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Teraz dopiero, po narzuceniu jako 

tako tła z życia rosyjskiego, moge się 

pokusić o to, aby czytelnik zrozumiał 

moją odpowiedź na drugie pytanie, 

które wyjeżdżając do Bolszewji sobie 

zadałem. 

Jak sobie 

brzmiało ono: 

Czy w wałce pomiędzy rosyjsko 

bolszewickim  centralizmem a siłami 

decentralistyczno - nacjonalistycznemi 

zwycięży pierwszy, czy też drugie. 
Powtarzam to pytanie tak, jak je 

sobie sformułowałem przed wyjazdem 

do Rosji. . 
Pytanie to jest z gruntu postawione 

fałszywie. 

Przedewszystkiem niema w Bolsze- 

wji rosyjskiego bolszewickiego centra- 

lizmu, a jest tylko bolszewicki centra: 

lizm. Wyrazy: „poskrobcie bolszewika, 

przypomni, czytelnik 

z odniesieniem do domu lub z 
grzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. 
Ar. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, | 

  

Konto czekowe P.K,O 

kiem przyszłego roku szkolnego :931 wie jest prawie tak trudno, jak litewski pretensyj narodowościowych, jak się 

io nam powszechnie zdaje, lecz odru- 

chów zniecierpliwienia ludności rosyj- 

skiej, której na Kubaniu każą mówić 

po ukraińsku, w Kazaniu po tatarsku, 

w Mińsku litewskim, Orszy, Mohilewie, 

Witebsku, Połocku — po białorusku. 

Wyjeżdżałem do Bolszewji z goto- 

wą teorją, dla której chciałem znaleźć 

tylko na miejscu potwierdzenie i argus 

menty. Byłem pewny, że tak jak dla 

ich 

walki z caratem, —socjalizm był tylko 

— 32 uniwersytet w Kazaniu będzie 

statarszczony. Większość szkół jest 

statarszczona, w tym roku będzie ich 

jeszcze więcej. Jechałem z takim nau- 

czycielem jednej ze szkół. Był zrczpa- 

czony! Miał się uczyć po  tatarsku, 

choć dotychczas nie umiał ani słowa, 

od lat 20 mieszkając w Kazaniu. 

Trzeba też wiedzieć, že wszysikie 

narody począwszy od Tatarów 0t:zy- 

mały nowe aliabety. Tatarzy i inne na- 

rody miały swoje alfabety, lecz więk- 

szość narodzików, z których niektóre 

liczą po kilkanaście tysięcy— alfahe- 

tów nie miały. Te wszystkie dla nich 

skonstruowane aliabety, są to alfabe- 

ty łacińskie! 

Z tego powodu zadałem jednemu 

bołszewikowi, figurze odpowiedzialnej 

  

  

    

  
        

  

Gazeta wydawana w Kazani w języku tatarskim araDeiem iacińskim t. jena- 
litem'* który istnieje w Tartrepublice obok likwidowanego alfabetu Słientatzcskieza. 

znajdziecie rosyjskiego szowinistę** — 

dziś już rzeczywistości nie odpowia- 
dają. 

To drugie, walka toczy się nie mię- 
dzy bolszewickim centralizmem, a si- 

łami miejscowemi, nacjonalistycznemi, 

lecz w 90%.Moskwa narzuca prowin- 
cjom odrębny język, co się spotyka ze 

sprzeciwem miejscowego  spoleczen- 

stwa. Daleko większe jest napięcie 

miejscowych społeczeństw (w Kijo- 

wie, ' Charkowie, Mińsku Lit. etc.) 

przeciw przymusowej ukrainizacji i 
białorutenizacji, niż drobniutkie, sła- 

biutkie objawy ruchów nacjonalistycz- 
nych w tych prowincjach, które nigdzie 

nie nabierają charakteru masowego. 
Po trzecie, mniej więcej mają rację 

«bolszewicy twierdząc, że. prześladują 
nie nacjonalistów ukraińskich, czy bia- 
łoruskich (tych ostatnich szukać trze- 

ba przez mikroskop), lecz prześladu- 
ją kontrrewolucję. Oczywiście rację 
mają pod pewnemi zastrzeżeniami. W 

Bolszewjj uczucie narodowe wogóle 
„jest wzbronione, każde więc posiada- 

nie, czy ujawnianie uczucia narodowę- 

go jest już z punktu działaniem anty- 
bolszewickiem. Więc bolszewicy tał- 

szują prawdę, gdy mówią, że nie prze- 

'" śladują nacjonalizmów, lecz mają ra- 

cję gdy twierdzą, że  nacjona- 
lizm ukraiński prześladuje się 

jako objaw kontrrewolucji. W każdym 
jednak razie najwięcej, najostrzej prze- 
śladuje się, gnębi i katuje właśnie pa- 
trjotyzm rosyjski, patrjotyzm wielkoro 

syjski. \ 

Każde uczucie narodowe jest prze- 
Śladowane, każdy patrjotyzm gnębiony, 
lecz żaden język. Każdy powinien do- 
SiXĆ szkołę w swoim języku rodzinnym, 
za wyjątkiem Rosjan. Jeśli mieszkam w 

Kijowie i jestem Ukraińcem, Polakiem 
lub Niemcem, to dla dziecka otrzymam 
Szkołę w języku rodzinnyri. Jeśli je- 

Stem Rosjaninem, to wywierana jest 

Na mnie duża presja, abym dziecke od- 
, dał do szkoły ukraińskiej. 

To samo się dzieje w każdej naro- 
dowej republice, nietylko zwięzkowci, 

ćcz autonomicznej, lecz nawet 'v auto 
Nomicznym okręgu (obłasti). Z począt-   

  

T aki Area mainė 
Galva pzy ża: a   

w sprawach narodowościowych, takie 

pytanie: 

— Bolszewicy przecież nie popie- 

rają uczucia odrębności narodowej, 

przeciwnie raczej je zwalczają w myśl 
haseł międzynarodowych.  Dawanie 

nauki dziecku w jego języku wynika 
nie z uznania potrzeby kultywowania 

odrębności narodowej, lecz z chęci u- 

łatwienia człowiekowi ciemnemu pobie 

rania nauki wogóle, jak to lapidarnie 

powiedział Lenin: „każdemu jest łat- 

wiej czytać w języku własnym, niż cu- 
dzym*. Wobec tego nie rozumiem dla- 
czegoście Panowie wprowadzili właś- 
nie łaciński alfabet? Przecież ten czło- 

wiek ze stepów Azji, czy z dalekiej 

północy jest obywatelem sowieckim. 
Centrum sowietów mieści się w Mo- 

skwie. Należy przypuszczać, że zet- 

knie się on w dalszem swojem życiu 

z językiem rosyjskiem, czyli będzie 

musiał się uczyć alfabetu rosyjskiego, 
czyli że będzie musiał się uczyć dwóch 
aliabetów zamiast jednego. Przecież 
będzie go to obciążać, utrudniać mu 

naukę. Dlaczego więc Panowie wpro- 

wadzając, wymyślając dla 'tych ludów 
aliabety, nie dali im alfabetu *rosyj- 
skiego? Е 

Na to wszystko uslyszalem: 

— Odpowiem na to pytanie. rów- 
nież pytaniem: czy sądzi Pan, że my 
długo będziemy używali naszego 

aliabetu rosyjskiego. _ Musiał Pan 

słyszeć, że mówiono już u nas o 

latynizacji alfabetu rosyjskiego i nie- 

wątpliwie to w pewnym czasie na- 

stąpi. ' 

Kijow jest miastem szczerze rosyj- 

skiem. Chodziłem tam dwa dni pa uli- 
cach, przysłuchiwałem się, nie słysza- 

łem ani razu mowy ukraińskiej. Byłem 
w dwóch teatrach ukraińskich. Nikomu 

nie przyszło do głowy zwrócić się do 
mnie inaczej jak po rosyjsku. Nato- 

miast z łatwością zebrano dla mnie 

kilku literatów ukraińskich. Mam wra- 
żenie, że z Ukraińcami w Kijowie jest 
tak jak z Litwinami w Wilnie — jeśli 

kto bardzo chce, może ich zawsze kil- 

ku w jednym pokoju zebrać, ale usły- 

szeć język ukraiński na ulicy w Kijo- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

  

w Wilnie! 

Natomiast wszystkie urzędy,  fun- 

kejonują po ukraińsku, objaśnienia w 

muzeach i b. cerkwiach dawane są 

przez agitatorów przeważnie po ukra- 

msku, wreszcie szyldy są po ukraińsku. 

Stoi kiosk z gazetami rosyjskiemi, kil-. 

ka gazet ukrańskich leży na boku. 

Szyld nad kioskiem wyłącznie po u- 

kraińsku. 
Znacznie częściej słychać na ulicy w 

Kijowie język polski, niż ukraiński. 

Istnieje tam zresztą instytut pelskiej 

kultury, czyli coś w rodzaju Atademj; 

polskiej, polskie pedagogiczne techni- 
kum, dwie kolosalne szkoły polskie, pol 

ski wydział na fakultecie medvcznym, 

polski wydział przy instytucie drama- 

tycznym. Mapy narodowościowe i0Z- 

wieszone w muzeach etnograficznych 

gęsto, są zamazane kolorem, wskazu- 

jącym na zcałkowaną ludność polską, 

zamieszkującą spore obszary wsi ukra- 

ińskiej. W Kijowie teatr potski posiada 

trupę z 70 aktorów į salę teat.alna 

wiekszą aniżeli reprezentacyiny "satr 

ukraiński. A jakiż cudny jest ter Kijów 

-— jedno z najpiękniejszych miast na 

świecie. Wtedy kiedy byłem -— Dniepr 

rozlał szeroko! Przepiękny widok na 

miasto, na tego „królewicza w płasz- 

czu ze złota-zieleni* otwierał si? Z pa- 

górków, na których stoi natchniony 

   

_ święty Włodzimierz, któremu parszywi 

bolszewicy wetknęli radjowy: głosrik 

pod pachę. Cały Kijów oddychał po- 

wietrzem Dniepru i pachną:  czereni- 

chą. Wszystko było przepojone zapa- 

chem czeremchy. Wdychałem czerem- 

chę i... przestawałem zupełnie rozu- 

"mieć prof Strońskiego. 

Przeciwko przymusowej ukrainiza- 

cji ludności rosyjskiej, zamieszkałej na 

terytorjum Ukrainy, podnoszą sie gło- 

sy protestu wśród samych  bolszewi- 

ków Są „towarzysze*, - którzy twier- 

dzą: „Bardzo pięknie, włościanin, jest 

tu ukraiński, lecz przecie poza włoś- 

cianinem jest tu proletarjat, proletariat 
rosyjski, któremu jest trudno przyswa- 

jać sobie język, którym nigdy nie mó- 

wił. Uwzględnijcie słuszne potrzeby 

włościanina, lecz również w dosta- 

tecznej mierze potrzeby rosyjskiego 

proletarjatu w szkole, w urzędach, nie 

forsujcie ukrainizacji tam, gdzie ona 
nie ma podstaw, gdzie niema ludności 
ukraińskiej *. 

Tak przemawiają przedstawiciele 

„lewego odchylenia'* —tak przemawia 

ja żydzi Trockiści! Żydzi są obrońcami 

języka rosyjskiego na terenach warjac- 
kich polityk narodowościowych Zwią- 

zku! 

    

Tygodnik hu: ystyczn - 

сш‹жм?‘км i kułaków 

Tego rodzaju przemówienia i rozu- 
owania zwalcza się jako przemówie- 

nia Trockistów. Wogóle na całym te- 
renie Związku, w „profsojuzach* (zwą 
zkach zawodowych) i wszędzie najwię 
cej intensywności okazują bolszewic- 
kie koła kierownicze w zwalczaniu by- 
najmniej nie jakichś niezaspokojonych 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwinskiego: 

MIENIAKONIE 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „, 

— Bufet Kolejowy. 

DUKSZTY — bBuiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Snarzyūski. 

(WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

KLECK — Sklep „Padność”. 
LHA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

do miejsca. Terminy 

Piłsudskiego, Sławka, w czasach 

młotem, tylko instrumentem dla wy 

walczenia niepodległości polskiej, tak 

użyty 

przez siły nacjonalistyczne dla rozsa- 

dzenia Rosji. Pamiętam jak wyjeżdża- 

jąc do Rosji, jeszcze na stopniach wago 

nu, twierdziłem, że klucz strategiczny 

dla przyszłości Rosji to Ukraina, jeśli 

samodzielność — Rosja 

antybolszewizm będzie dziś 

uzyska ona 

pęknie, jeśli uda się bolszewikom utrzy 

mać ją w ryzie, z łatwością dadzą oni 

sobie radę z innemi narodowościami. 

Temu całemu rozumowaniu nic nielo- 

gicznego nie można było zarzucić, a 

jakież one było błędne, jakie fałszywe, 

jakie sprzeczne z rzeczywistością. Nie 

antybolszewizm jest instrumentem dla 

ruchów narodowościowych, lecz ruchy 

narodowościowe pasożytniczują na an- 

tybolszewiźmie. Chodzi o to, że więk- 

szość społeczeństwa w imperjum nie 

chce bolszewików -— czego 

chce, nie wie samo. Napięcie negatyw 

ne w najmniejszej mierze nie odpo- 

wiada jakimkolwiek ujęciom konstruk 

tywnym. Ruch nacjonalistyczny ukra- 

iński znajduje odzew, poniewaz jest 

antybolszewicki. Znajduje więc sym- 

patje proces Jetremowa i towarzyszy, 

Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. | 

jednak 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

—. Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM —- Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 18 

STOŁPCE -- Księgarnia T-wa „kłuch*. 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — mi. Mickiewicza 24, F. Juczewska 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

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

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelary в 

druku mogą być przez Administrację zmieniane 

OSZMIANA 

Odpowiadam na drugie pytanie 
którym się zresztą prawdopodobnie 

fałszywie zarzuca knowanit z niemiec 

kim konsulatem, i którym nanewno lai- 

szywie zarzuca kontakty z Polska i któ 

rzy się do tych win niepopinionych w 

swoich uroczystych  skruchach przy- 

znają. Ale to nie znaczy, że każdy po- 

ważny antybolszewicki uch w ogól- 

no rosyjskiej skali, a wiec centralisty- 

czny, a więc imperjalny nit znajuzie w 

Kijowie, Charkowie, Odesie, Minsku. 

to razy więcej odzewu i syntpatyj, 

wzbudzi dziesięć i sto razy więcej na- 

dziei. 
Pozostaje jeszcze tylko jedno py- 

tanie, skąd się wziął taki naród, jak 

wielkorosyjski, który niewątpliwie pa- 

nując na całym obszarze Kūperjum ja- 

ko siła dominująca, nie z tytułu *rady- 

cji i nietylko jako sukcesor 

cięstw Carów i Carowych, lecz Jako 

rzeczywista dominująca siła — wytęża 

swe siły, aby własne panowanie — о- 

kroić, aby obszar panowania samego 
ięzyka sztucznie zwężyć, aby iunym 

narodom i narodzikom na pewnych te- 

renach przewagę zapewnić? 

Można sobie tłómaczyć dwojako 'to 
zjawisko mistycznie, lub realistycznie. 

Mistycznie można sobie powiedziec, 

że jest to jednak jedna z form imper- 

jalizmu tego narodu wielkorosyjskiego. 

Protegując nacjonalizmy, a odbierając 

im treść tego, co się w każdym poczu- 

ciu .narodowem mieści — łączy te 

wszystkie narody i ńarodziki w jeden 
solidarny pierścień naokoło Moskwy i 

dla zapewnienia Moskwie  pierwszo- 
rzędnej roli globalnej. 

Zbyt to jednak mistyczne, zbyt skom 

plikowane. Realistyczne  tłómaczenie 

będzie inne. Patrjotyzm jest to idea, 

  

Kryzys rzątowy zakończony w ciągu jednego dnia 
MIN. PRYSTOR TWORZY RZĄD. Aleksander Prystor — Premjer, Bronistaw 

Pieracki — Wice-premjer 
WARSZAWA. 27. 5. (tel. wł. „Słowa'*) — Przesilenie rządowe w 

związku z ustąpieniem gabinetu premjera pułk. Sławka zakończone zostało 

w ciągu jednego dnia wczorajszego. Zgodnie z przypuszczeniami misję two- 

rzenia gabinetu otrzymał dotychczasowy minister Przemysłu i Handlu pułkow 

nik Prystor. Minister Prystor udał się natychmiast do Ministerstwa przemysłu 

i handlu gdzie odbył szereg kilkugodzinnych narad z członkami ustępującego 

gabinetu. Oprócz członków poprzedniego rządu przyjął pułkownik Aleksan- 

der Prystor generała dr. Ferdynanda Zarzyckiego, zastępcę szefa administra- 

WARSZAWA. (Pat) — Pan Prezy 
dent Rzeczypospolitej powierzył mis- 

sję tworzenia gabinetu p. ministrowi 

przemysłu i handlu Aleksandrowi Pry- 

storowi. Pan minister Prystor misję 

tworzenia rządu przyjął. 
BUZGARUASZOM FAFFÓGNOTZO ORC OE RARA 

UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI РО!- 
SKIEJ W WYBORACH DO 
RADY MIEJSKIEJ W KOWNIE 

W związku z utworzeniem bloku 
wyborczego pomiędzy mniejszością 
polską, niemiecką i rosyjską przy wy- 
borach do Rady Miejskiej w Kownie, 
oświadczył b. radny z frakcji polskiej 
p. Janczewski co następuje: 

Wystawienie wspólnej listy -przez 
3 mniejszości, podyktowane zostało 
względami natury praktycznej, a prze- 
dewszystkiem fakt, że nowa ustawa o 
samorządach redukuje liczbę radnych 
z 72 na 24. W związku z tem nie 
wszystkie gr'.py mniejszościowe mo- 
głyby liczyć na. zapewnienie sobie 
miejsc w przyszłej Radzie Miejskiej o 
własnych siłach. W ostatniej Radzie 
Miejskiej na ogólną liczbę 72 rad- 
nych listy polskiej miały 16 radnych, 
t. j. przeszło 22 proc. 

Na ostatnich wyborach w 1924 r. 

wystawili Polacy w Kownie 2 listy. 

Jedna z nich robotnicza zdobyła 10 

mandatów, druga zaś, którą możnąby 

nazwać „centrową* zdobyła 6 man- 

datów. 

NOWY POSEŁ RUMUŃSKI 
WARSZAWA. (Pat) — W dniu 27 bm. 

nowoakredytowany poseł rumuński w War 

szawie p. Bilcziurascu złożył o godzinie 13 

wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 

NOWY ATTACHE WOJSKOWY 
ESTONJI W POLSCE 

TALLIN, (Pat) — Dotychczasowy ta 

tache wojskowy Estonji w Moskwie ppłk. 
Raud odwołany zóstał ze swego stanowiska 
do i mianowany na analogiczne stanowisko 

do Polski. Ppłk. Raud przybędzie do War 

szawy w początku czerwca, 

cji armji. 

NARADA U MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
WARSZAWA. 27. 5. (tel wł. ‚ 

udał się nowomianowany premier 
dę z Marszałkiem Piłsudskim. Do uczestnictwa w tej naradzie zaproszony z0- 

stał również wice - marszałek Sejmu p. Jan Piłsudski. Podczas obrad Mar- 

szałek Piłsudski i minister Prystor zaproponowali p. Janowi Piłsudskiemu 0b- 

jęcie teki ministra skarbu ponieważ dotychczasowy minister p. Matuszewski 

stanowczo postanowił zajmowane przez niego od kwietnia 1929 roku sta- 

nowisko opuścić. Marszałek Jan Piłsudski propozycję przyjął. 

Generał Zarzycki min. Przemysłu i Handlu 
WARSZAWA. 27. 5. (tel. wł, „Slowa“) — Pułkownik Prystor zaproponował ge 

nerałowi Zarzyokiemu objęcie teki ministra Przemysłu i Handlu. Generał Zarzycki pro- 
pozycję tą przyjął. Następnie około godziny 2-giej po południu udał się minister Prystor 
do Prezydum Rady Ministrów i odbył tam godzinną konierencję z premierem Sławkiem. 
jak również kilkoma członkami ustępującego 

PEŁNA LISTA GABINETU 
O godzinie 7-ej wieczorem udał się premier Prystor na Zamek, gdzie 

gr. W numerach świątecznych т i o ‹ 
czne © 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

dowolnie. Za dostarczenie numeru dcwodowego 20 gr. 

zwy- * 

   

    

    

    

     

   

  

   

    

    

   

     
   

      

    

   
   

   
   
    

  

   

  

    

    
   

   
    

   

        
    

    
   

  

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

która przeciwstawia się bolszewizmo- 

wi. Patrjotyzm jest to nietylko idea— 

to siła. Nie pójdę do tłómaczenia tych 

dziwacznych zjawisk w Rosji przez 

powoływanie się na to, że dykta- 

torem Rosji jest Gruzin i że ma- 

my tak wielu obcoplemieńców i 

żydów na czele  rządców tego 

nieszczęsnego narodu. Unikam  tłó- 

maczeń, które zbyt wielu osobom wy- 

dadzą się przekonywujące i trafne. 

Wolę tłómaczyć sobie, że uważając 

patrjotyzm, jako siłę - ideę najbar- 

dziej sobie wrogą — bolszewicy naj- 

więcej muszą się obawiać patrjotyzmu 

wielkorosyjskiego, jako że naród wielko | 

rosyjski jest nietylko najliczniejszy, 
lecz i najzdolniejszy, najbardziej uta- 

lentowany, jakościowo najsilniejszy. 

_ To, co kiedyś głosili „smienowie- 

chowcy“, že przecież Bolszewja Bol- 

szewją, ałe jest Rosja w tej Bolszewji 

i pracując dla Bołszewji, pracuje się 

temsamem dla Rosji — to hasło nieg- 

dyś przez komunistów tolerowane i 

nawet mile widziane — teraz to hasła 

uważane jest jako najwięcej godne 

zwalczania, jako wróg bezpośredni, | 

najbezpośredniejszy. Obok religji i ku- 

łaków dziś likwiduje się w Bolszewji 

patrjotyzm rosyjski i w tej akcji nie 

przebiera się w. środkach. Napewno 

jednak nie stoimy na ostatnim etapie 

tej walki. 

Uzupełnieniem rozważań powyż 

wypowiedzianych będzie to, co*f 

szę o Azji w Bolszewji. Rozumiem do 

skonale, że w tem, co powiedziałem, | 

rozmijam się radykalnie z przekona: 4 
niami, które są nam miłe i które, ja 

każda banalność mają ułatwioną › 

bronę swego stanu posiadania. Cat. gł 

— 0 godzinie 6-tej wieczorem 
r a gi 

przedstawił Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej pełną listę gabinetu. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
w składzie następującym: 

Prezes Rady Ministrów — pos. Aleksander Prystor, 
Minister — Bronisław Pieracki, 
Minister Spraw Wewnętrznych — pos. Felicjan Sławoj-Składkowski. 
Minister Spraw Zagranicznych — sen. August Zaleski, ; 
Minister Spraw Wojskowych — Pierwszy Marszałek Polski Jozef 

Piłsudski, 
Minister Skarbu — pos. Jan Piłsudski, 
Minister Sprawiedliwości — Czesław Michałowski, 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego — pos. 

Sławomir Czerwiński, 

dr. 

Minister Rolnictwa — sen. dr. Leon Janta - Połczyński, 
Minister Przemysłu i Handłu — gen. brygady dr. Ferdynand Zarzycki, 
Minister Komunikacji — pos. inż. Alfons Kiihn, 
Minister Robót Publicznych — gen. dywizji Mieczysław Norwid - 

Neugebauer, 
Minister Pracy i Opieki Społecznej 
Minister Retorm Rolnych — pos. 

listę zaakceptował i mianował rząd 

| 
| 

— dr. Stefan Hubicki, 
prof. dr. Leon Kozłowski, 

Minister Poczt i Telegrafów — pos. inż. Ignacy Boerner.



    

ECHA KRAJOW 
MIADZIOL 

Pogrzeb š. p. por, T. Chatlasa 

W dńiu II-V r. b. obleciała piorunująca 

weść o zgonie porucznika w rez, Ś. p. Та- 

deusza Chatlasa, w śmierci tego obywatela 

społeczeństwo miejscowe straciio goriiwago 

i wybitnego działacza na polu społecznem, 

a dobrego sąsiada ziemiaństwo. 

Wyprowadzenie zwłok z majątku Ostró- 

wek-Pociecha nastąpiła w dniu 12 b.m, kon- 

| dukt żałobny był poprzedzany przez Huiiec 

Szkolny, zwłoki na noc były ustawi”ne na 

pięknie przyrządzonym katafalku w koście- 

le paraijalnym w N. Miadziole. 
Rano w dniu 13-V na ten smutny obrzą 

dek przybyły oddziały związków  strzelec- 

kich: ustawiła się warta honorowa przy 

trumnie w kościele. Po wysłuchaniu Mszy 

"świętej i Egzekwji, przy udziale: gminnej 

starszyzny i szerokich warstw społeczeństwa 

| z okolic, kondukt żałobny wyruszył na miej- 

sce wiecznego spoczynku — na cmentarz 

pod Starym  Miadziołem. Kondukt żałobny 

prowadził ks. prob. Daniel Bujwis, za księ- 

dzem szły niewiasty, niosąc wieńce: od ro- 

dziny, od T-wa Łowieckiego, od Kasy 

_Oszczędnościowej i innych organizacyj, któ 

rych członkiem był ś. p. Tadeusz Chatlas, 

Za wieńcami postępowały oddziały Zw. 

Strzelców, obok wozu  żałobnego, pięknie 

“ udekorowanego zielenią szła warta honoro- 

wa Strzelców. 

- broni, zwłoki zostały oddane 

Na cmentarzu, po oddaniu ostatnich ho- 

uorów wojskowych przez sprezentawanie 

na wieczny 

spoczynek Ziemi Ojczystej. Trzeba nadmie- 

_ nić moment oddania ostatnich honorów woj- 

"skowych przy złożeniu do ziemi trumny: w 

„tym moniencie jawnie odbił się rzeczywi- 

sty smutek na wszystkich obecnych:. kiedy 

komendant Zw. Strzelców ob. Stanisław 

- Koczergo podał komendę „prezentuj broń" 

— — ten moment na długo pozostanie w sercu 

miejscowego ludu, ten moment wykazał, ja- 

ką wielką miłość żywi młody żołnierz, do 

"swych dowódców. : 

BIALA WAKA 
„Święto druchen*. Niejednokrotnie już 

mieliśmy możność umieszczania: krótszych, 

sub dłuższych wzmianek o życiu i pracach 

S.M.P. w Białej Wace pod Wilnem. Ruchli- 
we to stowarzyszenie i dzielne  druchny, 

zgromadziło pod swym sztandarem. W nie- 
"dzielę, dn. 17 maja b. r. odbyła się tam wiel 

ka, doroczna uroczystość — „Święto Dru- 

chen“ — święto obchodzone w dniu tym 

we wszystkich Stowarzyszeniach żeńskich 
w całej Polsce, boć to maj — miesiąc Maryi, 
Królowej: Korony Polskiej, specjalnej Pa- 

tronki młodzieży żeńskiej, skupionej w sze- 
regach SMP. Oddawna już trwały przygoto- 
wania do tej wielkiej uroczystości, a dnia 

tego ruch specjalnie się uwydatnił. „Dru- 

chenki nie' darowały ara wiązkowi w 
„Wilnie i tarały się ściągnąć na swoje 

święto Eko przedstawicielkę w osobie p. J. 
„Roszkowskiej. O godzinie 9-ej rano Druchn 
ze sztandarem, w mundurkach i odznaka 

organizacyjnych, w karnych szeregach udały 

W”się na nabożeństwo do kościoła parafjalnego 

* 

wzbudziła wśród parafjan — Msza 
PRZY. recytowana po polsku przez Druch- 

w Białej Wace, bo samo Stowarzyszenie 

mieści się w dużej o jakiś kilometr odległej 

wsi Wojdaty, Nabożeństwo w intencji roz- 

woju idei SMP. i jej dzielnych szerzycielek, 
odprawił miejscowy proboszcz ks. dr. Sewe- 

ryn Janowski i o dziwo! Rzecz w Białej 
*° «» zupełnie nowa, niewidziana i niesły- 
SSE Która ogromne zdziwienie i zaintere- 

Które będąc na Złocie.,w Wilnie, słysza 
ły recytację podczas nabożeństwa złotowe- 
go, doszły do wniosku, że taka wspólna 

" modlitwa wespół z kapłanem, sprawującym 
« Najświętszą Ofiarę, jest rzeczą dobrą i nie- 

długo czekając po kilku próbach, wcale do- 
brze, żgodnie i harmonijnie recytowały ca- 

jg Mszę św. Obyż przykład ten znalazł jak- 

- dwudziestu kilku druchen i serdeczne słowa, 

najwięcej naśladowców w naszych „SMP! 
"Wspólna Komunja św. sporej gromadki, bo 

wypowiedziane do nich przez ks, proboszcza 
° też duże zrobiły wrażenie i obudziły žyczli- 
- włość dla modych, a dzielnych pracowniczek. 

Popołudniu nastąpiła druga część uroczysto- 
‚ $1 — Akademja. Z powodu braku odpo- 
wiiedniego Ogniska, cała ta uroczystość od- 
była się w przybranej zielenią i barwami na- 
rodowemi stodole, gdzie zrobiono naprędce 
scenę, Na rozpoczęcie druchny zaśpiewały 

"hymn swój — „Pieśń hołdu Maryi śpiewa”, 
potem nastąpiło uroczyste przyjęcie do 
Stowarzyszenia nowej kandydatki — jednej 

- tylko, bo SMP, nie zagarnia masowo wszyst 

r 

kich — gromadzi elitę, a dostać się tam nie 
tak łatwo. + Е 

\)\/іеп‹'і]е :гоьі]оптаіепіе‘ na dość licznie 
zebranych gościach uroczyste przyrzeczenie, 
składane przez nową  druchnę. Nastąpiło 
„przemówienie przedstawicielki Związku, któ- 
ra wskazywała na dzisiejszą uroczystość, 
jako na Święto radości płynącej z głębokie- 

+ go ukochania wiełkiej idei, wprowadzania 
jej w czyn w oparciu o najwyższe prawdy, 
głoszone przez Kościół katolicki i dążenia 

"do przetworzenia CO życia zgorzkniałe- 
go tą. młodzieńczą radością. Krótkie ujęcie 
celów i zadań SMP, oraz prośba o otocze- 
lie opieką młodych bojowniczek, pracują- 
cych dotąd tylko pod kierunkiem ks. probo- 

“ szcza i patronki p. Ambrosówny, zakończy 

- miejscowej „orkiestry” — ot i wszystko. 

ło przemówienie. A dalej sztuczka scenicz- 
na p, t. „Perły Najświiętszej Panienki", kil- 
ka monologów, hymn narodowy, a w przer- 
wach urozmaicenia muzyczne — dziarskie 
pol ki, oberki, krakowiaki płynęły ze a 

о- 
ście rozeszli się dosyć późno zadowoleni z 
chwil tam spędzonych. A my życzymy po- 

- wodzenia dzielnym Druchnom. Obecny. 

i joDY 
— W obronie naszych skromnych spor- 

towców. W nr. 113 „Słowa” z dnia 19 maja 
b. r, w dziale „Echa Krajowe", zamieszczo 

"ny był artykuł z Jod p. t. „Nasz sport". Po- 
nieważ autor tegoż artykułu podał treść da- 
leką od prawdy, prosimy bardzo Pana Re- 
daktora o zamieszczenie naszego towa- 
nia. Myśl urządzenia zawodów nie wypły- 
nęla od. owego „człowieka opatrznościowe- 

| go* lecz od Samej młodzieży. Decyzję co do 

_ wchodziły: 1) bieg 100-metrowy, 

    

zawodów powziął Komitet Obchodu 3-g0 
Maja na zebraniu, które odbyło się dnia 25 
kwietnia r. b. Komitet oddał, kierownictwo 
tychże zawodów kilku swym członkom, Cho 
ciaż w roku ubiegłym młodzież ćwiczyła 
dyskiem, oszczepem, kulą, jednak — tre- 

„ning byt niewystarczający i konkurencje te 
z zawodów . usunęliśmy. W konkurencje 

„ 2) skok 
w dal, 3) skok w zwyż, 4) bieg na przełaj, 
Bieg naprzełaj był końcową konkurencją. 

Tutaj należy zaznaczyć, że „drągami $0- 
snowemi* nie posługujemy się na trenin- 
gach, lecz mamy oszczepy wyrobu  krajo- 
„wego, zupełnie przepisowe. Jako | 
rozdano: żetony, scyzoryki i t. d. Acz o ma- 
chorce nikomu się nie śniło. Co do styłów 

x 
  

w to o oszczepie, dysku, kuli, 
nie mówimy jako o nieaktualnych, natomiast 
w biegu, skokach, miała młodzież jakiś styl, 
bo w tym stylu skakali i biega!i na zeszło- 
rocznych zawodach powiatowych ii brali 
pierwsze, lub drugie nagrody. Obecnie za- 
wodnicy czują się doskonale, pracują obec- 
nie nad urządzeniem boiska sportowego i 
myślą w przyszłości urządzić zawody, lecz 
tym razem naprawdę z oszczepami i dyska- 
mi, Nie czujemy się na siłach narazie, aby 
zmierzyć się z prawdziwymi sportsmenami, 
przyjmujemy z wdzięcznością fachowe rady, 
nie boli nas krytyka, tembardziej gdy ją 
wydał człowiek, który widział szczepy i 
dyski tam, gdzie ich nie było! 

Zgóry dziękujemy serdecznie Panu Re- 
daktorowi za umieszczenie naszego  spro- 
stowania i kreślimy się z głębokim szacun- 
kiem. 

МЕГЕ ] КА 

— święto pieśni. Dzień 140 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji, był zarazem w wie- 
lu gminach dniem „Święta pieśni*, w któ- 
rem ogółem na terenie tutejszego powiatu 
wzięło udział 20 chórów, O znaczeniu pieśni 
zbyteczne jest się rozwodzić. Zdobywa ona 
sobie coraz częściej prawo ebywatelstwa. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że akcja Śpiewa- 
cza na terenie tutejszego powiatu napotyka 
jeszcze tu i ówdzie na różne trudności, a to 
dzięki postronnym wrogim wpływom, para- 
liżującym często poczynania nauczycielstwa. 

— Kurs Świetlicowy, W dniach od 5 do 
9 maja r. b, włącznie, odbył się w Wiejce 
kurs świetlicowy, który przesłuchało 30 osób 
z pośród nauczycielstwa tutejszego powia- 
tu. Wykłady prowadzili: p. Dracz, inspektor 
oświaty pozaszkolnej przy Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego i p. Adam- 
ski — tamże kierownik teatrów i chórów 
ludowych. Nastrój na kursie panował nader 
sympatyczny. Słuchacze  zaznajomili się z 
podstawowemi zagadnieniami pracy šwiet- 
licowej. W czwartym dniu kursu, korzysta- 
jąc z pięknej majowej pogody, odbyto wy- 
kłady w pobliskim lesie, gdzie dokonano na- 
der efektownych zdjęć fotograficznych. Wie- 
czorem tegoż dnia odbył się praktyczny 
Wieczór Świetlicowy z udziałem słuchaczy 
kursu, miejscowych strzelców i zaproszo- 
nych gości, Wykonawcami programu byli 
wszyscy obecni ponadto szereg punktów 
wykonali iwyżej wspomniani p.p. prelegenci, 
a referat o Związku Strzeleckim wygłosił 
ob. K. Bryja. Piątego dnia wspólnem šnia- 
daniem w 'okalu klubu „Ogniska Polskie“ 
zakończono uroczyście kurs, poczem wszy- 
scy w podniosłym nastroju rozjechali się do 
swych placówek. 

— Walny zjazd delegatów Kół BBWR. 
. W dniu 17-V r. b, w sali Świetlicy 

Związku Strzeleckiego w Wilejce odbył się 
walny zjazd delegatów Kół Esami 
Bloku Współpracy z Rządem. PARĘ 61 
minnych zdawali. sprawozdania, yskusja 
Ka nader ożywiona. Kilku delegatów 
oświadczyło, że ludność życzy sobie, ażeby 
od czasu do czasu posłowie przybywali na 
teren dla odbycia zebrań politycznych. Ze- 
brania takie byłyby pożądane z wielu wzglę 
dów, jak prostowania demagogji, rozsiewa- 
nej przez wrogów obecnego Rządu i Pań- 
stwia, rzeczowe objektywne informowanie 
ludności przez żywe słowo o poczynaniach 
Rządu i ich celowości i podniesienia stopnia 
wyrobienia politycznego ogółu ludności 
przez dyskusje. 

Sporo czasu zajęła dyskusja nad walką 
z obecnym kryzysem gospodarczym. Posta- 
nowiono dokładać wszelkich starań w pracy 
w organizacjach rolniczych i spółdzielniach 
rolniczo-handlowych, by choć w części skut 
ki kryzysu na tut, terenach złagodzić. 

Obrady zakończono uchwaleniem rezolu- 
cji, wysłanej do premjera Sławka i marszał- 
ka Sejmu K. Świtalskiego, a wyrażającej 
solidaryzowanie się z „posunięciami Rządu 
odnośnie utrzymania równości budżetowej. 

Wieczorem w gmachu szkoły powszech- 
nej edbyła się z okazji, „Święta druchen* 
akademja Stowarzyszenia Młodzieży  Pol- 
skiej, na którą złożyły się przemówienia, 
deklamacje i śpiewy. Walde. 

STOLPCE 

„Świat bez męžczyzn“. W dniu 16 
maja r, b. zespół amatorski pocztowców w 
Stołpcach wystawił w Ognisku kolejcwiem 
zabawną ktorochwilę A. Engla i. J. Hersta 
p. t. „Šwiat bez mężczyzn”, Ponieważ w 
Stoipcach ,w krótkich odstępach czasu bylo 
już kilka imprez scenicznych, więc publicz 
ność nieco niedopisała, 

Sztuka jednak była niezła, dość zabaw- 
na. Bardzo ładnie grały panie: Minuczyco- 
wa (w niewdzięcznej roli plotkarki), Kłocz 
kowska — w rol ndydatki na. roziwódkę, 
oraz  Jankiewiczówna (dobra werwa : Śli 
nie opanowana pamięciowo: rola), Massal- 
ska i Klimowiczówna — jako emancypantki 
jak również panowie: Górski (w roli Śli- 
maczka), Bobryk, i Szczawiński (reżyser). 
Nie udał się tylko główny bohater sztuki dr. 
Aureli Mizdrzycki, wskutek czego niektóre 
momenty przedstawienia wypadły bardzo 
błado, ; ” 

Po przedstawieniu rozpoczęła się zaba- 
wa przy dzwiękach nigdy niezawodrej co 
raz milszej orkiestry garnizonu stołpeckie- 
go KOP. | ‚ >. Weg: 

    

  
Tęcza Nr. 21. O bezdrožach materjali- 

stycznego pojmowania życia na tle nowego 
dramatu Nałkowskiej mówi J. Kisielewski 
w artykule p, t. „Dzień „którego nie bylo“. 
Bardzo ciekawy artykuł p. t. „Pszczoły w 
roli.. radjostacji" umieszcza }. Szulc, Nie- 
zwykle efektowne zdjęcia fotograficzne daj: 
(w) przy artykule o fotogeniczności.... ży- 
tia: 

„H. Moskwianka w dalszym ciągu podaje 
„Historia o Piotrze”, 

W „Rozrywkach untysłowych * 
strzygnięcie konkursu. Tytuł mistrza 

  

— rez 
Pol- 

ski oraz I nagrodę zdobył inż. Józef Mod- 
rzejewski z Łodzi. 

Wiadomości Literackie Nr. 21. —- Na 
pierwszej stronicy — bardzo ciekawy frag- 
ment z „Lucyjera* V. Miemńskiego. Pow 
ta jest w, druku naeładem Domu Ksi: 
Polskiej. Fragment powieści 

  

  ki 
pozwala  są- 

dzić o „Lucyferze*, jako 0 nieprzeciętnem 
zjawisku literackiem, które należy wyczeki 
wać z niecierpliwością. Na następnych ko- 
lumnach numeru miejsce dla siebie znaleźli: 
H. G. Wells, B. Russel, R. Lehmann, 
Simpson, U. Sinklair, H, zur Miihler i in. 

W „Kronice: tygodniowej" A. Słonim- 
ski entuzjazmuje się z powodu niezwyk- 
ych czynów  słynaego już awanturnika 
Cynjana. 

A UK AKR 
CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 
UA 

H. 

  

      
      

SAB OWO 

ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 7 WRZEŚNIA 

GENEWA. (Pat) — Przewodniczący Rady Ligi Narodów dr. Curtius 
zwGłał sesję tegorocznego Zgromadzenia Ligi Narodów na 7 września do 
Genewy. Trzema niestałymi członkami Rady Ligi na miejsce których Zgro- 
madzenie ma wybrać nowych członków, są Hiszpanja, Persja į Venezuela, 
przyczem jednak Hiszpanja ,w myśl postanowienia z dnia 10 września 1928 
roku może być natychmiast ponownie wybrana. 

Min. Briand pozostaje 
PARYŻ, PAT. Donoszą urzędowo, iż Briand zdecydował za- 

trzymać tekę spraw zagranicznych. 

Ostre wystąpienie deputowanego Franklina- 
Bouillon 

PARYŻ. (Pat) — Jak było do przewidzenia minister Briand, ulegając 
prośbom wszystkich swoich kolegów, zgodził się cofnąć swą dymisję i ma 
stanąć jutro przed parlamentem, aby złożyć sprawozdanie o powziętych ostat 
nio) w Genewie! decyzjach i uzasadnić ję. Zdawałoby się, że taki obrót rzeczy 
powinien uspokoić umysły, tem bardziej, że przed paru tygodniami Izba ob- 
darzyła Brianda olbrzymią większością głosów votum zaufania. W rzeczywi- 
stości jednak tak nie jest. Wzburzenie namiętności politycznych trwa w dal- 
szym ciągu. * 

Deputowany Franklin - Bouillon zgłosił dziś po południu interpelację 
o konieczności natychmiastowego zastąpienia osoby ministra spraw zagrani- 
cznych, gdyż pozostawanie Brianda na tem stanowisku doprowadziło w Ge- 
newie politykę Francji do nowej porażki, a akcja jego wewnątrz kraju stano- 
wi stałą groźbę przeciwko obecnej większości złożonych ze zwolenników unji 
narodowej i dąży jedynie do odbudowania kartelu lewicowego. Franklin - 
Bouillon ma zamiar zażądać jutro po południu, aby interpelacja jego była 
poddana natychmiast pod dyskusję. 

Z drugiej strony dwóch deputowanych z grupy radykalno - socjalnej 
Georges Bonnet i Berthod złożyli już projekt 4 ožmiadcžajaccj dg 
sadzie, że polityka Izby Deputowanych prowadzona może być jedynie pod 
przewodnictwem Herriota. Premjer Laval ma oczywiście zamiar zażądać od- 
roczenia tej dyskusji na czas po 13 czerwca, lecz wobec podnieconego na- 
stroju, jaki panował dziś w kuluarach parlamentu, trudno przewidzieć wynik 
jutrzejrzej debaty, zapowiadającej się bardzo gorąco. 

  

„Vorwaerts“ atakuje unję celną 
Iie Ch — Socjalistyczny „Vorwaerts* 

iwko min. Cu iisowi z zarzutem iż wysunięcie w okresie dla Niemiec niekorzyst- nym projektu unji celnej, z Austrją, spowodował odroczenie konferencji w Cherquers o 6 tygodni. Ogłoszenie a unji celnej wywołało znaczne pogorszenie się atmosfery: międzynarodowej, co nie może pozostać bez wpływu na sprawę uregulowania problemu RAW łeb Mai RZA venas do RÓ Ligi Narodów nie znajdowały się 
ji rzykrej, jak obecna. Znaki i - 

ее Z skiej i, i а. iem tego była ich zupełna izo 

Rząd zaaprobował posunięcia min. (urtiusa 
BERLIN. Pat. Gabinet Rzeszy odbył w dniu 27 b.m. 

na którem min. Curtius złożył sprawozdanie o przebiegu i wynikach ob- 
rad genewskich. W-g komunikatu biura Wolffa, gabinet po wyczerpującej 
dyskusji zaaprobował wywody ministra Curtiusa. Imieniem rządu Rzeszy 
kanclerz Bruenmg wyraził dr. Curtiusowi podziękowanie. 

'w artykule wstępnym występuje 

posiedzenie, 

  

Min. Matuszewski ambasadorem w Londynie 
WARSZAWA. 27. 5. (tel wł. „Słowa'*) — Krążą pogłoski, że dotych- czasowy minister skarbu Matuszewski objąć ma atastoddjajc kaina w 

Londynie, gdyż dotychczasowy ambasador Konstanty Skirmunt, który prze- 
kroczył już lat 70, ma przejść w stań spoczynku. 

Prof. Herbaczewski ukarany 
Senat uniwersytetu zabronił mu wygłaszania odczytów 

KOWNO, PAT. Radjostacja kowieńska podaje, że senat uni- 
wersytetu kowieńskiego, zakazał prof. Turn ei saa 

OO rew W od 1 stycznia 1932. 
| ra za užywanie nieodpowi 

odczytach publicznych. у A WAĆ W 

Bo i 

Katastrofa samolotowa 
CHICAGO. Pat. Samolot należący do jednego z dzienników chicagoskich, 

usiłując pobić rekord w locie na 2 tys. mtr. z obci żeniem 5 tys. Ё 5, а ziemię. 4 znajdujące się w nim osob] poniosły śmierć. 7- 

Akcja kolejarzy w Tokio 
NA ZNAK PROTESTU Z POWODU REDUKCJI UPOSAŻEŃ 

TOKJO. (Pat) — Pociągi i tramwaje kursują w całym kraju normalnie. 
Jednakże 1800 funkcjonarjuszów kolejowych w Tokjo zee AR Adbowólnić 
swych stanowisk na stkutek decyzji rządu w sprawie redukcji uposażeń. | 

Naukowy lot prof. Piccarda 
BERLIN (PAT). — Szwajcarski profesor Piccard, który wystartował rano z Augsburga zamierzał dotrzeć balonem AZ w kulistą oi korty 

nstrumenty 

— 

cznie zamkniętą, do stratostery. Gondola zaopatrzona zais owiant i do badań naukowych. Lot miał trwać 7 godzin a wylądowanie aż przewidywań miało nastąpić w godzinach południowych w okoliy Bazylei. O godinie 7,30 balon oddalony był о 100 km. na południe od miejsca startu, przyczem osiągnął wówczas wysokość 8 siec „a 4 ; : lug dalszych doniesień bałon widziany był jeszce w pół godzin tem nad bodeńskim Pa push oczu. Dopiero koło godziny 12.30 nadesza z Bazylei 
1 V ju się balonu na w; 

nad jeziorem bodeńskiea: Balon posuwał się wted W kierunku aidas praga dziny później ujrzano balon Piccarda na R 4 tys, metrów niedaleko miejsco- 

z." Irina  Kiowick b i 'odzinac Sa tj ka 
<. : №1у6п > następnych @‹ ich nadeszły nowe wiadomości 0 

godzinie 16.45 widziano balon znowu na znacznej wysok: 2 było tylko przez lunety ponad jeziorem Kochen. O 5 po m Bać a Ana Ad a o) na wysokości 4 tysięcy metrów ponad Partei hen. To znaczne ca RR lądowania, 0 oczekiwano po południu ym obawy o los prof. Pic. car towarz; mu inż, Kij . O godzinie 19,25 z lotniska w Monachjum wy. startował samolot © obserwacji lotu balonu prof. Piccarda. 

Sprzeczka dzieci przyczyną nieszczęścia 
POZNAŃ. (Pat) — Jak donosi prasa poranna, wczoraj wi е 

8210 do tragicznego zajścia koło kliniki char sių g Wei gay 
dzieci portjera tej kliniki bawiły się z dziećmi kierownika kliniki mjr. Terjasz- willi, doszło do jakiegoś nieporozumienia, które pjrzerodziło się niebawem w ostrą sprzeczkę między mjr. Teraszwilli i portjerem kliniki. W tym momencie nadbiegł z pomocą portjerowi jego zastępca Wior, do którego mjr. Terja- szwili strzelił z browninga. Wior otrzymał ciężką ranę w głowe i w stanie groźnym został prezwieziony do szpitala. - KĘ 

  

Sprawca napadu na doktorów krakowskich 
ARESZTOWANY NA GRANICY SOWIECKIEJ 

„ NOWOGRÓDEK. (Pat) — Nocy' wczorajszej patrol KOP ; Po rane osobnika, który dsłłował przekroczyć Roka ъ Р%ТЗКЁГЁЁЦЁ‹”)УЗЁ Аочёяёсі‹пед. Ро przywiezieniu go do strażnicy KOP wyjaśniło się, że jest to ja gryszewicz z Brześcia nad Bugiem, który jak się okazało, razem z ban- dytą Sławińskim, fryzjerem 'z Brześcia j jego 14-letnim synem dokonał napa- du na profesorów Uniwersytetu" Jagiellońskiego w Krakowie dr. Kellera i Glatzla. Bogryszewicza po przesłuchaniu odstąwiorńo do dyspozycji władz prokuratorskich. Prawdopodobnie zostąnie on odstawiony do Krakowa. 3 

E NASTĘPNA SESJA L. NARODÓW Podróż inspekcyjnap. wojewody 
STEFANA KIRTIKLISA 

P. wojewoda S$. Kirtiklis, rozpoczynając 
szereg podróży inspekcyjnych po powiatach 
wcjewództwa, dokonał szczegórwej lustra- 

cji urzędów gminnych, posterunków poli- 
cyjnych, magistratów i zakładaw opiekun-- 
cych na terenach powiatów: wiieńsko - 
trockiego, oszmiańskiego, wilejskiego i mo? 
łodeczańskiego. 

W pierwszym dniu inspekcji p. wojewa 
de przybył do Rudomina, gdze dokorał lu 
s'racji urzędu gminnego i postarusku P. P. 
nestępnie zwiedzii tamże szkolę powszech 
ną oraz dokonał próby sprawności funk- 
cierowania  oddzi%:u straży pożarnej, W 

dalszej podróży aspekcyine; na terenie po 
wiatu wileńsko - trockiego pan wojewoda 
zsustrował urząd gminy w Turgieiach, Na 
granicy powiatu  oszmiańskieg> wpobliżu 
Graužyszek spotkał pana woiewodę starosta 
oszmiański p. W. Suszyński. 

W Graużyszkach pan woj-woda zlustro- 
wal urząd gminy, poczem udał się do H.!- 
szeni, gdzie także dokonał lustracji urzędu 
Z: y R swoje uznan'e te 

ędowi, jako. przodującer / pe ЕН j pi ijącemu w pew. 

W Holszanach pan wojewoda interesował 
się | bliżej stanem miasteczka i wysłuchał 

prośby . delegacji i mieszkańców i przyjął 
od niej podania. Dalej pan wojawoda udał 
się do Antonowa, gdzie zwiedził męską 
szkołę rolniczą, następnie w Boruaach w to 
warzystwie miejscowego proboszcza zwie 

dził zabytkowy kościół oraz seminarjum. 
Po przybyciu do Krewa zlustrowa łurząd 

gminy 'oraz dokonał próby sprawności tunk 
cionowania straży pożarnej, w wyniku któ- 
rej pan wojewoda wyraził uznanie za szyb 
kie i sprawne jej funkcjonowanie. Następ 
nie prżyjął delegację ludności krewskiej, 
która — jak wiadomo — bardzo ucierpiała 
ua As že dzisiaj jeszcze jest 

udo zni 
wojnę budynieiai ы yo x 

Z Krewa pan wojewoda uda łsię do K cewicz, gdzie po dokonaniu fustracji Gżedu 
gminy zwiedził kaplicę wybudowaną na pa 
miątkę pobytu tam w roku 1930 Pana Pre- zydenta Rzeczypospolitej. O godz. 18 pan wojewoda przybył do szmiany. 

Wurzędzie starostwa byli przedstawieni 
panu wojewodzie kierownicy urzędów nie- zespolonych oraz przedstąwiciele społeczeń- 
M! OC Poe. 

В ianie przyjął pan wojewoda de- 'egację Rady Miejskiej w sprawie róż potrzeb wabi jskiej prawie różnych 

astępnie po zlustrowaniu urzędu 
stwa jako prezes zarządu WOJEWGWRICZY Federacji wziął udział w zjeździe delega- tów kół gminnych Stow. Rezerwistow i b. Wojskowych (Federacja), przysłuchując się ar A a działalności poszczegól- 

y ł , udzielając później szer - 1ош;1‹ ;Шшуіа.ёп(і)е;';_ p 1 egu (wska- 

onadto w mianie zwiedził p. woje- woda świetlicę Związku Strzeleckigo K dzinę Policyjną, Stow.  "Mlodz. Polskiej 
Tow. Tarbut, szkołę powszechną i ochron- kę Day ędrzeja Śniadeckiego. 

2 następnego rano p. į 
jechał z Oszniany, do S 

   

  

  

  

   

  

' 3 i Sół, poczem udał = A specj 0. rozpoczynając od tego mia 
miejsco" 1 0 Rokis jscowości, które zostały 

ane przez klęski wodzi. W magistracie miąsta Sroręóń odbyło Się z udziałem pana wojewody posiedzenie miejscowego. Obywatelskiego Komitetu Po mocy Ofiarom Powodzi w gminie smorgoń- skiej, Po wysłuchaniu szczegółowych spra wozdań o rozmiarach powodzi p. wojewoda dziękując Komitetowi, na czele którego Stoi miejscowy ks. proboszcz Czerniak, za lego owocną działałność przyrzekł przyjść z Potocą ofiarom powodzi w całej rozciąg= 

W. Smorgoniach wizytował p. woj ochronki Zw. Pracy Obyw, Kobiet oraz 6,1 obecny na poświęceniu pralni i nowoczes— nych magli, założonych przez ten Związek. Ze Smofgon w towarzystwie miejscowe go proboszcza i wójta udał się Pp .wojewo- da do pobliskiej wsi Przewozy. by bezpo- średnio zetknął się z !udnościa tej wsi, któ- ra w pow .oszmiańskim najbardziej ucier- piała od powodzi. 2 28 gospodarstw kaž- ai ak ardzo poszkodowane 

Pan wojewoda osobiście rozdał poszko- 
dowanym 1800 zł. tytułem doraźnych zapo- 
móg, pozatem obiecał pomoc w budulcu. 
i: a z na granicy pow. wilej- 

skiego oczekiwał na pana woj: staro 
sta wilejski, z ZE 
„_W powiecie tym p. wojewoda zlustrował 

naocznie WoW wyrządzone przez powódź 
ojnidzini M wsiach: Daniuszewo, 

re niemniej niž wieš P ozy ucierpia< 
ly od powodzi. SS 

W. Żodziszkach p. wojewoda dokonał lu 
stracji urzędu gminnego oraz zarządził prób 
ny alarm straży ogniowej, który wypadł 
zupełnie sprawnie, Z Żodziszek udał się p. 
wojewoda do Wojstomia. Z Wojstomia p. 
wojewoda przybył na nocleg do Wilejki. 

Dnia następnego przyjechał P. -wojejwo-- 
da do Mołodeczna — do urzędu starostwa. 
Po przedstawieniu przez starostę miejsco - 
AST SIA KRONIKA TT T 

Sensacja w Stanach 
Zjednoczonych 

Bezwątpienia  najsensacyjniejszą 
zbrodnią jaka kiedykolwiek miała 
miejsce w Stanach Zjednoczonych— 
jest tajemnicza śmierć znanej artyst- 
ki teatralnej Vivian Gordon. Zbrodnię 
tę, o czem swego czasu donosił „Uni- 
ted Press*—ogólnie przypisują poli-- 

cji, która sama miała zamordować 
artystkę, jako niewygodnego świadka. 
Gordon miała być rzekomo konfident- 
ką policji i pomagać w licznych afe- 
rach wymuszania pieniędzy i szanta- 
żowania bogatych dam z towarzyst- 
wa przez policjantów. Gdy wreszcie 
szaritaże poczęły wychodzić na jaw i 
opinja publiczna domagała się sta- 
nowczo. oczyszczenia policji z elemen- 
tów zbrodniczych, policja miała właś- 
nie pozbyć się konfidentki grożącej 
rewelacjami. 

Przez kilka miesięcy prowadzone 
oczyszczanie policji nie dało więk- 
szych rezultatów, sprawa zas Vivian 
Gordon jeszcze bardziej się zaciemni- 
ta. Opinja publiczna ustawicznie jed- 
nak zarzuca policji tę zbrodnię. 

Zrozumiałą zatem sensację wywo- 
łało ostatnio aresztowanie rzekomego 
ważnego świadka zamordowania ar- 
tystki, a nawet ропо$ uczestnika 
zbrodni niejakiego Grenburga. Zda- 
wało się, że został znaleziony kozioł 
ofiarny, tymczasem obecnie policja 
wypuściła Grenburga z, więzienia za 
kaucją 5000 dolarów. Sprawa,. z pó-. 
wodu której straciło posady setki 
wysokich urzędnik 
się coraz bardziej. , 

— ` 

6w policji—gmatwa | 

wych kierowników urzędów niezespolonych 
i działaczy społecznych, w obecności tych- 
że p. wojewoda dokonał w: imieniu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej uroczystego 
aktu dekoracji starosty mołodeczańskiego p. 
Jerzego de Tramecourt'a Krzyżem icer- 
skim Orderu Połonia Restituta. 

W magistracie m. Mołodeczna powitała 
pana wojewodę rada miejska z burmistrzem 
na czele. 

Z Mołodeczna udał się pan wojewoda do 
Kraśnego n-Uszą, gdzie zlustrował urząd 
gminny oraz zwiedził spółdzielnię przetwo- 
rów owocowych oraz dom ludowy. 

4 z Kraśnego pan wojewoda przybył do 
Gródka, gdzie na powitanie p. wojewody 
wyległa cała miiejscowa ludność z wój- 
tem na czele. 

W Gródku po zlustrowaniu urzędu gmin 
nego przyjął p. wojewoda delegację ludno- 
ści najuboższej, której udzielił szeregu do- 
raźnych zapomóg. 

Zkolei p. wojewoda udał się do gminy 
Raków, gdzie po zlustrowaniu urzędu gmin 
nego przyjmował prośby i podania ludności 
wręczając staroście 300 zł. dla rozdania naj 
biedniejszej ludności m. Rakowa. Zwiedził 
też tu p. wojewoda schronisko Wydz. Po- 
wiatowego. 

Z Rakowa p. wojewoda zarządził nie- 
spodzianą inspekcję miasta Radoszkowicze, 
położonego na samej granicy sowieckiej. 
Lustracja magistratu i urzędu gminnego wy 
padła zupełnie dobrze. Zarządzony próbny 
alarm straży ogniowej wypadł nadspodzie- 
wanie dobrze. w wyniku czego p. woje- 
woda wyraził oddziałowi straży podzięko- 
wanie za sprawność i szybkość w akcji. 

Z Radoszkowicz na godz. 10. wieczór p. 
wojewoda wrócił do Mołodeczna na noc- 
leg. . P. wojewoda wręczył staroście 550 zł. 
dla rozdania tytułem zapomóg dla ludno- 
ści wsi poszkodowanych przez powódź . 

Następnego dnia rano p. wojewoda wyje 
chat z Mołodeczna iw! powrotną podróż . do 
Wi'na, Po drodze p. wojewoda zatrzymał 
sie w miasteczku Lebiedziewie, gdzie doko- 
nał lustracji urzędu gminnego i posterunku 

policji. Przyjmując podania miejscowej lud- 
ności p oC la udzielił kilku doraźnych 
zapomóg najuboższym, ponadto wypłacił 
300 zł. dla najbiedniejszej ludności żydow- 
skiej m. Lebiedziewa na ręce zarządu Towa 
rzystwa Gemiłus Chesed. 

W_WIRZE STOLICY. 
TYDZIEŃ DZIECKA 

Parami, porządnie, ciągną długie. ogony 

malców i dziewczynek do parku Skaryszew- 

skiego. 4 
Rozsypują się tam, jak kupka liści od 

podmuchu wiatru — wszędzie ich pełne, 
gwar, szum, wrzask. 

Boże, jakżeż ich dużo! -Stada, hordv ca 

łe. Gdy Foch był w Polsce, nic mu nie za-, 
imponowało więcej ponad te fałangi dzie- 
cięce, te tłumy, masy jasnych główek o 

wybałuszonych oczach i rozwartych buziach 
wprawiły marszałka w zachwyt. 

— C'est inoui! Vous pouvez guerroyez 
sans fin, jamais iš ne vous  manguera de 

chaiz! — wołał rozpromieniony. 

Biedna ta wielkomiejska dzieciarnia. 
Wiedzą, co to Śmietnik, ustęp, winda, 

szlauch czy rower, a w parku są jakby na 

księżycu, Przybiega _zdyszana brunetką i 
szepcze: 

— Proszę pani! tam na drzewie śpiewa 
słowik, 

— Czyż być może? w samo południe , 
i na drzewie? ; 

— Ależ tak, niech pani przyjdzie posłu- 
chać! 

Szpetny skrzek, gardłowe warczenie 

to zwykła sroka tak  ołśniła swym „śŚpie- 
wem" dziewczynkę. Jest skonsternowana, 

zawstydzona. Nauczycielka ją pociesza: 
-— Proszę pani, widziałem kreta. 

  

— Gdzie? 
— Przebiegł przez trawnik, szybko, 

szybko; ale jaki on duży i szary i uszy 
ma wielkie. х 4 

. — Głuptasie! to zając. 
Najgorzej wpadł Izydorek. Przychodzi i 

pyta: — Proszę pani, czy poziomka ma no- 

gi? › 
— Skądżeż, chłopcze, zastanów się! 

— Ojej bo 
lą? i 

‚° — № BIELANACH 
Rodowity warszawiak musi odwiedzić 

podczas Zielonych. Świąt Biełany, Młociny, ' 
Lomianki. 

Wódka nie smakuje w barze — trzeba 
koniecznie na trawie. Pogoda wyjątkowo do 
pisała, więc był ruch co się zowie, 

Kolejką, autobusami, tramwajami, stat- 

kami emigrowało bractwo,  Sportsmeni na 
piechotę. i 3 

Co to za rozkoszny lasek — ten bielai 
ski. Zielono w górze — wiadomo wiosna, 4 
na dole: biało, biało — niczem w zimie. 
Każdy przyniósł zapasy, zawartość zjadł —. 
papier wyrzucił Gdy się idzie, to szeleści 
pod nogami. 

Po wytrwałych staraniach można zna- 

leźć pod drzewem wolne. miejsce. Kawaler. 
siada prędko, panna Mania jemu na kola- 
nach i sielanka w, pełni. Sąsiedzi zajęci so 
bą — wal, brachu, na całego, nikt Się nie 
zgorszy, a postrońkowego nie widać w po- 
bliżu. Trzeba korzystać z natury w natural 

ny sposób, 
Bez bójek się nie obeszło, Co to za 

święto zresztą bez wypitki i wybitki. Na- 

przód trza gołnąć litrówkę, potem dać w 
zęby frajerowi, żeby znał mores, potem... 
albo się przespać, jak dobrze poszło, albo 
bandażować i plastrować. Pogotowie, zna-, 

jąc duszę stolicy, wysłało jedną karetkę na 
całe dwa dni do Biełan — lepsza kałkulacja 
niż wciąż jeździć i wracać. Policja rozbi 
ła dwa namioty, jeden dla siebie, drugi: dla 
odegrywania roli więzienia. Zanadto' %ija- 
nych ładowano weń i po zastosowaniu gór- 
nej lewatywy — wypuszczano. Niech znów 
wspierają Matuszewskiego, | 

Karuze!e, huśtawki, koła szczęścia, mło 
ty siły, piramidy — wszystko było i miało 
powodzenie, = * ag dej 

Wieczorem, późno już „w nocy, ciągnę- 

ły korowady wycieczkowiczów, — zmęcze- 
ni, zziajani, zadowoleni, weseli. Pachniało 
od nich majem; bzem i wódką. 

Niema jednak, jak życie na łonie natu- 
ry. Kar. 

co ja zjadłem przed chwi-- 
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DEKADENCJA CZWARTKÓW 
Ostatni występ „Żywej Gazetki" 

ua „jubueuszowym* czwartku wywo- 
łał energiczną reakcję przeciwko sta- 
łemu obniżaniu poziomu tego sympa- 
tycznego i dotychczas lubianego 
przejawu życia „Rzplitej Akad“ | w 
związku z tą reakcją, otrzymaliśmy 
szereg ostrych artykułów i protestów. 
Brak miejsca nie pozwala nam  za- 
mieścić ciekawego. artykuliku na ten 
temat kol. Dembińskiego p. t, „Roz 
mowa z przyjaciółmi” i „Listu otwar- 
*ego do Red. „Żywej Gazetki" Kota 
Koleżanek przy Odrodzeniu. (Red.) 

Gdzie św odległych czasach greckich żył 
filozoi, mający na imię podobno Demokryt, 

„któzy całą swoją filczofję oparł na zasadzie: 
„Wszystko płynie!* Wszystko nieustannie 
się zmienia, przechodząc zwykłą kolej prze- 
mian -— jednaki los wszystkich rzeczy ziem- 
skich Gdyby Demokryt żył dzisiaj, był mło- 
dzici”em i studjował na USB, to napewnoby 
s me'ancholja wyrzekł swój refren, patrząc 
na rasze Czwartki akad., wypełnione przez 
„Żywa (iazetkę“. Во 1 jakież inne określe- 
nie można wynależć po ostatnim czwartku 
w Ognisku Akademickiem, jak nie „deka- 
dencja!* Bogata tradycja czwartków jeszcze 
rzyma firmę, ale to jest pewne, że sila 
atrakcyjna tej imprezy wśród akademików 
w sposób wyraźny i nieustanny maleje, co 
się wyraża iw jakiejś okropnej bierności, 
panującej na sali w czasie, @@у autorowie 
wysiają Się nawiązać ten t.zw. „kontakt z 
publicznością”; odnosi się wrażenie, że ci lu- 
Gzie przyszli nie poto, aby czwartkową tre 
ścią się zająć, lecz poprostu dlatego, żć nie 
mie nic innego do roboty: jeden poszedł 
do kina, bo miał jakąś złotówkę w kieszeni, 
a ten drugi, co nie miał, poszedł na czwar- 
tek... 

Na kogo spada odpowiedzialność za ta- 
ki stan rzeczy, Ręka mi drży z przejęcia się 
tem, co mam zamiar napisać, a co chce mi 
się nazwać wręcz zamachem na Parnas. 
Bo jakżeż inaczej nazwać to, jeżeli się chce 
oskarżać tych, co nas karmią strawą du- 
chową na czwartkach: anatema pewna, po- 
garda dla zjadacza chleba, który się nie 
zma na sztuce — gwarantocwąna. Lecz 
chodzę z tego założenia, iż „publiczn 
która słucha objawień talentów i genj 
ma pewne prawa żądać, aby te objawienia 
były na jakimś poziomie. My, szary tłum 
maluczkich, chcemy jednak, by sztuka, któ- 
ra do nas spływa z wysokości „wielkich*, 
miała w sobie cechy czegoś rzetelnego, głę- 
boziego i prawdziwego. Konsument chce, 
by mu wytwórca dawał dobry towar. 

Tymczasem nie da się powiedzieć o na- 
szych „wytworcach“ czwartkowych tego, 
że przychodzą do nas z rzetelnym towarem 
Znanc i uznane wielkości spoczęły na lau- 
rach i sądzą, iż wszystko, co nam podadzą, 
„będzie dobre jedynie dlatego, że nasi starą 

; Ufzaaną firme. I dlatego daje się zauważyć w 
+ czytanych, czy recytowanych utworach pew 
ną ignorancję obowiązków wobec audito- 
"jum pewną nonszalancję w doborze pra 
gramu, niewybredność formy i manierę. W 
szcz: gólności na ostatnim czwartku odnosi 
10 się wrażenie, -iż wszyscy 
uwzięłi się, abv zrobić wieczór «w stylu 
„Kemzrgne“a. 

: Polityczny Kon 

    

   

  

„tworcy“ . A 

Ekshibicjonizm słowa! — jak słusznie 
zauwrcżył jeden z obecnych, Niemal każdy 
utwer nosił na sobie przynajmniej ślad ;* 
tendencji, ab ynie krępować się wyrazami, 
czy obrazami, lecz mówić wszystko, byle 
jakoś po nowemu, byle mocniej... Czy to 

sprawied!iwione? Nie chodzi w tym 
ku © moralizatorstwo, bo trzeba być 
ym, aby twierdzić, że rzeczy, czyta- 
ubiegłym czwartku, były demoralizu- 

i lecz należy podkreślić, iż ta dosadność 
1 oodobno, dowcip, nie wywoływały ani 
cienia wesołości, emocji czy. tembardziej 
estctycznego wrażenia. Żle się dzieje, gdy 
uuter w pogoni za oryginalnością, bierze 
wszystko, co się podwinie pod rękę, a cze- 
yo jeszcze ktoś inny nia brał bez wyboru, 
bez newnej wybredności. A to właśnie sta- 
nowi początek dekadencji. 

Odnosi się wrażenie dosyć dziwne, a jed 
1ak nieprzeparcie nasuwające się, mianowi- 
cie, iż wszyscy ci, którzy dzisiaj na terenie 
akademickim stanowią ową grupę tworzą- 
cych którzy przecież szli (i rzekomo idą) 
pod sztandarem niezależności, nie poddawa- 
nia się jakiejś szkole, czy kierunkawi, nie- 
rostizeżenie stworzyli już coś, co tężeje, ka- 
miemeje, t. j. nie rozwija się, staje już, nie 
ch iąć sie wyżej. Nasi uznani twórcy sa- 

spostrzegli, że wyrobili sobie  ma- 
nierę że już mają styl swoisty. ba — już 
nawet tworzą grupę, która jeszcze podświa- 
dem'c, niewyraźnie, lecz już rości pretensje 
do negemonji twórczości na terenie akade- 
mi m, Byłoby to dobre, gdyby wszyscy 
byli już. „ludźmi przeszłości”, lecz gdy juź 
wśrod akademików taka „szkoła” się two- 
izy, to trzeba coś zmienić, trzeba ten pro- 
ces krystalizacji wytrzymać, by nie dopro- 
wadzil do tego, że twórczość zamieni się w 
skamielinę. Trzeba jakiejś nawet rewolucji, 
to w przeciwnym razie dojdzie łatwo do 
upadku. 

I'anowie poeci! Koledzy twórcy! Nie 
bierzcie za złe autorowi, że tak o was pi- 
sze, lecz wierzcie mi, iż my, szara publicz- 
ność czujemy, żeście nas zignorowali, że 
przychodzicie Go nas od niechcenia i dajecie 
nam to, co z pańskiego stołu spadnie. My 
inty:icyjnie czujemy, że w waszej robocie 
nierra głębi, niema wysiłku: mie przychodzi- 
cie do nas z rezultatem znojnej pracy, lecz, 
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;, zaufani w swój genjusz, dajecie rzeczy, na 
któiych nie widać śladu waszego trudu. 
czy wychodzicie z tego założenia, że was 
nie zrozumieja? Albo może sądzicie, iż szko- 
da pereł dla tłumu”... jeżeli tak, to nie tędy 
droga, bo łatwo zatracicie to, co w was 
ast najlepszego i staniecie się tym samym 
tłumem. A jeżeli jednak zależy wam na na- 
szem zdaniu, to dlaczego nie zdobędziecie 
się na coś więcej, jak na słowną  ekwili- 
br kę i żonglowanie starymi konceptami 
1 daewcipami? Dajcie rzetelną pracę swoją, 
1zućcie okruszyny swego serca na nasze 
czwartkowe areny, a bądźcie pewni, iż 
Ognisko nanowo zapełni się po brzegi, na- 
nowo w atmosferze będzie Się unosił nastrój 
przeżywania, odczuwania, żywego kontaktu 
z twórcą, a przedewszvstkiem 6 wten sta 
1odawny: nasz akademicki, ton « wagantów 
sredniowiecznych, ton bandy i tej nie dzi- 
siejszej Ży--Gi, 'ecz dawnei Żywej Gazetki. 

duch Gasiulisa i innych. „starodawnych* 
się unosił na sali, szepcząc, iż tak 
dawniej bywało... L. Korowajczyk. 

gres Naukowy 

   

    

    

  

(Ciąg dalszy), 
„Właściwe obrady I komisji miały się to-_ 

czyć ną temat metod pracy naukowej. Skon- 
statowawszy zły stan tej pracy wśród mło- 
dzieży RAZ Pora ją przez or- 
ganizowanie różnyc instytucyj nad |-- 
nych. Ciekawe tylko jakto OŽAKN ai 
stworzyć atmosferę przez utworzenie specjal 
nych wydziałów prawnych, historycznych, 
czy przyrodniczych? Wydziały te mogą pod 
nieść autorytet centralnego Związku, ale 
nie po а ednio wpłynąć na wy- 
wołanie psychiki zbiorowego wysiłku. 

Na zebraniach innych komisyj, II — Po- 
mocy Naukowych i Ill — Studjów Wyž- 
szych poruszono szereg zagadnień dotyczą- 
cych podręczników akademickich, bibljotek, 

ы ш_пап&ошеі i t.p. oraz reorganizacji 
w Polsce. Podobnie jak na pier- 

wszem plenum, zdobyło się tu niemal - 
na. stwierdzenie i uchwalenie wielu 

znanych ogólników. Na specjalną uwagę za- 
sługuje tyżko referat p. inż, Z, Sławińskie- 
go p. t. „Organizacja studjów wyższych”, 
Głęboko przemyślany referat przedstawił 
szereg bardzo ciekawych projektów, doty- 
czących reor, ji szkolnictwa. Szcze- 
gólny nacisk referent położył na sprawę roz 

woju i podniesienia znaczenia szkół zawo- 
dowych przez zrównanie w prawach dyplo- 
mantów tych szkół z maturzystami. Cieka- 
wy jest poglad referenta na sprawę matury. 
Dziś matura jest uważana za census nau- 
kowy inteligentnego człowieka. Jest to fał- 
szywe nastawienie psychiki społeczeństwa, 
krzywdzące szkoły zawodowe. Psychikę tę 
należy przełamać przez podniesienie znacze- 
nia szkół zawodowych z równoczesnem 
obniżeniem autorytetu gimnazjum, Środkiem 
do tego musi stać się zniesienie matury, 
którą należy zastąpić egzaminem innym, 
analogicznym, do końcowych egzaminów w 
szkołach zawodowych. To też powinno od- 
ciągnąć uczniów gimnazjum do szkół za- 
wodowych. 

Szukając po ukończeniu obrad „wszech- 
stronnego i sumiennego zbadania zagadnień 
o znaczeniu ogólnem i doniosłem* (słowa 
prospektu), łatwo SE do wniosku że po- 
za paru wyjątkami, Kongres stwierdził tyl- 
ko i uchwalił szereg znanych powszechnie 
ogólników. Czasem nawet ujmując je w for- 
mę wprost paradoksalna ы Adi 

(C. D. N.) 

  

PODSŁUCHANE W BRATNIAKU 
Panie prezesie, jak mensa? — inda, zuję 
p Henryka t: zw. Masona Braci Aka- 

POR A ea dów Zle! — grzmi krótka odpowiedź — 
14 tysięcy długu z lat ubie łych, kosztow- 
na administracja, słaba jakość obiadów bez 

mian! 2 
"  — Skąd tyle długów? 

— A no stare zarządy stosowały 
ke iipadającego Cesarstwa Rzymskiego. 

* Lud krzyczał „panem et circenses" — ce- 
sarze hojnie dawali. Brać mensowa krzycza- 
ła „złe obiady" — kierownictwo gospodar- 

„cze wydawało proste połecenia „zwiększyć 
porcje i jakość obiadów", a długi sobie 

— Prezesie, jakież kolejne środki .zara- 
dcze? R 

— Gruntowna, sięgająca do podstaw. 
reorganizacja — zmniejszenie kosztów ad- 
ministracji, fachowe kierownictwo, racjonal- 
na zacja dostawy świeżych  produk- 
tów, w związku z  przeprowadzonemi 

„oszczędnościami podniesienie jakości . obia- 
dów, przy jednoczesnej spłacie długów. Za- 
mierzamy dać mensie około 6000 złotych 

«subsydjum, a bardzo możliwe, że dokona- 
' my gruntownych przenosin. Jeśli dom aka- 

demicki zostanie otwarty wraz z Saj, gi- 
-mnastyczną, mensę przenieść możną będzie 
do iska, natomiast biura Bratniaką na 

B: , Są tu i marzenia, ale do wykona- 
nia i ne, 

i środków niema, wszystko 
trzeba TObić razem i to w jaknajszybszem 
tempie. Do jesjeni reorganizacja mensy inu- 

si być całkowicie wykończona. 
= i 
— Dużo lepiej chociaż ciężko. 
Niezmordowanym pracownikiem na ten: 
u, jest nasz referent kol,  Żyźniewski. 

„Pańskie oko konia tuczy" da się tu zasto- 
„sować w całej rązciągłości. Częste wyjaż- 

„ dy referenta; bezpośredni nadzór tak nad 
ścią, jak nad szczegółami. gospodarki w 

Łegaciszkach jak „również ciągłe sprawdza- 
nie przed Zarządem z dokonanych już 
prac i zamierzeń na przyszłość, dają podsta 
wy do twierdzenia, że Legaciszki już w 
tym sezonie letnim staną się chlubą. Brat- 
маКа ,° Ka EA 

— Zarząd Bratniej Pomocy — ciągnął 

sity- 

  

kol. Dembinski — przeznaczyl 4000 zł: na 
pomoc w naturze niezamożnym kolegom 
związku z pobytem w legaciszkach. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, gd 

miejsc ulgowych zaledwie na, 
1900 zł., obecna suma 4000 zł. w okresie 

nader ciężich warunków  materjalnych (z 
chwi'ą objęcia przez nowy Zarząd  Brat- 
uiaka, zadłużenie wynosiło przeszło 23.000 
złotych), świadczy o tem, że Zarząd Sto- 
warzyszenia niezmiernie ważną rolę przy- 
pisuje tym Legaciszkóm, gdzie w zdrowem 
środowisku lziny akademickiej, pod opie- 
ką lekarza, w czystej wiejskiej atmosferze. koleżanki i koledzy mają odświeżać i na“ 

bierać radości i zdrowia do_ dalszej pracy. 
Zgodnie z naszym komunikatem ulgowe 
miejsca pobytu obejmują zniżki 100 proc 
75 proc. i 50 proc. Podanie wraz z zaświad 
czeniem lekarskiem stwierdzającem brak za> 
kaźnej choroby, składać należy w Sekreta- 
rjacie Bratniej Pomocy (Wielka 24) od 13 
do 15 i od 19 do 21-ej. 

— Hm! Bardzo pięknie, ale czy to „dol- 
ce farniente" na świeżem powietrzu ma być 
czemś urozmaicone? Czy można będzie np. 
potańczyć (szalenie to lubię)? A jak tam 
się zapowiada jedzenie (rzuciłem | chytrze 
W a UE zasadnicze). 

— Korty tenisowe gry, sport 
wem kierownictwem, a nad Wilia, wyc cieczki w piękne „nadwilejskie okolice. Jed- nem słowem ruch i turystyka na całego. , Bibtjoteka i czytelnia czasopism "na miejscu. zadowałnia mało ruchliwych, For- tepian jest, a więc i sobótki zapewnione 
Ale o to mniejsza. Chodzi nam w pierwszej mierze o szlachetniejsze formy życia. Mam na myśli „żywą Gazetkę" tylko nie taką, 
jak o:ietnia), komedję  dellarte"a, zresztą 
nie trzeba o tem. pisać, bo wie kolega, kto 
będzie w Legaciszkach? Dziad, autentyczny 
Dziad dr. Sylwanowicz. Będzie się przede= 
wszystkiem troszczyć o opiekę lekarską i higjenę trybu życia w Legaciszkach, a nie ulega wątpliwości, że. Dziad będzie duszą 

Kolonii, O; jedzenie może być kolega zupeł- nie spokojny, Pięć razy dziennie podawane 
4. nieograniczonej ilości, przysporzy  kole- 
dze conajmniej kika, a może i kilkanaście 

kilo żywej wagi. Urzeczywistni Się tam 
napewno idea! Władka Gasiulisa „dużo snu, 
wyżerki i słońca”,    

— A czy liczha frekwencja jest spodzie- wana i czy tłoku (nie lubię tloku) w *związ- ku z ewentualnym kryzysem  mieszkanio- wym, nie należy się obawiać? — Przyjazd zapowiedziały ; $ pi sża akademickie, więc Šu > Medardas się rojno i gwarno. Żabezpieczyliśmy się i pod tym względem, wypożyczając na wszeł ki wypadek duże namioty szczególnie dla 

  

  

"nego. Г 
— A jak wódeczka i inne płotki?! — 

Co to, to stanowczo nie. Z psychoło- 
złotej młodzieży i jej moralnościa bę- gia 

ych, co wołą namiot od. pokoju mieszkal< 

weż 0 Ww 

Niezależna Trybuna Akademicka 
Rzeczy wesołe 

jeżeli „żywa Gazetka", stosując się do 

nawoływań kol. Dembińskiego zacznie roz- 

glądać się dokoła, ażeby zobaczyć coś no- 

wego i.tem czemś nowem zastąpić dotych 

czasowe swe tematy, niech nie zapomni Zaj- 

rzeć do ostatniego numeru „Życia Młodz. 

Akad,“, Wprawdzie nie zobaczy tam rze- 

czy nowych, będą tam rzeczy stare, bardzo 

stare, ale podobno dobre dowcipy, nigdy 

nie starzejące się, są wieczne. у 

Przedewszystkiem przeczyta tam, ku wiel 

kiemu, nieukojonemu swemu smutkowi, że 

W.K.A. przestał istnieć. Ale dalej smutek 

ten przerodzi się w przerażenie, w jakiś nie- 

określony lęk przed czemś  nieznanem, a 

przez to właśnie strasznem. Bo jak pisze: 
„Życie Mł. Akad," skutki rozwiązania W 
A. „nie każą na siebie długo czekać”. Na- 

prawdę wobec takiego zapewnienia, ciemna 

otwiera się perspektywa przed całym U.S.B. 
Co my teraz, biedny ogół | młodzieży 

polskiej zrobimy. Kto nas będzie godnie 

„reprezentować*, nosić sztandar, organizo- 

wać wiec? Kto teraz zastąpi W.K,A. na je- 

go innych  przeogromnych, niewymienal- 

nych połach pracy, przez swoją wielkość 

trudnej do określenia, Dreszcze przechodzą. 

Straszno się robi. Co to będzie! : 

Jeszcze ciemniej zrobi się przed oczami 

czytelnika „Z. M. A.*, jeszcze straszniej- 
szą wyda się przyszłość USB. kiedy prze- 
czyta taką oto rewełację: „najbardziej zna- 
mienne jest to, że grupie żydofilów przewo- 
dził kol, Henryk Dembiński z Wilna, czto- 
nek „Odrodzenia” i „firmowy* katolik, Jak- 
że wdzięczne dla katolickiego działacza po- 
le: bronić uprzywilejowania Żydów, a upo- 
śledzania chrześcijan". (Mowa tu o Kon- 
gresie Kół Nauk.) : 

I ten „firmowy katolik", ten przywódca 
żydofilów, wygłaszał odczyt o „Euchary- 
stji', prowadził kursy Akcji Kat., miał od- 
czyty w. Chrz. Uniw. Rob.! Straszne rzeczy! 

No, ale to piszą prawdziwi katolicy, 
Katolicy czynów nie „firmy”*: Od ich czy- 
nów katolickich całe Wilno, cała Wileńszczy 
zna została przeorana. Takim katolikom nie 
można nie wierzyć, 5 

Może nas od tych strasznych obaw ja- 
kie się nasuwają przy czytaniu „Z, Mł. Ak." 
uwolni „Żywa Gazetka" a tymczasem cze- 
kamy co przyniesie następny numer. „Z. Mł. 
Ak.“ do naszego stałego działu p. t. „Rze- 
czy wesołe”. 

Wałap. 

ROZMOWA Z PRZYJACIÓŁMI 
Mówią, że najbardziej owocną dyskusją, 

jest dyskusja z przyjaciółmi. Chciałbym tak 
właśnie podyskutować dziś z „żywą Gazet- 
ką“, ale egzamina duszą, a Bratniak zabie- 
ra resztę chwil. Więc tylko zakładam votum 
separatum i rezygnuje rozmowę na później. 

Zakładam votum separatum, eciwko 
ostatniemu wystąpieniu „Żywej *, Gazetki", 
przeciwko odżywianiu młodzieży akademic 
kiej _ kloaczno-pornograficznemi tematami, 
przeciwko bezpodstawnemu obrażaniu uczuć 
koleżanek, przeciwko marnowaniu waszego 
kunsztu słowa na ekshibicjonizm słowny. 

Protestuję i dajcie złożyć e ina, a 
będę dyskutował i uzasadniał. Narazie na- 

gi protest, A 
Niech mi wołno będzie przemówić wa- 

szym językiem: Nie róbmy z rzeczy. ohyd- 
nych ołtarzy sztuki i przedmiotów ogólnego 
zainteresowania. Nie chwalmy się fizjologją 
lub patologją człowieka, bo jest w nim dła 
artysty wiele rzeczy groźnych i wesołych, 
wykraczających poza potrzeby fizjologiczne. . 

Oderwijcie na chwilę widok od frapują- 
cych was stron człowieka, spójrzcie dokoła, 
a może” coś nowego zobaczycie, 

Henryk Dembiński. 

LIST OTWARTY | 
Do Redakcji „żywej Gazetki** 

Nie o protest nam chodzi, bo już prote- 
sty stały się zbyt częste, by osiągały po- 
zytywne skutki i nie pasują do koleżeńskich 
stosunków, które najmocniej chcemy, by pa- 
nowały wśród wszystkich akademików. Nie 
protestować więc, lecz tak po koleżeńsku, a 
zarazem gorąco i szczerze prosić chcemy 
Redakcję „żywej Gageztki"*, by się ostatni 
czwartek nie powtórzył więcej, byśmy już 
nigdy nie musiały opuszczać sali, lub pozo- 
stawać na niej z uczuciem najwyższego nie- 
smaku, wprost wstrętu, W imię szacunku: 
dla nas, kołeżanek, w imię szacunku dla sie- 
bie samych prosimy najmocniej o podniesie 
nie tonu „żywej Gazetki", o przesłonecznie- 
nie jej prawdziwie młodzieńczym i prawdzi 
wie szczerym śmiechem i pomimo wszystko 
wierzymy, że potraficie to zrobić, jeżeli tyl- 
ko zechcecie. * 

Koto Koležanek przy „Odrodzeniu“ 

W.K.A. PRZESTAJE ISTNIEĆ 
Kilka dni temu Rektorat U,S.B, wysto- 

sował do Wil. Kom. Akad. pismo, w którem 
zabrania tej organizacji nieistniejącej dotych 
czas wobec prawa, działać na terenie USB. 
bowodem tego „rozwiązania* jest brak za- 
twierdzonego statutu przez W, K. A, 

Z ORGANIZACYJ IDEOWYCH. 
Odrodzenie. W ubiegłą niedzielę 24 b. m. 

odbyło się zebranie Sekcji Liturgicznej z re- 
feratem ks, Meysztowicza p. t. „Kwestja 
wychowania według encykliki Rerum no- 
varum“. : 

W piątek, dnia 29 b. m. odbędzie 
zebranie rozszerzonego zarządu. 

'W niedzielę 31 b. m. odbędzie. się wy- 
cieczka „Odrodzenia“ do Legaciszek, Goi 
6.30 msza šw., godz. 7.15 agapa, godz. 8.5 
odjazd pociągiem, : 

Z powodu wycieczki zapowiedziane na 
niedzielę zebranie Koła Kołeżanek zostanie 
przeniesione na inny dzień, — termin 
stanie podany na tablicy „Odrodzenia. 

Zaczynając od IIl trymestru r, b. „Od- 
rodzenie" będzie organizowało raz na try- 
mestr jednodniowe konierencje religijne W 
Czarnym Borze, pod przewodnictwem ks. 
prof. Meysztowicza. Pierwsza taka konfe— 
renca dia koleżanek odbędzie się 7 czerwca 
r. b. Zapisywać się można do 5 czerwca w 
No Odrodzenia, oraz u członków „Odro- 
zenia”. 

się 

SPROSTOWANIE. 
W ostatnim numerze „Trybuny“ do rub- 

ryki p. t. „Rzeczy wesołe" wkradł się błąd 
drukarski; powinno bowiem być „młodzież 
polska jest w swej większości katolicką”, a 
nie, „młodzież < + Np, : 

ści litewską". polska jest w swej większo 

Redakcja Trybuny dyżuruje we wtorki 
od godz. 12.30 do godz uj e ori 

Odrodzenia, 9 godz 1.30. w. =lokalu 
Redaktor Wacław Łapiński. 

dziemy walczyć z całą surowi Sód: 
kiem na to — surowy regulamiń w srogiego referenta. Naczelnem osie 2a. szem hasłem jest, Legaciszki ośrodkiem zdrowia i radości niezamożnej młodzieży. . -— Nabrzmiały wiadomościami pożegna- łem prezesa, opuszczając  Brathiak pełen 
dobrych myśli, K. Antoniewicz. 

Z0- 

о 

70 tys. zł. dla powodzian-rolnikėw ` 
NA POMOC SIEWNĄ 

Główny Komitet społeczny pomocy 
ofiarom powodzi w Warszawie nades- 
łał do Wileńskiego Komitetu pomocy 
powodzianom sumę 70000 zł., przezna 
czoną specjalnie na pomoc siewną dla 
ludności rolniczej, dotkniętej klęską 
powodzi. Wileński Komitet z fundu- 
szów przez siebie zebranych uzupełnił 
powyższą sumę kwotą 15 tys. zł., i łą- 
czną kwotę 85.000 zł. przesłał w poro 
zumieniu z p. wojewodą następującym 
powiatowym komitetom pomocy: bra 
sławskiemu — 45 tys. zł.. dziśnieńskie 
mu 20 tys. zł, mołodeczańskiemu 5 
tys. zł. oszmiańskiemu 1000 zł., posta- 

K. wskiemu 1500 zł., święciańskiemu 2500 

zt., wilejskiemu 5 tys. zł, wileńsko - 
trockiemu 5 tys. zł. 

Na posiedzeniu Wileńskiego Komi- 
tetu Obywatelskiego pomocy ofiarom 
powodzi uchwalono wysłać do Waty- 
kanu adres dziękczynny, zawierający 
podziękowanie społeczeństwa  wileń- 
skiego dla Ojca Świętego, za szczodry 
dar na rzecz powodzian i za wyrazy 
współczucia dla ludności. Wykonanie 
powyższej uchwały Komitet poruczył 
członkom komitetu: JE ks. biskupowi 
Bandurskiemu i dyr. PKO p. Marjano- 
wi Biernackiemu (sekretarzowi komi- 
tetu.) 

  

Pamieci š. p. Mieczystawa Dordzika 
W dniu wczorajszym odbyło się 

w mieszkaniu pani Marji Mieczysła- 
wowej Jeleńskiej zebranie, zwołane z 
inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Młodzieży Chrześcijańskiej, na ktė- 
rem postanowiono utworzenie przy 
wspomnianem Towarzystwie Komite- 
tu uczczenia pamięci ś. p. Mieczysła- 
wa Dordzika,—dla uwiecznienia jego 
lohaterskiego czynu w dniach powo- 

dzi, kiedy to poniósł on śmierć, sta- 
rając się wyratować z nurtów Wilen- 
ki dziecię żydowskie. Skład Komitetu, 
na którego czele stanął dyr. Stanisław 
Białas,—jako też odezwa do spole- 
czeństwa ogłoszone zostaną. w dniach 
najbliższych. Administracja naszego 
pisma otwiera listę składek na rzecz 
Komitetu. 

Zebranie Zarządów organ. prac. miejskich 
WYNIOSŁO REZOLUCJĘ a PRZECIWKO OBNIŻENIU PO- 

Odbyte w dniu 26 maja rb. zebra- 
nie Zarządów miejskich (Związek Pra- 
cowników Miejskich i Związek Praco- 
wników Użyteczności Publicznej) łą- 
cznie z delegatami od pracowników po 
szczególnych wydziałów Magistratu i 
po zasięgnięciu uprzednio opinii ogółu 
pracowników miejskich stwierdzając, 
że rozporządzenie władz nadzorczych 
obniżeniu poborów pracowników miej- 
skich o 15 proc. jest pozbawione pod- 
staw prawnych i życiowych powzięło 
następujące rezolucje: 

1) Ogół pracowników miejskich, 
zaniepokojony projektem obniżenia do 
tychczasowych poborów, zakłada kate 
goryczny protest przeciwko podobnym 
zamierzeniom godzącym w byt praco 
wnika i jego rodziny, stanowczo i je- 
dnomyślnie oświadcza, że swych praw 
bronić będzie wszelkiemi sposobami, 
nie wyłączając nawet najradykalniej- 
szych, o ile tego zajdzie potrzeba. 

2) Ogół pracowników miejskich 
zwraca się do Rady Miejskiej i Magi- 
stratu z prośbą o zaskarżenie zarządze 
nia władz do Najwyższego Trybunału 
io utrzymaniu w mocy poprzedniej u- 
chwały Rady Miejskiej zapewniającej 

wypłatę pracownikom miejskim dotych 
czasowych całkowitych poborów bez 
potrąceń mając analogję w uchwałach 
samorządów miast Warszawy, Łodzi 
i t. d. 

3) Wobec zakazu władz nadzor- 
czych do wprowadzenia w życie uchwa 
ły Rady Miejskiej o niezmniejszaniu 
poborów, ogół pracowników  miej- 
skich zwraca się do Rady Miejskiej z 
gorącym apelem o podwyższenie dodat 
ku komunalnego do 25 proc. czyli do 
normy dopuszczalnej dla obszaru Zie- 
mi Wileńskiej zgodnie z Rozp. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dn. 30. XII 
1924 r. zaznaczając, że dotychczas pra 
cownicy miejscy w Wilnie mają najniż- 
szy w Polsce dodatek komunalny bo 
zaledwie 10 proc. Uchwała ta po ew. 
przywróceniu 15 proc.-go dodatku do 
poborów podległaby rewizji przez Ra- 
dę Miejską. 

4) Ogół pracowników miej. wyra- 
ża Radzie Miejskiej serdeczne podzię- 
kowanie za jej dotychczasowe życzli- 
we j wysoce obywatelskie ustosunko- 
wywanie się do spraw pracowników 
miejskich. 

  

- ARESZTOWANIE PRZEDSTAWICIELA FIRMY 
SAMOCHODOWEJ „PRAGA"? 

Policja aresztowała podającego się za inżyniera St. Jaworskiego, który 
przed niedawnym czasem w Wilnie przy ul. Skopówka 5 biuro sprze 
daży samochodów firmy „Praga”. Szumne ogłoszenia o nadzwyczaj wygod- 
nych warunkach sprzedaży maszyn, dały możność Jaworskiemu przeprowa- 
dzenia kilkanastu znacznych tranzakcyj, lecz gdy nabywcy mimo wpłaconych 
zadatków, maszyn względnie części samoch. nie otrzymali, całą sprawą zaję- 
ła się połicja. 

Po krótkich poszukiwaniach Jaworskiego aresztowano, gdy szykował 
się do opuszczenia Wilna. 

Straty kiientów „Pragi* sięgają kilkunastu tysięcy zł. 
Prócz Sprawy 6 pobranie zadatków na Jaworskim ciąży podejszenie, że 

jest on bohaterem sensacyjnej afery pocztowej pod Lwowem, gdzie w 
towym urzędzie pocztowym podając się za inspektora 
25 tys. zł. i utotnił się przed ujawnieniem oszustwa. 

wia- 
poczt podjął w r. ub. 

  

  

KRONIKA 
CZWARTEKI 

Dziś 28 
Augustyna 

jutro 

Marį ` 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
1 dnia'27. V, 31 r у 

Ciśnienie średnie w mm. 765 
Temperatura średnia -l- 23 

Temperatura najwyższa -|- 27 

Temperatnra najniższa -1- 13 
Opad w mm. — 

Wiatr: północny 

Tendencja: spadak 
Uwagi: pogodnie, 

W. s. g. 2 m. 57    
Z. s. g. 7 m. 35 

: KOŚCIELNA | 

— Przygotowania do uroczystošci 
Bożego Ciała. Wobec zbliżającej się u- 
roczystości Bożego Ciała dla ustalenia 

porządku procesji organizacje i Sto- 

warzyszenia, mające w niej wziąć u- 

dział, powiadomia o tem ks. profesora 

J- Ostrejkę listownie (ul. Mostowa 12) 

albo telefonicznie (tel. nr. 900, godz. 

10 — 13) najpóźniej do poniedziałku 
dn. 1 czerwca włącznie. 

URZĘDOWA 

— Zatrudnienie ' cudzoziemców, Rozpo- 
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o о- 
chronie rynku pracy zawiera przepisy, re- 

- gulujące sprawę zatrudnienia cudzoziemców. 
w Polsce, у 

Przepisy te weszły w życie na całym ob- 
szarze 
nia b. r. Przyjmowanie do pracy cudzoziem 
ców, którzy przybyli do Polski po 1 stycz 
nia 1921 roku jest uza!eźnione od uzyskania 
zezwolenia władz . ! 

Podania w tych sprawach winny być 
wnoszone do: poszczególnych wojewodów, 

Przy przyjmowaniu do pracy cudzoziem 
ców, którzy przybyli do Polski po 1 stycz- 
nia 1921 roku, starania o zezwolenia na za- 
trudnienie są zbędne, należy jedyńie zawia 
domić władze o przyjęciu do pracy danego 

zeczypospolitej Polskiej 6-g0 kwiet-- 

pracownika cudzoziemskiego w ciągu 14 dni 
"od chwili zatrudnienia. 

W razie zwolnienia z pracy cudzoziemca 
również należy zawiadomić o tem w ciągu 
14 dni właściwego wojewodę, 

— Wojewódzkie księgi sanitarne, Min. 
spraw wewnętrznych wydało p. wojewodzie 
zarządzenie w sprawie dzenia sani- 
tarnych ksiąg wojewódzkich. Schemat takiej: 
a przesłano do urzędu wojewódzkiego 

w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
pozostanie w iwojewódzkim wydziale zdro- 
(wia, drugi po wypełnieniu, urząd wojewó- 
dzki odeśle do departamentu służby zdro- 
wia w M-.S. W. RY + 

Corocznie na dzień | czerwca każdy u- 
rząd wojewódzki przesyłać będzie do de- 
partamentu służby zdrowia dane uzupełnia 
jące, dotyczące zmian , jakie zaszły w 
dziale sanitarnym województwa w ciągu u- 
biegłego roku budżetowego. 

Prowadzenie woj, ksiąg sanit. ma na ce-- 
lu utrzymanie w stałej aktualności v wyka- 

. Zu spraw zdrowia publicznego w całem pań 
stwie. » 

MIEJSKA 
— Budżet miasta na r. 1931—32. Od dnia 

26 maja 1931 r. w biurze magistratu w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej został wyłożońy 
na przeciąg jednego tygodnia preliminarz 
dochodów i wydatków m. Wilna na rok 
1931 — 1932 celem przeglądania go i wno- 
szenia ewentualnych spostrzeżeń przez za- 
interesowanych płatników. Į 

— Będziemy mieli dobrą szosę do Trok. 
Wydział Powiatowy sejmiku wil. - trockie- 
go rozpoczął 'prace, polegające na renowa- 
cji kory szosowej na drodze *powiatowej: 
Ponary —Landwarów — Troki na odcinku 
Landwarów — Troki, w związku z czem 
droga od km. 9.850 do 10.630 została za- 
mknięta dla ruchu kołowego, natomiast. tuż: 
obok tego odcinka dana droga objazdowa, 

Żeby tak jeszcze magistrat zechciał za- 
jąć się stanem bruku na ul. Legjonowej, 

ч AKADEMICKA 
— Z Koła Połonistów sł, USB. Zarząd 

zawiadamia, że nabożeństwo żałobne za du- 
sze ś. p. Włodzimierza  Sierzputowskiego 
odbędzie się w kościele św. Kazimierza we 
czwartek 28 b. m. o godz, 8 rano. 

Su do Trok. W niedzielę, 31 
maja B. r. Akademicka Drużyna Harcerska, 

urządza zbiorową wycieczkę do Trok. , 
Program wycieczki będzie następujący: 

„1) zbiórka uczestników: na . dwórcu w 
Wilnie o godz. 7,30, 2) wymarsz ze stacji 

„Władze litewskie udzieliły zezwol 
"żydowskiemu towarzystwu erze 

LIST DO REDAKCJI 
Redakcja „Słowa”* otrzymała od pułk.* 

Janiszewskiege szefa sztabu D.O.K. IIL., na- 
stępujące powiadomienie: o 

Zawiadamiam Pana Redaktora, że w 

związku z pojawieniem się w „Dzienniku 

Wileńskim" artykułów o treści, skierowanej 

przeciw Armji i poszczególnym przedstawi 
cielom Armji, — Ofic, Sąd Honorowy ofic. 
Szt. DOK. III, na posiedzeniu w dn. 10 IV.- 

1931 roku powziął następującą uchwałę: * 

1) Wykiucza Się możność traktowania 
przez oficerów członków redakcji, a w 

szczególności autorów insynuacyj i redakto- | 

rów odpowiedzialnych „Dziennika Wilea- | 
skiego”, jako osoby zdolne do dawania i żą . 
dania sątysfakcji honorowej. : 

2) Zabrania się brania jakiegokolwiek udzia 

łu przez oficerów w sprawach honorowych 

członków redakcji, a przedewszystkiem au- | 
torów insynuacyj i redaktorów odpowiedzia! 

nych „Dziennika Wileńskiego". 3 > 
3) Insynuacje, zamieszczone w „Dzienni 

ku Wileńskim* skierowane przeciw Auruji, | 
wzgl. jej poszczególnym przedstawicielom, | 
nie mogą być przedmiotem postępowania ho 
norowego. ‚ 

UZASADNIENIE: | 

Autorów artykułów o treści skierowanej 

przeciw Pierwszemu Marszałkowi Polski, 
przeciw Armji i jej poszczególnym przedsi. 
wicielom, należy traktować jako paszkwi- 
lantów, działających na szkodę Twórcy i | 
Najwyższego Przedstawiciela Armji i na 

szkodę Armii, : 0 
Sąd uwaža, že paszkwile te mają wyraž- 

ne cechy działalności antypaństwowej, a - 
tem samem ani ich treść nie może być 
przedmiotem postępowania honorowego, ani 
ich autor, wzgl. odpowiedzialny redaktor 
nie może być traktowany przez oficerów įa- 
ko człowiek honoru. | * 

W związku z powyższą uchwałą D-ca — 

O. K. III. wydał zakaz  prenumerowania 
„ADziennika Wileūskiego“ tak przez poszčze | 
gólne osoby wojskowe, jak i oddziały, za- 

kłady i instytucje wojsk. oraz poleca bojko- 
tować „Dziennik Wileński* w lokalach pub 
licznych. s 

Powyższe przesyłam Panu Redaktorowi "i 
do wiadomości i ewent. wykorzystania <w. 

Szef Sztabu D, O. K. II. 

JANISZEWSKI  - 

Ppłk. dypl, 

Echa Il ziotu Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej w Wilnie 
Pan Prezydent R. P. dziękuje za depe- | 

szę hołdowniczą " 
Dnia 27 maja b. r. pan wojewoda wi- | 

leński nadesłał do Ziwiązku Młodzieży Pol- 
skiej w Wilnie z upoważnienia Pańa 
denta R. P. pismo, wyražającė podziękowa- | 
nie uczestnikom Il Zlotu Stowarzyszeń Mło, 
dzieży Polskiej w Wilnie za depeszę hołdów | 
niczą, wysłaną dnia 9 maja b r. z okazji | 
tegoż Zlotu. a 

Tekst pisma pana wojewody wileńskiego - 
podajemy: : г й, 

Wojewoda Wileński AA aks 
Wilno, dn. 26maja 1931 r. | 

Do Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży | | 
Połedej. >,  J5CĄ 

  

  

@ 
ы 

. 

w./m, 
Metropolitalna 1, vi 

"Upoważniony przez  Pana' Prezydenta” 
Rzeczypospolitej niniejszem wyrażam podzię | 
kowanie uczestnikom Il Zlotu Stowarzyszeń 
Młodzieży Połskiej w Winie za depeszę hot 
downiczą z dnia 9 m b. nadesłaną z' okazji 
tego Złotu 4 ; 

Wojewoda (—) Kirtiklis | 
  

    

   

     

    

    

    

     

  

    

    

    

  

    

   

      

      

  

   
    

  

Landwarów do Trok spiechoą (6: 
3) RE miasta Trok i jego zab: т 

pogadanka na wyspie wci « A 
„Fragmenty z dawnych dziejów Trok*, opo- 
wie podharcm. Kohutek Ludwik, 5) pływa- 
nie żaglówkami, 6) powrót-do Wilna pocią | 
giem o godz. 21.15 ю ю 

i druhowie „Wszystkie druchny 
wziąć udział w wycieczce, Ё 

sb ‚ › SZKOLNA 5 
‚ — Podrož inspekcyjna p. kūratora. Kura- 
tor Okr. Szkolnego p. Szlągowski "ideal: 
na kilkudniową inspekcję szkół na terenie 
woj nowogródzkiego. ы В 

Małowieski. TA Zastępuje go nacz, Ma 

S. Wizytek 

A ZR 

+ R 

„— Dyrekcja Liceum 
Wilnie przyjmuje podariia o dopuszczęnie 3 
egzaminu: wstępnego do klas od. wstep. do 
VA aklas do dnia 20 VI. SECIE 

szelkie informacje udziela dyrekcja 
szkoły codziennie od 15 i pół — 18 z wyjąt | 
kiem niedziel i świąt, ; 

— lle będą trwać ferje letnie. Ku- | 
rator Okr. szkolnego rozesłał okólnik, 
w którym podaje, że ferje letnie rozpo | 
czną się we wszystkich szkołach w | 
dniu 27 czerwca, a zajęcia po przerwie | 
rozpoczną się w dniu | września. || 

— Dzieci inwalidów. W związku z nad- | 
chodzącym okresem zapisów dzieci dó szkół 
przypominamy, że na pod stawie į 
nia ministra ošwiecenia publiczn pier- | 
wszeństwo przy zwalnianiu 0 Gia w | 
szkołach państwowych, mają dzieci nieza- 
możnych inwalidów wojennych. it 

Na podstawie tegož rozporządzenia pier- 
wszeństwo przy zwalnianiu od opłat za 

egzaminy; dojrzałościn eksternów, mają a 
nież dzieci niezamożnych inwalidów woj 
nych oraz niezamożni inwalidzi, > 
  

Uderzenie krwi do głowy Ściskanie 
okolicy serca, brak tchu, uczucie. strach 
przeczulenie nerwowe, migrena, niepokój * i 
bezsenność mogą być łatwo usunięte przy | 
używaniu naturalnej wody. gorzkiej „Fran-- 
ciszka - Józefa" Żądać w aptekach i 

gerjach, . nea 

ох Ro 2 №Е 
— Errata. Do sprawozdania z dru 

dnia konkursów hippicznych przez nie 
ge zakradł się błąd polegający na tem, że | 
w_ rozgrywce o 2 i 3 miejsce p Ч 
mi, drugą nagrodę zdobyła para: p. 
Zawadzka i por. Kwiatkowski, a nie a to 
podališmy p. M. Nitostawska i por: N 

— Wycieczka żydowska z Kowna. 

oświaty ną urządzenie wycieczki 
Wilna. “| Lu g 

Członkowie tego' tow. w liczbie 
osób będą gośćmi Wileńskiego Ż 
Instyt. Naukowego i zabawią w Wil 
kiłka dni. R 

Wycieczka przybywa bezpośr 
przez linję graniczną koło Zawias. 
(dalszy ciąg kroniki na stronie 4



“ 

Rozwiązanie komunistycznej „Samopomocy“ 
Ostatnie wystąpienia wywrotowców na prowincji ujawniły, że komuniści posługują 

się w robocie agitacyjnej powstałą za ich pieniądze ,Samopomocą zjednoczonej lewicy 

chłopskiej*, która mimo pozorów legalności prowadziła akcję odpowiadającą celom Ko- 

minterna. 

„Samopomoc chlopską“ wiadze postanowily rozwiązać i wszystkie jej oddziały 

prowincjonalne zlikwidować. Zaangażowanych w agitaczji komunistycznej kierowników 

organizacyj aresztowano. O uznaniu „samopomocy* za nielegalną powiadomiono lud- 

ność, za pomocą obwieszczeń, 

Samobójczy skok żołnierza z okna 3 piętra 
Przedwczoraj w koszarach Ignatowskich zdarzył się tragiczny wypadek 7 jednyni z 

żołnierzy € pp. leg. Wiktorem Kołyszko, 

Wymieniony żołnierz wypadł z okna 3 
ciężkich obrażeń giowy i całego ciała. 

piętra na bruk podwórka i doznał bardzc 

Kołyszko edwieziono do szpitala wojskowego na Antokolu. Wszystkie okoliczności 

wskazują, że wsiłował on popełnić samobójstwo. 

Straż bolszewicka zabiła umysławo-chorego 
Mieszkaniec wsi Maciesze gm. jodzkiej Isaj Borejcow, od dawna zdradzający obja- 

wy chorcby umysłowej znalazł się przypadkowo nad Dźwiną koło Dzisny i czołnem po- 

jechał na brzeg sowiecki, W chwili, gdy umysłowo chory na oczach licznycii chłopów, 

zebranych po naszej stronie, po krótkim pobycie na terytorjum sowieckiem odbijał od 

bszegu, straż sowiecka poczęła ostrzeliwać łódź, Berejcow, trafiony kilka kulami padł 

mariwy i czółno pozbawione kierowania porwane zostało prądem. Dapiero ra 5 klm. u- 
dało się ją zatrzymać. 

„Trupa Berejcowa zabezpieczono do zejścia władz 

ROZ Z COSEOGA FIADIOKAAO AEC NAKTIS TEO IST OMON ATIPIK AAS SET 

TEATR I MUZYKA 
—Teatr miejsr: w Lutni. Dzisiejsza prem- 

jera. Dziś o godz, 8.15 odbędzie się w te- 
atrze Lutnia pr:mjera arcydowcipnej komie- 
dii L, Verneuill“a „Młode mażeństwo*. Prze 
miła nowość ta ukaże się .w r «rji H. Zel 

iczó sykonaniu ś*:chlerówry, 
Severinówny Budzyńskiego, Kreczmara (raz 
Wyrwicza - Wicarows=iego. 

Arcywesoła treść, dcwcipne sytuacje о- 
raz pełen humoru djałog dają wy 
niezwykle wdzięczie pole do bopisu. P. ). 

- Hawryłkiewicz skomponował cfcktowną opra 
wę sceniczną, 

— Otwarcie teatrr Leta' ego 
dzie po-Bernardyńs<im. 
29 bm. nastąpi otwa: 

  

    

   

   

  

w ag0- 

jutro, w piątek, dr. 
vea'ri Letniego w 

  

  

- ogrodzie po-Beraardvnskim. Na ctwarcie wy 
brano wysoce oryginiiną sztukę amerykań: 
ską: ,Tajemnice stacji radjowej”", w reżyse- 
ji R. Wasilewskiego z udziaiem całego pra 
wie zespołu z icką, Wvrzykowsłim i 
Żurowskim w rołach głównych, Niezwykle 
zajmująca akcja która toczy się w studjo 
radjostacji w Chicago, przepiatana jest śpie 
wem i tańcami co niewa 'piiwie stanowić nę 
dzie nielada atrakcję. 

— Jutrzejszy koncert w ogrodzie po-P.er- 
nardyńskim. Jutro, w piątek dn, 29 bm. o 

SPORT 
Zawody. strzeleckie P. W. 

Dnia 25 maja b. r. na strzelnicy wojsko- 
wej l-szej Brygady Leg. Bołtupie, na strzel- 
nicy małokalibrowej Pióromont odbyły się 
zawody strzeleckie Komendy P. W. Wilno III. 

W zawodach brało udział 81 zawodni- 
ków. 

Zawody miały na celu: a) Propagowanie 
strzelectwa i szerzenie zamiłowania do spor- 

  

  

" tu strzeleckiego celem podniesienia znaczenia 
sprawności strzeleckiej w społeczeństwie, b) 
sprawdzenie wyszkolenia strzeleckiego w sze- 
regach p. w., c) wyeliminowanie zawodników 
do zawodów wyższego stopnia, zwłaszcza z 
uwagi na mające się odbyć w dn. 30 i 31 
maja strzelania o mistrzostwo m. Wilna. 

W rezultacie 10-ciu strzelców osiągnęło 
warunki do zdobycia odznaki strzeleckiej II 
kl.—42 strzelców do zdobycia odznaki III kl. 

Naogół zawody odbyły się w warunkach 
sprizyjających i przy dużym zainteresowaniu 

główne zadanie, rozpowszechniania sportu 
_ się uczęstników, a co najważniejsze spełniły 

  

    

  

    

    
   

trzeleckiego, jako sportu obrony narodowej. 

Zarząd sekcji tennisowej A.Z.Su. 

Komunikuje niniejszem iż na czas budo- 
wy kortów własnych A.Z.Su, do dyspozycji 
Sekcji został wynajęty jeden z kortów w 
parku im. gen. Żeligowskiego. 

Zapisy godzin według regulaminu zeszło 
rocznego będą przyjmowane w  kancelarji 
parku poczynając od dn. 31 b. m. 
e atę za kort od godziny ustalono 

Jednocześnie nadmienia się, iż sezonowa 
składka członkowska dla członków zwyczaj- 
72 i nadzwyczajnych, A.$wg. statutu A. 

Z. Su wynosi 6 zł., dla nadzwyczajnych В, 
10 zł. za sezon. 

t Przy zapisie do Sekcji obowiązuje oka- 
zanie legitymacji Zarządu Głównego A.Z.Su. 

Zapisy i informacje załatwia sekretarjat 
A.Z.Su na przystani Wioślarskiej — Brzeg 
Antokolski 12, od godz. 19 do 21-ej, oraz w 
parku w godzinach poobiednich. 

  

"KAZIMIERZ LECZYCKI © 

„DWUDZIESTY 
(powieść) 

prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Pozbawiony już teraz zmysłu od- 
czuwania idei, której służył, narażony 
na masę drobnych przykrości i upoko- 
rzeń, spadających zazwyczaj na każ- 
dego „homo novus*, kapitan Zapolski 
stworzył swój własny „ogród rozko- 
szy* w szareni, codziennem  jarzmie 
spec logji. 

Rozkoszą tą była zemsta za śmierć 
Rosji. 

Bolszewicy zniszczyli ten cudzy, 
chłodny pałac, w którym jednak upły- 
nęła cała młodość. Zabrali kraj trze- 
ciego dziesiątka jego metryki, kiedy 
żył całą piersią i kochał Azję. Bolsze- 
wicy zniszczyli świat przywilejów, z 
których i on korzystał. O krzywdach 
przyjaciół, krewnych, znajomych na- 
wet i wspominać nie trzeba. Tyle jest 
tyci: wetzawetów, że starczyłoby na 

jakieś dobre dziesięć lat wojny. 
„, Jak każdy prawie sangwinik, kapi- 

tan miał raczej dobre serce. Ale kiedy 
przyprowadzono mu komisarza, wów- 

czas nienawiść, wymykała się sercu i 

ъ 

' „dyktowala šmierė. Niestety po kilkuna- 
stu szczęśliwie dokonanych . egzeku- 
cjach, czerwony demon zemścił się na 
białym, rzucając mu na sumienie ży- 
cie brata. 

2 
- Prowizoryczny sąd wojskowy roz- 

począł sesję punktualnie o godz. 10-ej 

ków nie 

godz. 8.15 odbędzie się w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. trzeci z kolei koncert adznocza 
jący się również niezwykle urozmaiconym 
programem. Udział biorą: orkiestra wojsko- 
wa, urocze tancerki sisters Lisieckie oraz ar- 
tyści teatrów miejskich: Eichlerówna (pio- 
senki) Jaśkiewicz i Łubiakowski (nionologi) 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie -— Na ognistym smoku. 
Hollywood — Romans na Trio Grande, 
Casino — Wieczni kupcy 

" WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Samobójstwo. Wczoraj w go- 
dzinach popołudniowych popełnił samobój- 
stwo współwłaściciel tartaku przy ul. Tar- 
taki 18, Kasrjel Szejniuk łat 32, 

Szejniuk powiesił się w piwnicy pod po- 
wyższym adresem i tam go też znaleziono 
już martwego. 

Przyczyną tragicznej śmierci były jakoby 
kłopoty materjalne. 

— Żołnierz wypadł z po 
ciągu. Na szlaku kolejowym Łyntupy 
— Wilno koło wsi Piskoryszki, gminy 
iyntupskiej powiatu  šwiecianskiego, 
znaleziono w nocy na torze nieprzytom 
nego Leona Macieszewicza, szeregow 
ca 85 pp. Okoliczności wskazują, że 
Macieszewicz wypadł z pociągu Pod 
czas upadku Macieszewicz doznał cięż 
kich obrażeń cielesnych Przewieziono 
go do szpitala wojskowego w Wilnie. 

— Zastrzelony podczas awantury. 
Wczoraj w nocy w pogranicznej wsi 
Czerniowce pod Słobódką został 
strzelony w zagadkowyh  okolicznoś- 
ciach mieszkaniec tej wsi Gazdon Jar- 
mołow. 

Otrzymał on postrzał w głowę co 
też i spowodowało natychmiastowy 
zgon. 

Do sprawy tej zamieszani są woj- 
skowi z pobliskiego oddziału granicz- 
nego, którzy uczestniczyli w awantu- 
rze wywołanej przez pewnego plutono 
wego. 

— Pastuch zastrzelił pastu- 
cha. Na PS we wsi Adamowo, gmi 
ny kozłowskiej powiatu postawskiego, skut- 
kiem nieporozumień osobistych pastuch Kon 
stanty Fjodorowicz zabił wystrzałem z ka- 
rabinu iętego drugiego pastucha Stanisła 
wa Adamowicza mieszkańca tej samej wsi. 

—Wydobycie zwłok topielca. Zwło 
ki Kiwielszo Romualda który w dniu 
24 bm. utonął w rzece Wilji, zostały w 
dniu wczorajszym wydobyte i przesła 
ne do kostnicy przy szpitalu św. Jako 
ba do decyzji władz prokuratorskich. 

—Kradzieže, Michelesowi Merze (Szpital 
na 4) nieznani sprawcy przez otwarte okno 
skradli garderobę męską wartości 1500 zł. 

Chełchowskiej Zuzannie (Ofiarna 4) skra 
dziono z niezamkniętego mieszkania branso 
letkę złotą, pończochy i trykotarze łącznej 
warości 300 zł. 

. Z niezamkniętego mieszkania przy ul, So 
fjaniki 5 na szkodę Rygiel Józefa skradziono 
dwa złote zegarki, wartości 800 zł.. Kradzie- 
ży tej dokonał Baranowski Wacław (Wiłko 
mierska 44) i Szyłow Piotr (Szkaplerna 101) 
któr ych zatrzymano. Skradzionych  zegar- 

odnaleziono. 

zrana. Pióro trzymał ochotnik Wierz- 
bicki, przewodniczył kapitan. Życie 
ludzkie w okresach gwałtownej inflan- 
cji, nie wymaga szopek prawnych, 
ale kapitan miał nadzieję, że sąd, albo 
„nie znajdzie podstaw prawnych do 
wydania wyroku albo w najgorszym 
razie uwolni go od ohydy  bratobój- 
stwa. 

Wszyscy wszystko wiedzą, wszy- 
scy milczą. Głowy schylone, oczy wbi 
te w stół. Nikt nie chce patrzeć na 
jeńca i sądzić, młody — stary — sym- 
patyczny, czy nie... jakgdyby w oba- 
wie, ażeby nie dostrzec wypadkiem 
rodzinnego podobieństwa do... prze- 
wodniczącego. 

Nazwisko?... zapytuje z przyzwy- 
czajenia sekretarz.. i chce zaraz  coif- 
nąć słowo.... ale jest już zapóźno. 

— Oskarżony milczy... proszę za- 

pisać m..oje, mówi cicho przewodni- 
czący. 

Pióro skreśliło coś i stanęło! Nikt z 
sędziów nie odzywa się. Nikt nie jest 
na tyle silny, ażeby uwolnić przewod- 
niczącego od konieczności zadawania 
pytań. Każdy składa swój obowiązek 
sędziowski na furgon urzędowy, jak 

plecak w marszu! 

| — Wiek?! 
—'25 lat. 

— Urodzony?! 
— Na Litwie... е 
— Komunista — rzuca wreszcie 

kapitan, czepiając się rozpaczliwie na- 
dziei zaprzeczenia. 

Zzą=:- 

z SĄDÓW 
Apołłos Sołohub ska- 
zany na Z lata więzienia 

Wczoraj o godz 2 m. 15 w nocy 
zapadł wyrok w sprawie b. sekreta- 
rza adwokata Pawła Andrejewa Apoł- 
łosa Sołohuba oskarżonego o sfałszo- 
wanie szeregu weksli swego  praco- 
dawcy. 

Sąd Okręgowy wyniósł wyrok u- 
niewinniający, a Sąd Apelacyjny uznał 
Sołohuba winuym i skazał na 2 lata 
więzienia zamieniającego dom po= 
prawy. 

Obronę skazanego wnosił adw. 
Szurlej, z ramienia poszkodowanych 
występowali adwokaci: Nowodworski 
i Szyszkowski. 

Sołohub został aresztowany i о- 
desłany do więzienia na Łukiszkach. 

Jutro podamy dokładne sprawo- 
zdanie. 

RADJO WILEŃSKIiE 
CZWARTEK, DN 28 MAJA 

12.05 — 12.0: Muzyka taneczna 
"2.35 — 14,00: Poranek szkolny 
14,30 —14.55: „Kącik dla kobiet" 
15.5 0— 16.10: „Szczawa 'ca jako uzdro- 

wisko — odczyt z Warszawy wygł, dr. 
H. Kolewska - Bettloff. 

16.20 — 17.05: Koncert syn toriczny ty 
1105 — 17.15: Wiadomości wojskowe 

d'a wszystkich z Warszawy, 
1715 — 1740: „Poganska  słowiań- 

szczyzna a morze" — odczyt z Warszawy 
wygłosi St. Poraj. 

17.45 — 18.45: Koncert popołudniowy, 
18.45 ——19.00: Kom „Akad. Kola Misyj 

«sy 

nego. 
19,00 — 19.20: „Skrzynka pzcztowa nr. 

151“ — listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz, dyr. progr. R .W, 

20,00 — 20.15: „Zdegradowana stolica — 
Seljeton z Warszawy wygłosi J. Fryling. 

20.15 — 20.30: „Ideał człowieka w kinie* 
ieljeton wygłosi Leszek Szeligowski. 
20.30 — 21,30: Muzyka lekka z Warsz” 
21.30 22.15: Słuchowisko z Warsz: : 
22.15 22.35: Koncert solistów 
22.50 — 24,00: Komunikaty i muzyka 

taneczna z Warszawy. 

Ofiary 
STAN RACHUNKU _ POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM S. A. 
Stan z dn, 26. 5. 31 r. zł. 23.428.42 

Wpłacono dn, 26 : 27 bm.: 

Ks. W. Draob z Kras 
Bank Handlowy 

Wi 

  

    

ego n-Uszą 20.— 
Ww Warszowie S.2.. 

Oddział w Wiln:e 2.000,— 
Dziennik Wilžisxi zebrane w 

Redakcji £3-— 
Zebrane od: klientów w Banku 

Gospodarstwa Krajowego Od- 
dział w Wilnie 52 

<
]
 

zł. 25.553.42 

Unihikinin nnn nnn KK 
NAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary 
gwarantowanej dobroci u GŁOWIŃSKIE- 
GO. Polecamy tweedy, na kostjumy i suk- 

nie, jedwabie sztuczne i perkałe w pięk- 

nych deseniach, ' materjały mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

ARARAT 

Ża utrzymanie 
poszukuję na wsi posady nauczycielki, 
sekretarki lub lektorki. Posiadam ma- 
turę i świadectwa. Oferty do Admini- 

stracji „Stowa“ dla A. D. 

Dubeltėwkę i maszynę do 
pisania sprzedam okazyjnie. Wiado- 

mość telefon 14-37 

KE 
składach aptecznych znanego 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA ® 
GTA 

— Tak. 

Ideowy?! 
=“ pak. 

— Czy oskarżony brał bezpośredni 
udział w akcji, skierowanej przeciwko 
Państwu i Armii. 

— Tak! 
— Od początku wojny?! 1% 

— Tak! 

— Czy oskarżony może obiecać, 
że nie będzie próbował ucieczki i że 
wrazie znalezienia się na wolności nie 
weźmie udziału w akcji antypaństwo- 
wej?! 

— Nie! 

— Niech się pan dobrze namyśli, 
rzuca jeden z sędziów, tu przecież 
chodzi o życie pańskie. Tak, czy nie?! 

— Nie! 
Badanie skończone. Cztery razy 

„tak“ i dwa razy „nie“. Sytuacja pro- 
sta. Co za głupi pomysł z tym całym 
sądem, myśli zrozpaczony przewodni- 
czący... niby i znam ludzi, a jego nie 
umiał rozgryźć... Litwin przeklęty! 

Teraz ostatnia deska ratunku, to 
oni... ale sędziowie milczą. "Z jakiej 
racji mają ponosić straszną odpowie- 
dzialność. Litowali się nieraz. nad in- 
nymi... On nigdy. Prosili! Kto chce 
wygrać, ten musi być twardy... mówił 
Niechże teraz spróbuje tej twardzizny 
na własnej skórze! 

— Więc jakże panowie decydują, 
rzuca miękkim, błagalnym, nieoficer- 
skim głosem przewodniczący?! 

Nikt nie odzywa się! Nikt nie jest' 

Stan na 28. 5, 31 r. 
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska $ 

Od dnia 26 do 29 maja 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

NA OGK'$TY A SAGKU 
Nad program: 1) Afrykańska awantura, groteska w 3 aktach 2) Miłość I pięść, groteska w 3 aktach 

sensacyjny film w 7 aktach. W rolach głów- 
nych: Monty Banks i Virginja Lee Corbin 

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

  

Żannuwźi MIMO 

C6/INS 
Dziś! Dżwiękowy 

przebój! WIECZNIE GŁUPCY 
Na program: pechowa komedja „Oj doktor" w wykonaniu 

wielki dramat z życia 
amerykańskiego 

słynnego amerykańskiego komik? 

  

WIELK 47. tat 15.41 M. Szkolnik. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15w dnie świąt, o godz. 2-ej. Ceny zniżone. 

PIANINA,FORTEPIANY OGŁOSZENIE 
i FISHARMONJE Dnia 10 czerwca 1931 roku o godzinie 12 odbędzie się w 

kancelarji Państwowego Szpitala Psychjatryc: r Wilnie — 
> + KRAJOWE I ZAGRANICZNE Letnia 5 — przetarg ograniczony na Iussvož ssiakiėo Ig“ 

T 

SPRZEDAŽ 

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

  

CHEMIKALJA 

GEVAERT'A 
są niezbędnym 
mater [ala ri dia 
Enae który; 
idąc z postępem 

zasu, dąży do 
używania najdo- 
skonalszych tyż 
tworów techniki 
-współczesnej. 

czasu, 

„Pudšwile“, godz. 10 rano, w którymi to 
+zprawa ofertowa i nastąpi komisyjre otwarcie otert. Oferty 
złsżne po upływie tego terminu nie będą uwzględniane. W 
ofertach należy podać cenę jednego słupa wraz 7 dostawą do 
-astępujących miejscowości: 

. Podświle —: 580 sz. 
. Plisa — 230 sztuk 
Gwozdowo — 80 szt: k 
Ziabki — 200 szt. 
Czerniewicze —- 
Błcszn:ki — 40 szt. 
Łozv -: 100 szt, ° 
Nowy Pohost — 160 stz. 

. Stary Pohost — 100 szt. 
10. Dzikiewo — 100 sztuk 

il. Łużki — 70 szt. 
12. Mj. Samniki — 40 szt. 
13. Cwieciro — 165 szt. 
14. Kopciowo — 70 szt. 
15 Polanka — 50 sztuk 

16. Małaszki — 25 szt, 
17. Mikołajewo — 60 szt. 
18. PowianuszkA — 50 szt. 
19, Ciklino — 6 Oszt. 
20 *iregorowicze — 60 szt. 
21. Dziwniki — 150 szt. 
22. Prozoroki — 200 szt. 
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Warunki techniczne: słupy sosnowe cięcia ziniowego, prze- 
schnięte, oczyszczone, 'ówne, długość najmniej 8 mtr. Srednica 
wierchołka. nie mniejsza od 16 cm. 

Jsrateczny termin dostawy na oznaczone miejsce 1. VII 
193 соки. 

W ariu 1 213 VII 31 r. odbedzic się protokularny 

sup*w. Wysokošė wadjum ustala się na 5 

te wł dosta 

łączności baonu „Podświle" dodatkowych 
Do ninieiszego przetargu obowiązują 

przepisy: 

zującyca przy dostawach wojskowyc 
2) Urzędowy wzór oferty, 

TYLKO, GWARANTOWANEJ „JAKOŚCI 

  

    Do nabycia w składach 

przyborów fotograficznych. 

©*©©6088Q06000080©064 

Ogłoszenie przetargu 
7 Baon KOP w Pcdświlu ogłasza publiczny przetarg ofer- 

t'wy na dostawę słupów te'egraficznych w ilości 2770 sztuk, 
Oferty ostemplowane, zaopatrzone w pieczęć lakowa mu- 

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

180 sztuk 

ak wadjum jako tcż kaucję składać w kasie baonu „Pod- 

šwilė“. Codziennie od godz, 9 — 11 można zasięgać u oficer + 

1) zestawienie rachunków REACH i specjalrych obowią- 

której użycie jest obowiązujące. 

WYVNAJĘCIE 

w kancelarji szpitala 

nia wszystkich ofert. 

Warunki przeta 

miotów, lecz procent, 

szczalne są natomiast 

D.O:KL OR |: 
Hawryłkiewi- 

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

W. Zdr. Nr. 77. 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne | moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
3—7 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

  

  

driu iczpocznie Sie 

WIELKA 21 
vel. 921, od9—1 i 3-—t 

w 7-P, 28 

fAkuszerkij 
GPOPOWERRUKT RRRORWAREWECKOEI 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmeży- 
czny, NSnwa zmars”cz- 
ki, piegi, wągry, łapież, 
brodawki, korzajki, wy- 

padanie włosów, 
Młcklawicza 46. 

GABINET 
RACJONALNĘJ 

KOSMETYKI 
LECZNICZEJ 

WILNO, MICKIEWI- 
odbió: CZA 41 m. 4. 

proc. w: i ofer kobiecą 

nali, odświeża, ma 

inform cyj. jej skazy i braki. Masaż 

i druki i twarzy i ciała (panie. 
AREK ` Sztuczne opalanie cery) 

Wypadanie włosów 
łspież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

7 Baon „Podświle* za: ga sobie w zupełności prawo nalnej. 3 

i ) żonej Codziennie od g. 10—8. o.eny i wyboru PO: bs GB i 5: E 

D U D A — kapitan, m ar о® 

w stanie rzucić swego sumienia na posłano do t. zw. tyfusowego więzie- 

szalę wyroku. Przestępca powstrzymu- 

je sąd od słowa: „życie", przewodni- 

czący — od słowa: „Śmierć ''! 

— Zarządzam głosow...anie — mó 
wi kapitan, łamiąc w pół ostatnie sło- 

wo. 
— Pan?! 

— Powstrzymuję się od głosowa- 

nia! 
— A ty?! 

— Ja również! 

— Wierzbicki?! ke 

—- Wierzbicki chce powiedzieć 

„przeciw*, ale w ostatniej sekundzie 

ulega popędowi našladowczemu.... i 

powstrzymuje się również. 

Dziękuję panom — ja... roz- 

3 
Czekista, który na dworcu w Kijo- 

wie zaaresztował Stacha Łęskiego w 
parę dni po wyjeździe z Korytnicy miał 
szczery zamiar nie doprowadzenia 
przebranego oficera do aresztu. Obli- 
czył jednak b. prędko, że to się nie 
kalkuluje, wobec faktu posiadania tyl- 
ko 2-ch naboi w magazynie swego 
rewolweru. Wprawdzie i jednym moż- 
na zabić, ale to za drogo. Nie możnaż 
zostać tylko z jednym. 

W biurze potraktowano Stacha 
dość przyzwoicie. Czerwony Kijów 
święcił wzięcie Mińska j Wilna, a nie- 
ma na świecie duszy tak twardej. któ- 
rejby nie zmiękczyła psychologja zwy- 
cięstwa. Nie rozstrzelano go więc, nie 
znęcano się nad nim, a tylko poprostu 

strzał! 

nia. 
Już w drodze do tego więzienia 

Łęski począł obmyślać plan nowej 

ucieczki. Przedewszystkiem udało mu 

się za ostatnią złotą pięciorublówke, 

uchrómioną szczęśliwie podczas rewi- 

zji, wysłać list do Tani. Pozatem trze- 
ba spenetrować więźniów, dostać od 

kogoś piłkę, zorganizować masową 
ucieczkę, a może nawet stworzyć od- 
dział partyzancki. * 

Ale jeszcze tegoż dnia, rozstał się 
ze wszelkiemi planami tego rodzaju. 
Aresztowani byli materjatem absolui- 
nie do niczego nie zdolnym. Uciekać 
teraz w Kijowie, w lipcu, 20-go roku?! 

Chleb miałby prawo uciec, bo to iest 
złóto! Cukier, mięso, masło w dobrym 

gatunku powinnyby się „ulotnić, jak 

brylanty, ze źle zamkniętej kasetki. Ale 

człowiek?! A cóż to za wartość?! Prze 

cież wartość jednostki jest najwyraź- 
niej zależna od ilości produktów spo- 

żywczych w danem mieście. Każdy z 

więźniów jest tylko ciężarem aprowi- 
zacyjnym, bankrutem bez pokrycia 

złotowego. Niechże więc ta bumażka, 

na której zamiast 1.000 sowieckich, 
stoi Stanisław Łęski, siedzi cicha. 

Wszy, tyfus?! jeżeli połowa Świata 

chora jest na tyfus duszy, to co tam 
znaczy tyfus jednego ciała. 

Po kilku dniach walki i nierealnych 

p!a1ów ucieczki i więzień począł zapa- 

dać na tyfus duszy. Wszechpotężna 

apatja, panująca na sali poczęła go 

przygnębiać i obezwładniać. Zamiast 

planować, eksperymentować, działać, 

wyczekuje ratunku w osobie Tani. 

podlegających dostawie do obejrzenia 

dni urzędowe od godz, 8 do 10 rano. 

Na ofercie należy podawać nie ceny poszczególnych przed- 

LEKARZE ||LETNISKAJ 

Urod konserwu- 
je, dosko= 

Чеп babski pogląd, 

nościowych dla tego szpitala do 1 lipca 1932 roku. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach z dołączeniem ро- 
kwitowania Kasy Skarbowej na wpłacenie na rachunek bieżący 
Państwowego Szpitala Psychjatrycznego Nr. 90-b w Kasie Skar- 

bowej w Wilnie 500 zł. (pięćset zł.) tytułem wadjum przetargo- 
wego, przyjmowane będą do dnia 9 czerwca r. b. do godz. 10 

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo przyjęcia oferty 

niezależnie od cen, wskazanych w ołercie, jak również odrzuce- 

rgu i dostawy, oraz wykaz 

w 

przedmiotów 

kancelarji szpitala w 

który dostawca może udzielić dla szpitała 
od cen detalicznych, notowanych przez Magistrat m. Wilna przy 

każdorazowej dostawie. 

Oferty częściowe dostawy nie będą uwzględniane, dopu- 
oferty jedynie tylko: 

1. Na chleb i bułki, 
2. Na mięso 

i 3. Na pozostałe produkty. 

Dyrekcja Szpitala. 

w średnim wieku z po- 

Letniska rshimy,.fz polskim posiąda Świa- 
z utrzymaniem w ma- dectwa, szuka zajęcia 
jątkach ziemskich, in- do dzieci lub do towa- 
formacje: Firma „Inž.rzystwa na wyjazd 

    

Kiersnowski i Krużo- zgłoszenia do Admini- 
łek S-ka", Wilno, Ad.stracji „Słowa* dla 
Mickiewicza 23, tel. T. M. 

5.60. a 

Osoba umiejąca do- 
t brze szyć i haitowač, 

Pensjona oraz znająca wszelką 
2 godz. od Wilna. Su- 

5 pracę domową, poszu- 
cha, ładna  miejsco- kuje posady do dzieci, 
Wość, rzeka, las, Kapli- jnb jako krawcowa na 
da GO, SPE sa lato na wyjazd.  Świa. 

ja, poczta. o kilometr. i { 
Wiadomošė Jagielloń- aaa ka 
ski i а1Ь, Mickiewicza 42 m. 

(LOKALE |g= 
Mieszkanie 
6-cio "pokojowe 
wszelkiemi 
do wynajęcia 

пн 

   
Wszelkie sole, ekstrak- 

: Zety sosnowe i zioła do 
wygodami wann najlepszej jako- 

‹ przy ul. ści są do nabycia w 
Kolejowej 15. Dowie- Skłądzie  Aptecznym, 
dzieć się tamże _m. - Perfumeryjnym | -Ko- 

smetycznym prow. Far- 
macji 

POSADY Wł.Narbuta 
Poszukuję Miao, o nėra 11, 

Francuzki "wyjątkowo 
na lato do dzieci, może tanie 
być polka, znająca do- ; 
Ьг„р język at. Natychmiast sprzedam 
Zgłosz. do adm. Sło. dom-letnisko w Kalo- 

a nii Wileńskiej. 
——————-——Bliłsze informacje Wil- 

Polecam _ no Mickiewicza 5. Sklep 
uczciwą staruszkę słu- W. Borkowski. 
żącą umiejącą gotować 

do malej rodziny przede się 
lub na kucharkę odpo- Sty aryjskiej: eż 
wiedzialnie pilnuje la- Dowie dzieć się: Wileń- 
tem mieszkania. Inży- 
nier Adolph, Dobra 1 ska 15, ma 
m. 2, 
AG Kompletny gi 

warsztat 
2ir 0 dę mae stolarsko-tokarski 

tkie mi wije ddęnożali odrote. "== AED lami 
rza usuwa braki i skazy. sprzedania, Wiadomość 
Gabinet +2w Adm. „Słowa* pod Kosmetyk: (e d6 Cn. 

j A Leczniczej 

Gonty sc. 
J. Hryniewiczowej, 

POLSKI LLOYD 

ul. WIELKA № 18 т.9. 

Przyj.w g. I0-1i 4-7 

W. Z, P. 46%. nl. Kijowska, 

  

Jej przecież zawdzięcza życie, kie- 
dy u wpółomdiałego z głodu i przy- 
wiezionego do gminy, chłopi zaczeli 
się dopytywać o dokumenty. Tania, 
Tania taka dziwnie bliska, czerwona, 
szlachcianka z Czernihowszczyzny. 

Pod jej wszechpotężną opieką mógł 
drwić z chłopów, sowietów, czrezwy- 
czajki i donosów. W wiosce szeptano, 
że Tania siedziała za carskich czasow 
w więzieniu, a więzienie, które za daw 
nych czasów uchodziło za dno życia, 
teraz stało się symbolem najwyższej 
protekcji j stosunków. 

A właśnie jakoby Tania poznała w 
ciemnicy komisarza N., jednego z 
asów rewolucji, któżby więc mógł jej 
co zrobić, nawet za podważanie wpły- 
wów pijawek w gminie leśnej, poma- 
lowanej na kolor ochronny. 

Zagadka, dlaczego Tania nie ro- 
biła karjery rewolucyjnej w Moskwie, 
ale uczyłą dzieci w małej wiosce, by- 
ła oczywiście stałym tematem plotek 
gminnych: Kobiety utrzymywały, że 
„jej zginął* kochanek, na którymś z 
frontów nowej, po dawnemu przekli-4 
nanej wojny. Mężczyźni wyśmiewali 

szepcząc, że to 
przecież jest bardzo proste. Nauczy- 
cielka to „ucho czerwonego cara", 
który chce i musi wiedzieć, co się dzie 
je, nawet w takim małym, w łasach 
przez Boga zapomnianym zakątku 

świata. 
(DC. NJ 
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