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LISZENIEC 
O ile sobie przypominam, było to 

na styczniowej sesji Rady Ligi Naro- 

dów w roku bieżącym. Posiedzenia 

za stołem, postawionym w rodzaju 

oranżerji koło hotelu Ligi Narodów to- 

czyły się, jak zwykle nudno, sennie, 

monotonnie. Dziennikarze wałesali się 

jo wszystkich korytarzach. Wchedzę 

sagle do sali posiedzenia i słyszę 

krzyk i hałas. Co się stało? Kto zakłó- 

ca protokuł i specjalny sznit Ligi Na- 

rodów, polegający na tem, aby mówić 

w możliwie senny sposób. Jakiś par 

wymachuje rękami. Zaczynam alarmo- 

wać kolegów dziennikarzy. Była te 

sprawa o niewolnictwo .murzynów po 

dziś dzień istniejące w Libezji. 
Scena ta, w której Liga Narodów 

tyle oburzenia okazała, gdy « chodzi- 
ło o istnienie niewolnictwa pod гб- 

wnikiem i tyle serca dla murzynćw —- 

przypomniała mi sie, gdy w Bolszewji 

zaczynałem swe studja nad sprawą li- 

szeńców. 
Czy bolszewicki „,liszeniec* to to- 

imo co nięewoln:k — Nie! Ale to też 

nie to samo co murzyn. „JLiszencami* 

w Rosji są często ludzie, którzy. nie- 

„Agdyś kupowali obrazy cudzoziemskich 

mistrzów, których pieściła kultura i 

którzy pieścili kulturę, którzy należeli 

do międzynarodowego środowiska in- 

telektualistów Europy. W. wysiłkach 

intelektualnych Europy jest część ich 

pracy, pozostały atomy ich mózgu i 

krwi. lIntelektualiścj europejscy na 

każdym zebrani kongresie powinni o 
nich myśleć, jako o swoich kolegach. 

„Liszeniec* to nie to samo co nie- 
wolnik — to lepiej, albo też to gorzej 

-— liszeniec to prawie dokładnie to, 

co średniowieczny „wywołaniec'', .,ba- 

nita“, Nie .možna go sprzedać, ani za- 

stawić, jak niewolnika w Liberji, lecz 
ratomiast państwo pozbawia go moż- 

rości zarobku na każdym kroku, moż-, 

ności pobierania nauki, możności 

wprost życia. Myślałem czasami, - że 

gdy po raz drugi przyjdzie pod szkla- 

т у dach Genewskiej Ligi Narodów spra, 
wa negrów w Liberji—czv nie powi- 
nienem z miejsc dziennikarskich. krzy- 
knąć na całe gardło ten jeden wyraz: 

„Jiszeniec““. 
Liszeniec nie ma prawa uczestni- 

czyć w żadnych wyborach, nie głosuje 

przy wyborach nawet „wiejskiego So- 
wietu'*, liszeniec i jego dzieci nie mają 

prawa znaleźć się w wyższym zakła- 
„zie naukowym, zdy podrobi sobie do- 
kumenty, aby tam się dostać, zostaje 

karany kryminalnie, — liszeniec nie 

może mieszkać w 6 głównych -mia- 
stach związku, iazda koleją liszencowi 
jest niezwykle utrudniona, dzieci li- 

izenca nie przyjmują do szkoły po- 
czątkowej, bo tam jest zwykle komplet 
dzieci ludu pracującego, liszeniec nie 

może być członkiem żadnego związku 
pracującego, czyli nie dostanie żadnej 

pracy, czyli nie dostanie kartek na je- 
dzenie. : 

Wreszcie nie možna, coprawda, li- 

szenca zabić dla przyjemności na uli- 

cy, lecz można go pozwać przed sąd, 
a ponieważ sąd sądzi nie według SU- 
chej normy prawa, lecz według dyna- 
miki rewolucyjnej, to prawie w każ- 
dym Sądzie prawie każdą sprawe  li- 

szeniec przegra dlatego tylko, że jest 
I:szencem. 

Spotkałem sie w czasie swej po- 
dróży z takim wypadkiem. „Biednota* 

zabrała chłopow* - liszencowi (wła- 
ścicielowi konia.; dwóch krów) siano. 

Chłop nie miał czem karmić swych 

krów. Sędzia rozpatrując sprawe we- 
Miug dynamiki rewolucyjnej kazał li- 

szencowi, aby oddał krowy swoim 

grabicielom, motywując to, że skoro 

iie ma on teraz siana, krowy mu są 
Liepotrzebne, ponieważ i tak zdechną. 

Drugi przykład cytuję na podstawie 

wydawnictwa sowieckiego o „praw 

nvch formach małżeństwa”, gdzie ten 
irzykład wskazany jest jako prawi- 

dłowe rozstrzygnięcie dla orjentową- 

  

1ia sędziów. Para starych bezdziet- 

ych chłopów przyjęła na służbe dzie- 

wczynę 17-letnią którą „pokochali 

jak córkę'. Dziewczyna jednak po u- 

rłvwie półroku chciała wyjść zamąż 

ze człowieka, który się nie podobał sta 

tuszkom. Wymówili więc dziewczyni= 

com. Sędzia kazał tym starszkom wy 

dzielić dziewczynie cześć swego grun 

tu, takiej jakby była ich córką, jakkol 

wiek żadnego aktu usynowienia dziew - 

czyny nikt ze starej pary nie popeł- 

nił. Wystarczyło. że sędzia stwierdził, 

że przez pół roku stara para chłopska 

„kochała* dziewczynę, iak córkę, aby 

dynamika rewolucyjna zaczęła praco- 

wać u niego w takim kierunku. Powta- 

rzam, iż iest to przykład wyjęty z wy- 

dawnictwa urzędowego, objaśniające- 

go sędziów co maią robić w trudnych 

sprawach i podany jako przykład do 

naśladowania. 
Liszenieć jest poza prawem, lisze- 

niec jest przedmiotem zemsty spółecz- 

nej! 

Ktoś mnie zapyta: jakże żyje li- 
szeniec, jeśli nie jest chłopem, ma- 

iącym trochę gruntu, skoro nie może 

dostać pracv ani chleba. 

Jak żyje? — O popach, żebrzących 

ro cmentarzach,. Którym i tego teraz 
zabroniono, już wspominałem. — Że- 

hrze, ukrywa sie, zmienia nazwisko i 

rapiery, potem mu dowodzą, że jest 

liszencem, prowadzą do więzienia, wy 

|Hszczają — znowu żebrze i kryje się. 

— Zresztą to nie jest pytanie, które 

zdolne_jest. przyprzeć _. bolszewika_de 

nuru: „z czego ma żyć liszeniec“ 

Wytłomaczy ci spokojnie, że Zwiazek 

Socjalistycznych Republik Rad bynaj- 
mniej nie po to istnieje, aby opiekować 

się losem liszenca, wprost przeciwnie 

Związek Socjalistycznych ' Republik 

Rad istnieje po to, aby zlikwidować 

I'szenca. 

Specjalnie mnie zdziwiła rozmowa, 
którą. miałem z rektorem I-szego Mo- 
skiewskiego Uniwersytetu, panem Ka- 
satkinem. - 

Było to jeszcze na poczatku moje- 

vo pobytu w Rosji. W przeddzień wi- 

syty u rektora byłem na sztuce ilu- 
strującej:życie czerwonej - studenterji. 

Okazuje sie, że do tej studenterji wci- 
snął sie pod cudzym nazwiskiem, za- 
konspirowany, udający. bolszewika je- 
cen liszeniec.—Który to z nich? —Tego 

„czerwona studenterja* nie wie, lecz 

zaczyna organizować wywiad. Wresz- 

cie ujawnia się, że tym liszencem jest 

' ajzdolniejszy z Lich i robiący naiwiek 
sze postępy w naukach, asystent ka- 

tedry Smoła.. Była to scena artysty- 

cznie doskonała. Odzywała sie muzy- 

ka i na scenie potężne, liczne rzędy 
czerwonej studenterji zaczeły tworzyć 

koło, aby sie zamknąć i ztapać liszer- 

ca. Liszeniec miotał się, iak ryba w 

sieci, biegał po scenie, szukając wyj- 

ścią, jak mysz w pułapce, — lecz ote 

przy „dźwiękach wstrząsającej muzyki 
koło czerwonej studenterji zacieśnia 
się coraz więcej i więcej, aż wreszcie 
chwyta go. Teraz nie ucieknie! 

Pod wrażeniem tej silnej, bojowej 

ceny rozbestwiły się we mnie wszyst- 

Lie niskie i podłe burżuazyjne instyn- 
kty. Zacząłem z dostojnym rektorem 

Kasatkinem dyskutować. Przecież to 
jest niesprawiedliwe, do djabła cież- 
liego, nawet z punktu widzenia rewo- 
lucyjnego. Skąd syn ma odpowiadać 
za ojca? Skąd wiadomo, że svn liszen 
ca nie będzie komunistą pierwszej 

klasy? Jak można pozbawiać nauki 
dlatego, że jego ojciec jest, czy był 

l ogatszym chłopem. Oto wracam z 

wielkiego Muzeum Rewolucji. Ze sta- 

tystyk tam ogłaszanych wynika, że 
60% politycznych katorżników byłoby 
dziś liszencami. Rewolucję w Rosji 

ziobili liszency. Kropotkin był nietylko 
synem liszenca, iecz synem księcia. 

Sam Włodzimierz lljicz Uljanow— Le- 

nin był szlachcicem, szlachcicem dzie- 
dzicznym i herbownym. 

Wszystkich tych  burżuazyjnych 

Eredni słuchał rektor Kasatkin zupeł- 

nie spokojnie z uśmiechem ironicznym, 

<czkolwiek łagodnym. Potem objaśnił 

mnie, o co chodzi. Prowadzi się wal- 

kę socjalną. Walkę z niehpywałem na- 

tężeniem. Walkę ze staremi klasami 

społecznemi na życie i śmierć. Nie mo- 

гпа bawić się w sentymenty. Wycho- 

Gzi się z założenia, że rodzina, nastrój 

iodzinny, otoczenie  oddziaływa na 
każdego. Tamci zyli rewolucjonistami. 

Dobrze! Ale ci mogą nie byč, są mo- 

ziiwešci, že nie będą. Jeśli ktoś zer- 

wał z rodziną i to jeszcze nie daje cał- 
kowitej pewności. Nawet —: .powie- 

dział mi rektor Kasatkin — jeśli ktoś 

nie widział Ojca i matki od trzeciego 

toku swego życia, to my oczywiście 

widzimy w tem okoliczność łagodzącą, 

grubą okoliczność łagodzącą, lecz i to 

nie daje nam pewności. Stoimy na sta 

nowisku, że instynkty klasy ongiś 

posiadającej są groźne nawet wtedy, 

gdy udzielić sie mają tylko przez 

krew. 

Na moje pytanie, czy zdarza się 
wyrzucanie studentów lub studentek 

2 czwartego powiedzmy roku uniwer- 

tytetu, dlatego, że się wykryło, iż jest 

en lub ora dzieckiem kułaka — p. 

Kasatkin wzruszył ramionami i odpo- 
wiedział: : 

— Splosz da riadom. (Ciągle) 

Pan Kasatkin sam  liszencem nie 

iest. Jest on z zawodu * nauczycielem. 

wiejskim. Teraz jako rektor Moskiew - 

-skiego. Uniwersytetu (najzasobniejszej ‹ 
w chwałę i tradycie uczelni rosyjskiej) 

nie ma żadnych kłopotów z autonomią 

uniwersytecka, gdyż takowa w Bolsze- 
wji nie istnieje. Profesorów i docen- 

tów wyznacza sam pan Kasatkin i mu- 

szę przyznać, że nie wyniosłem 

wrażenia, aby miał jakiekolwiek wątpli 

wości co do trafności swej oceny na- 

uFowej w dziedzinie wszystkich fakul- 
'etów. Objaśnił „mnie jednak, że wśróć 

profesury świadomych komunistów jest 

na niektórych fazultetach tylko 5%. 

Odsetek ten podwyższa sie wśród dy- 

scyplin naukowych, związanych z ,po- 
lgramotnemi* naukami, jak np. so- 

<jologja, literatura it d. : 

Teraz przychodzi pytanie: kto jest 
'iszencem. 

Pasjonowałen: się do sprawy  li- 

szenców w pierwszych tygodniach 
mego w Bolszewji pobytu. Nie wiedzia 
łem jeszcze wtedy, że szukanie „nor- 

my jurydycznej* w tem państwie jest 

absolutnie temsamem, co w Polsce 

szukanie wiatru w polu 

Konstytucje republik sowieckich 

ra pytanie, kto jest liszencem, odpo- 

wiadają jedno, instrukcje wyborcze, ró 

wnież wydane jako podreczniki ofi- 
cialne, formułują tą sprawe inaczej, na 

praktyce miałem sposobność  stwier- 
dzić jeszcze co innego. W Moskwie 

spotyka się biura, poświecone „przy- 
wróceniu praw* liszencom, to sa biu- 
ra gdzie liszeniec się zwraca, aby się 
:e swej banicji oczyścić, — iak to mo- , 

żna powiedzieć ięzykiem  Volumina 

Legum, — aby dowieść, że naprawdę 

liszencem nie iest. „Podstawowemi' — 

że sie tak wyrażę — Tiszencami są: 

1) duchowni wszystkich wyznań, 2) 
ludzie, którzy mieli do czynienia + 
procesami politycznemi za czasów ce- 
sarskich, 3) ludzie, którzy eksploato- 
wali prace najemnika. Na tem tle jak 
na kanwie wyszywa się wszystkie mo- 
$liwości czasami jaskrawo ze sobą 
sprzeczne. Żandarm. jest oczywistym 
liszencem, chyba, że dziś służy w 

G.P.U. Inżynier, który pracuje w prze- 
myśle sowieckim. chociażby kiedyś był 
dyrektorem fabryki i akcjonarjuszem, 
nie jest liszencem. Chłop, który kie- 
dyś najął parobka do pomocy iest li- 
szencem. Każdy obywatel ziemski po- 
winien być liszencem i jest nim, to nie 
przeszkadza jednak, że wybitnemi bol- 
szewikami na wybttnych urzędach są 

(dokończenie na str. 2-giej) 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul, Szepty 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „J?dność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

    

yckiego — A. Łaszuk. 

   NIESWIEŻ — 1. 
NOWOGRODEK 
N. SWIECIANY 
OSZMIANA — Ksi 
PIŃSK — Księgaru 
POSTAWY — Ksi 

SŁONIM — Księgarr s 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

| ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 3 — N. Tarasiejski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych „z pl 2 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Aduinistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane d.wolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

— K 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mi 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol „Ru 

Ratuszowa — Księgarnia faźwinskiego 
- Kiosk St. Michalskiego. 

T-w. :    

      

ęparnia Sp 
Pal 

    acierzy Szkośtej. 

Labo sfgo, w. Micniewicza 15 

   
   
cza 24, F. Juczewska 

RÓ; 

  

  

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Ustąpienie rządu płk. Sławka 
Płk. Sławek wraca do pracy nad naprawą konstytucji 

WARSZAWA, 26. V. (tel. 
wł. „Słowa”). Dziś 0 godz. 
6 po poł. zebrała się, zupeł- 
nie niespodziewanie, Rada 
Gabinetowa t. j. Rada Mini- 
strów bez udziału urzędni- 
ków protokółujących i bez 
wiceministrów. 

Po jednogodzinnej nara- 
dzie rząd postanowił podać 
się do dymisji i o godz. 8 
m. 30 udał się na Zamek 
Premjer płk. Sławek dla zło- 
żenia Panu Prezydentowi 

Rzeczypospolitej prośby rzą- 
du o dymisję 

Dymisja została przyjęta 
i rząd otrzymał poruczenie 
tymczasowego pełnienia obo- 
wiązków do zamianowa- 
nia nowego rządu. 

Z kół zbliżonych do rzą- 
du komunikują, że przyczyną 
dymisji jest wyrażona przez 
płk. Sławka, w formie zdecy- 
dowanej, wola powrotu na 
teren pracy parlamentarnej, 
a w szczególności na teren 

Dekrety Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
zwalniające z urzędu ustępujących 

ministrów 
Dekret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do p. premjera ma brzmie- 

nie następujące: 

Prezydent Rzeczypospolitej. 8 

Do Pana Walerego Sławka, Prezesa Rady Ministró 

w Warszawie. 

Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję, zwalniam 

Pana z urzędu prezesa Rady Ministrów wraz z całym gabinetem i poru- 

czam Panu i wszystkim ustępującym panom ministrom i kierownikowi 

Ministerstwa Skarbu dalsze kierownictwo spraw państwowych aż do chwili 

powołania nowego rządu. у 

Warszawa, dnia 26 maja 1931 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mošcicki 

Prezes Rady Ministrów (—) W. Sławek 

* 

Dekret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do p. ministra Pierackiego 

brzmi jak następuje: 
Prezydent Rzeczypospolitej 

Do Pana Bronisława Pierackiego, ministra w Warszawie, 

Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję zwalniam 

Pana z urzędu ministra. Równocześnie poruczam Panu pełnienie dotych- 

czasowych funkcyj aż do chwili powołania nowego rządu. 

Warszawa, dnia 26 maja 1931 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki 

: Prezes Rady Ministrów (—) W. Sławek. 

Analogiczne dekrety Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wystosowane 

zostały do poszczególnych ministrów i do p. kierownika Ministerstwa 

Skarbu, 

«Min. Briand pozostanie na stanowisku 
PARYŻ (Fat) — W czwart*k 28 bm. nastąpi wznowienie sesji parla- 

mentarnej W 7 wiązku z tem powstaje pytanie, czy minister Briand pozosta- 
ris na swem stanowisku, czy też upierać się będzie przy powziet>į po wybo- 
1:e prezydenta !)oun'e,a decyzji szasowego wycofaria się z życia polityczne- 
£o i doyp'omatycznego. 

W-g ostatnich informacyj, Briand, ulegajac prośbom prezyčenta Dou- 
nergue'a i jeg" następcy Graz premjera Lavala i reszty członków gabinetu, 
aostanowił pozostać na swem stanowisku. Wiadomość ta ma być oficjalnie 
opłoszona don:ro we środę po posiedzeriu rady ministrów. 

"Zerwanie stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy republiką hiszpańską, a Stolicą Apostolską 

CITTA DEL VATICANO. Pat. Kardynał sekretarz stanu Pacelli 
zawiadomił telegraficznie rząd hiszpański, że Stolica Apostolska 

nie życzy sobie mianowania nowego ambasadora przy Watyka- 
nie w osobie p. Zulueta. 

Sprawozdanie prof. Birżyszki 
wspólny front litewsko-ukraiński dla odzyskania Wilna 

KOWNO. Pat. Po powrocie z podróży Paa po 
Ameryce prezes towarzystwa t. zw. odzyskania Wiina p. Birżysz- 
ka złożył obszerne sprawozdanie. 

Zadaniem jego podróży było doprowadzenie do ścisłego 
porozumienia między Litwinami a Ukraińcami, zamieszkałymi w 
Ameryce. Prelegent stwierdził, że widząc wspólnego wroga w 
Polsce odtąd obie narodowości będą współpracować w kierunku 
odzyskania Wilna i stworzenia niepodległej Ukrainy. 

Nowa „platiletka“ 
MOSKWA. (Pat) -- Agencja Tass donosi, że Najwyższa Rada Gospo- 

darstwa Narodowego ZSSR przystąpiłe do opracowania nowego planu 5-let 
niego dla orzemysłu elektryfikacji. Plan obejmie lata 1933 — 1637. Dyrek- 
tor zekcji vlanów Najwvższej Rady Górewicz został mianowany prezesem 
omitetu, oprac 'wującega tę nową piatiletke. Pozatem w skład komitetu mię- 
dzy innemi wchodzą: Bucharin, Krzyżanowski, Piatakow i inni. Plan ma byś 
«pracov.any w terminie de 15 sie:pnia rb. 

Prof. Szymański w Rio de Janejro 
RIQ DE TANEIRO. (Pai) — Przybył tu były marszałek Senatu prof. Szy- 

mański powitsny n*zez zosła Rzeczypospolitej Mazurkiewicza, prezesa aka- 
demji meJvcv'yv, przedsta» :cieli Towarzysta :'olsko - Brazvlijskiego Oraz 
go i dyplomatycznego. 

„ łącznie w Polaków, 

pracy organizacyjnej w Bez- 
partyjnym Bloku Współpracy 
z Rządem. 

Premjer Sławek ma za- 
miar poświęcić się głównie 
opracowaniu zagadnień zmia- 
ny konstytucji, jako że Pan 
Marszałek Piłsudski w ciągu 
ostatnich dni, w toku konfe- 
rencyj podkreślił, że rewizja 
konstytucji jest najważniej- 
szym zadaniem Sejmu i Se- 
natu w obecnej kadencji. 

Wśród pogłosek najczęś- 
ciej mowa jest o tem, że na 
stanowisko premjera wysu- 
wany jest min. Aleksander 
Prystor, jak wiadomo, stoją- 
cy najbliżej Marszałka Pil- 
sudskiego. 

Istnieje przekonanie, że 
poważniejszych zmian w per- 
sonalnym składzie gabinetu 
nie będzie. 
NETS GRÓRESP RORY TRZA BAR PRAOWODAONIÓR 

SFAŁSZOWANY SPIS 
Zapowiedziany na rok 1930 spis ludno- 

ści w całej Czechosłowacji wzbudził u mniej 
szości polskiej na Śląsku Cieszyńskim, na- 
dzieję że niesprawiedliwy Spis czeski z r. 
1921 zostanie skorygowany i że wykaże o 
sle nieprawdziwą, to przynajmniej o wiele 
wiyższą liczbę ludności polskiej niż ostatai 
spis. Nadzieja ta uzasadniona była przepi- 
sami ustawy z 17111 1927 i rozp. rząd. 7 
26-VI 1930 r., według których narodowość 
określać się miała nie z subjektywnego, lecz 
objektywnego punktu widzenia o narodo- 
wości miał decydować jezyk macierzysty. , 
Wszystkie nadużycia, jak fałszywe zapoda- 
nia, zmuszania do jodania innej narodowo- 
ści i t. p. miały podlegać surowej karze. 

Im bliżej jednak spisu, tem jaśniejszem 
się stawało, że zanosi się na nową krzywdę 
łudności polskiej, 

Serję nowych krzywd otwarło Min. Spr. 
Wewn. swą tajną instrukcją do urzędów po- 
wiatowych we Frysztacie i Cz. Cieszynie, 
w której dopuszcza oznaczenie narodowości 
w tych powiatach słowami: „Ślązak—Cze- 
chosłowak, Ślązak — Polak, Ślązak — Ślą- 
zak“ lub samem „Šlązak“. Cały świat cywi- 
lizowany, nawet sam praski urząd  staty- 
styczny nie zna pcjęcia narodowości ślą- 
skiej, która jest złośliwym wymysłem Min. 
Spr, Wewn, W tym celu ukutem, by jaknaj- 
bardziej szkodzić mniejszości polskiej i ukra 
cać jej prawa. Że instrukcja ta godzila wy- 

świadczy o tem fakt, 
że poza powiatami frysztackim i cz, cieszyń 
skim, zamieszkałemi przez Polaków, ni- 
gdzie nawet w innych okolicach Śląska 
terminy te nie były dopuszczalne. 

Ustawa przewidywała, że samo spisywa- 
nie może się odbywać w dwojaki sposób; | 
albo ludność wypełnia arkusze sama, albo | 
też wypełniają je komisarze spisowi. Ten 
arugi system, jako kosztowniejszy stosowa- 
ny al być w okolicach zacofanych, gdzis 
ludność sama arkuszów wypełnić nie potrafi. 
Wykorzystywano jednak i tę okoliczność do 
antypolskiej akcji spisowej. W obu powia- 
tach obowiązywał drugi system, dający moż 
ność wywierania nacisku przez komisarza 
na osobę spisywaną Kulturalny Śląsk Ci:- 
szyński, który nie posiada prawie analfabe- 
tów, postawiono tem samem na równi z naj- 
bardziej zacofanemi okolicami Czechosłowa- 
cji, a wszystko to w jednym celu, aby szko- 
dzić mniejszości polskiej. 

Sam spis przeprowadzony był w sposób, 
który mógłby służyć za wzór, jak spis 
przeprowadzać nie należy, o ile się chce 
poznać prawdziwy obraz stosunków naro- 
aowościowych w kraju, Komisarzami i re- 
wizorami mianowano w gminach nawet 
czysto polskich wyłącznie Czechów, albo 
prawie samych ' Czechów. Kandydatów na 
stanowisko komisarzy i. rewizorów obierano 
z premedytacją. Kwalifikacje posiadał ten 
Czech, który był czynnie zaangażowany w 
polityce, znany był ze swego wrogiego 
vsposobienia do ludności polskiej i do któ- 
rego ta ludność pozostawała w stosunku 
zależnym pod względem zarobkowym, lub 
gospodarczym, jeżeli nie odniosły skutku 
namowy i perswazje do podania narodowo- 
ści Ślązaka—Czechosłowaka, lub chociażby 
samego Ślązaka, wtedy posiadał taki komi- 
sarz spisowy jeszcze jeden skuteczny argu- 
ment do wymuszenia posłuszeństwa: grożbę. 
utraty pracy. 

(W. takich wiarunkach przeprowadzony 
spis, jest jedną wielką krzywdą !udności | 
polskiej w Czechosłowacji, krzywdą prze- 
wyższającą wszystkie kiedykolwiek doznane, 
czy pod rządami austrjackiemi, czy nawet 
czeskiemi. Polacy znajdą się prawdopodob- 
nie w obu powiatach, które do czasu przy- 
'aczenia ich do Czechosłowacji bvły czysto 
polskiemi w mniejszości, „Sfałszowany spis 
jest krzywdą tem boleśniejszą, że pociągnie 
za sobą dalsze. Od liczby bowiem, która 
wykaże spis ludności, zależą prawa mniej- 
szościowe. Niestety, każde zmniejszenie pro- 
centu mniejszości na papierze jest nowym | 
środkiem do dalszego tępienia tej mniejszo- 
ści, Wszelkie bowiem świadczenia ze strony 
państwa, kraju, powiatu i gminy na cele 
kulturalne, gospodarcze i społeczne, załeżą 
od liczby członków narodowości przez spis 
stwierdzonej, 

Gnębiąc mniejszość polską ubłiża naród 
czeski nietylko Polakom w Czechosłowacji, 
ale całemu wielkiemu narodowi polskiemu. | 

Czyż wobec tego uzasadnione są żale 
czeskie na brak sympatji dla nich w Polsce? 

J. S 

    

    
    

   
    

    

  

  

     
 



(Początek na stronie 1-szej) 

« jeden polski hrabia b. właściciel dużych 

dóbr i jeden polski baron. — Nie po- 

wiem też, aby w sprawie, kto jest li- 

*szencem, a kto nim nie jest-decydowa- 

do widzimisię komisarzy. — Jestem za 

wsze przeciwnikiem uproszczania Sso- 
Lie poglądów — czyniłbym to gdybym 

'kył mówcą wiecowym. Decyduje tu 

1 ie widzimisię, lecz napięcie i kierunek 

"walki, napięcie i kierunek agitacji bol- 

. £zewickiej w dasej chwili. Ten, kto 

dwa lata temu był oczywistym liszen- 
cem, może dziś za takiego uznany niz 
Łędzie, gdyby sprawa jego była otwa” 

td i paodwrót. Guy to piszę, ostrze wal 

„ki zwraca się przeciwko popom, muł- 

łom i kułakom. To też, każdy chłop, 

kóry nie idzie do kołchozu a do któ- 

iego można się przyczepić 0 cokol- 

wiek, będzie liszencem.  Najbiedniejsi 

chłopi, mogą” być uznani za liszen- 

ców ó ile w danej wsi bogatszych nie- 

„ma. Instytucja liszenców ma więc dwo- 

jaki charaktėr—-deiensywny i oiensy- 
wny. Defensywny, bo jest to ścieranie 

: powierzchni ziemi, a w każdym ra- 

zie gniecenie, ekonomiczne dławienie 

duszenie klas społecznych,  podejrza- 

nych o nieprzychylny stosunek do Rosji 

sowieckiej. Jest to duszenie klas тога- 

cych stać się bazą  kontrrewolucji. 

Ofensywny, albowiem instytucja li- 

' szenców jest czem na ćwiczeniach 

strzeleckich jest papierowy cel. Dzień 

- codzienny w Bolszewji potrzebuie pod- 
niety, potrzebuje morfiny. politycznej. 

"Liszency są instytucja, na których wy- 

ładowuje się temperament rewolucyj- 

PY. 1, 
"To samo, a nawet w większym stop- 

niu da się powiedzieć 0 „wrieditie- 
lach *. Wrieditiel jest to człowiek, 0- 

/ skarżony o sabotaż pracy sowieckiej. 
Znamy wielkie procesy „wrieditielej', 

znamy proces Szechtiński, proces Rar: 

zina i tow. i td Z tego wszystkiego, 

'co słyszałem, bolszewicy niesłychanie 

przesadzają winy wrieditielej. Wriedi- 

rel w wiezieniu podpisuje skruchę i 

tam również przypisuje sobie przestęp 

stwa, których nie popełnił — tą dro- 
"ra unika kary śmierci bez sądu. Gdyby 

_ wrieditelstwo istniało w kraju, który- 

' by się burzył protestami politycznemi, 

_ zkcją terrorystyczną, w kreju, w któ- 

lym organizacja polityczna pulsowała- 

"by w każdym podziemiu — uwierzy- 
bym w to chętnie. Ale w Rosji mamy 

- obraz zupełnie inny. Akcja kontrrewo- 

'licvina daje o sobie znać w sposób 
minimalny. Mamy ogromną niecheć do 

władzy — 70.do 80% całego społe- 

<zeństwa, całego narodu, żywi do So- 

"wietów wyraźrą, otwartą, rozpa- 
| «zliwą nienawiść, lecz nienawiść, która 

— 11е umie i nie może się przetworzyć w 

żadrą planową akcję, nienawiść bez- 

> silną. Na tem tle „wrieditiel*? — Tłu- 

maczę to sobie inaczej niż bolszewicy. 
* Uważam socjalistyczny system gospo 

darczy za idjotyzm. Jak on wygląda w 

jraktyce. opisywełem wczcraj. Ale bo: 

-szewicy nie mogą tłumaczyć tłumom, 

że głód, nędza, brak wszystkiego, ka- 
*tostrofy, powstają dlatego, że ich sy- 

‚° sten: gospodarczy jest idjotyzmem. 

: "Więc coś należy znaleźć takiego, aby 
tumom wytłumaczyć! -laczego sa ka- 
tastrofy na każdym kroku. I oto. naj- 

" łatwiejsze, najprzystępniejsze, sympli- 
| Gystyczne, tak łatwo trafiające do prze 

* konania, tłómaczenie: wrieditiel, Są lu- 

"dzie mienawidzący Sowietów, którzy 
- umyślnie wywołują katastrofy. Tłum w 

tó wierzy, momentalnie wierzy. Byłem 

na takim filmie: „zwrotniczy jest wi- 

“ 1ien“: Byla kata:trofa pociagu, której 
wine zwala administracja kolejowa na 
zwrotniczego, a naprawde jest winien 

_ raczelnik stacji, dawny urzędnik, któ 
- 1emu gdy mówią „Lerńingrad* —-to on 

  

w myśli poprawia па „Petrograd*, a 

| potem na „Sankt-Peterburg* i widzi 

% zjawie Siebie w cesarskim mundurze 
*_ widzi trotuar: elegancki i dziewczynki. 
| W 'ten sposób agitacja bolszewicka 

/ znajduje wytłómaczenie dlaczego Ssy- 

‚` ten: gospodarczy zawalą sie raz po 
raz w katastrofach i w ten sposób eg- 

- zaltuie podejrzliwość mas. Robespierre 
" mawiał: „podejrzjiwość w polityce jest 

tem samem, co zazdrość w .miłości— 
nigdv:jej nie jest za mało”. Rosja od 

dziesięciu łat, żyje rodzi sie i umiera 
w krwawei podejrzliwej, złej ekstazi 

„roku rewolucji 1793, tego „roku stra- 
, sznego”. Cat. | +. 

у у у 9 ; 

Kla dd] 
vrš a ; «- 

Mierniczy przysięgły 
-___ WŁODZIMIERZ BORONIECKI ; 

| « Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 
Konto czek. w P. K. O. 82008 | 

|Wykónują się wszelkiego rodzaju 
imiernicze. 
sumie może być 
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Protest z racji deklaracji min. Curtiusd ECHA KRAJOWE. 
GENĘWA. (Pat) — Sekretarjat ge 

reralny ogłasza pisma, wymienione po 
między ministrer: Zaleskim a przewo- 
dniczącym 63ej sesji Rady, niemieckim 
ministrem spraw zagranicznych Curtiu 

sem w ziazku z iego przemówieniem z 
ckazji przyjmowania raportu na po- 
siedzeniu w dn 22. maja rb. o stanie 
ttosunkow polsko-gdańskich. —Pisma 
te siormułowane są jak następuje: 

Min. Sokal przewodniczącym miedzynarad. 
konferencji pracy 

GENEWA. (Pat) M dniu 26 bm. zebrała się Rada Administracyjt a Międzyna- 
'odowego Biura Pracy, +otwierdza się wiadomość, że przewodniczącym międzynarodo- 

»ej sonferencji pracy bedzie przedstawiciel Polski p, Sokal. 

  

„Niemen” w porcie argentyńskim 
BUENOS AIRES, (Pat) — Pc raz pierwszy w dziejach odrodzynej Polski zawinął 

de portu argentyr skiego Celon w prowińcji Entre Rios polski statek towarowy „Niemeń* 
pod bandera polsrą. Niewen przywićsł do Argentyny ładunek węgla. 

Uroczysty obchód rocznicy 
śmierci atamana Petlury 

ŁUCK. (Pat) — spueczeństw. akraińskie w Łucku obchddziło uroczyście rocznicę 
śmierci $p. atamana Szytn"na Petlury. Uroczystości rozpoczęty się uroczystem nabożeń 

stwem odprawioneni w soborze prawosławnym weczoremi zaś odbyła się w sal Ridnej 
Chaty akademja w kiń:e, wzięli udział wojewoda Józewski, liczni przedstawiciele or 
ganizacyj społecznych ukraińskich i polskich oraz wielu wyższych vrzędników, Aka- 
<<mja była uroczystem posiedzenizm zarządu Ridnej Chaty. Po zagajgeniu przez inż 
tilipczuka przedsiawicie'e społeczeństwa ukraińskiego i polskiego wygłosili liczne prze 
<ówienia, w kto „ch onrazowali dziatalnošė šp. atamana Petlury jako ideowego wodza 
społeczeństwa uksaińskiegc Na zakończenie chóry wykonały szereg żałobnych pieśni. 

« 

Skała wielkości 600 tys. mtr. sześciennych 
Z «TOROWAŁA DROGĘ PĘDZĄCYM CYKLISTOM 

PARYŻ. (Pat) — Z Lyonu donoszą © wypadku, który mógł pociagnąć za sobą groć 
ne rezultaty. Na drodze po której odbywał się w okolicach miasta Aix-les Bains bieg 
kolarski stoczył się odłatn skały voietości conajruniej 600 tys. metrów sześciennych, po- 
suwając się z wielkim halusem ; diuzgocząc wszystkie znaidujęce się po drodze przed: 
nusty. Skała spacła na kilka sekund przed przybyciem czołowego kolarza, który zdołał + 
poię zahamować i uprzedzić ianych zawodników. Droga przechodził w tej chwili miej. 
zcowy gosoodarz który zosta' ciężko poraniony i po odwiezieniu do szp'tala zmarł, 

Wody Słuczy podniosły się o 7 mtr. 
ŁUCK (Pa.) — Wuda na rzec: Słuczy obcko wsi Ujście w pow. kostepolskim po: 

częła gwałtownie przybiea: . podaiosła się o 7 m. ponad stan normalny. Z Rosji So- 
wieckiej przypły.sa pewna ilość drzewa kudulcowego, oraz na specjalnie urządzonym 
ront nie pc ypłydął niejaki Michał Włośnik, którego zatrzymanc na posterunku policyi- 
rym, W pobliżu uiścia woda zalała ukoliczne pola. Jak dotąd, wypadków z ludźmi nie 
było. W odległości 6 kim, oxd Sarn rzeka Słucz przybrała O pół metra ponad stan nor 
r alny Narozie nwbezp'eczenstwo powodzi nie zagraża. 

Wszechpolski zjazd geologów w Nowogródku 
„_ Baw! w Nowogródku około 30. wybitnych uczonych geologów, by od- 

tvč Jorocznv wsze.hporski zjazd geologów, który każdego roku odbywa si; 
w inej miejscowości. Zo ` 

W_ niedzielę w pierwszy dzień zjazdu odbyły się w sali Konferencyjnej 
brzędu W ojeweuzkiege, o gudz. 9.30 plenarne posiedzenie, na którem usta- 
Ino marszrułę podrozy naukewej po Nowogródczyźnie 

O godzinie 1: uczestnicy zjazdu wyjechali w kiciunku jarów ciemosz- 
e" kotu Siohdy, poczem przez Switeź i Tuhanowicze wrócili do Noxvo- 

gródka. 
W d ugi dzień zjazdu iczestnicyzjazcu zwiędzili okolice Korelicz, Tur- 

ta. gdzie przeprowadzili badania pokładów geologicznych, poczem badali 
pokłady kresowe w „mini: jeremickiej. . ' 

Po * wiedreniu okolic Szczors uczcstnicy ziaz4ų powrócili do Nowo. 
gsódka, »v stał ucać się w kierunku Wołkowyska. 

Jak» gospodarz zjazdu występie z ramienia oddziału wilsńskiego ge- 
ologów prot. 1 vB nydzewski. В 
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KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 
ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
Wa czne PANSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. ** : 

1 PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POW 
: 1926 ROK, 10 ZŁ. Wa b acz 

„POLITYKA POLSKA: I odpowiedź książkę 
Е Dmowskiego — 2 zł. . ° 
ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 

1928 ROK, 3 ZŁ. i i i : 
Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
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Tragiczny tydzień w Hiszpanii 
Zaprawdę tragiczny tydzień prze- 

żyła Hiszpanja, gdy bandy rabusiów, 
podburzane przez agitatorów komu- 
nistycznych, hulały bezkarnie po uli- 
cach miast. Przeszło dwieście kościo- 
łów i klasztorów padło ofiarą  bez- 
„božnych podpalaczów. Wiele z tych 
budynków zostało: spalonych całkowi- 
cie, inne uległy bardzo poważnym 
uszkodzeniom. Cóż to za pociecha, 
że po pożarach zjawił się na miejs- 
cach zniszczenia inspektor / komisji 

ODBUDOWA .PAŃSTWA* 

najszlachetniejszem znaczeniu 
wyrazu. . ; 

Elementy ładu i porządku z zado- 
woleniem przyjęły wiadomość, że 
Stolica Apostolska, opierając się na 
faktach, którym nie można  zaprze- 
czyć, w energicznej nocie zaprotesto- 
wała wobec rządu madryckiego prze- 
ciwko tym niesłychanym ekscesom i 
pogwałceniu umów, jakie istnieją 
między Watykanem i Hiszpanją. 

tego 

Ale obok tych strat materjalnych 

  

    

  

dla spraw ochrony ' zabytków  histo- 
rycznych, by naocznie stwierdzić roz- 
miar klęski! W. Sewilli oświadczył on, 
że odbudowa słynnej kaplicy św Jó- 
zefa jest możliwa i że rząd przyłóży 
do niej rękę. 

Społeczeństwo hiszpańskie coraz 
wyraźniej uświadamia sobie, że w 
ciągu tych kilku strasznych dni kraj 
poniósł nieobliczalne szkody. Bibljo- 

|teki, dzieła o wielkiej wartości histo- 
rycznej i * historyczno - artystycznej, 

roboty| obrazy, rzeźby, odwieczne bezcenne 
Należność za roboty o «większej| dokumenty ię opłacona, częściami w. ciągu nywszystko to, stało się pastwą płomieni, Niektóre ze. znisz- 

czonych przedmiotów nie . dadzą się 
już niczem zastąpić. Brutalnie znisz- 
czone zostały dobra kulturalne w. 

i kulturalnych są do odnotowania 
fakty, które wyraźnie świadczą, że 
odwiecznej tradycji katolickiego na- 
rodu zadana została wielka krzywda. 
Najboleśniejszem jest jednem pociąg- 
nięciem pióra przeprowadzone  znie- 
sienie nauki religji, jako przedmiotu 
obowiązkowego w szkołach powszech- 
nych. „Gaceta del Norte" . nazywa 
ten dekret wraz z jego drakońskiemi 
postanowieniami niesłychanym  ata- 
kiem na wolność religijną, prawdzi 
wie I rozumnie .pojmowaną, a nie 
wyuzdaną. W dekrecie tym tkwi po- 
tencjalnie cały zamysł / pozbawienia 
młodzieży hiszpańskiej * charakteru 
chrześcijańskiego. { 

PISMO MIN. ZALESKIEGO DO MINI- 

STRA CURTIUSA 

Panie Przewcdniczący! Przy okazji 
debaty nad jednym z punktów porząd 
ku dziennego w. czasie dzisiejszego po- 
siedzenia uważał Pan za stosowne zło- 
żyć w imieniu Rady deklaracje, w któ- 
icj końcowy ustęp, w świ:tle dyskusji 
spowodowanej pismem wysokiego Ко- 
misarza w Gdańsku, nabiera charakte- 
ru wyraźnie politycznego. Niech mi 
wolno będzie uprzejmie zwrócić uwagę 
Jego Ekscelencji na zwyczaj, obserwo- 
wany dotychczas kurtuazyjnie przez 
wszystkich przewódnizących Rady, u- 
zpadniania swycl: deklaracyj mających 
charakter polityczny, ze swyemi kola 
aami, szczególnie sprawą zaintereso - 
wanymi. Ze swej strony pożwalam so- 
Lie zauważyć, że nie jestem w możnoś 
«i przyłączenia się do treści pańskiej 
deklaracji. Wyłacznie ze względów kur 
tuazyjnych wstrzymałem się od wyra- 
żenia swego sprzeciwu — па posiedze 
liu Rady. Nie moge jednak nozosta- 
wić tego incydentu bez sfzrmułowania 
protestu. 

LIST MIN. CURTIUSA DO MIN. ZALE 
SKIEGO 

Mam honor potwierdzić otrzyma- 
nie pisma Waszej Ekscelencji, w któ- 
rem uważał Pan za właściwe podnie- 
sienie sprzeciwu w sprawie deklaracji, 
którą uczyniłem w charakterze przewo 
dniczącego Rady Ligi Narodów na te- 
"nat sprawy Gdańska. W przeświadcze 
iu, że spełniałem z całą bezstronnoś- 
cią powierzoną mi misję i postępowa- 
łem zgodnie z obowiązkami przewod- 
riczącego Rady Ligi, nie moge uznać 
pańskiego protestu. Będę :niał honor 
podać do wiadomości członków pismo 
pańskie i swoją 1a nie odpowiedź. 

W WIRZE STOLICY. 
NA KORCIE TENISOWYM 

W walkach o puhar Davisa rozgromili- 

śmy Norwegję, a z Danią przegrałiśmy 2:3, 

t. j. ledwo, 'edwo. Wszyscy sobie wnet wy 

obrazili, że już osiągnęliśmy wyżyny tenisu 
i nie jesteśmy byle kpami, 

Turniej o mistrzostwo Warszawy prze- 

konał naocznie optymistów, że nie mamy 
pojęcia o niczem. Przyjechało dwóch Węg- 
rów: hrabia Zichy — długa tyka, wznoszą- 

ca z wyrzutem oczy ku niebu po każdej 

zepsutej piłce, i mały Balasz. —nauczyciel 

tańca w zimie, fortancer dancingowy. Dwaj 

Czesi — gruby, 20-letni Siba i zgrabny, 
muskularny, bajecznie zbudowany Malecek, 
ten słynny. hokeista, który zachwycał i 
drażnił całą Krynicę. 

I ci czterej nienadzwyczajni u siebie, a 
na kortach Europy wogóle nienotowani gra 
cze, sprawili kapitalne lanie całej fałandze 
naszych mistrzów. W singlu do półfinału 

doszło 3 cudzoziemców i Warmiński, który 
cudem wygrał z Bałaszem; w finale znaleźli 

się dwaj Czesi, którzy bez bólu wyelimino- 

wali hrabiego i Poznańczyka. 

Ostatecznie  Malecek został mistrzem 
Warszawy, bijąc Sibę 6 : 4; 6 : 3; 6: 2; 
Grubasek się  wściekał, ale nie mógł dać 

rady wspaniałemu sportowcowi, jakim jest 

Malecek. 
W doublu do finału doszli z. jednej stro- 

ny Czesi, a z drugiej Węgrzy — wesołe co? 
Czesi wygrali w 5 setach. W. mixcie 

wreszcje Malecek mimo oporu i partolenia 

swej partnerki —-  Junżanki zdobył I-sze 
miejsce po walce z Balaszem i Pozowską, 

a naszych bili z rękoma w kieszeniach. 

Bohaterem - był Malecek. Nie jest tak 
efektowny, jak w hokeju, ale bo i tenis a- 
ni się umywa jako widowisko do gry na 
lodzie. Temniemniej zachwycił wszystkich. 
Nie było panny, czy dziewicy, któraby nie 
wzdychała, patrząc na jego zwinne ruchy, 
posągowet kształty. Gdyby chciał — mógł 
by podbić więcej serc, niż odbił piłek. Jako 

szczery szowinista zadowolnił się jedną nie- 
mrawą Czeszką. 

Malecek jest przemiły, Uśmiecha się 

ciagle, dobry kołega, winszuje każdemu co 

wygra. * 
Umie tysiąc kawałów i co pewien czas 

rozśmiesza galerję: to nogą i kolanem żon- 

  

gluje piłkę, to rączką rakiety smeczuje, te 
łapie wysoką piłkę na rakietę tak, że ani 
drgnie. Е 

Turniej się udał i goście byli zadowoleni. 
Zebrali masę nagród — puhary, kryształy, 
flakony, tace, nie wrócą do' domu z próż 
nemi rękoma. Nasi oczywiście spušcili nos 

na kwintę. Nie było Tłoczyńskiego — to 
prawda, ale czyby dużo pomógł? Maks Sto 

larow grał bardzo słabo, podobno w wojsku: 
trenuje zapamiętale saksofon. Karol. 

ZA NĘDZĄ I GŁODEM IDZIE ЕР!- 
DEMJA — ŚPIESZ Z POMOCĄ PO- 

WODZIANOM! 
ET===TZTTTT=T=TT> 
Aresztowanie dziekana 
obrządku wschodniego 

Z powiatu Horochowskiego na 
"Wołyniu donoszą '0 aresztowaniu z 
polecenia władz sądowych miejscowe- 
go dziekana katolickiego obrządku 
wschodniego, ks. Pelipenki, znanego 
ze swych awanturniczych wystąpień. 
Aresztowanie nastąpiło pod. zarzutem 
popełnienią przez ks. Pelipenke licz- 
nych fałszerstw i nadużyć przy udzie- 
laniu ślubów, Był to jeden ze stałych 
sposobów „pozyskiwania konwertytów 
dla obrządku wschodniego przez ks. 
Pelipenke, który w tym celu udzielał 
ślibów nieletnim, žonatym i t... 

(EP 

WILEJKA 

— Barbarzyūstwo  rzemiešinikow  „ar- 

tystów - partaczy”. Z wielkiem zaintereso- 

waniem śledzę dyskusję w ,Słowie* na te- 

mat kontroli pracy artystów przez rzemieśl 

rików, Mam wrażenie, że Wilno posiada 

wielką artystyczną sensację dnia, to Wilno, 

które było i jest terenem pracy Smuglewi- 

cza, Ruszczyca, Śleńdzińskiego i tyłu dziś 

młodych, choć nieznanych. Sensację dnia, 

EO; 
Przepraszam jednak zarząd Izby Rze- 

mieślnczej w Wżlnie (zob „Słowo”. Nr. 114 

--protest), ale ponownie nie wchodzę w 

merytoryczną ocenę rzeczy, prawda, tylko, 

...stylistyczną, jak... Mickiewicz, 

zczęśliwe jest Wilno! W niem „rze- 

inieślnicy, artyści — partacze* tylko „ko- 

:nisyjnie, zbiorowo” krytykują artystów, a 

u nas w Wilejce Powiatowej c: rzemieśl- 
nicy z „Cechu  Murarzy, Malarzy, Sztuka- 

torów, Kamieniarzy i Cieśli w Wilnie" gra 

suja na całego, i swemi wypocinami zo- 

Irrdzają nam nawet życie religijne. 

Wejdźmy do _ kościoła ' parafjainego, 

świeżo restaurowanego, jak sobie ludzie z 

przerażeniem opowiadają, za „strasznie gru 

bą sumę”. 

Restaurowali go cechowi rzemieślnicy z 
Wilna udający „artystów wileńskich" na 

łatwowiernym, pobożnym gruncie wilej- 

skim! Przyznać trzeba, że robota jest, wed 

'ug ich określenia, „czysta, gładka, tanna, 

marmurowa, gubelinowa, klejowa i olejna, 

a przeważnie „patronowa” i zrzadka „ręcz 

na“. 
Nie będę się silił na opis tego dzieła 

„cechowego malarstwa Ściennego* W imię 

prostej sprawiedliwości należy, aby teraz 

komisja artystów plastyków, ale tych „ar- 
tystów prawdziwych" zobaczyła, do jakiego 
barbarzyństwa kulturalnego  posunęli się 
piektórzy członkowie wspomnianego cechu 
wileńskiego, bezwątpienia „zdolni, dzielni, 

zenni* (od nietra kwadratowego!). 

Koloryt partacze ci dali taki jakiś wy- 

plowiaty „gubelinowy“, rococowy (nie ro- 

kckowy!), w jakim maluje się zwykle klat 
ki schodowe i podrzędne tylko restauracje 
a więc królują „udane marmury, —talsz- 

marmury", „udane materje — fałsz szpale 
ry“ i t. p. Prawda, użyte tam symbole re 

Egijne/ krzyże, gwiszdy, aureola etc. maja 
mówić o sztuce religijnej, lecz widać że są 

użyte dla zatumanienia pobożności i zama- 

skowania pustki wewnętrznej tych domo- 

roslych „artystow“. 
Ale to jeszcze pół biedy wobec obrzydli- 

wie namalowanych  „ręcznie* kilku  anio- 

iów, 

Boże, toć to wszystko aniołowie upadli: 
rachityczni, reumatvczni, sparszywiali, brzyd 

cy, powiedziawszy prawdę, monstra, iarwy 

duchów, a nie duchy czyste, boskie... 
I gdzież tu jest chwała Boga.:., 
Czyż .można tak bezczelnie szpecić 

świątynię Pańską? 
Niesposób mówić spokojnie na ten žy- 

wy temat. Czy to takie ma być promienio 

wanie kultury artystycznej Wilna, posiada 
acego Wydział Sztuk Pięknych na swym 

uniwersytecie i szczycącego się nazwiskani 
Rie:czyców, Śleńdzinskich,? 

Źle się dzieje naprawdę w: państwie..... 

artystów wileńskich, 

Czyżby synowie tego Świata roztrop- 
niejsi byli i odważniejsi od synów światło- 

ści. jak to pewnego razu nasz szancwny 

ksiądz dziekan mówił na kazaniu? 

Miejscowy, 

  

* * * 

Umieszczając tę alarmującą korespon - 
dencję z Wiłejki, zaznaczamy, iż sprawę bar 
barzyńskicgo zeszpecenia kościóła w Wilej 
ce, omówimy nieco później obszernie. Obec 

nie zaś z zaciekawieniem będziery oczeki 

wać wystąpienia Cechu Murarzy, Malarzy, 
Sztukatorów, Karieniarzy * Cies Jeżeli 
Cech w stceunku do wykwalifikowanych 
artystów i władz konserwatorskicn posuwa 
się aż do wyzraczenia komisii, kontrolują 

cej działainost csób,  Czc'ww1 niepodleg- 

łych, —- » iakże energicznie powinien za- 

reagować na karygodne, pod względem kul- 
turalnym czyny swych członków? 

A może cechowa Rada robotniczych de 
legatów ma dwie miary: dla swoich i dla 
„burżujów *?.. ы 

Wówczas podobieństwo do rosyjskiego 
pierwowzoru jeszcze bardziejby się zwięk- 
szyło. 

ŁAPY 

— Walne Zebranie. Komitetu Oddziało- 
wego LOPP. W okresie przed zjazdem ca- 
łej organizacji LOPP, zostało zwołane ze- 
hranie przedstawicieli kół. Przysłali swych 
del, następuj. koła: koło pracown. głów- 
nego magazynu zasobów, liczące 74 człon 
ków, koło pracowników głównych warszta- 
*6w działu kotlarsk i kuźni liczące 133 czł. 
koło pracown. działu wagonowego,  liczą- 
ce 213 czł.; koło pracowników działu paro 
wozowego i tendrowni, liczące 175 czł: 
koło działu parowozowego i tendrowni, li- 
czące 160 czł.; koło administracji, liczące 
19 członków i wreszcie koło służby eksp!oa 
tacyjnej, telegrafu, drogowej i sanitarnej, 
liczące 38 członków, RY 

Przewodniczył zebraniu inż, Ohm, pro- 
tokułwał p. Stanisław Hryniewiecki. Po prze 
czytaniu sprawzdania z działalności zarzą- 
du za rok ubiegły i zestawienia kasowego, 
odczytano uchwałę zarządu głównego w 
Warszawie, mocą której Komitet Kolejowy 
w Wilnie został podniesionv do godności 
Komitetu « Wojewódzkiego, a przeto Komi- 
iet w Łapach otrzymuje uprawnienie Ko- 
mitetu Powiatowego. 

Ustępującemu zarządowi uchwalono ab- 
solutorjum a biorąc pod uwagę trudności „ 
w jakich zarząd musiał pracować, wyrażo- 
no mu podziękowanie. 

Zgodnie z brzmieniem statutu, przy po 
mocy jawnego głosowania, obrano nowy za 
rząd, do którego weszli: inż. Jan Bhim, ja 
ko przewodniczący zarządu, p.; Stanisław 
Hryniewiecki, jako pierwszy wiceprezes oraz 
doktor Edward Orzechowski. na czołnków 
p. p. Ignacy Wesołowski, Władysław Moj- 
sa, skarbnikiem obrano p. Stanisława Szycć- 
łowskiego, na sekretarza — p p. Witolda 
Adamowicza t Adama Wróblewskiego. 

Zastępcami zostal: p, p,: Władysław Ja 
hubowski, Mikołaj Łapiński, i Aleksander 

Banulewicz. Komisję rewizyjną stanowią 
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P. D.: Michał Staniewicz, Kazimierz Grodzki, 
iRobert Jacuński i Marcin Gołaszewski. 

Delegatami na zjazd do Wilna wybrano 
p. p. Stanisława Hryniewieckiego, Antonie 
go Chodorowskiego, Sadowskiego i d-ra 
Orzechowskiego, 

Z POW. WIL. TROCKIEGO 
— Akcja Czerwonego Krzyża. życie w 

dobie obecnej jest tak dalece skomplikowa- 
ne, że co pewien niemal czas powstają różne 
tcwarzystwa państwowo - społeczne, apelu 
jące o pomoc materjaina do całej ludności 
kraju pro publico bono, 

Akcja Czerwonego Krzyża jest oczywi- 
$с1е starszą np. od LOPP-u i t. p. organi 
zacyj, nie znaczy to jednak, by ta pierwsza 
przemawiała bardziej do duszy ludzkiej od 
akcji drugiej i odwrotnie, Zależy to odd 
chw*li i sytuacji w kraju. Jeśli więc chodzi 
'0 chwilę obecną, — akcja LOPP-u góruje 
znacznie nad akcją Czerwonego Krzyża. 
Dziś każdy ziemianin, ksiądz, nauczyciel, 
leśniczy, wójt ‚ sekretarz słowem, każdy 
niemał że obywatel, jest członkiem LOPP-u 
natomiast Czerwony Krzyż nie może nieste- 
iy, poszczycić się taką ilością członków. 

Poniższe zestawienie statystyczne z ak- 
cji Czerwonego Krzyża w pow. Wil, - Tro- 
ckim z 31— XII 1C30 toku posłuży nam 
dla  charakterystycznej ilustracji. 

Wydział Powiatowy liczył 17 członków, 
Starostwo 2, Inspektor Szkolny 1, gm. szum 
ska 16, Rudziska 6, Olkienicka 6, . Worniań 
ska 5, Niemeńczyńska 6, Mejszagolska 2, 
Padbrzeska 20, Rzeszańska 18, Sołecznicka 
5 (ierwiacka 2, Rudominska 15,. Orańska 
2, N. Wilejka 21, Turgielska 26, Trocka I, 
Mickuńska 0, m, Troki 2. Rezem 173 człon 
ków. (Roczna składka od członka wynosi 3 
zł. od'czł, wspierającego 1 zł.). 

Ciekawe: gm. Turgielska 26 — Mickuń 
Ка — O, Podbrzeska 20, Trocka — 1 i t. 
a. Brawo Turgiele, Podbrzezie, Rzesza! Wi 
dziimy stąd, że wszelkie akcje zależą czę- 
sto nie Qd stanu majątkowego ludności, 
a od jei stopnia uświadomienia, ewentual- 
nie od ludzi dobrej woli, mających wpływ 
wśród ogółu, Mówią o tem cyfry. 

Podczas „Tygodnia" Czerw. Krzyża w ° 
1. ub, wyróżniają się gminy: Turgielska, 
Olkienicka i N. Wilejka. 

W r. b. „Tydzień* mający trwać od 10 
—- !7 maja, został „odstąpiony" Komitetowi 
Wojewódzkiemu z powodu powodzi; odbę 
dzie się natomiast w październiku r. b. 

Wobec równorzędnego znaczenia Czerw. 
Krzyża z LOPP-em należy się spodziewać, 
że rok bieżący wyrazi znaczną zwyżkę 
człeaków od r, ub. 

W. tym też kierunku winny działać prze 
dewszystkiem samorządy (urzędy gminne), 
auchowieństwo, ' nauczycielstwo,  leśniczo- 
wie i inni. J. Hopko. 

GUDOGAJE 
— Praca S.M,P. Gdy przechodziłem: 

przez miasteczko Gudogaje ми miesiącu ma 
ja :930 roku, zauważyłem tam bardzo piek 
ny chrazek pracy twórczej na pożytek koś- 
cioła, społeczeństwa i państwa, 

Obrazek ten zawierał — rozwój pracy or 
ganizacyjnej Młodzieży żeńskiej i meskiej 
pcd sztandarem SMP., kierowanej przez 
miejscową nauczycielkę szkoły powszechnej 
— p. Wołkównę, której dzielnie sekundowa 
ła jedna i jedyna wówczas z sił nauczyciel 
skich — pod ogólnym protektoratem miej- 
scowego księdza proboszcza. 

Ogolna współpraca wszystkich wymie- 
nionych czynników: była zharmonizowana i 
tworzyła w całokształcie wzór pracy. starsze 
g6 społeczeństwa z . młodzieżą. 

Rezultat tego był widoczry: młodzież 
stowarzyszona systematycznie rosła w siły 
dnchowe i fizyczne, czego razem byla 
dobrze prowadzona praca w PW i WF, w 
przysposobieniu rolniczem, kulturalno - o- 
światowa — oparta na podstawowej pracy 
— wi kierunku wychowawczym. 4 

Gdy zajrzałem do Gudogaj późną jesie- 
nią roku ubiegłego, obraz Się zmienił: p. 
Wołkówna, która niewątpliwie była duszą 
tej pracy — została przeniesiona z Gudogaj 
w jedną stronę, jej koleżanka — nauczyciel 
Ка — w. inną; czynili próby współpracy z 
młodzieżą małżonkowie — kierownik szkoły 
p. Gacon i jego żona, lecz bez wzajemnego 
zaufania. Natomiast młodzież w imię tych 
haseł, jakie krzewiła poprzednia patronka — 
W trzymała w. swej dłoni sztandar 
SMP. ‚ 

Wtym czasie dzięki  troskliwej opiece 
księdza protektora młodzież otrzymała do 
swej dyspozycji w domie kościelnym lokal 
na Ognisko, który z wielkim nakładem pra- 
cy i srodków został doprowadzony do moż 
iwego porządku i praca w dalszym ciągu 
jednak rozwija się z wynikiem dodatnim. 

Wreszcie w miesiącu maju b. r. ponow- 
nie znalazłem się w Gudogajach i — o ile 
chodzi o miejscową inteligencję — to obraz 
bardzo smutny: nauczycielstwo miejscowe 
"tore ks. proboszczem, stanowi jedy- 
nie element inteligentniejszy, 
swoją przejawia raczej w odwrotnym kierun 
ku. Hamowanie pracy Społecznej odbywa | 
się na całej linji — gdy chodzi o tę stronę - 
pracy społecznej, która jest prowadzona 
przez młodzież na mocnych podstawach, A 
Przyczyny tego? Bóg raczy wiedzieć: może 
chorobliwa ambicja, łub też niezrozumienie 
istoty wychowania młodzieży, a może nę— 
dzne wyrachowanie. 

' Fama ludzka tam głosi, że obecny kie- 
rownik szkoły dąży do rozbicia pracy SMP, 
aby zorganizować inną organizację, a za | 
to zebrač „plon“. 

Lecz jeżeli chodzi o samą młodzież sto- 
warzyszoną, to —naprawdę — jest to pięk 
nv objaw zrozumienia przez nią samą — 
to jest złe, a co dobre. a 2 

Młodzież żeńska pod sprężystem kierow 
rictwem prezeski zarządu, druchny Szabliń 
skiej Aleksandry, a męskiej — druha Kaci- 
ncła Franciszka, twardo się trzyma, Mimo 
wszystko — wzrasta w siły, moralne - pod 

M wychowania ducha, materjalnie 
sad względem rozwoju pracy we wszystkich 
nakreślonych dla SMP kierownikach, a Ii- 
czebnie — pod względem napływu nowych 
członków. A we wszystkiem tem jest ta dob 
ra strona, że, wskutek napotykanych prze- 
szkód w pracy młodzież ma sposobność har 
towania ducha. 

„Przechodzień”, 

ŁYNGMIANY | 
‚ — Życie kulturalno - oświatowe,  Ży- 

cie* kulturalno - Ošwiatowe w miasteczku, 
położonem tuż nad pasem granicznym, pomi 
mo nader nieciekawych warunków pracy, 
zawdzięczając jednostkom, rozwija się dość * 
pomyślnie. Od czasu de czasu urządzane 34 
amatorskie przedstawienia, na które przył 
tywa, nie bacząc na wpływy pewnym czyń 
ników, ludność litewska, Ostatnio w dniu 
9 m. b. z okazji rejonowej konferencji nau 
czycielskiej, w sali parafjalnej. odbyło się 
irzedstawienie amatorskie, na którego pro- 
gram złożyły się: : Е 

jedncaktówka, chór i tańce. Komedyjkę 
„Brzytwa swatem* odegrało nauczycielstwo 
a chór Kóła Młodzieży Wiejskiej 
rian pod batutą p: Al. Milewskiego cdśpie- 
wał kilka piosenek ludowych, ® 

Występy sceniczne zakończyły. tańce pod 
dźwięki orkiestry , KOP-u. Przedstawienie 
zaszczycił: swą, obecnością goście ze Świę- 
cian. Ter. 

inteligencję | 
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Piękny słoneczny dzień, bogat: 
frogram, oraz przyjazd miłych go 
-— olicerów 9 bryg. kawalerji z Bara- 
nowicz sprawiły, że loże i trybuny za- 
pełniły się „po brzegi” elegancką pu- 
Llicznošcią. 

Od godz. drugiej, sunaął Arttokolem 
długi szereg różnego rodzaju póiaz- 
dów i samochodów, wiozących publicz 
ność. Śpieszono się, aby nie opušcič 
anį jednego mo:snentu interesujących 

  

    

P. Jadwiga Bydelska, zdobywając dwie 
pierwsze i jedną drugą nag-odę, wysu- 
nęła się na czoło damskiej ekipy Wilna 

zawodów, obserwować zmagania się 
koni i jeźdźców, nagradzać oklaska- 
ii... krytykować. 

Punktualnie o g. drugiej rozpc- 
| czął się ciężki konkurs Z. Wileńskiej 

o nagr. honorową p. wojewody Kirti- 
/._klisa i trzy pieniężne: 400, 200 1 100 
/. zł. Udział bierze dwudziestu jeźdźców. 
,_ Konkurencja trudna, przebieg ciężki: 
,. 14 dużych przeszkód i znaczna szyb- 

1. košč. 
Zwyciężają trzej koledzy pułkowi, 

porucznicy 1 pułku uł. Krechowieckich, 
Łopianowski, Komorowski i Jankowski 
(w porządku kolejnym). Wstęgi otrzy- 
inują: por. Borkowski 1 p. a. p. Leg., 
tm. Druhowino 23 p uł. i rtm. Jędrze- 
jewski 4 p. uł. 

W tym konkursie pech prześladuje 
naszych jeźdźców. 

„Pardon* rtm. Prosińskiego naro- 
wi się i wyłamuje kilkakrotnie, „Łut”. 
rim. Druhowino strąca najłatwiejszą 
przeszkodę, a następnie sam jeździec 

„._ myli tor, „Platowiec“ ppłk. Kosiarskie 
Mgo'woli iść do stajni, niż skakać. .. "rę 

Następuje be; z przeszkodami, na 
przestrzeni około pięciu kiłometrów. 
Trasa prowadzi torem stiplowym, ma- 
iny więc możność obserwować cały 

„ przebieg gonitwy. 
Konie wypuszczone. sprawnie przez 

startera bar. Koechli, wyciągaja się 
cdrazu w długi wąż. : 

Prowadzi „Połda'* pod por. Chrza- 
uowskim. 

Po pierwszem okrążeniu toru, Sy- 
tuacja wyjaśnia się o 'tyle, że wszy- 
scy przestają wierzyć w „Polde'. Ro- 
bi bokami. Ostatecznie zwycięża do-. 
wódca 4 p. uł. płk. Kozierowski, który 
oszczędzając siły swego  „„Triumfa* 
nie pozwalał mu wyrywać się na czo-- 
ło. Zwycięzca zdobywa nagrodę hono- 

° ową Koła Sportowego ofic. K.O.P. 
— Drugą, ofiarowaną przez „Express 

wWileński* zdobywa rtm. Prosiński 13 
pułku uł. 

Rtm. Choroszewski za zmylenie to- 
‚ ru zostaje zdyskwalifikowany. Nic , ° 

że pizybył do mety pierwszy. 
1 Publiczność oczekuje na. konkurs 
ań. Grupy i grupki dzielą się na obo- 
zy. Każdy ma swoją wybraną amazon- 
kę, życzy iej szcześcia, przepowiada 

: o punktów karnych przeciwnicz- 
om. Е 

 Zabobonni stukają w nieheblowane 
drzewo, odmawiają zaklęcia. Mówi 
<ię tylko o tem, czy „Maciek nie ze- 
thce „wyłamać”, czy „Krėl“ da sabis 

    

      

Typówy Obrazek z zawodów. — k 
| wisty koń „wyłamuje” na przeszkodzie, 

tady z „Ickiem“, a „Oberek“ zrobi ta- 
js niespodzianke, jak kiedyś na 

Konkurencja rzeczywiście duża. 
P. Nitosławska dosiada trzy konie 

p.p- Monwid-Olechnowiczowa, Beni- 
„Hawska i Bydelska po dwa, pani K. 
Bohdanowiczówna tego . „Maćka”, 
Ltórego moja sasiadką tak się boi, że 

+ Wuiamie. Wszystrie konie dobre (wła- 
‚ — зЧмле najlepsze ze wszystkich),  do- 

brze naskakane (co też nie jest. wy- 
łączną zasługą pań), trzeba tylko jak 

a s pzjesiej im przeszkadzać. W tem cały 
| sęk. ; АНИ " 

|. Zaczyna się emocja: „Krėl“ p. Be- 
tistawskiej i „Magnat“ p. Bydelskiej, 

‚ ° мара ро 4 punkty karne, inne więcej. 
Wszystkie panie kończą przebieg. Za- 
czyna się rozgrywka 0 1 i 2 miejsce, 

datkowy przebieg obydwie panie 
robią bez błedu, następny ( przy po- 

  
   

` ' 

  

uowiie podwyžszonych przeszkodach) 
przynosi zwycięstwo faworyta zde- 
cydowanej większości widzów p. He- 
Jenie Benisławskiej. Zdobywa ona 400 
zł, i nagr. honor. Koła Sporowego 
„Rodziny Wojskowej”. Druga nagro- 
da: 206 zł. i honor 1 pap. leg. do- 
staje się tryumiatorce pierwszego dnia 
p. Jadwidze Bydelskiej. 

O 3 i 4 miejsce walczą w rozgryw 
ce pp. rotmistrzowa Monwid - Olech- 
nowiczowa i M. Nitosławska. Po kilku 
rozgrywkach zwycięża p. Nitosławska. 

Przypominamy sobie obawy sąsiad 
ji z loży a prooos „Macka. Rzeczy- 
wiście „„Maciek*. figurujący w następ- 
rej konkurencii jako „Ibis* zachował 
się nieuczciwie wobec swojej miłej a- 
mazonki i wytamywal až do... dzwon- 
ka. Zresztą równie niesportowo popisał 
się i w konkursie parami. 

Z konkursu parami wycofali się sy 
c' zwycięztw oficerowie 1 p uł. Krecho 
wieckich Pozostały pary mieszane: a- 
uiazonka j jeździec: P. Bydelska na 
„„Magnacie“ i por Zublewicz I pap. leg 
na „Kibič“ przechodzą bez błędu zape-. 
wniając tem sobie pierwsze miejsce. O 
drugie miejsce walczą w czterech roz 
grywkach: v. Nitosławska na „Negrze* 
: rotm. Prosińskim na  „Sygnališcie“ 
contra p. Zawadzka na „Obytej* z por. 
«wiatkowskim i pap. leg. na „Mieczu 
I-szvm““. 

W czwartej rozgrywce , „Obyta* 
strąca ostatnią przeszkodę .P. Nito- 
sławska i rtm. Prosiński zdobywają 
Crugie miejsce 

Konkursy skończone. Wszyscy są 
zadowoleni (prócz zwyciężonych za- 
wodników), roześmiani, wszyscy ocze 
kują na rozdanie nagród. Tu jednak 
spotyka pierwszy (na szczęście i ostat 
ri) zawód. Nie będzie defilady zawod 
iików Nagrody zostaną rozdane przy 
stole, na którem oglądaliśmy je w 
przerwach. Robi się tam odrazu ścisk 
Są rezultacie mało kto widział ten 
a 

„. Defilada zwycięzców na koniach 
jak to się praktykowało dotychczas na 

SSŁ707 WO 

„ Konkursy hippiczne w Pośpieszce 
ZWYCIĘSTWO „KRECHOWIAKÓW* PP. H. BENISŁAWSKA ZWYCIĘŻA W XONKURSIE DLA PAŃ, P J. BYDEL 

SKA I POR. ZUBLEWICZ W KONKURSIE PARAMI, A PŁK. KOZIEROWSKI W BIEGU NA PRZEŁAJ 

oałoby ceremonji bardziei urozysty 
charakter, a pozatem, pubiiczność mia 
łeby możność widzieć wszystko. 

Następują ogólne gratulacje i po- 
wrót do Wilna, kto jak może. 

Konkursy, a zwłaszcza drugj ich 
dzie ń, pozostawiły jaknajlepsze wra- 
zenia. Emocyj było moc, porządek wzo 

  

P. Helena Benisławska, znana nam już z 
konkursów lat ul ch — obecnie 
zdobyła pierwsze miejsce w konkursie 

dla pań 

rowy, pogoda deskonała, publiczność 
doborowa Bawiono się więc świetnie. 

Przed rozdaniem nagród zabrał głos 
prezes Turf - Klubu „s J. hr Breza dzię 
kując gen. Grzmot - Skotnickiemu za 
przybycie wraz ze swemi oficerami do 
Wilna na konkursy. Ww. T, 

P.S. W sprawozdaniu z pierwszego 

Gnia zawodów, podając nazwiska osób 

Lędących organizatorami konkursów, 

opuszczone zostało przez nieuwagę 
nazwisko zasłużonego wiceprezesa 

Turf - Klubu i zapalonego sportowca 

|. płk. Kozierowzkiego 

  

Raid kawaleryjski 
Baranowicze — Wilno — Baranowicze 

Z inicjatywy dowódcy Brygady 
Kawalerji Baranowicze, generała bry- 
gady Grzmot-Skotnickiego, został zor- 
ganizowany rajd oficerski „Baranowi- 
cze—Wilno—Baranowicze*. 

Rajd ten miał na celu oprócz do- 
świadczeń o charakterze czysto woj 
skowym, nawiązanie Ścislejszej łącz- 
ności z korpusem oficerskim III sa- 
modżielnej brygady kawalerji Wilno, 
oraz zwiedzenie zabytków naszego 
starego i pięknego grodu. 

Rajdem osobiście kieruje generał 
Grzmot-Skotnicki, bierze w nim @- 

czy. korpus oficerski in gremio został 
zgrupowany i ukryty w laskach, po 
cbu stronach traktu. 

Na znaki, z góry ustalone, rakiety, 
które dawały znać że raid się zbliża, 
wypadła nasza konnica do szarży w 
kierunku koncentrycznym na drogę. W 
tym czasie karabiny maszynowe da- 
wały ogria, trer:bacze rozrzuceni po 
polu grali „marsz, marsz“! 

Mam wrażenie, że nasi dzielni jeź- 
vžcy biorący udział aktywny w raidzie 
i szarży, nie mogli objąć okiem prze- 
cudny pajzaż i rozkoszną panoramę, 

  

Fragment z raidu, 

dział 17 oficerów w tej liczbie szef 
sztabu brygady major Cieśliński oraz 
trzej dowódcy pułków. 

Konie i jeźdzcy w pełnym ryn- 
sztunku bojowym w ciągu 4 dni prze- 
byli trasę wynoszącą około 260 kil. 

Trasa przebiegała przez Mir, Ru- 
bieżewicze, Iwieniec, Wołożyn, Boru- 
ny, Oszmiana, Miedniki, Wilno. 

" Noclegi: 1 dn. 21-V w Lubnie ko- 
ło Mira, 2-gi wypadł w Iwieńcu 22-V, 
3-ci w Borunach 23-V 24-V koło go- 
d-iny 16-ej o 12 kil. od ' Wilna, za 
Niemieżem spotkanie owacyjne, w 
duchu  kawaleryjskim, odbyło się 
„przez zaskoczenie* szarży ukrytych 
oddziałów kawalerji III samodzielnej 
brygady z dypl. pułkownikiem  Prze- 
włockim na czele, (dowódca III samo- 
dzielnej brygady) i z cąłym korpusem 
oficerskim brygady. Wspartym oddzia- 
łem pięknych amazonek, które zamk- 
nęły szosę w kierunku Wilna, jadąc 
w. szyku rozwartym na spotkanie 
rajdu. ‚ 

Cel i myśl 3 samodzielnej bryga- 
y kawalerji, to nie utarte  konwen- 

cjonalne spotkanie, lecz z inicjatywy 
pułk. dypl. 
całego serca i werwy kawaleryjskiej, 
jaką może czuć brygada kawalerji do 
najbliższej drugiej brygady. 

W tym celu nie była spotkania ofi- 
cjalnego — sposób spotkania podykto 
wała dusza i temperament kawaleryj- 
ski: 3 szkoły podoficerskie wszystkich 
cddziałów brygady, 2 plutony tremba 
którą sami stworzyli na tle bardzo ład- 
tej przyrody. — W istocie widok god 
rv był pędzla Kossaka, a nam widzom 
długo pozostanie w pamięci. | 

Z kolei dowódca 3 brygady . ze 
swoim szefem sztabii wysunęli się ga 

Przewłockiego okazanie | 

‘орет па spotkanie pana generała i o- 
ficerów z nim jadących. 

Nastąpiło owzcyjne powitanie, o- 
krzyki niech żyje brygada! Zejście z 
kon; zaznajamiarie się, wręczenie 
kwiatów generałowi przez amazonki, 

  

„Prezes Turi - Klubu Józef hr. Breza 

których było 24 w czarnych żakietach 
na jednolitych siwych koniach. 

W dzień przyjazdu śniadanie w 4 
p. ułanów. biad w III DAK-u . 

25. V. obiad w 4 p. ułanów, kon 
kursa hippiczne : wieczorem bal wyda 
ry przez dowództwo 3 Brygady, któ- 
iego dochód brutto przeznaczono na 
powodzian. 

26. V. Zwiedzanie Wilna pod egidą 
jrof. Ruszczyca, wieczorem wielki 0- 
biad w Nowo-Wilejce, wydany przez 
« brygadę Kawalerji Kochanym go<- 
ciom. Nadmienić należy, że raid przy- 
1iósł ze sobą ofiarę pienieżną na powo 
dzian, którą generał G. Skotnicki zło - 
żył na ręce pana wojewody. | 

ы z” Janina Falewicz. 

" biicznych mir. 

„ obejmie teren pow: 

POGRZEB Ś. p. MIECZYSŁAWA 
DORDZIKA 

Wczoraj wieczorem odbyt się pogrzeb 

tohaterskiego chłopca śp, Mieczysława Dor 

czika który, jak pamiętamy, w okresie po- 

wodzi skoczył do wody na ratunek dziecku 

porwanemu przez prad. 

Kondukt żałobny prowadzony przez JE 

ks. biskupa Bandurskiego w "toczeniu du- 

chowieństwa przeszedł od kostnicy szpitala 

św. Jakóba na cmentarz Rossa, 

W pogrzebie wzięły udział poczty sztan- 

carowe szkół, delegacje od wielu organiza- 

cyj, P.W. policji oraz młodzież szkolna 

Wśród wielu wicńców niesionych przed 

harawanem widzieliśmy wieniec Żydowskiej 

fiminy (wieniec ten nieśli przedstawiciele 

gminy w asystencji oddziału przysposobie- 

1ia ze sztandarem okrytym Kirem) oraz 

wieńce Magistratu i kolegów zmarłego. 

Za trumną szły tłumy publiczności, przy 

Lyłej aby oddać ostatnią posługę cichemu 

Bohaterowi, 

ES J MAMA 
CZYš SPEŁNIŁ SWÓJ OBO 
WOBEC  WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

fr. 

Bolesław Narkowicz 
MAJOR-PILOT 

po krótkich a ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 20 maja b. r. 
w Zakopanem, przeżywszy lat 36. 

Wyprowadzenie 
w Zakopanem, o czem zawiadamiają Przyjaciół, 
-pogrążeni w żalu 

"PYRSON T IN ION SA 

JOZEF SIOKMAK 
SĘDZIA GRODZKI w HODUCISZKACH 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 26 maja 1931 r. o godz. 10 m. 20 
w wieku lat 48. 

Przeniesienie zwłok z kostnicy przy Klinice Chorób Wewnętrznych 

U. S. B. na Antokolu do Kościoła po-Trynitarskiego nastąpi 
b. r. o godz. 7 m. 30 wiecz. 

Nabożeństwo żałobne będzie odprawione dn. 28 maja o godz. 8-ej rano; 

eksportacja i pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym (na Antokolu) odbędzie się 

o godz. 5 m. 30 wiecz. 
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

Wizytacja Muftiego w Słonimie 
Dnia 21 maja pociągiem pośpiesz- 

nym przybył do Słonima z Wilna Mui- 
ti Rzeczypospolitej dr. Jakób Szynkie- 
wicz. Wysokiego dostojnika na dwor- 
cu powitali przedstawiciele tutejszej 
ludności mahometańskiej. 

Nazajutrz, t. j. 22 b. m., przed na- 
Lożeństwem w meczecie wyległa na 
ul. Tatarską cała ludność tatarska 
Słonima na powitanie dostojnika. 

W chwili, gdy Mufti zbliżył się do 
ludności, ta zgótowała mu długo nie- 
railknącą owację. 

Mufti odprawił nabożeństwo w me- 
czecie słonimskim, zlustrował paraije, 
szkoły, oraz odbył dłuższe konierencje 

z ludnością, podczas których opowia- 

dał także 0 wrażeniach z podróży 

swych do Mekki j Medyny. ‚ 

W dn. 23 b. m. po zakończeniu wi 
zytacji Muiti dr. Szynkiewicz odjechał 

do Warszawy na zjazd orjentalistów. 

żegnany owacyjnie przez całą ludność 

tatarską Słonima. 
Podczas pobytu Muftiego wszy- 

stkie domy mahometańskie w Słoni- 

mie były odświętnie udekorowane zie 

ienią i ilagami o barwach narodowych 
polskich. ZE 

Dr. Szynkiewicz w przemówieniach 

swoich do ludności posługiwał się wy- 
łącznie językiem polskim. 

Sprawa lotniska w Baranowiczach 
Przyrył do Garanow'cz inż. Kawecki, 

+spe«or lota twa Wu: + inž, Kaweckim 
delegat Zarządu Głównego LOPP i główny 

przybyli z Nowogródka pp inž, Jan Lecho- 

wicz, wraz Ludwik Hampola z Nowogródzkiego Komitetu Wojewódzkiego LOPP, ° 

Po pizynycu do Baarowicz delegaci udzli się wraz z pp. prezesem Komitetu 

Fowiatwego LOPP inż. ..agmanem sekretarzem tegoż komitert Serafinem Głąbikiem, 

craz kiero anikien robot Uralewskim na lotnisko w Baranowiczach. 

Po do:onanin prmarów i oględzin lotniska, jak i zestawienia dotychczas poczy- 

о опугй pri niwelacyjnych komisja doszła do wniosku, że należy jeszcze w roku bie- 

żącym ukosczyć prace aiwelacyjie w takiem tempie aby otwarcie lotniska nastąsiło 

łeszcze w ioku meżącym 

  

Bestjalski napad ucznia na nauczyciela 
W poriedziałek o północy, w Słenimie na przechodzącego ulicą 3 Maje 

rofesora tamt. gimnazjum żydowskiegc p. Winna dokonano napadu 

: do Winna podszedł jakiś_ ukrywający twarz osobnik W ciemnej ulicy 
i zażądał ognia do papierosa. 

W chwiłę potem nieznajomy uderzył Winna czemś twardem, najpra - 

wdoporiobnie kastelem, w twacz, a gdy ten padł na bruk napastnik począł 

znęcać się ad «wą ofiarą, bijąc go * kopiąc Od otrzymanych razów prot. 

winn stracił "rzvto unośc i sprawca sądząc, że wyzionął ducha zbiegł 

Z dotychczasewych wyników dochedzenia wynika, że rapadu dokonał 

    

jeden z uczni gimnazjum gdzie prof. Winn wykłada 

  

KRONIKA 
ŚRODA 

Dzis 27 W. s. g. 2 m. 59 

Bedy 
jutro 

Augustyna 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
z dnia 26. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 767 

Temperatura średnia -l- 21 

Temperatura najwyższa -l- 25 

Temperatura najniższa -|- 10 

Opad w mm. — 

Wiatr: północny 
Tenudencja: lekki spadak 

Uwagi: pogodnie, pogodnie 

URZĘDOWA 

— Podróż inspekcyjna p. Wojewody. 
Dziś rano wojewoda | irtiklis wyjechał w 
ćrugą z kołei podróż inspekcyjną po powia- 

tach województwa wileńskiego w towarzy- 

stwie dyrektora robót publicznych inż. Siła- 

Nowickiego naczejnika wydziału Jocza, in- 

spektcra ZwiążkóW Komunalnych Żyłki, in- 

spektcra starostów Lemiszewskiego delegata 

Sztabu Głównego rzy Dyrekcii Robót Pu- 
rużewskiego i sekretarza 0- 

sobistego Wendorifa. Podróż „inspekcyjna 
iatu a 5 

szczególnem uwzg'ednieniem m Dzisny, któ 

re fab wielce ucierpiało wskutek ostatniej 

klęsk powpdzi. Pan wojewoda weźmie u- 
dział w Dziśnie w posiedzeniu Koniitetu Oby 

watelskiego pomocy powodzianom, 

— Zezwolenie na spław na uregulowa- 

nym odcinku rzeki Drujki. P. wojewoda Kir- 

tklis zezwolił w drodze wyjątku, do czasu 

ukończenia robót regulacyjnych na rzece 

Druice, na spław luzem ra uregulowanym 

odcinku powyższej rzeki pod warunkiem ka- 

śdorazowego porozumienia się o czasie za- 

mierzenego splawu Z kierownictwem robót 

regulacyjnych na rzece Drujce oraz zabezpie 

czenia brzegów zregułowanego łożyska za 

pomocą kierowniczych bonów z berwion, 

MIEJSKA 
— Prąd zmienny. Magistrat postanowił 

įrzeprowadzič ulic: ulice Micxiewcza i Sa- 
tocz z prądu stałego na zmierny. W tym 

celu wkrótce rozpoczęte zostaną roboty nad 
įrzeloženiem kabla. 

— Magistrat zabiega o pożyczkę. Wobec 
tego, że w kasach miejskich daje się ostat- 
nio odczuć brak płynnej gotówki, Magistrat 
postanowił zwrócić się do Kontunalrej Kasy 
Oszczędności o pożyczkę. 500000 zł, 

— Kino Miejskie — dzwiękowcem, Kino 
iniejskie ma być wkrótce przerobione na 
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cźwiękowiec. Odnośna, uchwała została już 
powzięta przez Magistrat. 

SZKOLNA 

— Dyrekcja Koedukacyjnego Gimnazjum 
im, T. Czackiego w Wilnie, (z pełnemi pra- 
wami), z klasą wstępną i podwstępną ko- 

munikuje, że egzaniiny wstępne do wszyst- 

Lich klas (z wyjątkiem ki. VIll-ej) rozpocz- 
ną się dnia 22 czerwca o godz. 9-ej rano. 

Zapisy przyjmuje kancelarja Gimnazjum, ul. 

Wiwulskiego 13, codziennie od godz. 9—13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza 133 Środa literacka, poświę- 

cena będzie Josephowi Conradowi. Na za- 
proszenie Zw. Literatów przybyła z Warsza- 
му świetna tłumaczka wielkiego pisarza, p. 
Aniela Zagórska, która wygłosi pogadankę 
o Conradzie. Pozatem p. Żagórska odczyta 
z rękopisu niedrukowaną po oolsku nowelę 
Conrada „Amy Foster* w swoim przekła- 
dzie. 

Początek o godzinie 8,30 w Jokalu ZZLP 
Ostrobramska 9 Wstęp mają członkowie, 
sympatycy i goście 

— Z T-w Euganicznego. (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy) 25 maja w lokalu Poradni 
Eguenicznej „ul. Żeligowskiego 4) prof, Hry 
niewicz wygłosi odczyt na: temat „Na gra- 
nicy życia t Śmierci". 3 

Peczątek o 5,30. Wstęp wolny. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XVII Posiedzenie Naukowe odhędzie się we 
środę dnia 27 maja 1931 r. o godz. 20 w 
sali własnej przy ulicy Zamkowej Na. 24. 
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"Druskieniki 
Zdrojowisko w administracji Dep-tu Służby Zdrowia, pow. Grodzień- 

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

Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowych 

(NOWE ŹRÓDŁO. WYSOKIEJ 

ktroterapja, Inhalatorjum, Gabinet. Ginekologiczny. i 

Zakład stosowania. słońca, powietrza i 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe, 

"Plaża na wyspie niemeńskiej. ; 
ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i TANIO! 

Sezon trwa od 15 wrzešnia 

zwłok na cmentarz miejscowy odbyło się 23 b. m. 
Kolegów i Znajomych 

zona I Rodzina. 

  

    

    

    

   

  

dnia 27 maja 

ŻONA I CÓRKA 

    

  

  

Nasza przyszłość — maj. dr. Jan Bob- 
brzyński w art. p t. „Przedmurze chrześci 
jaństwa” porusza niesłychanie ważny i c» 
raz bardziej aktualny problem naszego sto- 
sunku do Sowietów. Dr. J. Hupka mówi o 
ubezpieczeniach w Polsce, Dr. K. Paygert 
omawia kryzys rolniczy, p.  Hikarowiczowa 
pcrusza pewne zagadnienie, dotyczące wy- 
chowania młodzieży. O trzecim tomie znaka 
mitych Dziejów Povski Michała Bobrzyńskie 
go obszerny artykuł umieszcza Redakcja. 

Wreszcie „Stańczyk*, mając przed  s0- 
bą Nr. 1 wileńskich „Żagarów* , nie bez 
słuszności narzeka na  bezideowość, płyt- 
kość i degenerację naszej młodzieży, Przy 
puszczać należy, iż większego szacunku i 
podziwu dla „idącego ina“  nabierze 
„Stanczyk“ po przeczytaniu Nr. 2 „Žaga- 
rūw“, gdzie na pierwszej stronicy znajdzie 
urnieszczone niemal obok siebie dwa zna- 
mienne wiersze, Jeden jest modlitwą do 
Matki Boskiej, drugi mówi o kobietach, gta 
dzących swe pośladki i z wizgiem (!) roz 
chyłających przed poetami z Żagarów swe 
spragnione uda! 

    

   

      

   
niezrównany DRA. LUSTRA оао оо 

POPULARNY 

  

     

Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokułu ostatniego po- 

siedzenia, 2) demonstracje chorych, 3) po- 
kazy i prace z Kliniki Dermatologicznej U.* 
S, B.: a) dr, St. Fedosewicz. Sarcoma idic- - 
pathicum multiplex haemorrhagicum Kapo- 
siego, b) dr. E. Sawicki: Urticaria pigmen- 
1osa, c) dr. Е. Sawicki: Dwoinki Neisscra | 
we krwi w przebiegu rzeżączki, d) prof. dr. 
F. Malinowski: Kiła narządów trawienia. 
Po posiedzeniu dr. Doroszkiewicz z War- | 
szawy wyświetli i objaśni film. p, t, „Rośliny 
i zwierzęta na usługach człowieka chorego”. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o - 
godzinie 8 ukaże się vo raz ostatni arcycie- 
rawa sztuka Z. Nał owskiej „Dzień jego po- | 
wrotu". Widowisko dzgjsicisze zostało saku 

pione, › 
— Teatr miejski w Lutni. Ostatnie przed 

stawienie „Córki i pięciu ojców*, Dziś 0 @. 
830 odbędzie się ostatnie przedstawienie | 
znakomitej komedji Somogyl“a: „Cėrka i piz 
c'u ojcėw“. Przemila ta sztuka która zdobyła 
w. Wilnie rekordowe powodzenie schodzi 2 
efisza ze względów repertuarowych. у 

— Dzisieiszy koncert w ogrodzie po-ber | 
nardyńskim. Dziś o godzinie 8-.30 w. odbę- | 
dzie się w ogrodzie po-Bemmardyńskim drugi 
z rzędu koficert popularny o niezwykle uroz | 
maiconym programie. 

Wielką atrakcją niewątpliwie będzie u- 
dział w koncercie orkiestry 1 ;ułku Legjo- 
rów pod batutą por. kapelmistrza F. Ko- 
seckiego; orkiestra wykona uwertury Monia 
szki, Liszta, Czajcowskiego, Leoncavalło, . 
Zieh:era, Koseckiego i innych. Pozatem bio 
rą ućział w koncercie: C. Szurszewska, któ 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
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Rozkrecali šruby mostu na Belmoncie 
Wczoraj w nocy policja ujęła dwóch osobników, którzy usiłowali rozkręcić śruby 

umacniające most na Saskiej Kępie. 
tala policja. Zatrzymanych Franc. Dziekcjera (Filarecka 77) 

i Jana Waszukiewicza (Trakt Batorego 28) osadzono w areszcie. 

Tragiczny spacer kajakiem 
Na drugi dzień świąt w południe w oczach licznej publiczności wywrócił 

slę koło Mostu Zielonego kajak którym jechall Jan Babicki (Plutonowa 22) i 

W jakim celu to robili us 

Romuald Kiwilszo (Wiwulsklego 5). 
Babicki zdołał wydostać się na brzeg, natomiast Kiwilszo porwany sil- 

nym 
tychczas nie znaleziono. 

prądem trafił gdzieś na drugą stronę mostu I utonął. Zwłok jego do- 

Zbrodnicze podpalenie wsi 
We asi Mi' wice sow. szczuczyńskiego wskutek podpalenia w cclu +rzymania 

+-ekuracji wyžsz od wartoś:i bidynków, wybuchł pżar który zriszczył domów, 10 

s'odół ( shiewów > ruts wynosza Okło 35 tys. zł. Winnych podpalenia m-có'v tejże 

wsi okazał sie Pieła*ciowie Michał, Konstanty i Kazimierz zatrzymano ich i przekazano d 

e.sp zycji władz sądowych. 

ERROR TACE PRZ ZZO CEEP ROOTS AUDE GKS 

Bazyliszek na ulicach 
Wilna 

Po raz drugi już mieliśmy w Wilnie e- 

mocjonujące widowisko „Zabicie bazyliszk 1 

+a Bakszcie“. 
Po raz drugi przez dwa dni tłumy pub: 

m zainteresowaniem u- 
h _ punktach 

<znošci Z niegasn 
czestniczyły w szczegolnyc 
įrogramų misterjum. 

    

W niedzielę, na placu Katedralnym odbył 

się przy ognisku i pochodniach zjazd у 

cerstwa, a równocześnie zabawa w ogrodzi: 

Rernerdynskim. 
W poniedziałek po naradzie kapłarów i 

rycerstwa ruszono ra Baksztę — na walkę 

2 Bazyliszkem ukrytych w jaskin. 

Kstka była walka, Srogi zwierz — po- 

twór pu..onany został przez harcerza, Ogrom 

r€ cielsko potwora poniesiono ku ratuszowi. 
Ruszono na 
tańczących, 

ra dzie- 

Tu wysłuchano przemówień 
plac Katedralny ot serwować 

potem pochód przeszedł ulicami: L 

cziniec Pałacu Reprezentacynego, gdzie od- 

Lyło się misterjum przekształcenia Bazylisz 

kz na pożytek żudzkości. 

ra ocśpiewa szereg piosenek, Z Karpi! 

arcyciekawe produkcje taneczne; pp. С 

ski orąż Wyrwicz - Wichrowski — p 

Lawr ončiosi, orzz urocze tar cerki s 
ceny Lisieckić, Wyjątkowo niskie 

| ubliczności, 
— Otwarcie Teatru Letniego w ogrodzie 

po-Bernardynskim. W najbliższy piątek, da. 
29 bm o godz. 8,15 otworzą się podwoje Te 
afru Letniego w ogrodzie spo-Bernardyńskim 
Na otwarcie wybrano a: u" współcze- 

tną sztukę amerykańską: „| 
radjowej*. Emocjonująca tri 

mniea stacji 
, nie iwa 

ne sytuacje, oraz oryginalne śred: 
ji 

cja rozgrywa się w studjo r 
Chicago) sprawiają, że sztuka” fa będz 
riezawodnie cieszyła wielkiem powodzeniem. 

cję, Liczne śpiewy i tance wplecione w 4 
dodają wiele uroku tej niez klecin 
jącej nowości. Reżyserja spoczyw 
wiadczonych rękacai R, Wasilewskiego. Głó 
wne rolęzobjeli: Lewicka, Wyrzykowski i 

‚ miejsc znacznie 
«Teatrze Letnim rozpoczy 

Żurowski. 
Przedstawienia 
1ač się będą %Mgodz.-8.15 w. 

— Jutrzejsza premjera w Teztrze Lutnia. 
Jutre we czwartek, dn. 28 bm. odbędzie się 
w teatrze Lutnia o godz, 8,15 oczekiwana z 
wielkiem zainteresowaniem premjera ostat- 
riej rowości „Młode malženstvo“ |.udwika 
Verneuill"'a. Dowcipną komedj: tą, okraszo+ 
та iścięgallijskim Fumorem reżyseruje 

stanowią: 
Budzyński, 
Wichrowski, 

Irzedstawienia w teatrze Lutnia od czwart 

Zelwerowiczówna, obsadę 
chlerówna,  Severynówna, 
Kreczmar, Oraz  Wyrwicz 

ku rozpoczynać się będą o godz. 8,15. 

Heljos — Kawiarenka, 
Hollywood — Romans na Trio Grande, 
Casyno — Wieczni kupcy. 
Pan — Pojedynek w samc 
Światowid — Dzika miłość. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (ilężarówkę wydobyto z 
Wilji. Kilkudniowe prace koło zaro- 
pionego w Wilji u wylotu ul. Arse- 
nalskiej auta ciężarowego doprowa- 

о wydobycia go na brzeg. 
Nasamprzód zobowiązał się wydo- 

być samochód nurek z Gdyni i żądał 
za to 200 złotych, właściciel jednak. 
wezwał własnych robotników i ci mi- 
mo «dużych trudności dali sobie radę. 

— Kradzież w Kalwarji. W po- 
niedziałek w obecności licznych piel- 

dżiły 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Na ognistym smoku. 

locie. 

grzymek w Kalwacji niejaki St. 

ZE 

  

    

  

miejsc 
(dorośli 40 gr., dzieci 20 gr. miejsca przed 

estradą 1 zł) udostępnią niewątpiwie to o- 

ryginalne widowisko najszerszym warstwom 

p (ax 

    

zn żone, 

H. 
Ei- 

Ru- 
isecki zam. w Wilnie przy ul. Fila- 

reckiej 17, otworzył skarbonkę przy 
jednej z kapliczek i ukradł z tamtąd 
35 złotych. 

Kradzież zauważono natychmiast i 
Rusieckiego zatrzymano . 

— Kim był zmarły w łaźni 
moskiewskiej. Okazało się, że 
zmarłym w pływalni łaźni moskiew- 
skiej jest dzierżawca stołówki przy 
świetlicy pocztowców J. Pietraszun, i 
że zgon jego nastąpił w skutek krwo 
toku. płucnego. Atak przyszedł w mo- 
mencie kiedy Pietraszun po wyjściu 
z parnika rzucił się do basenu na- 
pełnionego zimną wodą. 

Zbiegiem okoliczności zmarły miał 
w kieszeni adnotatę na imię p. Aleks. 
Wernickiego, urzędnika poczowego z 
Wilno I więc narazie przypuszczano, 
że to jego spotkał ten wypadek. Na 

drugi dzień pomyłka wyjaśniła się. 

Morderca z Głębokiego. 

Sprawca morderstwa _64-letniej 
staruszki Boruczek w Głębokiem 
został ujęty. Jest nim Wojciechow 
ski Józef z Głębokiego. Przyznał 

się on do winy i zwrócił zrabo- 
wanych 110 rubli ros. w złocie i 

670 złotych. 
— Eksplozja ładunków kara- 

binowych. W czasie oczyszczania 
amunicji karabinowej na poste- 

runku P. P. w Horodyszczu na- 

stąpiła z niewiadomych przyczyn 

eksplozja części ładunków. 
Podczas wybuchu  posterun- 

kowy Klin doznał urwania [pra- 
wej ręki i ciężkiego poranienia 
głowy i twarzy. 

W stanie b. ciężkim przewie- 
s ziono go do szpitala. 

SPORT 
WKS 6 pp. leg. — „OGNISKO* 

komb 8:0 (2:0) 
Dnia 25 bm. odbył sie na bcieku 

WKS 6 pp leg. mecz towarzyski mię- 

dzy powyższemi klubami, zakończony 

wynikiem 8:0 (2:0) dla wojskowych. 

Przez cały czas gry zdecydowana 

przewaga wojskowych. W pierszej po 

łowie WKS zdobywa 2 bramki ze strza 

łów Borkowskiego i Hajdula. Po przer- 

wie „Ognisko* załamuje się i pozwala 

sobie strzelić jeszcze 6 bramek, zdo- 

bytych przez: Hajdula 3, Szuścikie- 
go 1, Fiszelsona 1 į przez obrone 

  

1 

„Ogniska“. 
Gra na dość wysokim poziomie. 
   

    

      

      
    
  

Hurtowa sprzedaż | 

Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych - 

M-+DEULL, :-- 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46 

  

PROTESTY WEKSLOWE NA TERENIE IZBY P.-H. W WILNIE 
W KWIETNIU 1931 R. W PORÓWNANIU Z KWIETNIEM 1930R. 

I MARCEM 1931 R. 

  

  

            
  

  

woj Kwiecień 1930 Marzec 1931 Kwiecień 1931 

ojewództwa Ilość | Suma w Suma w Suma w 
ь tys. zł. Ilość | tys zł, Ilość tys. zł. 

Wileńskie 13.437 2.596 18.065 3.947 15.503 3.385 

w tem m. Wilno 9.829 2.024] 12.299 3057, 11167 2729 

_ Białostockie 18.075 3451] 27.532 4.799| 25.348 4.294 

w tem m. Białystok 5.834 854 8.836 1.337 8.018 1.362 

Nowogródzkie 6.941 1.363 8.903 7.753 8.095 1.499 

w tem m. Nowogródek 928 194 1.029 254 897 195 

Poleskie 11.859 1955| 14.076 23701 11947 1.931 

w tem m. Brześć n.-B. 3.747 599 4.479 717 4411 659 

Okrąg Izby P. H. w 

„Wilnie 50312 9.065] 68576 12.870] 60.893] 11.409 

W kwietniu b. r. w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. mam! 
protestów we wszystkich województwach, SES okrąg Izby, za lakios 
województwa poleskiego, gdzie obserwujemy nieznaczny spadek protestów (suma 
weksli protestowanych spada o 1,2 proc.), Naj większy wzrost sumy protestów ma- 
my w woj. białostockiem ( -l- 45,8 proc.), wśród miast w tym samym okresie naj- 
większy wzrost mamy w mieście Białymstoku (suma weksli protestowanych wzros- 
ła o 59.5 proc.). Natomiast przy porównaniu danych z kwietnia r.b. z marcem te- 

go kge" DODOWAICNY = Protostów PRS terenie Izby — największy w 
. nowogródzkiem (suma protest. weksli o 14, & 

Nowogrėdku (suma o 23,2 proc.). : =! "A   
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NOREKSHIZKI. 

Państwowa odznaka sportowa, Warsza- 

wa 1931 — Wyd, Gł. Ksieg. Wojsk. Cena 

0.65 gr. ś 

Omawiana praca zawiera rozporządzenia 

Rady Ministrów z dn. 27 VI 1930 roku. Roz 

porządzenie Ministra Spraw Wojskowych z 

dn. 15 XU 30 r. oraz regulamin wydany 

przez dyrektora Państwowego Urzędu „WF 

: PW o państwowej odznace sportowej Na 

końcu książki w załącznikach podano druki 

przepisane regulaminem państwowej odznaki 

sportowej. Wydawnictwo to zainteresuje 

każdego sportowca. 
J. Conrad. Smuga 

Doniu Ksiąžki Polskiej. й + 

„Smuga cienia” jest powieścią biogra- 

ficzną, j. Conrad opisuje w niej własne 

rzeżycia na D im Wschodzie, gdy ma 

jąc połowę żvcia za sobą, tak bogatego w 

adczenia, " świetne stano- 

szego oficera na doskonałym 

zne otoczenie, będąc zamiło- 

zm w pracy i zupełnie zadowolonym 

siebie, pewnego dnia ulega raptownie 

kiemuś  niewyżłumaczonemu rozstrojowi, 

towarzyszącemu zwykle schyłkowi młodości. 

W sposób nagły, jek ptak sfruwający Z 

ą wszystko i nazajutrz roz 

wiązuje umowę z Towarzystwem Okręto- 

wem. 
Z jakiem mistrzostwem podchodzi autor 

do tej chwili... Ledwo zawrzesz za sobą 

furtke, dzielą cię od wieku chłopięcego, a 

iuż wkraczasz w zaczarowany ogród. Każ- 

dy zakręt drogi ociąga inną  ponętą. 

Idziesz przed siebie, przyg/ądając się cieka 

wie drogow: om, wytkniętym przez po- 

ikó . idziesz na spotkanie losu, 
ę barwami, a kryjącego w za 
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cienia. Nakładem 

   

   
     

   

    

  

     
parowcu, pr 

  

   

  

   

   

    

   mieniąceg 

  

nadrzu nieprzebranv zasób możliwości... 

Postępujesz naptzód, a twoim śladem. 

nieodstępnie i niepostrzeżenie posuwa Się 

czas, Aż przychodzi chwila, w której spo- 

strzegasz p-rzed sobą. smugę cienia, Cstrzer 

gającą cię, że dzień pierwszej młodości do- 

tiegł już do końca...... 

Po kilku dniach do portu przypadkowo 

zawinął żaglowiec, na którym wakowała po 

sada kapitana. 
„Z chwilą jednak, — pisze autor — gdy 

okoliczności przekonały mnie, że na tym 

<stechłym i obmierzłym Świecie istnieje moż 

ność zdobycia władzy i to jakiej władzy! — 

kapitana okrętu -— odzyskałem odrazu u- 

traconą sprężystość. * 
Wysokie kwalińkacje sprawiły to, że 

władze tę zdobył. Kontrakt w Urzędzie 

Morskim został zawarty. 

Następują długie miesiące uciążliwej 

żeglugi po oceanie Spokojnym, podczas 

której prawie cała załoga zapada na żółtą 

febrę. Jednocześnie wskutek ciszy morskiej 

okręt zostaje unieruchomiony, Przez długi 

szereg dni, zabójcze nużących swa mono- 

tonją, oczekują podmuchu wiatru. Zapas 
wody wyczerpuje się. Błękit nieba i prażą- 

słońce. W nocy przeczyste gwiazdy wiecz 
:ie jednako rozsiane 'po' firmamencie. Wresz 
cie upragnione wiatry i przybycie do por- 
tu. Zdawałoby się, że po tem iwszystkiem 

nastąpi zasłużony wypoczynek, Przeciwnie. 

Pe rozładowaniu okretu i uzupełnieniu 7a- 

logi kapitan postanowił następnego dnia 

przed wschodem słońca wyruszyć w dalszą 

podróż. 

Na przedostatniej stronie tej pięknej 
książki, tchnącej legendą o bohaterskiem 

powołaniu człowieka, znajdujemy takie zda- 
nie, które wyjaśnia tę niechęć kapitana do 
wywczasów: „Niemasz wypoczynku na tym 
świecie — dla nikogo", 

M. Maksymowicz. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 26 MAJA. 

1158: Czas, 
12.05 — 12.50: Muzyka taneczna (płyty) 
13,10: Kom. meteor, 

     

    

   

  

15.50 —16.10: „Antrakcyjna sila sportu“ 
—Gdczvt z Warsz. wygl. red, Jerzy Szysz- 
ko - Bohusz. 

16.10. Komunikat dla żegłwgi z War- 
sZAWY, 

16.15 — 16.20: Program dzienny, 
16.20 — 16,50: Utwory Bizeta (płyty). 

16.50 — 17,15: Aud, ku uczczeniu „Świ 
ta dziecka” z_Warsz. 

1715 -—1740: „Ludzie genjalni* —od- 
czyż ze lwowa wygłosi dr, Wł. Sieradzki 

1,45 —16.45: Koncert popularny sym 
foniczny z Warsz. ь 

18,45 — 19.00: Komunikat Akad. Aero 
klubu. 

1900 — 19.15: „Tygodnik artystyczny” 
—- prowadzi Jerzy Wyszomirski, 

13.15 — 19.30: Kom. „Sokoła” 
20.00 — 20.15: „Związek ludzi dobrej 

  

AE feljeton z Warsz. wygłosi Z, Mary 
nowski. 

| 20.15 -- 21,45: Koncert populamy z 
Warszawy. 

21.45 — 22.00: Kwadrans literacki z 
Warszawy (Opowiadanie K. Leczyckiego: 
„Dziewczyna z cmentarza okrętów'') 

22.00: Recital skrzypcowy z Warsz, (Ni 
14 Stokowska). 

2200 — 24.00: Kabaret (płyty) Konfe 
a Karola Wyrwicza Wichrowskiego. 
art. dram. 

Ofiary 
Na uczczenie -Ś.-p. Mieczysława Dordzi- 

ka. Ka -zk/5, 
__ Na powodzian. 

Pracownice i praktykantki  pracowni'4 
krawieckiej przy Szkole Zawodowej im, św. 
Józefa z powodu imienin przełożonej szko- 
ły zł. 15. 

I-szy Zjazd Protektorów Akademickiego 
1-wa Farmeceutycznego „Lęchja” zł. 60. 

przy ul. Ostro- 
Duży lokal bramskiej 27, 
składający się z 20 pok. dla gimnazjum 
lub instytucji do wynajęcia. Dowie- 

dzieć się: Sadowa 4, tel. 181. 

  

  

    
  

ji 
li    MSK 

UGGUCSZENKE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
X-go rewiru, zam. w Wilnie, ul. Mickiewi- 
cza Nr 35 na zasadzie art. 1030 U,P.C, 
ogłasza, że w dniu 3 czerwca 1931 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie rzy ul. Chocimskiej 
Nr. 18 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do 
Manturewicza Walerjana i składających się Ch. 
z autobusu „Chevrolet* Nr. 14266, oszaco- 
wanych na sumę zł, 1200. 

Wilno, dnia 23 maja 1931 r. 
Komornik (©) Z. N,acwęyłowski 

+024—0 : 

  

  

MIE. p ! Od dnia 26 do 29 maja 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
JSK A G $ ŚB sensacyjny film w 7 aktach. W rolach głów- 

ap Z: BB © NE TY 08 nych: Monty Banks I Virginja Lee Corbin 

Ostrobramska 3 
Nad program: 1) Afrykańska awantura, groteska w 3 aktach. 2) Miłość I pięść, groteska w 3 aktach 4 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

  
NEAR Ceny znacznie zniżone. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozost. seansy Balk. 60 gr. Parter od 1 zł. 

н EL i 05: Największy sukces sezonu! Najwspanialszy triumt ulubieńca publiczności Maurice Chevaller 
z w najnowszem arcydziele i i 

l. WILENSKA 33, śpiewno-dźwiękowem w 8 A R E R iš p YVONNE VALLEES t VONNE VALLEE. 
Tel. 926. Dźwiękowe atrakcje. Przegl. wszechśw. Paramountu. Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.15 
  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD* 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28   
Ceny od 50 gr. 

ROĄ4AN$ NAD RIO GRANDE 
W rolach głównych: Mary Dunkan, Mona Marys I Antonio Morenno. 

Nad program: Tygodnik džwiekowy „Paramountu“. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Dziś wielki przebój dźwiękowy! 

  

CGJING 
  

Dziś! Dżwiękowy 
przebój! WIECZNI GŁUPCY "57" 

Na program: pechowa komedja „Oj doktor" w wykonaniu słynnego amerykańskiego komik” 4 

  

  

  
  

  

WI LKA 47. tal. 15-47 M. Szkolnik. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej, Ceny zniżone. 

KINO-TEATR "| Po raz pierwszy « Wie. POJEDYNEK W SAĄOLOCIE 
LU 

„P AN a |  Wzruszający dramat na tle walki rządu z przemytnikami. W rolach gł. Tom Mix i inni. 

WIELKA 42 achwycające momenty. Nad program: „Na świeżem powletrzu'* arcywesoła komedja na tle ustawy o ochronie 
lokatorów. Początek o godz. 1-ej. Ceny od 30 gr. 

KINO Dziś! Dawno niewidziana płomienna gwiazda (ada DOLORES DEL RIO 
Mickiewicza 9.   

W wielkim dramacie 
rozpętanych namętności DZEKA ŃIŁOŚĆ 
  

DOKTOR 
Hawryłkiewi- 

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

W. Zdr. Nr. 77. 

Dr. 
Łukiewicz 

choroby skórne i we- 
neryczne 

ul. Mickiewicza 44, 

Artylerji Konnej w 

nia 32 r. 

mierska 6) w 
maja rb. godz. 9-ta 

  

targu. 

do 12-ej,   

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT 

Kwatermistrzostwo 3-go Dywizjonu 

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 

Oferty zalakowane należy wnosić 
do kwat. 3-go D. A. K. oficer płatnik 
(adres: 3-ci D.A.K. Wilno ul. 

terminie do dnia 30 

o godz. 10 odbędzie się komisyjne о- 
twarcie ofert i przeprowadzenie prze- 

Wszelkich informacyj udziela 
cer płatnik 3-go D.A.K. od godz. 

Kwatermistrz 3-go D.A.K. 

drodze nieograni- 

Wiłko- 

w którym to dniu 

ofi- 
9-ej 

Bursa kapitan.     

m. 20. 

  

DOKTÓR 
ZELOOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
ed 12—21 od 4—6 
ul. Mickiewicze 24. 

tel. 277. 

Dr. 
K. Sokołowski 
Chor. skórne I we- 

neryczne. 
ul. Wileńska 30, m. 14. 
Przyjm. od g. 9—12 T. 

5—7w. 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we: 
nsryczne i moczopłcio: 
me. Wileńska 8 04 
8 — 114 — 8. Tel. 
567. 

©DE 

  

i składach 

    

        
    

         

     

Spółka z 

Istnieje 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe Hg gang 
Mickiewicza 4,J-ST 

tel. 10-90. | 

0d 9—121478 _ Letnisko- 
Pensjonat 

Sucha, ładna miejsco- 
4 wość—las, rzeka. Od 

- 2 stacji Gudogaj 7 klm. 
AKUSZERKA — Росг1а Ostrowiec-Wi- 

„Witki“ 
J. Dzakońska. 

Letnisko 
w ładnej okolicy tanio 
z całodziennem utrzy- 
maniem do wynajęcia 
Dowiedzieć się Lwow- 

ją ska 13-b, m. 5. 

    

ŚMIAŁOWSKA leński, maj. 
oraz Gabinet Kosmety- 
ah usuwa zmarszcz- 

piegi, wągry, łepież, 
brodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów, 
Mickiewicza 46. 

  

  

  

blisko Wilna, las, rzeka, 
GABINET sucha, śliczna  miej- 

  

RACJONALNĘ )scowość. Jagiellońska 
KOSMETYKI 9—13. . 

WILNO, MICKIEWI- 
CZA 21 m. 4. 

U d kobiecą 

U kz dosko= 

dej skazy i braki. Masaż Do wynajęcia 
twarzy i ciała (panie, 3-4 pokoje i kuchnia 
Sztnczne opalanie cery) z wszelkiemi nowocze- 

łupież. Najnowsze zdo- ną na miejscu telefon 
bycze kosmetyki racjo- Informacje na miejscu. 

nalnej, Ul. Gdańska 1, m. 8. 

LĘCZNICZĘJ 

konserwnu- [LOKALE 

nali, odświeża, sowa 

Wypadanie włosów Snemi wygodami, wan- 

Rn: od Ę 10—8, 

APS POSADY 

  

irąk czer- 3 

Иоза wonošč, Poszukuję 

zmarszczki, wągry, bro- 
dawki i kurzajki usuwa Francuzki 
Gabinet „ „na lato dodzieci, może 

i być polka, znająca d metyki ją о- 
a Cedi6 brze język francuski, 
J. Hryniewiczówej. wą, 

ul. WIELKĄ X 18 m. =—————— 

Przyj. w g. 10-1i 4.7 OSODA umiejąca do- 
brze szyć i haltowač, 

A: NE oraz Goa wszelką 
Kompletny kaje lomową, poszu- 

posady do dzieci 
warsztat Inb jako koda na 

stolarsko-tokarski lato na wyjazd. Świa. 
wraz z wszystkiemi dectwa 1 referencje po- 
przyrządami, tanio do siada, 
sprzedania. Wiadomość Mickiewicza 42 m. 11 
w Adm. „Słowa* pod tel. 7-94 

Ochmistrzyni 
Sprzedaje się zawodowa zna Się na 

PLAC AEC dzies. py kuchni i mleczarstwie, 
nl. Kalwaryjskiej. 162.skromnych wymagań, 
Dowiedzieć się: Wileń- posiada chlubne Świa- 

ska 15, m. 3. dectwa. Łokieć 3—1. 

  

    

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i 5-ka 
Wilno, ul Tatarska 20, dom własny, 

Jadalnie, sypialnie, salon; abine 
łóżka niklowane i „nalaiskie,. WeGóR 
sy, stoły, szaty, binrka, krzesła dębo- 
ме 1 & p. Dogodne warunki i na raty. 

Letnisko 7x 

Zgłosz. do adm. Sło- | 
а. 

Dewiedzieć się ; 

radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 
znak ochronny Sfinks 

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

Jerozolimskie 59, 

aptecznych. 

  

   
ogr. odp. 

od 1843. 

  

Paryżanka 
Poszukuje  demi-place 
na wyjazd do Druskie- 
nik lub do innego uz- 
drowiska; przygotowu- 
je w zakresie kursu 
gimnazjalnego  (prati- 
que thćorie), Dowie- 
dzieć się ul. Św. Ja- 
kóbska 6, m. 5, od g. 
12—14 

w średnim wieku z po- 
poprawnym językiem 
polskim posiada šwia- 
dectwa, szuka zajęcia 
do dzieci lub do towa- 
rzystwa na wyjazd 
zgłoszenia do Admini- 
stracji „Słowa* dla 

  

Polecam 
uczciwą staruszkę słu- 
żącą umiejącą gotować 

do malej rodziny 
lub na kucharkę odpo- 
wiedzialnie pilnuje la- 
tem mieszkania. Inży- 
nier Adolph, Dobra 1, 
m. 2. 

RÓŻNE 
Wszelkie sole, ekstrak- 
ty sosnowe i zioła do 

  

wani iako- kurs: 
па Ор вК pondencyjne im. prole- ści są do nabycia w 

Składzie  Aptecznym, 
Perfumeryjnym 1 Ko- 
smetycznym prow. Far- 

macji 

Wilno, Ś-to Jańska 11, I 
Tel. 

  

Folwark 
pod miastem przy 
samej szosie, ob- 
szaru 40 ha z za- 
budowaniem sprze- 
damy przy gotówce 

3.500 dolarów 
Dom H.-K. .Za- 
chęta* Mickiewl- 
cza 1, tel. 9-05. 

Zgubioną 
książeczkę wojskową 
wydaną przez P. K. U. 
Wilno—miasto na imię 
Józeta Małachowskiego 
rocznik 1904 zamieszk. 
w Paratjanowie, unie- 
waźnia się. 

  

    

     

    
   

р оНЧ 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ „JAKOŚCI 

K DĄBROWSKA || 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

7 Baon KOP w Pedświlu ogłasza publiczny przetarg oier- 
tuwy na dostawę słupów tełegraficzn.ch w iłości 2770 sztuk, 

Jferty ostemplowane, zaopatrzone w piec: lakowa mu- 

„Podświłe", godz. 10 rano, w którym to @м 1Czpocznie sie 
"zprawa ofertowa i nastąpi komisyjce otwarcie ofert. Oferty 
złożume po upływie tego terminu nie będa uwzględniane. W 

-osiępujących miejscawości: 
. Podświle —. 580 sz, 

Plisa — 230 sztuk 

„ Ziabki — 200 szt. 
Czerniewicze —- 180 sztuk | 
Bioszn'ki — 40 szt. 

1 

| 

3 PIANINA,FORTEPIANY 

SPRZEDAŽ WVNAJĘCIE | 

szą wpiynąć do dnia 5. 6. 31 r. do Kwatermistrzostwa baonu 

ofertach należy podać cenę jednego słupa wraz 7 dostawą dy 

Gwozdowo — 80 szt: k 

. Łozv -- 100 szt. 

P
A
D
Y
A
 
W
O
M
 

Nowy Pohost — 160 stz. 
9. Stary Pohost — 100 szt. 

  

10. Dzikiewo — 100 sztuk 
il. Łuzki — 70 szt. 
12. Mj. Samniki — 40 szt. 
13. .Cwieciro — 165 szt. 
14. Kopciowo — 70 szt. 
15. Polanka — 56 sztuk ) 

16. Małaszki — 25 szt. | 
17. Mikołajewo — 60 szt. 
18. Powianuszka — 50 szt. 
19, Ciklino — 6 Oszt. 
20 "iregorowicze — 60 szt. 
21. Dziwnixi — 150 szt. 
22. Prozoroki — 200 szt. 

schnięte, oczyszczone, sówne, długość najmniej 8 mtr. Srečaica 
wierchołka nie mnieisza od 16 cm. 

Jsrateczny termin dostawy na oznaczone miejsce 1. VII 
1931 coku. 

W ariu 1 213 VU 31 r. odbędzie się protokularny odbió: | 
<lup'w. Wysokość wadjum ustala się na 5 proc. wartości ofer | 
tcwej dostawy ' 
„Tak wadjum iako tcž kaucję składać w kasie baonu „Pod- | 
šwile“. Codziennis od godz. 9 — 11 można zasięgać u oficer 
łączności baonu „Podświle* dodatkowych infornx cyj. 

Do niniejszego przetargu obowiązują następujące druki i 
przepisy: 

1) zestawienie rachunków ogólnych i specjalrych obawią- 
zującyca przy dostawach wojskowych. + 

2) Urzędowy wzór oferty, której użycie jest obowiązujące. 
7 Baon „Podświle* zastrzega szbie w zupełności prawo 

oseny i wyboru przedłożonej oferty. 
Kwatermistrz Baonu 

DUDA— kapitan, 

0©©0060000060000660: 

BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMi 

„ADĄNISTRATOR | 
Wilno, ul. Ostrobramska Nr. 5. 

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

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 
1) Administracja nieruchomościami na dogodnych warunkach 
2) Porady i informacje w sprawach związanych z zarządem 
domów. 3) Prowadzenie meldunków. 4) Przepisywanie ksiąg 
meldunkowych. 5) Informacje z zakresu Ustawy o ochronie 
lokatorów. 6) Sprawy podatkowe i karno - administracyjne. 

Iaformacje bezpłatne. 

CJ J 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

1cwiru Vl-go Władysław Cichoń, zamiesz- 
kały w Wilnie przy ulicy Góra Bouifaiowa 
Nr. 19 m. 1 na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
chwieszcza, iż w dniu 8-go czerwca 1931 | 
roku od godziny 10-ej rano w Wilnie przy | 

| 
| 
1 

& 1 

Warunki techniczne: słupy sosnowe cięcia ziniowego, prze- | 

| 

  

  

   
   
   
    

  

  

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć 

Machowo - kores- 

sora Sekutowicza, War- 
szawa Žurawia, 42. Kur- 
sy iR listownie: 
buhalterji/rachnnkowo- 
ści kupieckiej, kore- 

spondencji handlowej, 
stenogralji, nauki han- 

„ prawa, kaligraiji, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwWa, — an> 

ul. Kwiatowej Nr. 7 odbędzie się Sprzedaż 
z licytacji publicznej ruchomości, nałeżącef 
do dłużniczki Heni Morgensztern, składającej | 

się z urządzenia mieszkaniowego i gramo- 

fonu, oszacowanej cla licytacji na 7 | 
złotych na zaspokojenie pretensji о 

Ё“":'!:'%?е’ io IJbezpieczeń ód wypadków, 
go, ego, piso- _ Mienie powyższt może być  sprzedan: 

wni, gramatyki polskiej poniżej oszacowania w myśl art. 1070 U.P.C. 
ekonomii. Po u- Komornik sądowy | 

kofczeniu egzaminu, (7) Wł. Cichoń 
Żądajcie prospektów. 19230 

MM MMM 

|pa00000900052 
| 

TYLKO u GŁOWIŃSKIEGO | 
dostać można płótna Iniane surowe de | 

| ) 

) 

| 

    

ORM       

  

    
  

robót ręcznych we wszystkich szero- 
kościach, oraz wielki wybór satyn je- I 
dnobarwnych, kołder watowych, PO- 

| NO VUBOI S . krowców, prześcieradeł i t. p. 

Naja UWAGA — WILENSKA 27 

SANT KYTTYJJJIJJJIJJJ EK) 

  

  

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


