynskim koncert © wyjątkowo 

bcgatym urozmaiconym programie sj 

dział biorą: orkiestra 85 pułku strzelców, 

wilenskich, która wykona cały szereg utwo 

-ów muzycznych; artyści teatru miejskiego, 

— H. Kamińska, K. Dejunowicz, Z. Karpiń 

ski, M. Wyrzykowski, L. Żurowski, —któ- 

rzy wykonają szereg piosenek „monologów, 

oraz produkcyj tanecznych; wreszcie urocze 

tancorki sisters Lisieckie, 
Ceny miejsc dostępne: wstęp dla doros- 

łych 40 gr., dzieci 20 gr., miejsca siedzące 

przed estradą | zł. j i 

Następny koncert we środę dnia 27 b. 

ra. 
TT Zamknięcie sezonu w teatrze na Po- 

hułance, We wtorek dnia 26 b. m. odbędzie 

się ostatnie w tym sezonie przedstawienie 

w teatrze miejskim na  Pohulance, który 
przez całe lato będzie nieczynny, W dniu 

tym wystawiona "będzie najnowsza sztuka 
Żofji Nałkowskiej „Dzień jego powrotu". 

- Najbliższa premjera w teatrze „Lut- 
W teatrze „Lutnia ukaże się w naj 

zych dniach doskonała, lekka komedja 

L. Verneuila „Młode małżeństwo” w reży- 

serji H Zelwerowiczówny, w wykonaniu L. 

Eichlerówny, K. Sewerinówny, |. Budzyń- 
skiego, ]. Kreczmara, oraz K, Wyrwicza. | 

Dowcipna ta i wesoła komedja cieszyć 
sę będzie niewatpliwie  dużem powodze- 

riem. 
— Otwarcie Teatru Letniego w Ogro- 

dzie Rernardyńskim. W piątek, dnia 29-g0 
b. m, na otwarcie sezonu w teatrze l. nim 

- w cgrodžie Bernardyńskim ukaże się nie- 
zwykle frapująca sztuka amerykańska „Ta- 
jemnica radjostacji", Fascynująca „pełna na- 
pięcia.akcja sztuki, toczy się w studjo radjo- 
stacji w Chicago. Cały niemal zespół zajęty 
"w próbach, które prowadzi reżyser R. Wasi- 
lewski. 3 

  

  

   
    

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino miejskie — Tajemnica Hotelu. 
Dan —. Kobieta która zdradza męża. 
Stylowy — Trzęsawisko życia. 
— Helios — Za oceanem 

Hollywood — Z rozkazu księżniczki. 

Casino — Lokomotywa nr, 2329. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Samobójczy skok z okna. Wczo- 
raj nad ranem targnęła się na życie 
35-letnia Chaja Sołomonowicz, właści 
cielka zajazdu przy ul. Kolejowej 9. 

Wyskoczyła ona z okna II piętra 
ua bruk ; wskutek uszkodzenia czasz- 
xi, poniosła śmierć. 

Powodem samobójstwa był jakoby 
1ostrój nerwowy. г 

Z SĄDÓW 
Echa nadużyć w Woropajewie 

W Sądzie odwoławczym znalazła się 
przed dwoma dniami sprawa Mikołaja Cichoc 
kiego, któremu akt oskarżenia zarzucał chęć 
ukrycia pewnych dokumentów dotyczących 
nadużyć popełnionych przez plenipotenta 
Konstantego hr. Przeździeckiego wł. maj. 

_ Woropajewo Wardeńskiego. 
Wobec braku dowodów stwierdzających 

winę oskarż. Cichockiego sąd wydał wyrok 
uniewinniający. 

  

  

P. J 

M. LIDZIE, POW. LIDZKI 

Pszeniczny Feliks, 34) st szer. 4 p. Kowal 
i Jan, 36) leg. 4 p Gieroś Teofil, 37) 

Kwiatkowski Kazimierz, 38) st żołn. 4 p. 
Piechota Wład. 39) leg. 4 p. Majewski 
Franciszek, 40) leg. 4 p Zychowicz Tomasz 
41) Królik Andrzej leg 4 p. p, 42) legł 4 
p. Ćwik Stanisław, 43 leg. 4 p. Samala 
Józef, 44) leg 4 p. Sykat Wład. 45) leg 
4 p Pikuła Kasjan 46) plut. 11 —17 p. 
Geranowicz Franciszek, 47) kan. 17 p Wal 
kowiak Jan 48) st. szer 69 pp. Matczak |an 
49) st. szer 69 pp, Dolata Antoni 50) Kan. 
17 p. art Pawlak lózef 51 kapr. 41 p. Olej 
niczak Aleksander, 552) szer 41 p. Trylag 
an 53) szer 41 p. Adamowski, 54) siostra 

Glińska Marja 55) siostra Muchlińska Iza, 
55) porucz..  Gundermann Zygfryd Józef, 
57) porucz. Szymański Seweryn, 58) por Ży 
liński Henr. 59) por. Osiecki Feluś, 60) por 
Klempiński Józef, 51) żand. wachm. Mar- 
czyk Franciszek, 62) ppor. Szczołkowski 
Mieczysław, 63) ppor. Rodkiewicz Felicjan 
64) sierż. 70 pp. Wciorka jan, 65) szer. 
Kurasz Stanisław, 66) szer 70 pp Minta Mie 
czysław, 67) szer. 11 pp Szymański Mi 
chal, 68) st. szer Parzysz Stanisław. 

    

  

  

  

Ofiary 
STAN RACHUNKU _ POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM S. A. 

Stan z dn. 19-V.31 r. zł. 13.699.41 
Wpłacono dn. 19—23.V 31 r.: 

T. Jakubowski 2 20.— 
Wileński Syndykat Rolniczy 

nieprzyjęte przez p Tadeusza 
Kozieł-Poklewskiego s 45.— 

Z. i J. Lastowscy 8 50.— 
Józef Łastowski zamiast po- 

winszowań i kwiatów w dniu 
św. Heleny 10.— 

W. Sopoćko z Częstochowy 50.— 
Zakład Kąpielewy w Rabce 4— 
M. Moroz z Buska k.-Lwowa 100.— 
Ks. Malinowski 10.— 
Ojciec Sw. za pośrednictwem 

J. E. Arcybiskupa Metropolity 
Wileńskiego ks. R. Jałbrzykow- 
skiego równowartość 20.000 li- 
row włoskich 9.330.— 

J.E. Arcybiskup Piotr Mań- 
kowski we Włodzimierzu 100.— 

Konstanty Sienkiewicz 10,— 

Stan na 26.V. 31 r. zł. 23.428,42 
  

Ofiary na powodzian 
Związek Niższych Funkcj. Państwo: 

wych zł. 20— 
„ Leon-Feliks Gliksman z Chrzagowa „ 2— 
Marja i Władysław Seydowie z 

Poznania „ 20— 
Aleksander Chomiński ». 25— 

Na uczczenie ś.p. Mieczysława Dorodzika 
Aleksander Chomiński 25— 

  

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT 

Kwatermistrzostwo 3-go Dywizjonu 
Artylerji Konnej w drodze nieograni- 
czonego przetargu sprzeda nawóz koń- 
ski z 4-go półku ułanów i 3-go D.A.K. 
na przeciąg 12 (dwunastu) miesięcy t. 
j. od 1-go maja r. b. do dnia 30 kwiet 
nia 32 r. 

Oferty zalakowane należy wnosić 
do kwat. 3-go D. A. K. oficer płatnik 
(adres: 3-ci D.A.K. Wilno ul. Wiłko- 
mierska 6) w terminie do dnia 30 
maja rb. godz. 9-ta w którym to dniu 
o godz. 10 odbędzie się komisyjne о- 
twarcie ofert i przeprowadzenie prze- 
targu. 

Wszelkich informacyj udziela ofi- 
cer płatnik 3-go D.A.K. od godz. 9-ej 
do 12-ej. 

Kwatermistrz 3-go D.A.K. 
Bursa kapitan. 

OCH kupuje się towary 

gwarantowanej dobroci u GŁOWIŃSKIE- 
GO. Polecamy tweedy, na kostjumy i suk- 

nie, jedwabie sztuczne i perkałe w pięk- 

nych deseniach,  materjały mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

ŻĄDAJCIE В 
we wszystkich aptekach | 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA ` 

1 J A M O 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sadu (irodzkiego w Wilnie 

„X-go rewiru Konstanty Karmelitow, zam. 
w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6 —12 

zasadzie art. 1030 U.P.Ć. podaje do wia- 
Ści publicznej, że w dniu 2 czerwca 

1931 r. o godz. 10-eį rano w Wilnie, przy 
ul, Ciasnej 3 — 7 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Rejdla Fajwe- 
sza majątku ruchom składającego się 
Z maszyny do pisania „Remington“, oszaco- 
wanego na sume zł. 500 na zaspokojenie 
pretensji Juljana Łomagi w sumic zł. 430 
z procentami i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych, przej- 
rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 U.P.C. ; : 

Komornik Sadowy (—) К. Karmelitow. 

A A МАНН ИТЕЯ 

ssasoaAac88888 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

IX-go rewiru Konstanty Karmelitow, zam. 
w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6 —12 
na zasadzie art. 1030 U.P.C. podaje do wia- 
domości publicznej, że w dniu 2 czerwca 
1931 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie, przy 
ul, Kalwaryjskiej Nr, 81 odbędzie się sprze- 

daż z licytacji, nateżącego do Samuela Ar- 
kuskiego majątku ruchomego, składającego 
się z osi, żelaza, płyt kuchennych i garn- 
«ów różnych, oszacowanego na sumę zł. 
750 na zaspokojenie pretensji T-wa Zakła- 
dów Metalowych w sumie zł. 657 z procen- 
tami i kosztami, 
S rzeczy i żone takowvch, przej- 

rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
ert. 1046 U.P.C. ESO 

Komornik Sadowy (—) K. Karmelitow. 

eo0060889060 
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ETB 

Hurtowa sprzedaž 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

B. BEGRE, wir 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46 
    

USUWA 
ZNANY i NIEZASTĄPIONY 

op /2 WIEKU     
FABRYKA (HEM.FARMACEUT.„AP KOWALSKI” WARSZAWA. 
  

  

LUW w 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

ML Dikmiuks & 

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

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

Nad programi: „Zmiana dam'' komedja w 2 aktach 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek szansów od godz. 6-ej. Następny program: „Na ognistym smoku* 
  

  

Dźwiękowy 

KINC-TEA1R 

„HELIOS 
u. WILEŃSKA 38, 

Tel. 926. 

Ceny znacznie zniżone. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 89 gr. Na pozost. seansy Bałk. 60 gr. Parter od 1 zł. 

Dziś ostatni dzieli Maurice Chevalier + m „ZA OCEANEM" 
JUTRO PREMIERA! 

Najwspanialszy triumf ulubieńca publiczności 
Największy svkces sezonu! 

Maurice 
w najnowszem arcydziele 

śpiewno-dźwiękowem Chevalier 

AWIARENKA 
z udziałem jego żony YWONNE VALLEE. Dźwiękowe strakcje. Przegl. wszechśw. Paramountu ° 

Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.15 я 

  

Dźwiękowe kino 

„AKOLLYWOGO" 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

Dziśt Najpiękniejsza kreacja śpiewno-dźwiękowa 

Z ROZKAZU KBIĘ 
Film ten przewyższa nawet „Paradę Miłości” 
w rol gł. bohaterka filmu „Droga do Raju* 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Paramoutu* Seansy o godz 4, 6, 8 

ZNICZKEI 4 
Liljana Harvey i Henry Garat 

10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone 

  

ca 
vŻżwięwowie Ko 

Ne 
Dziš! Triumtalny 

przebój dźwiękowy! 

1) Dodatek dźwiękowy „Foxa*, 

LOKOROTYWA NAŁ> 23529 
Potężny dramat. Arcydzieło gry i techniki W roli głównej Lon Chaney, 
filmie przypłacił życiem. Nad program: 

który udział w tym 
2) Powódź w Wilnie. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt, o godz. 2-ej. 

                    

    

    

     

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

1 s : |‘ (ai M ORAN WIELKA 47. tei. 15-47 Na 1-szy seans ceny zniżone. Dla młod ieży dozwolone. 

: DZiš: Nadzwyczajny  podwojny program! Wiciki film polski w/g scenarjusza Konrada Toma 
TEO A ZE 1 5 Wieiki dramat erotycznv, osnut tie st Fabryka I skład mebii Kiedy kobieta zdradza męża 55 чеа па 4е 50 

KINO W rolach głównych: znana artystka tragicznie zmarła w Wilnie KAZIMIERA NIEWIA.ROWSK. A, b į en in į 5 d POR R й M. MODZELEWSKA i JÓZEF „ WĘGRZYN. 
w 5 Wielki dramat sensacyjny, osnuty na  tle io, „SSE ogi op og Książe wśród cowboyów amat, sensacyjny, Osaut 

no, uł Tatarska 20, dom własny, ” W rolach głównych: Króż Cowboyów TOM FYLLER oraz jego urocza partnerka DOROTHY DUMBAR. istnieje od 1843. Początek o godz. 3, ` Ceny od 30 gr. 
Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka nach angielskie, kreden- R Taro © At 5 1 Ра орО оНЛ 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- z utro świąteczny program! 
we i tigi Dogodne warunki i na raty, KINO-TEATR Po raz pierwszy w Wilnie. R EDYREK RBRE©LO CIE 

E Sk SE „P A N“ Wzruszający dramat na tle walki rządu z przemytnikami. W rolach gł. najwybitniejsi artyści Ameryki. 
WIELKA 42 Zachwycające momenty. Nad PE z Ran PORA e arolniesotą komedja na tle ustawy © ochronie 

okatorów. Po: „ 1-ej. Е 
Pigułki przeczyszczające ое BE 

ze Sfinksem TS Dziś! Przebojowy film, który oczaruje i zadziwi Wilno 
wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO KINO a «w Pikas w 11 akt. W roli tytułowej ulubieniec 

w WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 59, | „SWIATOWID“ las 0 cu 0W wileńskiej Dougias Fairbanks 
stanowią idealny Środek przeczyszcza- Mickiewicza 9. i * 

jący i regulujący trawienie. : ! Lupa Velez. Dła młodzieży dozwolone 

Sprzedaż wszędzie. 

#   

  

Zaktad 
sztucznych wód mine- 
ralnych i napojów 
chłodzących 

pod firmą: 
z «4 

„£ Tromstczyński 
w Wilnie 

pod kierownictwem współ- 
właściciela prowizora 
Wrześniowskiego 

poleca: 
sztuczne wody mineralne (Vichy, Ems. 
Karlsbad i inne) i napoje chłodzące, 
przyrządzane wyłącznie na cukrze. 

Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 50. 

   

     
   
  

  

    
ILEKARZEJ 

DOKTOR 
Hawryłkiewi- 

czowa 
przyjmuje od 11—2i 
od 5—6. Choroby skór- 
ne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosmetyczne 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 

W. Zdr. Nr. 77. 

Dr. 
Łukiewicz 

  

        
| 

Do wynajęcia 
3 pokoje z kuchnią i 
wygodami, I piętro, 
Jagiellońska 8, m. 14. 

Mieszkanie 
z 3 pokoi, kuchni z 
wygodami, słoneczne, 
odnowione do wynaję- 

* cia. Informuje dozorca 
Krakowska 51. 

Mieszkanie 
4 pokojowe ze wszel- 

  

  

  

choroby skórne i we- kjemi wygodami do 

„neryczne wynajęcia. Fabryczna 
Chcesz ul. pie 44, rę Dowiedzieć się 

*być 2 ae 
zadowo- | DOKTÓR Nieduży 
lonym s LL umeblowany pokój ze 

KOBIECE, £- wszystkiemi wygodami 
kup M E B L E RYCZNE NARZĄDÓW i teletonem oraz nie- 

MOCZOWYCH krępującem wejściem, 
FIRMY B. EOKUCIEWSKI IB о о-) са 4в zgellońska 6-20 (Ie 

Ul. Wileńska 23. ul. Miektewieza ra. PiS). 
Ceny zniżone o 20 proc. tel. 277. GTHERERREH SRS 

Drz medycyny ! POSADY i 

OGŁOSZENIE A. Cymbler 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Choroby weneryczne, Poszukuję 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy uli- skórne | uarządn mo- 
cy Połockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 
U.P.C. obwieszcza. iż w dniu 30 maja 1931 
1. o godz. 1O-ej rano w Wilnie, przy ul. 
Pióremont Nr. 48 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego An- 
toniego Aszkiłowicza, składającego się z au- 
tobusu, oszacowanego na sumę złotych 1800 
na zaspokojenie pretensji AŻ Jendzy, Jó- 
zefa Pławskiego, jana ujwida, Marjana 
Chrostowskiego, Ryszarda  Rozwadowskie- 
go, Pawła Borowskiego i Szymona Renigera. 

Komornik Sądowy (—) A. Uszyński 

ETNISKA| 2 
Letnisko možliwe dla 

z pełnem utrzymaniem i 
(5 zł. dziennie) w miej dake dl 

  

  

Do wynajęcia 
letnisko o 12 pokojach 

ochrony 
zimowe, 
w  far- 

  

scowości suchej i Zdro- biarni * wej: dazodta komin: biarni e Trocka 

kacja autobusowa. Do- Ё 
wiedzieć się W. Pohu- * 
lanka 9—6 о& godz. Letnisko 

6—7 pp. w Czarnym Borze. 
SAS AN, Pokoje na 2 i 1 osobę 
Letniska z całodziennem utrzy- 

maniem, 
z utrzymaniem w ma- va 18— 
a. ziemskich, RNA EE 
ormacje: Firma „Inż. 
Kiersnowski i Krużo- Druskieniki 
łek S-ka", Wilno, Ad, Hotel Europejski, pen- 
Mickiewicza 23, tel. Sionat Z.  Glińskiej. 

5-60. Otwarty od 15 maja, 
„. Pokój i całodzienne u- 

Jastrzębia góra trzymanie 8—I0 ztot. 

pełne morze, pensjo- uc ua_wykwinina. 
nat Bałtyk, Jasna, dan- 

  

  

cing, _ elektryczność, Letnisko- 
pierwszorzędna kuch- Pensjonat 

nia, ciepłe wanny mor: Sy i cha, ładna miejsco- 
skie. Warszawa, 2 89 Polna wość—las, rzeka. 

  

78 m. 2. —2stacji Gudogaj 7 klm. 
* Poczta Ostrowiec-Wi- 

Zdrowe, suche, leński, maj.  „Witki* 
tanie letnisko __> Pzekońska. 
w majątku ziemskim, EL r = 
z pełnem utrzymaniem. 
Informacje ul. Dąbrow- 

  

    

czowego. Mickiewicza 
"2, róg Tatarskiej przyj- 

muje 9—2 | 5—8. 
Tel. 11-34. 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopiciowe 
NA 19, od 9 do I 
2 

  

  

DOKTOR 

Blumowicz 
" choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 2: 
blizko sosnowego lasu, t'l. 921, ой 9—113—9 — 

W Z. P. % 

DR. 

$. KAPŁAN 
Choroby weneryczne 

Francuzki 
na lato do dzieci, może 
być polka, znająca do- 
brze język francuski. 
Zgłosz. do adm. Sło- 
wa. 

Osoba umiejąca do- 
brze szyć i haftować, 
oraz zriająca wszelką 
pracę domową, poszu- 
kuje posady do dzieci, 
Inb jako krawcowa na 
lato na wyjazd. Świa. 
dectwa i referencje po- 
siada.  Dowiedzieć się 
Mickiewicza 42 m. 11 

7:94 

ZIEMIANKA 
wdowa, lat średnich, 
posiadająca język fran- 
cuski, praktyczna przy 
pielęgnowaniu chorych 

  

skórne przeprowadzi o miłym humorze, to- 
się na ul. Wiłleńską 8. warzyszyłaby chorej 

Dr. 

K. Sokołowski 
Chor. skórne I we- 

neryczne. 
ul. Wileńska 30, m. 14. 

5—7w. 

RADZE ZE ARRAY О 

Jakuszerki] 
RARE RESKATA 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, USUWA Zmarszcz- 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

  

skiego 3—6, od 3—5  D6 osób GABINET 
P.P. wiekowych, opuszczo- RACJONALNĘJ 

Letni - sed emerytów, może pry 
. też być dzieci potrze- LECZNICZ 

> nisko bujących troskliwej WILNO, MICKIEWI- 
ensjonat opieki — posiadam ob- CZA +1 m. 4. 

miejscowość ładna. ce języki, muzykę. Po- kobiecą 
Lasy, rzeka. Tennis, sada bezinteresowna Urod konserwu- 
radjo. Dow. 3—4, Za-oparta na honorze, je, dosko- 

rzecze 16—17. szacunku i bezgrani- nali, odświeża, usuwa 

etnisko wogródzka 36 m. 
w ładnej okolicy tanio Nazwisko nad skrzyn- 

  cznym poświęceniu. jej skasy i braki. Masa: Gabinet 3 
Adres: Wilao, ul, No- twarzy i ciała (panie, Kosmetyki 

1. Sztaczne opalanie cery, eczniczej 
Wypadanie włosów 

osobie do uzdrowiska 
za utrzymanie, Kalwa- 

ryjska 56, m. 15. 

Paryżanka 

  

"mm Przyjm. od g. 5—12 r.z uniwersyteckiem wy- 
kształceniem [poszuku- 
je lekcyj francoskiego. 
Garbarska 1, m. 24. 

chło- Uczciwy piec 
może być przyjęty na 
praktykę ogrodniczą, 
Dowiedzieć się: Kal- 
waryjska ul. 164—2. 

Potrzebna 
inteligentna osoba do 
opiekowania się chorą 
i domem, Urząd woje- 
wódzki wil. pok. 69 
w godz. urzędowych. 

        

przy ul. 
Domy {2 
Świeckiej 5, do sprze- 
dania. Szczegóły u do- 
zorcy. 

girzęs ŚBPWI jawi 
le przyciemnia henną 

i reguluje. Maquillage. 

Cediń 
J. Hryniewiczowej. 

  

z całodziennem utrzy- ką pocztową na tabli- tapież. Najnowsze zdo- 1, WIELKA X 18 mJ. 
maniem do wynajęcia czce mosiężnej 
Dowiedzieć się Lwow-= —-— 
ska 18-b. m. 5. 

   
    

  

  

2) 

bycze kosmetyki racjo- 
nalnej. 

Codziennie od g. 10—3, 
W. P. 43. 

Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. P. A 26, 

[RÓŻNEJ 
Rower damski 
„Vanderer* w b. do- 
brym stanie do sprze- 
dania. Antokol ul. Prze- 
jazd Nr. 20. (Spółdziel- 
nia mieszkaniowa). 

Para kanarków 
doskonałych  śpiewa- 
ków do sprzedania 
Uniwersytecka 9, m. 7, 

od 5 do 8 p.p. 

„Paris Chic 
Olenka" 

wykwintna pracownia 
sukień i okryć dam. 
Poleca się wytwornym 
paniom, wykonywa ele 
gancko i sumiennie, 
otwarta 15 kwietnia b. 
r. przy ulicy 3-go Ma- 
ja 7 m. 8 

          

        
Hamaki 

        
        

      
        

    

     ` < 
й 

  

   
3 pokoje Tanio z knchnią 

ustronne letnisko 16 
klm. od Wilna, Auto- 
bus dochodzi do let- 
niska, św. Filipa 6 m.3 

Wyjątkowo 
tanio 

Natychmiast sprzedam 
dom-letnisko w Kolo- 

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

  

Bryczki „.. 
wozy, przyjmnję obsta 
lunki, reperacje zakład 
powozów Stefanowicza 
Mostowa 3. 

zagra- 
Pianino niczne 
(orzech - czeczotka) w g 
doskouałym stanie do 
sprzedania ul. Mickie- mam 
wicza 15 m. 16, со- 
dzień od 2 do 5. —Į 

Oszczędności 
swoje złote i dolary 
miokuj na wysokie 
oprocentowanie. — @о- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami. LOMBARD Plac 
Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, oraz 

KU 
Oto właściwe 

  

  

Wilno, 

  

Lodownie pokojowe 
maszynki do kręcenia lodów 

do wafli i andrutów 
POLECA po cenach najtańszych 

SH. Kulesza 
Wilno, Zamkowa 3. 

małowartościowe piwo w używane butelki 

„Patent“ 

w ŽYWCU i wprowadza 
Konsumentėw 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy) 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
ua oryginalną etykietę I korek z tirmą 

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

— PIANINA, FORTEPIANY| 

K. DĄ 

Ležaki formy 

  

        
     

   

OSTRZEŻENIEI 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swoje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
tem w błąd Sz. 

talsytikatams i 

KULT-RADJO 
WILEŃSKA 8 

źródło zakupu radjosprzętu: odbiorników 
głośników, aparatów anodowych, akumulatorów, bateryj ano- 
dowych i innych części. 

Fachowe ładowanie akumulatorów i bateryj anodowych, 
Naprawa odbiorników i słuchawek. 
Bezpłatne udzielanie porad _w_ dziedzinie radjotechniki. 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE i ZAGRANICZNE | 

TYLKO, GWARANTOWANEJ !JAKOŠCI 
SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

    

  

wszelkich towarów. 

  

UWAGA! 
OBUWIE, pantofle dam- 
skie i męskie, różne 

Wilno, materjały wełniane i 
kamgarnowe, damskie 
i męskie, różne jed- 
wabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, letnie pal- 
ta damskie i męskie, 1) Administracja 

garnitury, różne futra 
i skórki futrzane, dy- 

i meldunkowych. wany perskie, różne lokatorów. 
meble stołowe i salo- 
nowe, elektroluxy, kasy 

BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI 

„BKBĄRIRISTRATOR 
ui. Ostrobramska Nr. 5. 

Pasaż miejski lokal Nr. 25. 
Bluro czynne od godz. 8-ej rano do godz. 7-ej wiecz. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 
nieruchomościami 

2) Porady i informacje w sprawach 
domów. 3) Prowadzenie meldunków. 

na dogodnych warunkach 
związanych z zarządem 

4) Przepisywanie ksiąg 
5) Informacje z zakresu Ustawy © ochronie 

6) Sprawy podatkowe i karno - administracyjne. 
Informacje bezpłatne, 
  

ognio-trwałe, serwis an- A 
  gielski, maszyny do 

szycia i pisania, piani- 
nai fortepjany, młynek Chcesz otrzymać po- 
Śrutownik, turbiny, sa- Sadę? Musisz ukończyć 
mochody, motocykle, kursy fachowo - kores- 

brylanty, zegarki i wie- pondencyjne im. prole- 

le róźnych pozostałych sora Sekułowicza. War- 
z licytacji fantów sprze- Szawa Żurawia, 42. Kur: 
daje LOMBARD Bisku- sy wyuczają listownie: 

  

  

  

swieże wody 
naturalnej 

mineralne 
otrzymano 

Skład apteczny i 
kosmetyczny Prow. 

Wł.Na rbuta Pianina 

   
я b 4 

t fortepiany ' 

  

  

Е 3 wz” \ 
PZ ści kupieckiej, kore: Wilno, Ś-io Jańska 1, Поже 4 używane na 

—— spondencji handlowej, Tel. 4-72 ana zb 4—10 

————————— stenogralji, nauki han- —Z— i 2 w ui 
Z bion diu, prawa, kaligratji, Sprzedaje się Kolhpietay 

gu ą met- pisania na maszynach, PLAC jedna dzies. przy tat 
rykę urodzenia wydaną towaroznawstwa, — an- nl. Kalwaryjskiej 162. warsz 
przez urząd rabinackigielskiego, trancuskie- Dowiedzieć się: Wileń- stolarsko-tąkarski 
w  Smorgoniach nago, niemieckiego, piso- 
imię Hirsza Brudnera, wni, gramatyki polskiej 
zam. w Wilnie przy ul. ekonomii. Po u- 
Piwnej 3 m. 5, unie-kończeniu egzamin, 
ważnia się. Żądajcie prospektów. 

  

  

  

wraz Z wszystkiemi 

przyrządami, tanio do 
ska 15, m. 3. 

sprzedania. Wiadomość 
TANIO Ad. „Słowa* pod 

Gonty sprzedaje Ch, 
POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska. 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2 Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. 

 


