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jowieckie aeropiany nad Finlandją Pierwszy dzień prac nowego Rząd 
Dawno, już bardzo dawno temu 

nie błyszczała stal na ulicuch Stockhol- 

mu. Tymczasem kilka dni temu mieliś- 

my komunikaty o przebiega denions'ra 

cji w stolicy Szwecji, komunikaty za- 

kończone krótką relacją: „wiele osób 

odniosło rany od szabel”. -- W Stock- 

holmie miały bowiem miejsce demon- 

stracje uliczne komunistów, zaburzenia, 

polała się krew, w królewz!:im, spokoj 

nym i.dostojnym Stockhoimie, spoczy 

wającym na laurach świetaej przesz- 

łości, izolacji geograficznej,  tradycii 
pokojowej ostatnich Jat dziesiątków. 

Tą równowagę, naruszył sąsiad sowiec 

ki i wyprowadził spokojnych Szwedów 

na bruk uliczny. Tenże sam. sąsiad S0- 
wiecki przez bliskość bezpośrednią z 

Finlandją, wpłynął ogromnie na prze- 

obrażenie tego państwa. Fislandja о- 

becna nie jest już tą Finlandją z przed 

kilkunastu, a nawet kilku lat. Zastygła 

w swej skandynawskiej kulturze, spo- 

kojna, zapatrzona w daleką Germanję, 

zmuszona została poprostu do przerwa 
nia swego uśpienia politycznego. 

Specyficzny ustrój j nastawienie pań 

/stwowe Rosji Sowieckiej zaalarmowały 

Płpajstwa skandynawskie, które ze swej 

strony przystosować się muszą do no- 

wych warunków wywołanych sąsie- 

„dztwem „nowego państwa na starein 

miejscu. — Ostatnie wypadki w Fin- 

landji, głównie zaś „rewolucja* Lap- 

powców, akcja Kossoli i t.d. wszystko 

posiada swój związek przyczynowy, 

" wypływający z blizkości Sowietów. W 
Finlandji powstały nowe ugrupowania, 
nowe nastawienie polityczne, nowe ha 

sła, nowe teorje i nowe troski biorące 
początek z zetknięcia się z imperjaliz- 

mem proletarjatu. Nie ulega najmniej- 
szej wątpliwości, że powstanie rów- 

nież nowa polityka zagraniczna Finlan 
dji, polityka wypływająca z nowej sy- 
tuacji: najważniejszym zagadnieniem 

polityki zagranicznej Finlandji jest 0- 

brona przed  SSSR. 
Antybolszewicka akcja Lappow- 

ców doprowadziła do zaostrzenia sto- 

sunków fińsko - sowieckich. Finlandja 

dokonała wielkiego zwrotu na prawo 
pod hasłem „precz z bolszewikami'- 

W rezultacie wytworzyiy się stosunki 

pomiędzy obydwoma państwami bar- 
dzo chłodne i doszło do szeregu tarć 
dyplomatycznych związanych z wypad 

* kami bądź na granicy bądź wewnątrz 

„ kraju. Ostatni jednak zatarg jaki prze- 
*żywamy w tej chwili należy niewątpli 

wie do najostrzejszych. Mieliśmy na- 
wet wiadomość z Rygi, że wojenna ilo 
ta sowiecka demonstrowała w pobliżu 
Helsingforsu, a aeroplany bolszewickie 
ukazały się nad terytorjum  fińskiem. 
Dokładnych informacyj w tej sprawie 

„ jeszcze niema. Rząd sowiecki. demon- 
strację maskować może  oświadcze- 

niem, że zarówno aeroplany jak pancer 
niki wodne poszukują zatopionej - 

dzi podwodnej, z którą zdarzył się wy- 
padek przed kilku dniami. W. każdym 
razie wersja o „aeroplanach* wojsko- 
wych nad terytorjum tińskiem obiegła 

już prasę całej Europy. W. tej chwili 
jesteśmy w fazie gorączkowej wymia- 
ny not dyplomatycznych, spowodowa- 

nej zarządzeniami władz sowieckich 
wobec ludności fińskiej, zamieszkują- 
cej Ingermanlandję, pfowincję o więk 
szości fińskiej, leżącą w granicach 
„związku sowieckiego. 

Na obszarze 15.000 kim. kwadrato 
wych znajduje się-w  Ingermanlandji 
ponad 1000 wsi zamieszkałych przez 
łudność wyłącznie fińską, a ponadto w 

420-tu innych osiedlach ludność fińska 
Stanowi przeważającą większość. lnger 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, | 

  

    

    

Konto czekowe P.K,O 

W Dorpacie, podczas podpisywa- 

nia traktatu pokoju, zobowiązała się 

delegacja sowiecka w specjalnie złożo 
nej deklaracji de poszanowania praw 

mniejszości fińskiej i przyznania jej pra 

wa organizowania własnej oświaty pu- 

blicznej, administracji komunalnej i są- 

downictwa miejscowego. Do połowy 

1930-go roku to przyrzeczenie sui ge- 

neris autonomii fińskiej w lngerman- 

landji było przez rząd sowiecki dotrzy 

mywane, ale od roku w sytuacji zasz- 

ła zasadnicza zmiana. 

Prowadząc akcję kolektywizacyjną, 

rząd sowiecki ze szczególną zajadłoś- 

cią zabrał się do systematycznego ni- 

szczenia gospodarstw chłopów  fiń- 

skich. Drogą przymusowej rekrutacji 

do państwowych robót, nakładaniem 

niepomiernie wysokich kar pieniężnych 

sięgających kilku tysięcy rubli, a wre- 

szcie drogą masowego stosowania wy 
siedleń w oddalone prowincje  rosyj- 
skie — zdołano zniszczyć całkowicie 

ponad 30 proc. fińskiego stanu posia- 

dania w Ingermanlandji. Rząd sowiec- 

ki stosuje zresztą drakońskie środki 

nietylko wobec bogatszych włościan 

iińskich, sprzeciwiających się kolekty- 

wizacji, lecz tępi ludność fińską w In- 

germanlandji nawet niezależnie od jej 

stosunku do akcji kolektywizacyjnej. 

Rząd Finlandji interwenjował kilka 
krotnie w Moskwie na rzecz swoich 

współplemieńców, a ostatnia charge 

d'affaires Finlandji w Moskwie złożył 

rządowi sowieckiemu notę, która w 
bardzo stanowczy sposób zwraca uwa- 

gę na wręcz nieprawdopodobne meto- 

dy postępowania rządu sowieckiego 

wobec ludności fińskiej w Ingermanlan 

dji i stwierdza, że metody te narażają 

poważnie na szwank stosunki pomię- 

dzy Finlandją i ZSRR, a społeczeństwo 
finlandzkie wzburzone jest i zaniepoko 
jone szczerze smutnym losem swoich 
rodaków. 

Rząd sowiecki odpowiedział na to 

notą, utrzymaną w tonie bardzo о- 

strym, w której to nocie dopatruje się 

zupełnie innych powodów zaostrzenia 

stosunków pomiędzy obydwoma pań- 

stwami, zwalając winę oczywiście na 

Finlandję. Nota wywarła jak najgorsze 

wrażenie w  Helsingforsie. Charge 
d'affaires Finlandji odbył dłuższą kon- 
ferencję z zastępcą komisarza ludowe- 

go do spraw polityki zagranicznej Kre 
stińskim, któremu też oświadczył, iż 
rząd fiński odpowie na ostatnią notę 
sowiecką, że będzie uważał, iż uczynił 

wszystko, ażeby drogą pokojową zli- 

kwidować konflikt i że na dalsze noty 

sowieckie odpowiedzi więcej wysto- 
sowywać nie będzie. J. K. 

Wiešci z! Mińska 
ECHA PODBRODZIA W MIŃSKU 

Charakterystycznem jest, że sowiec 

  

kie gazety w Mińsku wykazują niezwy  jęcia 
powodu zama- 

nii prowadzona jest tam szalona łam 
panja antypolska, która ma wskazać 
tniędzy innemi, że zamachy w Podbro 
dziu były dziełem prowokacji. Mińskie 
gazety zamieszczają olbrzymie artyku- 
ły o przygotowaniach wojennych Pol- 
ski, o OE e — 
cian w Wileńszczyźnie i t.d. Onegdaj 
iwczoraj odbyły się w całym Mińsku 
wielkie demonstracje antypolskie zwią 
zane z wypadkami w  Podbrodziu. 
MOPR ogłosił odezwę do robotników i 
włościan „Zachodniej Białorusi”, wzy 

wającej do walki z Ww 
klubach i jaczejkach robotniczych w 
Mińsku odbyły się odczyty, których te- 
matem była przyszłą wojna z Polską. 

manlandja, sięgająca do 130-tu kilo- | 
' metrów na południe od obecnej grani 
*cy finlandzko - sowieckiej weszła na 
podstawie traktatu pokojowego, zawar 

- cką w Dorpacie w dniu 14-ym paździer 

' nika 1920-go roku, w skład imperjum 

sowieckiego. Na mocy traktatu dorpac 

kiego 130 tysięcy Finnów pozostał 
pod rządami sowieckiemi. Sch 

Moby   

CHŁOPI SKAZANI NA KATORGĘ 
Z Mińska donoszą że tamtejszy sąd roz- 

patrzył sprawę trzech włościan, oskarżonych 
o zamach na „kolchoz“. Na lawie oskaržo 
nych zasiadło trzech chłopów nazwiskiem 
Kościołeccy, a mianowicie Konstanty Józef 
i Kazimierz. Rzekomo zamierzali oni zamor-- 
dować kilku komunistów z „kołchozów'". 
Wszyscy oskarżeni skazani zostali na zesła 

„nie w oddalone gubernje rosyjskie, na ciężkie 

roboty na przeciąg: łat dziesięciu. 

, ` 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów . niezamówionych nie zwraca. Administra- 7 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

MMLNIAKONIE - Buiet Kolejowy. 

   JKSZTY — bufet Kolejowy.    
HOR 
WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jzdność”. з 
LWA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
VOŁODECZNO -— Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

do miejsca. 

Zaprzysiężenie nowego gabinetu 
WARSZAWA (Pat) — Wdniu 28 bm. w południe odbyło się na Zamku 

zaprzysiężenie nowego gabinetu. 

Poważne zmiany w Ministerstwie Skarbu 
WARSZAWA. 28. 5. (tel. wł. „Słowa*) — Nowomianowani ministrowie 

a mianowicie generał Aleksander Zarzycki i wicemarszałek sejmu poseł Jan 
Piłsudski objęli urzędowanie 

W zwiazku z objęciem przez ministra Jana Piłsudskiego urzędowania 
w ministerstwie Skarbu zaszły poważne zmiany personalneż Ustąpili miano- 
wicie dwaj wiceministrowie dr. Grodzynski i pułkownik Koc a mianowany 
został wiceministrem poseł Stefan Starzyński, który urzędował na tem sta- 
nowisku w ciągu lat dwóch i opuścił je przed kilku miesiącami na skutek 
pewnych tarć z ministrem Matuszewskim. 

Min. Jan Piłsudski zachował mandat 
WARSZAWA. 28. 5. (tel. wł. „Słowa*) — Nowomianowany minister 

Jan Piłsudski złożył na ręce marszałka sejmu Świtalskiego rezygnację ze sta- 
nowiska wice-marszałka sejmu. Natomiast mandatu poselskiego minister Pił- 
sudski nie składa. 

Płk. Walery Sławek wyjeżdża do Francji 
WARSZAWA. 28. 5. (tel. wł. „Słowa') — W poniedziałek 1 czerwca 

odbędzie się w gmachu sejmu posiedzenie klubów i senatorów BB a na któ- 
iem przewodniczyć będ. e prezes Walery Sławek. — Prezes Walery Sławek 
udaje się następnie na urlop wypoczynkowy do Francji, a po: powrocie po- 
święci się całkowicie pracy w BB. 

Pożegnalny obiad 
WARSZAWA (Pat) — Były premjer p. Walery Sławek podejmował 

w dniu 28 bm. w apartamentach Prezydjum Rady Ministrów obiadem człon- 
ków rządu na czele którego stał oraz członków obecnego gabinetu. 

Prasa francuska © zmianie rządu w Polsce 
. PARYŻ. (PAT), — Dzisiejsza, prasa podaje wiadomość o zmianach w Składzie 

gabinetu polskiego Niektóre dzienniki korzystają z tej sposobności, aby obszernie omówić 
położenie polityczne w Polsce. Według dziennika „L'Avenir* obecny krótkotrwały kry- 
zys gabinetowy rozwiąz any szybko, jest tylko etapem w ewolucji obecnego rządu. Mar- 
szałek Piłsudski postanowił przeprowadzić reformę konstytucji i dąży do tego systema- 
tycznie.. Obecne zmiany w rządzie są nowemi posunięciami w tym kierunku, 

„Figaro“ wypowiada się mniej więcej w tym samym duchu jest jedna dziedzina, 
której Marszałek Piłsudski nie chce z rąk wypuścić — to kierownictwo obrony narodo- 
wej. Polska położona nad Wisłą pomiędzy Niemcami i Rosją, znajduje się w położeniu 
bardło trudnem które zmusza ją do nieustannej dbałości o własne bezpieczeństwo. Mar- 
szałek Piłsudski wie dobrze że należy zwrócić baczną uwagę zarówno w stronę Berli- 
na jak Moskwy. Zagadnienie to jest bardzo delikatne i właśnie diatego wziął je na sie- 
bie Marszałek Piłsudski. Stanowiska swego nie opuszczał on z małemi przerwami ani 
na chwilę, 

ILS S TA IS NOTE PES T AGA 

Sprawca zamachu na Mussoliniego 
SKAZANY NA KARĘ ŚMIERCI PRZEZ ROZSTRZELANIE 

RZYM. (Pat) — Trybunał specjalny obrony państwa skazał anarchistę 
Schirru, który swego czasu usiłował dokonać zamachu na Mussoliniego, na 
karę Śmierci przez rozstrzelanie, Schirru przyznał się, że przybył do Włoch 

z bombami w zamiarze dokonania zamachu: na Mussoliniego. W chwili aresz- 
towania Schirru strzelał on z rewolweru do policji, raniąc trzech policjantów. 

Przymusowe lądowanie min. Zauniusa 
KRÓLEWIEC. (Pat) — Prasa królewiecka i kłajpedzka podaje, że mi- 

nister spraw zagranicznych Litwy i imolotem z Genewy. 
tuż 

  

do Kowna, zmuszony był do wylądowania na Go Śląsku niemieckim tuż 
w pobliżu granicy polskiej. ` 

Ožywione posiedzenie Izby Deputowanych 
IZBA WYRAZIŁA RZĄDOWI ZAUFANIE 

PARYŻ. (PAT) — Czwartkowe posiedzenie Izby Deputowanych było nadzwyczaj 
ożywione. Premier Kai chwil miał m. n s zaż: gi r zg edo 

j, w ostatniej zmienił lenie i prz skus; terpeła 

d ALSA aa ię p. „ między którym a w; 
prawdziwy pojedynek słowny, który zajął całe posiedzenie Izby. Główne zarzuty z 

pelacji sprowadzają się do Brianda że nie wykonał mandatu, który dała mu 
Izba w czasie swego głosowania w dniu 8 maja i że w A Briand na terenie 
wyłącznie jurydycznym, co pozwoliło mu uzyskać odroczenie piekącej kwestjii Anschłussu 
wygrywając jedynie na czasie i nie jąc wcale zasadniczo kwestji, dałej za- 
rzuca się Briandowi że nie potrafił obronić Polski w kwestjach śląskich wyjechawszy z 
Genewy wcześniej o jeden dzień i ciwszy do odroczenia na żądanie Curtiusa przy- 

Henderson ta pzewośięzącego konfetacj, wówczań, gdy kandydnión Page ва о A iczącego егепсй, wówczas, gd tem Francji na 
stanowisko był minister Benesz, = ” » 

W odpowiedzi minister Briand z nadzwyczajną swadą i wielką zręcznością odpie- 
rał wszy: zarzuty interpelanta. Briand między innemi zauważył, że interpełant mie- 
sza pojęcia z dziedziny polityki wewnętrznej i polityki zagra nicznej. Nie wybrano mnie 
na prezydenta — zaznaczył mówca — pocieszam się jednak myślą że prezy- 
denturę objał dobry Francuz głęboko przywiązany do instytucji skiej, Jeżeli 
zgłosiłem dymisję, to bynajmniej nie pod em uczucią złości, . 

Mówią że zdradziłem mandat, który dany mi był na Genewę, ograniczając się mia 
nowicie tylko do terenu jurydycznego. Z deklaracji którą tam uczyniłem, wynika naj- 
wyraźniej, że zagadnienie Anschlussu zostało postawione na trojakim terenie: jurydycz- 
nym politycznym i ekonomicznym i że nie można narazić w żadnym wypadku na nie 
bezpieczeństwo niepodległości Austrji bez tego, ab Rada Ligi Narodów nie została o tem 
zawiadomiona i że nie należy robić żadnej różnicy między niepodległością po lityczną i 

ekonomiczną, W zakończeniu swego przemówienia minister Briand OŚ- 
с że stanowisko Francji w Genewie było zupełnie wyraźne i że nie oszczędzono 

AA == ec Arda zawcześnie i że pozostawiłem mych współ- że wy. na ń 
pracowników wobec szeregu nierozstrzy: ch trudności. Oczywiście pozostała do 
rozwiązania sprawa Śląska, lecz jest to kwestja czystej procedury że postanowiono odro 
czyć wydanie decyzji. Jest to sprawa zresztą bez (© znaczenia i mój kolega p. 
minister Zaleski wcale swego niezadowolenia z tego pow. nie wypowiadał. 

Po 40minutowej przerwie mawiał dep. Franklin - Bouillon, któremu po raz 
wtóry replikował minister Brinad, Na tem dyskusję zamknięto. į 

Zgłosz ez radykałów społecz- ‚ ono kilka wniosków, z których jeden podpisan nych, aprobuje politykę Brianda' sle jednocześnie wyraża pogląd że jedynie rząd o je- 
dnolity co se: = adm mógłby być o m ki, prowa m = p, = 

przez „Izby, w fanie lowi i je ce pokojowej - 
Izba Deputowanych аоа оао оаОа $16 głoski przełiwiej, 261. 

Ś.p. Emilia Wierzbicka 
DYNEBURG. (Pat) — Zmarła tu Emilja Wierzbicka w wieku lat 76. Była ona 

matką byłego dziekana dyneburskiego obecnie proboszcza w Jó ks, Bronisława 
Wierzbickiego, polskiego posła na sejm łotewski wiceministra spraw wewnę 
na Wierzbickiego i nauczyciela gimnazjum polskiego w Dyneburgu Michała W 
La Pa P> na Łotwie straciła w zmarłej jedną z nielicznych apostołek pol- 

ch Ja-. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
(ŻARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
V"4BROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 3 

IE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

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

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. * 

czne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. ża dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. * 

  

'šrednie przeznaczenie tej ptzesyłki, podobnie do zi*zumienia, że wybór Niżm:1 na 

tychczas przeszła do Niemiec, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

  

- ч Ratuszowa — Księgarnia fażwisskiego. 
К — Kiosk St. Michalskiego. : 

NY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
Księgarnia Spółdz, Naucz. 
rnia Polska — 556 Bednarski, 

POSTAWY sięgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza ii 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. “ 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 3 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, P. Juczewsks 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch*. ` 
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Społeczne oblicze. 
Hiszpanii w cyfrach 
Język hiszpański pod względem 

rozpowszechnienia zajmuje trzecie: 
MIN. SKARBU JAN PIŁSUDSKI miejsce wśród języków europejskich. 

Pierwsze miejsce zajmuję język angiel- 
ski, którym włada 163 miljony, ludzi, 
drugie — niemieckj (91 miljonów), a 
trzecie — hiszpański, którym posługu- 
je się, jako językiem macierzystym 
80 miljonów ludzi na świecie. 

Sama ludność Hiszpanji wynosiła 
według spisu z r. 1920 21,2 miljonów, 
reszta mówiących po hiszpańsku przy 
pada na kraje Ameryki Środkowej i 
Południowej, gdzie przez 200 lat ist- 
niało olbrzymie * hiszpańskie państwo 
kolonjalne. Dzisiaj posiada Hiszpa- 
nja następujące kolonje: w Afryce: 
1) Marocco, zajmujące obszar 28,000 | 
km. kw. i liczące 830,000 ludności. 2) | 
Zachodnią Saharę o obszarze 285,000 | 
km. kw. i 50,000 ludności, 3) Gwineę | 
hiszpańską 0 obszarze 27,000 km. kw. 
i 118 tys. ludności, oraz 4) Wyspy Ka | 

Jan naryjskie o powierzchni 7,000 km. kw. 
Piłsudski urodził się 15 stycznia 1876 roku i 458,000 ludności. .Razem więc liczą 
w Wilnie. Po ukończeniu szkoły średniej w dzisiejsze kolonje hiszpańskie 1,5 mil- 
Libawie zapisuje się na wydział prawny uni- jonów mieszkańców i obejmują .ob- | 
wersytetu w Kazaniu, który ukończył w ro- SZAT 367,000 km. kw. Sama Hiszpa- 

ku 1904. Po powrocie do Wilna poświęca nja liczy — jak wspomnieliśmy ! 
się adwokaturze. Za czasów okupacji nie- 21,3 miljonów mieszkańców „i obej- | 

mieckiej obejmuje p. Jan Piłsudski kierow- muje obszar 505,000 km „kw. Wigk- 

nietwo spėldzielni sprzedaży  przedraiotów SZOŚĆ -kolonij hiszpańskich stanowią | 

pierwszej potrzeby, następnie zas wyjeż- piaski i pustynie Sahary, nad któremi | 
dża do Warszawy; gdzie pracuje w Mini- władza hiszpańska rozciąga się tylko | 
sterstwie Pracy i Opieki Społecznej. W roku formalnie i dokąd chronią się buntują- 
1919 obejmuje stanowisko komissrza rządu Ce się przeciwko Hiszpanji szczepy a-. 
na miasto Wilno, W tymże roku zostaje rabskie Riffenów. KS 
zastępcą naczelnika okręgu wileńskiego. W Hiszpanja jest krajęm rolniczym, - 

styczniu 1921 roku przechodzi do sądowni- 56,2 proc, ludności pracuje w rolni - 
ctwa, zajmując kołejno stanowiska . sędzie- ctwie, a tylko 14.6 proc. w przemyśle 

go Sądu Okręgowego, a następnie sędziego i wy górnictwie (przeważnie w górni-- 

Sądu Apelacyjnego w Wilnie. W. tymże ctwie.). W handlu i transporcie pracu- 
roku wybrany zostaje p. Piłsudski рочет je 5,4 proc. ludności, 4,3 proc. przy= 
na-Sejm wileński z ugrupowania demokraty pada na wolne zawody i urzędy pań- - 

cznego, W roku 1928 wchodzi do Sejmu ja- stwowe, około 20 proc. ludności . nie. 
ko „poseł BBWR z listy państwowej. - We ma określonego ściśle zawodu. | 

wrześniu 1930 roku mianowany wiceproku- z E 2 
ratorem Sądu Najwyższego. W listopadzie | Wobec tego, w rolnictwo stoi nas 
1930 roku wybrany zostaje posłęm z listy niskim poziomie, a 1/5 część ludności 
Bezp. Bloku W. z Rz. w okręgach Piotrków CYNA ustalonego zawodu, „rozwinęło. 
Łódź i Krasnystaw*=a następnie ; Gwołany sie wychodžtwo sezonowe, zwłaszcza, | 
na stanowisko wicemarszałka S€jniu. po PZ oco do Ametyki Południo- | wej, gdzie wielkie fermy zbożowe i | 

rolne absorbowały wielką ilość rąk ro | 
boczych. Emigracja ta zaczęła się 62 
koło roku 1890 .i w latach przedwo- | 
jennych dochodziła do 1/4 miljona 2- 
sób rocznie. Po wojnie swoboda emi- 
gracji bardzo zmalała, mechanizacja 
rolnictwa południowo - amerykańskie- 
go , pozbawionego na kilka lat możno= | 
ści posługiwania się sezonowym euro- 
pejskim robotnikiem, poczyniła znacz- 
ne postępy, co razem odbiło się po- | 
ważnie na liczbie emigrantów, która 
silnie zmalała, powiększając trudności | 

i 
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| 

    

          

    

                

    
    

   

    

   

        

     

   
   

   

   

    
   

  

     

   

   

      

    

  

    

          

    

     

    
    
    

    

   

  

     

         
   

  

     
     

     

   
   

  

     

Nowomianowany minister skarbu 

  

PŁK. SŁAWEK NA POŻEGNALNEJ 
AUDJENCJI 

WARSZAWA (Pat) — Były pre- 

zes Rady Ministrów p. Walery Sławek 

przyjęty był w.dn. 28 bm. po południu 

na pożegnalnej audjencji przez Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej. 

POŻEGNANIE MIN. PRYSTORA 

WARSZAWA. (PAT) — W dn, 28 bm. 
Min. Przemysłu i Handlu oł = Р w p 1 па a spoteczno sespodacjė ROR A 

handlu p. Aleksandra Prystora, Pam mini- Słaby rozwój kraju widoczny jest 
Ster Prystor, żegnając Się z urzędnikami, również w słabym rozwoju wielkich 
podkreśli w pa serdecznem przemó- miast. | : 3 

Mlolsteretwa Przemysłu i Handlu, Óbi ekty. _ W roku 1920 (spis ludności) liczy | 
wizm cechujący ich w cy oraz umiejęt- 
a liczenia się- z Błalejączzni az 

ły tylko dwa miasta powyżej 700.000. 
ludności, mianowicie Madryt (729000) 
i Barcelona (705000), a dwa miasta 
powyżej 200,000, mianowicie Walen- | 
cja (247,000) i Sewilla (206.000). | 
Według danych z roku 1930 liczył | 

Madryt 800.000, Barcelona — 753,000 | 
a dwa miasta powyżej 200 tys., miano. 
wicie Walencja (247,000) i Sewilla. | 
(206.000). Według danych z r. | 

Według danych z roku 1930 liczył | 
Madryt 800,000, Barcelona 753,000, | 
Walencja 265,000, a Sewilla 214,000. 
mieszkańców. Ogółem mieszkało, w | 
tych głównych 4 miastach zaledwie 
1.5 miljona osób, a więc około 7 proc. 
ludności. Urbanizacja zatem pomimo | 
bogatej historji kraju poczyniła bardzo | 
małe postępy (Włochy 14,2 proc., Ho 
landja 24.2 proc., ludności miejskiej, a оаНа więc kraje, które kiedyś wspólnie z | 

PRAŁAT OLSZAUSKAS WSTĘPUJE Hiszpanją kształtowały dzieje świata). | 

DO KLASZTORU | ZE) : = 3 
KOWNO. (Pat) — Głośny ze swe NOWY BURMISTRZ KŁAIPEDY | 

° он ‚ FŁAJPEDA. (Pat) — Organ rząz | go procesu eks-prałat Konstanty A du itówskiego w Kiakbedźił "asis 
szauskas nosi sie z zamiarem WStapie Ar, Zte“ pošwieca diuci artykui wstę | 
nia do klasztoru OO Franciszkanów w pay sprawie nowego burmistrza Kiaj- 
Kretyndze. Olszauskas chce zapisać pedy. Burmistrzem wybrany został, jak | 
klasztorowi całe swe mienie wartości =Wi**omo Niemiec dr. Bri1'nger, któ- | 

kilkuset tysięcy litów. r; czyskał ogromną większość, gdyż | 
: 26 głosów na 40, kandydat žaš litow- 

ZNOW ZEOTO SWIECKIE DO | Ski ctrzymał 6 głosów. Dzi:vnik tw 
NIEMIEC 

Według wiadomości z Rygi prrzez tery- 

ża, że wybór dr.. Brindliugera jest 
froniew dla sfer litewskic.. Nie wyj: 

torjum łotewskie do Niemiec przeszła dziesią 

ta z kolei partja złota. sowieckiego. Bezpo- 

stra przem 
RZE p. 

za życzliwą ocenę prac 

i Grota : ргетіег:гп otowošci jąc ze swej В o jw: 
urzędników Ministerstwa Przenya i Handlu 
do dalszej lojatnej pracy dla państwa, 

ARESZTOWANIE KOMUNISTÓW W 
KRAKOWIE 

KRĄKÓW. (PAT). — W związku z li- 

kwidacją komunizującej partji pod nazwą 

Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopo- 
moc* organa policji państwowej przeprowa- 
dziły na terenie województwa krakowskiego 
Szereg rewizyj i aresztowań wybitniejszych 
działaczy, Oddano do dyspozycji władz są- 
dowych 8 osób. 

  

dzie on z pewnością na. dobre Kłajpe- 
dzie pod względem: gospodarczyn:, ani 
politycznym. Zarazem dziz11k taje | 

jak poprzednich, nie jest znane. Złoto umie- stanowisko burmistrza nie jest jeszcz 
szczone było w opańcerzonym wagonie, za ostatecznie przesądzony, gdyż dr. Brin | 
pakowane w 80 drewnianych skrzynkach, dlinger nie włada dostatecznie biegie 
ogółem wagi 4000 kilogramów. Jest to naj- językiem litewskim, co będzie . brane 
mniejsza partja złota sowieckiego jaka do- pod uwagę przez władze centralne | 

przy akcie zatwierdzenia wyboru. © | & 
sh 

=
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ECHA KRAJOWE 

  

JASZUNY 
— Rozwój pracy społecznej. jeżeli mó- 

wimy, że każdy medal ma dwie strony, to 

śmiało można to samo 1 © Jaszunach pe- 

wiedzieć. jest to miejscowość nadzwyczaj 

uroczo położona pod wzglęaem piękna kraj- 

obrazu i bogactwa przyrody, lecz ludzie — 

ot — jak to ludzie; Oosp1u, niedbali, wię- 

cej kłótni, niż zgody. To jednak serca i du 

sze młodzieży, jako bazi wrażli na 

wszelkie piękno  —zZaczęsy szukać dróg, 

idąc któremi mogliby wytworzyć, chociażby 

do pewnego stopnia, harmonję „między pięk 

nem otaczającej przyrody a życiem  po- 

wszedniem. ; ; BX 

Przed paru laty ktoś kochający młodzież 

i pragnący jej szczęścia, rzucił tam — w Ja- 

szunach — myśl do zorganizowania SMP., 

— jako jedynej organizacji młodzieży O 

wzniosłych hasłach | dobrych obyczajach. 

Tam, gdzie chodzi o rzeczy istotnie piękne, 

— jaką jest ideolozja ОР młodzież 

rychło rozumie istot? rzeczy I pod kiercw- 

nictwem kilku osób -— !udzi dobrej woli — 

młodzież rozpoczęła praz: organizacj jrą. 

Na czele tej pracy stan=li p. p. Sołtanowie, 

miejscowe nauczycielstwo i właściciel miej- 

scowej apteki. Działo się to w końcu 1928 

roku. Od tego czasu zaszły znaczne zmia- 

ny w ogólnej sytuacji — tak wśród sta'- 

szego społeczeństwa, jak również i wśród 

młodzieży; jednych los rzucił w inną cał- 

kiem stronę i na inne tory Życia, u innych 

znowuż zapał do pracy ostygi, lecz ogrom- 

nie pocieszającą jest ta okoliczność, że mi- 

mo wszystko SMP. roźwiia się 1 wzrasta w 

siły duchowe, fizyczne 1 materjalne, 

Mimo wszelkich prób, czynionycn do zba 

łamucenia młodzieży ' RE jej. e 

jedynie prawej drogi, młodz:eż niewzrusz: 

e Nk sztandarami SMP. Po diuž- 
szych trudnościach poi względem braku lo 

kalu na Ognisko, już w końcu reku 1929, 

dzięki ofiarności proc*kt rstwa nad młodzie 

żą, p. p. Sołtanów, miłydzież zdobywa do 

swej dyspozycji lokal na Ognisko. tidy po- 

rzednio nauczycie!tstyc w osokach p „p. 

jfertowej i Paszkowskiej w miarę sił i moż 

ności wspierało mor1.nie młodzież stowarzy 

szoną, to obecny kierownik szkoły p. No- 

wan Michał przejawia całkiem wydatrą 

działaność w kierunku podniesienia Fultury 

umysłowej na wyższy poziom. Wypaolicm 

znamiennym dla dalszego rozwoju Mb. na 
omawianym terenie *— jest przyjazd do Ja- 

szun na stałe księdza proboszcza, którcgo 

przedewszystkiem  ndodzież z upragnieriem 

| czeka — tembardziej, że —-jax fama luc zka 
głosi — jest to człówiek kochający miedzież 

i rozumiejący, że jąką będzie młodzież, ta- 

kiem będzie społeczeństwo. 

Pragnę powiedzieć to, co „widziatem, 

Przechodząc w dniu 24 maja r. b. w pierw- 

szy dzień Zielonych Świąt przez jaszuny, 

zajrzałem do wnętrza życia organizacyjnego 

młodzieży. Wszędzie były widoczne ślady 

racy młodzieży, zorganizowanej w „SMP. 

Ww miejscowym kościołku nowo-wzniesio- 

nym, zauważyłem prześliczną chorągiew 
jedyną w kościele, ufundowaną przez SMP. 

Konfesjonał w kościele jest darem SMP. Na 

to potrzeba było już dużo wysiłku i ofiar— 
ności, to jednak młodzież poradziła sobie. 
Ot — wiadomo — RE SMP. Konkursy rol- 
nicze prowadzi SMP. Wychowanie fizyczne 
— SMP. Życie kulturalno - oświatowe sku 
pia się w SMP. Odczyty, pogadanki, przed 
stawienia amatorskie, W dniu, o którym 
mowa, SMP. wystawiło w Ognisku dwie 
sztuki: „W starym piecu djabeł pali" i 
„Poseł i kominiarz” — odegrane z talentem 
były wiełką atrakcją dla miejscowego spo- 
łeczeństwa. Słowem  —SMP. — wszędzie 

SMP. 
Swoją pracą, swojem zachowaniem się 

SMP. potrafiło zdobyć zaufanie miejsowe- 
go społeczeństwa, Jak mi mówiono — na- 
wet sam p. wójt z Solecznik zainteresował 

się pracą SMP i wyasygnował z sum gmin- 
nego komitetu WF. 100 zł, na zakupienie 
sprzętu sportowego i 32 z. na prenumeratę 
„wydawnictw dla Ogniska SMP. 

"Sa tam ostatnio czynione próby bałamu 
cenia młodzieży. Rzekomo zgłosił się jakiś 
osobnik, który złote góry obiecywał mło-- 
dzieży za opuszczenie sztandarów SMP. i 
przejścia do Strzelca, Mojem zdaniem. — 
jest to dążenie do ztikwidowania wszelkiej 
pracy społecznej na tym terenie, Lecz — nic 

_ 4 tego; poszedł ten gość — jak zmyty, a z 
innymi — o ile przyjdą do SMP. z podob- 
nemi zamierzeniami — nielepiej dla nich 
będzie. hodzien“ . 

. ZWIRBLE 
— Warunki i wyniki pracy SMP. Wsie 

Zwirble Dolne i Zwirble Górie położone są 
w obrębie N.-Wilejki i jakkolwiek przedzie- 
lone są od pomienionego miasta tylko rzeką 
Wilenką, to jednak te wsie noszą charakter 
całkiem wiejski i o tyle może specyficzny, 
że ludzie tam zamieszkali mają przed ucza- 
mi swemi dużo pokus w postaci życia miej 
skiego, co nieraz ich wytrąca ze zwykiego 
trybu życia; a w „szczególności młodzież, | 
aby ją utrzymać od dróg pochyłych, nale- 

| żało stworzyć jakiś ośrodek życia kultvra!- 
nego, w którym ta młodzież, posiadając 
dane do zaspokojenia potrzeb duchowych, 

| rozwijałaby w sobie cnoty obywatelskie. 
Do tych zbożnych myśli i dążeń pobu- 

dzit miejscowe społeczeństwo niezmordowa- 
ny w pracy społecznej p.  Smierzchalski 
Wacław zamieszkały w Nowo - Wilejce. 
Mimo to, że człowiek ten jest urzędnikiem 

   

    

  

*tecznej niewiasty, kończąc 

państwowym, jednak znajdzie (co, niestety, 
rzadko się zdarza z innymi) dosyć czasu 
na udzielanie się pracy nad wychowaniem 
młodzieży, Potrafił оп sobie dobrać do 
współpracy ludzi wśród miejscowego spo- 
łeczeństwa wsi, z których dzielnym pomoc- 
nikiem jest p, Wilniewczyc Kazimierz i paru 
innych rzetelnych gospodarzy i iwspólnym 
wysiłkiem zorganizowali SMP. 

Gdy przechodziłem przed rokiem przez 
pomienione wsie i widziałem tę robotę, nie 
bardzo wierzyłem w jej pozytywny wynik. 
Widziałem ciężkie warunki, w jakich praca 
ta została zapoczątkowana; jednak, gdy 
po roku znowu zajrzałem do Zwirblów — 
nabrałem przekonania, że w ideałach 
SMP. jest jakaś głęboka prawida, skoro pra- 
ca młodzieży, oparta na tych ideałach, tak 
skutecznie zwalcza wszelkie trudności i 
wciąż kroczy naprzód. 

Przed paru dniami przechodziłem. właśnie 
przez Zwirble o szarej godzinie, Padał ślicz- 
ny deszcz majowy, dookoła panowała kom- 
pletna cisza — jakgdyby wszystko już u- 
snęło. jednak rychło zrobił się ruch: to м- 
dzie i trzoda powracali z pola do domów. 
Przy jednym — najbardziej okazałym do- 
mie zauważyłem grupę ludzi. Wiedziony 
ciekawością — zajrzałem do tego podwór- 
ka i stwierdziłem, że patronat i młodzież 
stowarzyszona przybywają na zebranie, po 
którem ma być odprawione nabożeństwo 
majowe. Zwracało to wszystko na siebie u- 
wagę tem, że młodzież zmęczona całodzien 
ną pracą i zmoknięta na deszczu — przy- 
chodziła spełnić swój obowiązek organiza- 
cyiny i religijny -—z patronatem na czele. 

a zebraniu tem były szeroko omawiane 
sprawy PW. i WF. przysposobienia rolni- 
czego, które jest szczególnie aktualne. Do 
przysposobienia wojskowego młodzież się 
rwie, lecz podobno Kadra Instruktorska I p. 
p. Leg. z p. majorem Zauchą na czele w, 
ciągu całego ubiegłego roku nie mogła się 
zdecydować na uregulowanie ćwiczeń hufca 
PW. w Stowarzyszeniu, Młodzież ma pewne 
podejrzenia, czy niema  tutaj podejścia — 
jak to miało miejsce w SMP. w Onżadowie, 
lub też w Gierwiatach, to jednak zdecydowa 
ną jest wytrwać na stanowisku SMP. aż 
do skutku. 

W chwili obecnej w Ognisku SMP. urzą- 
dzony jest ołtarz dla odprawiania majowe- 
go nabożeństwa. 

Wszystko to razem czyni bardzo miłe 
wrażenie. A gdy. się weźmie pod uwagę, 
że młodzież zasadniczo dążąca do istotnie 
pięknych rzeczy —- z jednej strony, społe- 
czeństwo zaś starsze w osobach jednostek, 
lecz ideowo oddanych sprawie wychowania 
młodzieży — z drugiej strony — zgodnie i 

  

wytrwale będą współpracować, — to 
o wynik pracy można się nie obawiać. 

„Przechodzień' 

  

‚ Paweł Szumilas. Historja Romana K. 
iune opowiadania, 

Dom Książki Polskiej, Warszawa 1931, 
str. 132, 

Na tomik złożyły się dwa nieco więk- 
sze opowiadania, mianowicie: „Historja RS 
mana K.“ i „Sensacyjna powieść*, oraz 5 
mniejszych. 

W „Historji Romana K.“ ironizuje autor 
wszystko, poczynając od niewczesnych za- 
pałów podtatusiałego kawalera i cnoty sta 

na niesamowi- 
tych zdarzeniach z podatkami. 

Zwraca uwagę subtelne opowiadanie p. 
t. „Necesse* i bardzo złośliwe p, t. „Blon- 
dynka'. „Sensacyjna powieść* jest szyder- 
сга parodją modnych dziś tego rodzaju po 
WIeŚCI. 

Tomik czyta się z zainteresowaniem. 

Ślaski E. „Zasady zaprawy i sportowej 
jazdy konnej”. 

Wyd. Głównej Księg, Wojsk, Warszawa 
1931. Cena 1,80 zł. 

Gen. Ślaski, znawca zagadnień z zatkre 
su zaprawy i jazdy konnej, w pracy tej 
pragnie przyjść z pomocą młodym  spor- 
towcom, którzy chcą opanować zasady ja- 
zdy konnej i zaprawy i popróbować swych 
sił na torze. W tym celu w omawianym 
podręczniku, daje or. z jednej strony ogólne 
zasady zaprawy, jej wykonanie, zaprawę 
dwulatków i oddziałów, z drugiej zaś stro- 
ny szkic jazdy konnej. Podkreśla on koniecz 
ność przygotowania konia do pracy sporte 
wej przy pomocy racjonalnej zaprawy, 
Książkę ozdobiono szeregiem ilustracyį | 

Encyklopedja wojskowa, zesz. 4 (Bel- 
tort — Biernacki), Już się ukazał czwarty 
zeszyt pierwszej poiskiej encyklopedji woj 
skowej, Zwracamy na to uwagę  bibljotek 
pułkowych, oraz wszystkich osób, interesują 
cych się wiedzą wojskową'i dziejami wojsko 
wości polskiej. Jako jedyne pod tym wzglę- 
dem wydawnictwo, Encyklopedja wojsko - 
wa zasługuje na jaknajszersze rozpowszech 
nienie. 

Cena zeszytu w prenumeracie — zł. 5. 
Adres administracji: Warszawa, Nowolipie 2 
Konto czekowe P.K.O, nr, 21785. 

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

WODZIANOM! 

IA AA w: o 

Polsko-niemiecki układ 
w sprawie rybołóstwa 

WARSZAWA. (Pat) — W dniu 28 bm. nastąpiła w Warszawie wymia 
na dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a 
Rzeszą Niemiecką w sprawie rybołóstwa na bieżących i stojących wodach 
granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 roku. Powyższej 
wymiany dokonali: ze strony Polski p. Józef Beck, podsekretarz stanu w Mi- 
nisterstwie Spraw Zagranicznych, ze strony zaś niemieckiej p. Hans Adolf 
von Moltke, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Rzeszy Niemieckiej 
w Warszawie. 

Pracowita noc parlamentu austrjackiega 
WIEDEŃ. (Pat) — W gmachu parlamentu przez całą noc wczorajszą 

odbywały się narady polityczne. Wieczorem odbyło się posiedzenie Rady Mi- 
nistrów, a następnie obradowały kluby parlamertarne. Wszystkie te narady 
dotyczyły uzdrowienia austrjackiego zakładu kredytowego. W celu łatwiej- 
szego uzyskania kredytów zagranicznych rząd postanowił wnieść dziś do par 
Jamentu projekt ustawy, przewidującej gwarancje państwa dla kredytów za- 
granicznych. Klub chrześcijańsko - społeczny obiecał głosować za ustawą 
gwarancyjną. Inne kluby mieszczańskie uzależniły swe stanowisko od tego, 
czy opozycja zgodzi się na ustawę gwarancyjną. Dziś przed południem klub 
socjal - demokratyczny poweźmie ostateczną uchwałę w tej sprawie. ,„Neue 
Freie Presse'* donosi, że pewne wielkie konsorcjum zagraniczne, do którego 
należą instytucje finansowe angielskie, francuskie, szwajcarskie, holenderskie 
i amerykańskie, oświadczyło gotowość 
miljonów szylingów pod warunkiem, iż rząd austrjacki 

udzielenia pożyczki w sumie kilku 
przyjmie na siebie 

gwarancje. Kredyt ma być narazie 6-miesięczny i służyć będzie do zaspoko- 
jenia wszystkich wierzytelności płatnych w ciągu bieżącego miesiąca. 

Dwulicowość polityki niemieckiej 
BRUKSELA (Pat) — Tutejsze „Echo de la Bourse* pisze: Warszawskie koła po- 

lityczne są zdziwione postępowaniem Curtiusa, który zapewnił w Genewie, że Niemcy 

niczego nie uczynią by wywierać wpływ na swe wschodnie granice, gdy tymczasem 

Stahlhelm urządza przy udziale 150 tysłęcy członków maniiestacje na korzyść wschod- 

nich granic. Ujawnia się tu dwulicowość niemiecka kończy dziennik. 

Prof. Piccard jeszcze nie wylądował 
WIEDEŃ. (Pat) — Prasa uważa przedsięwzięcie prof. Piccarda za nie- 

udane, ponieważ balon, jak twierdzi prasa wiedeńska, nie wzniósł się na więk 
szą wysokość, niż 8 — 10 tysięcy metrów. Kierownictwo fabryki balonów 
dziwi się, że prof. Piccan.rd nie dokonał już lądowania. Prof. Piccard j jego 
towarzysz posiadają spadochrony, które powinny im umożliwić ratunek w ra- 
zie nagłego lądowania. Narazie nie istnieją obawy z powodu braku powie- 
trza, gdyż butelki z tlenem wystarczą conajmniej na 16 — 20 godzin. 

Wyprawa po bogactwa na dno morza 
PARYŻ, (PAT) — Dziś wyruszył z portu tutejszego parowiec włoski ,Artiglio" za- 

daniem tego statku jest wydobycie z dna morskiego bogactw znajdujących się na stat- 
ku ,Egypte”, który zatonął w czasie wojny niedaleko brzegów Francji. Wiózł on 6 tonn 
złota 43 tonny srebra i 800 tys. f. st, w gotówce. Poszukiwania prowadzone w roku u- 
biegłym jez owiec włoski tej samej nazwy, pozwoliły ustalić, że „Egypte“ Iežy na 
głębokości 125 metrów. We wrześniu ubiegłego roku udało się przedostać do pierwszego 
jego pokładu i wydobyć z kasy ogniotrwałej klucze od kabiny gdzie zamknięte są zapasy 
złota, srebra i pieniądzy, 

  

$, Р. К5. prałat K. Skirmunt 
CITTA DEL VATICANO. (Pat) — Po krótkiej chorobie zmarł, prze- 

żywszy lat 70 prałat Kazimierz Skirmunt, doradca kanoniczny ambasady pol- 
skiej przy Watykanie, protonotarjusz apostolski, konsulat kongregacji Pro- 
paganda Fidae w sprawach kościelnych. Śmierć wielce zasłużonego patrjoty 
kapłana wywołała szczery żal ze względu na rolę, jaką Skirmunt odegrywał 
w ciągu 42-letniego pobytu w Rzymie, 

Rejent Danowski skazanyna? lata więzienia 
NOWOGRÓDEK. (Pat) — W ciągu dwóch dni odbywał się w. Nowogródku w są 

dzie okręgowym proces przeciwko rejentowi z Baranowicz Czesławowi Danowskiemu, 
oskarżonemu o antydatowanie weksli. 

emi, 
c dn. 28 bm. sąd wydał wyrok, skazujący rejenta 

Danowskiego na dwa lata więzienia i 5 tys.zł. grzywny z tem że w razie niewypła 
calności kara więzienia zostanie powiększona o 6 miesłęcy 

TK O NEI NTA PKN RZECE YO ORO O AAA 

RADAM 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej 

skiej przeciągnęło się do godziny 1-ej 
w nocy. Złożyła się na to okoliczność, 
że na porządku dziennym  figurowało 
szereg spraw ważnych, które wywo- 
łały dłuższą i ożywioną dyskusję. 

UCZCZENIE Ś. P. MIECZYSŁAWA 
DORDZIKA 

Na wstępie Rada uczciła przez po- 
wstanie śmierć śp. Mieczysława Dor- 
dzika, poczem na wniosek Klubu Na- 
rodowego uchwalono  asygnowanie 
kwoty zł. 500.— na rzecz Komitetu u- 
czczenia pamięci bohaterskiego chłop- 
ca. 

NOWA DEMONSTRACJA RADY W 
ZWIĄZKU Z OBNIŻKĄ POBORÓW. 

Z kolei odczytane zostało pismo Pa 
na Wojewody, uchylające protest po- 
przedniego Zebrania Rady w sprawie 

IEJSKA 
obniżki poborów pracowników  miej- 
skich. Po dyskusji uchwalono zaskarże 
nie tej decyzji w Min. Spr. Wewn. oraz 
wypłacanie do dn. 1. IX. br. poborów 
pracownikom miejskim w dotychczaso- 
wej wysokości. W razie zaś niezałat- 
wienia odwołania Rady do tego termi 
"it, wypłacanie pracownikom 25 proc. 
dodatku komunalnego. 

„ARBOŃ* OTRZYMAŁ KONCESJĘ 
AUTOBUSOWĄ 

Wreszcie, jako dalszy punkt porząd 
ku obrad, rozpatrzono sprawę konce- 
sji autobusowej i po 2 i pół godzinnej 
dyskusji postanowiono udzielić ją fir- 
mie „Arbon*. Wobec spóźnionej pory 
po tej uchwale p. prezyderit Folejewski 
ogłosił posiedzenie za zamknięte. 

Kim. 
  

SKOK PRZED STULECIA 
Wypłoszona chaosem w eterze, a gwa- 

rem ludzi doby elektryczności na ziemi, 

zbiegła spłoszona sędziwa pani Tradycja, 

hen daleko, poza orbitę miast. 3 
Tam, gdzie nie dochodzi warkot moto- 

rów  rozklekotanych autobusów, gdzie du- 

chota miast nie dławi oddechu, w cichych 

dworach, pajęczą nicią wspomnień  op!ąta- 

nych — zasiadła i gospodarzy. 

A dworów tych coraz mniej, 

wspomnień, mało tradycji, 

Lecz tam, gdzie pozostała, zasiada na 

ganku winem ocienionym, na skórą obitym 

fotelu i gospodarzy wszechwładnie, 

mniej 

  

Tak się złożyło, że Święta Zielone 

spędziłem w majątku Zubiszkach, ken dale- 

ko od Wilna na trakcie. 

Od szosy — rozstaje dróg. 

Na rozstajach krzyż, stary, mchem poro- 

sły. 
Tak być powinno. 

Tak jest w każdej bajce. 
Droga polna ginie w cienistej alei lip i 

klonów. Tu rozstaje stuleci. Poza nami, 
nowa szosa Warszawa — Wilno, autobusy, 

gwar żydowskiej mieściny Ejszyszek, a!e-- 
ja lipowa strzeże tych stuleci, które mi- 
nęły. 

Droga błotna i wyboista, przez drogę 

mostek, pożal się Boże, a nad rzeczułką wy- 

sychającą — młyn, 

Czyż może być inaczej w  Zubiszkach, 

młyn jest od lat dziesiątek nieczynny, koła 

szczerzą zębiska do bab, w strudza gałgany 

piorących, w zapadłym kominie sowa miesz- 

ka, a we młynie straszy. 
Jak w każdym młynie z bajki. 

A dalej lipy wielkie, wiekiem pochylone, 

a w lipach roje śpiewające pieśń o miodo- 

braniu. 

Lipy, odwieczne towarzyszki starych 

ludzkich osiedli. Lipa z Czarnolasu i gaj lip 

mendogowy, w Wilnie, którego żaden z 
Wilnian nie pamięta. 

Lipa polska i lipa litewska, gaj lip zu 

biskich. Jasny, wiełki dziedziniec przed dwo 

tem, sadem zamknięty i dwór biały, co stoi, 

na miejscu dworu starego, a ten stary, zbu- 

dowany był na fuadamentach swego po- 

  

przednika. Komnatki cieniste, w których 

chłodno latem, a zimą komin grzeje, kory- 

tarze, zakamarki, rogi, portrety i mebelki, 

których nie zniszczyła wojna obecna, a któ- 
re dawne wojny dobrze pamiętają. 

W sadzie kłody pszczele, zabudowania 

z brewion, tu i tam dach się już chyli do 
upadku i mchem porasta. 

Tu bowiem gospodarzy pani Tradycja i 

zmieniać nic nie wolno, pająki snują nić 
wspomnień. Grobla przez łąkę, prowadząca 

klkanaście kilometrów, dziś już nie używa- 
na, budzi ciekawość, kto ją sypał, poco i 
na co. 

A było to tak: * 

W pierwszych dniach czerwca, 1812 r., 

otoczony strzelcami swej eskorty, zajechał 
przed dwór On. 

Ogrodnik Stanisław, obecnemu dziedzi- 
cowi panu K. jako dziecku, wszystko opo- 

wiadał. Biały namiot ustawiono w sadzie 

i Napoleon, którego  rozśrubowywało 
gorąco, kilka dni na kwaterze w Zu- 

biszkach w namiocie przepędził. 

Z oburzeniem opowiadał Stanisław, że 
każdego wieczora, gdy lekki zefir chłodził, 

cesarz przechadzał się po sadzie, szpicrutą 

ścinając krzaki agrestu (wisz, jakie pasz- 

| kustwo!) Zapamiętał nawet ii to, co Bona- 

parte mówił do siebie, od komarów się opę- 

dzając, słowa te obce i niezrozumiałe były 

„Mon Dieu! ach mon Dieu!“ 

Grobelka ta, o której wspomniano, Z0- 
stała na rozkaz cesarza usypana dla prze- 

marszu wojsk, Napoleon chcąc przybyć do 

Wilna jaknajszybciej, zdecydował iść linją 
jaknajprostszą. A potem dwór zubiski go- 

ścił Narbutta, któremu Justynka, piastunka 

obecnego dziedzica staruszka  usługiwała. 
Opowiadała w długie wieczory zimowe pa- 

niczowi „o panach, co to w las poszii ze 

strzelbami bić moskala'. 

Dziś, w starej komorze, co pewien czas, 

ukazuje się, dawno zmarła Justynka. 

Dobrze jej tam w raju zapewne — ale 

+ Bože kochany, tak, jak 'w Zubiszkach, to i 

w raju nie będzie. 

Nic od stuleci nie zmieniło się na cichym 

tym zakątku ziemi, jest i puszcza ta, w któ- 

rej pana Tadeusza niedźwiedź omal że nie 

tozpłatał, są dwory ciche, jak one soplicow- 

skie i grusze „co na miedzach siedzą”. 

Wiek nowy, mało się tu i nieśmiale za— 

pisał, na szczerem polu mały kurhanek i 
krzyż, na krzyżu napis „Drei tapfere unbe- 

kante russische Krieger". 

To oma — że wszystko. 

Przygarnęta tych obcych, nieznanych 

ziemia ta, która już dawniej krwią serdecz- 

ną spłynęła, 

Ochłonąłem w Wilnie. 

Pierzchł sen o byłem stuleciu, na wybo- 

istej, dusznej ulicy, zgiełkiem zabity i spło- 
szony. Otworzyłem okno, przez które się 
smuga miesiąca sączyła i zasłuchałem się 

w ciszę wieczoru. Nie, tu nie klaskają zubi- 
skie słowiki. A szkoda — szkoda. F. Dangel. 

Ogólnoświatowa żydowska 
konferencja ortograficzna 

w Wilnie 
Pisownia żydowska rozwijała się w ciągu 

stuleci. Pierwsze zasady ortografjj żydow- 
skiej zostały ogłozone w jednym z pierw- 
szych w ogóle drukowanych książek żydow 
skich, „Sejier Mides* w 1542 roku, (Pier- 
wsza z dotychczas znanych drukowanych 
książek żydowskich ukazała się w 1534 r. w 
Krakowie p.n. ,Sejfer szel reb Anszel“). 

Pod wpływem t.zw. ruchu oświatowo - 
kulturalnego („Haskalah*) w 19-tym wieku 
pisownia żydowska starała się naśladować 
niemiecką, Gdy zaczęła się walka o eman- 
cypację języka żydowskiego, musiało się to 
odbić również na pisowni żydowskiej. W 
ten sposób powstała nowa ortografija žydow- 
ska, która została zaaprobowana na pierw- 
„szym zjeździe szkołnictwa żydowskiego RP 
w roku 1921 w Warszawie. Pisownię tę od- 
razu przyjęły szkoł yżydowskie, wydawnict- 
wa oraz częściowo prasa (na Wileńszczyź 
nie, w Białymstoku, niektóre pisma warsza 
wskie, jako też w Rumunji, Litwie, -Łotwie 
Argentynie, Reszta zaś pism w Warszawie, 
Nowym Yorku Londynie, Paryżu utrzymały 
starą ortografję. Wytworzyło to pewien cha 
os w pisowni żydowskiej, 

Dopiero gdy powstał Żyd. Instytut Nau- 
kowy, z siedzibą w Wilnie który to Insty- 
tut jest uznawany przez organizacje i in- 
stytucje oświatowe żydowskie iw. różnych 
krajach, jako najwyższa instancja w spra- 
wach badań naukowych języka żydowskie- 
go i innych gałęziach nauki żydowskiej, po- 
nownie została umieszczona na porządku 
dziennym -kwestja; ujednostajnienia pisowni 
żydowskiej. 

Na dnie 24 — 25 maja br. została zwoła- 
na do Wilna konferencja ortograficzna z u- 
działem przedstawicieli instytucyj kulturalno- 
oświatowych i poszczególnych naukowców. 
Celem przygotowania odpowiedniego mater 
jału, sekcja filologiczna Żyd, Instytutu Nau- 
kowego która konferencję tę zwołała, wy- 
dała zbiór prac, poświęconych tej sprawie. 

Na konierencję przybył ae z Ame 
ryki przedstawiciel Wydziału Żyd. Instytu- 
tu Naukowego w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej członek sekcji filologicz 
nej, znany krytyk żydowski Sz, Nigier. Żyd. 
Stowarzyszenie instytucyj oświatowych w 
Stanach Zjednoczonych reprezentował ]. O- 
patoszu, autor „W Lasach Polskich“, a 
dnoczenie Szkół Żydowskich — dr. M. Żył 
berfarb, Pen-Klub Żydowski — N. Pryłuc- 
ki. Byli również delegaci z Litwy, Łotwy i 
innych krajów, Szczególnie liczną była de- 
legacja litewska, która uzyskała zezwołenie 
zarówno rządu polskiego, jako też litewskie- 
go na bezpośrednią komunikację przez t.zw. 
granicę administracyjną. 

Do najważniejszych punktów porządku 
dziennego należała kwestja E Tana po 
chodzenia hebrajskiego, Chociaż ilościowo 
wynoszą one zaledwie 30 proc. (do 20.000. 
wyrazów) „stanowią jednak jakościowo naj 
ważniejszą część języka która to część do- 
daje językowi żydowskiemu zabarwieinie. Pi 
sownia nastręcza jednak pewne trudności, 
gdyż są pisane według ortografji  hebraj- 
skiej, którego abecadło nie ma samogłosek, 
tego powodu już dawniej powstała tenden 
cja zdeformowania pisowni żydowskiej 
Większość uzyskali rzecznicy reformy, 

Wszystkie uchwały zostały przekazane 
Sekcji Filołogicznej Instytutu, jako  reko- 
mendacje. Podczas poświęcenia własnego 
gmachu przy ul. Wiwulskiego 18, które pra 
wdopodobnie zostanie dokonane na jesieni 
br. zostanie ogłoszona nowa pisownia ży- 
dowska, 
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Dwie nowe książki 
o polskim romatyzmie 
Stanisław Kolbuszewski. Polski. teat: 
romantyczny. Prolegomena do estetyki 
s. 1. 1931 — Tadeusz Grabowski. Kry- 
tyka literacka w epoce romantyzmu 
(1831 — 1863). W Krakowie 1931. 
Nakładem Polskiej Akademii Uniie- 

jetności. 
Dwóch profesorów Uniwersytetu 

Poznańskiego (St. Kolbuszewski i T. 
Grabowski) wydało jednocześnie wy- 
niki swych badań nad hisorją literatu- 
rv. Ale nietylko ta okoliczność (jed- 
noczesność) pozwala połączyć ich 
dzieła we wspólnem omówieniu, skła- 
niają ku temu jeszcze i tematy, obrane 
nrzez autorów. Mianowicie dotyczą 
one epoki najciekawszej w dziejach 
polskiej literatury, epoki romantyzmu. 
Czasy te są tem dla nas ciekawsze, że 
właściwie romantyzm nie wygasł je- 
szcze, że zagadnienia wówczas nurtu- 
ące do dziś są jeszcze żywotne i aktu- 
alne. 

k Wyraz romantyzm brzmi swojsko 
| dla każdego kto przeszedł kurs pol- 
| skiej szkoły średniej, a znany jest 

każdemu oczytanemu człowiekowi. Na 
leży on do tych, o których bliższe wy- 
jaśnienie nie troszczymy się. Uważa- 
my poprostu to za pojęcie zbyt dobrze 

  

znane i nie wymagające żadnych wy- 
jaśnień.. Romarityzm, to twórczość lite- 
racka Mickiewicza, Słowackiego, Kra- 
sińskiego i innych poetów żyjących 
współcześnie z tą trójca wieszczów — 
odpowiedziałby przeciętny inteligent, 
zapytany o zdanie w tej sprawie. Jed- 
nak takiego błogiego spokoju nie ma- 
ja naukowcy. Pytanie: „co to jest ro- 
mantyzm“, oddawna ich dręczy i wy- 
wołuje częste i długie spory. 

Romantyzm, to irracjonalizm, ro- 
mantyzm to przeciwformalizm, roman- 
tyzm to wybujałość indywidualizmu, 
romantyzm, to walka o konkretne war- 
tości życiowe z urojeniami intelektual- 
remi i td. od tego rodzaju określeń, 
aż się roi w historji literatury. A gdy 
się je wszystkie przeczyta, to się osta- 
tecznie ma wrażenie, że badacze do- 
tychczas nie wiedzą, co jest, a co nie 
jest romantyzmem. Znajdują się tam i 
określenia wprost sprzeczne, jak np. 
dla jednych romantyzm, to prąd wy- 
łącznie literacki, dla drugich zaś obej- 
muje on całość kultury do „polityki 
romantycznej'* włącznie. 

„Z powodu braku zgody na jedną 
lefinicję romantyzmu, maja historycy 
'iteratury nieraz kłopot z tem, czy 
daną postać zaliczyć, czy nie zaliczyć 
do romantyków. Przytem im silniejsza 
indywidualność pisarza, tem większy 
kłopot z ulokowaniem jego w odpo- 

d 

wiedniej szufladce. Tak jest np. z Nor- 
widem. Romantyk, czy nie romantyk? 
Niektóre z jego myśli utrafiają w sed- 
no cech, które ten, lub ów badacz 
przypisuje romantyzmowi, inne zaś 
godzą się najzupełniej z poglądami, 
które dopiero potem w epoce pozyty- 
wizmu weszły w powszechne uznanie, 
a jeszcze inne wyszły jakby z pseudo- 
klasycyzmu, poprzedzającego epokę 
10mantyczną. 

Prof. Kolbuszewski uparł się przy 
ujęciu romantyzmu jako konsekwent- 
nej i jednolitej całości. Celem jego jest 
uchwycenie cech najistotniejszych te- 
artu romantycznego. Byłoby to niewąt- 
pliwie rzeczą doniosła, gdyby można 
było być pewnym, że teatr romantycz- 
ry istniał jako jednolity tvp. Książka 
prof. Kolbuszewskiego ma podtytuł 
„prolegomena do estetyki“, — to upo- 
ważnia nas spodziewać się, że otrzy- 
mamy tomy dalsze, które może i prze- 
konają nas, że istniał specjalny typ 
teatru romantycznego. Dotychczas 
wydawało się, że w epoce romantyz- 
mu w dalszym ciągu rozwijały się typ 
Akakas d i szekspirowski 'tea- 
ru. 

Dotychczas dowiedzieliśmy się od 
prof. Kolbuszewskiego, że teoretycy 
romantyczni stwarzając własne orygi- 
nalne drogi dla teatru, jednak wiązali 
myśl swoją z poprzedniem doświad- 

czeniemi teatru klasycznego i szekspi- 
rowskiego. Mimo to, co dalej wysuwa 
prof. Kolbuszewski, zdaje się Świad- 
czyć, że jednak istniał teatr roman- 
tyczny, jako osobny typ. Cechami jego 
były przedewszystkiem: filozoficzność 
i bezpośredni związek z życiem. Filo- 
zoficzność teatru, a zresztą i całej po- 
ezji romantycznej wyrosła niejako z 
zasady, wygłoszonej przez Fr. Schle- 
gla: „Alle Kunst soll Wissenschaft und 
alle Wissenschaft soll Kunst werden* 
fSztuka powinna być wiedzą, a wie- 
dza sztuką). Piękno wówczas staje się 
tylko jednym ze sposobów unaocznie- 
nia prawdy. Zaciera się zupełnie nie-- 
mal granica między istotą sztuki, filo- 
zofji i religji, — te trzy dziedziny róż- 
nią się wówczas tylko pod wzgledem 
zewnętrznym, formalnym. W. istocie 
zaś spełniają to samo zadanie: obja- 
wiają ludziom prawdę. Druga cecha 
istotna poezji romantycznej wogóle a 
teatru romantycznego w szczególności, 
wypływa z bezpośredniego i Ścisłego 
związku z życiem. Życie dostarcza po- 
etom doświadczenia i treści dla utwo- 
16w į nawzajem twórczość. literacka 
ma za cel przekształcanie życia w 
kienku idealnym. Oto to ma  przede- 
wszystkiem wyróżniać teatr roman- 
tyczny od innych. 

Czy wszyscy ówcześni autorzy i 
wszystkie utwory, które przywykliśmy 

zaliczać do twórczości romantycznej, 
mają na sobie to piętno filozoficzności 
< bezpośredniej życiowości, — to wy- 
każą tylko dalsze analityczne studja 
autora „Teatru romantycznego” i in- 
nych badaczy. Przypuszczam, że wiele 
rzeczy bedzie musiało znowu znaleźć 
się poza granicami tego sprawdzianu 
romantyzmu, np. młodzieńcze drama- 
tv Słowackiego, których romantycz- 
ności mimo to, chyba nikt kwestjono- 
wać nie będzie. Mimo to ustalone 
przez prof. Kolbuszewskiego cechy tłu 
maczą wiele zjawisk w ich źródłach. 
Rozumiem teraz skąd się to brało, że 
każdy romantyk musiał zawsze skoń- 
czyć na nadaniu swojej poezji proro- 
czego i społecznego, oraz polityczne- 
go charakteru. Jakżeby mogło być ina- 
czej, skoro w założeniu twórczości li- 
terackiej było już to, że ma ona być 
objawieniem prawdy i mistrzynią ca- 
łegc życia. Ponadto rozumiemy, że 
owo sławne nieprzystosowanie utwo- 
rów dramatycznych do warunków Sce- 
ny u romantyków, płynęło nie z nie- 
dbalstwa i nie z niedołęstwa, lecz z 
tych wielkich zadań, które oni sobie 
stawiali. Dla filozofji i życia nie zna- 
leziono dostatecznie obszernych form, 
wszystkie okazywały się za ciasne, a 
treść je” rozsadzała i wykrzywiała. a 
przynajmniej nie dawała się zmieścić 
w sześciane sceny. 

Inaczej sobie poradził prof. Gra- 
bowski, który dał dalszy ciąg swych 
badań nad krytyką literacką. (Przed- 
tem mieliśmy jego „Krytykę literacką 
w epoce pseudoklasycyzmu*). On się 
wcale nie biedzi nad definicją roman- 
tyzmu. Wydaje mi się to bardzo stusz- 
nem. Skoro romantyzm jest Zjawi- 

skiem konkretnem z tego, a nie z „tam- 
tego" świata, aczkolwiek zjawiskiem 
duchowem, to trzeba go i traktować 
jako zjawisko konkretne, które miało 
„miejsce w określonem miejscu i w 
określonym czasie. 

Skoro romantyzmem nazywamy 
prądy duchowe, wyrażone przez $7е-' 
reg ludzi, to trzeba wpierw przez 
żmudną analize dojść do jaknajgłęb- 
szego i jaknajistotniejszego zrozumie- 
nia, o co tym ludziom chodziło. Więc 
trzeba jeszcze dużo analitycznie pra- 
cować nad dziejami romantyzmu : 
nim się dojdzie do uogólnień, do wy- 
ników, do jaknajkrótszego i jaknajja- 
śniejszego ujęcia dążeń i prawd  ro- 
mantycznych. Syntetycznie rzecz bio? 
rąc przeczuwamy, że romantyzm był 
objawieniem rzeczy ważnych, różne z 
tych rzeczy już dziś są objaśnione. ale 
wiele zagadnień i postaci leży odło- 
giem i czeka dopiero na zbadanie. W 
tej pracy analitycznej, książka prof. 
Kolbuszewskiego spełnia pewne zada- 
nie, mianowicie wyjaśnia, czem teatr



„JAK ZGINĄŁ ś.p. MIECZYSŁAW DORDZIK 
(OPOWIADANIE KOLEGI) 

Od jednego z kolegów / bohaterskiego 
chłopca, Mieczysława Dordzika, otrzymaliś- 
my poniższy artykulik, który w całości i bez 
zmian zamieszczamy. Stanowi on stwierdze- 
nie faktu, że pięknie i tragiczne czyny 
znajdują oddźwięki w. szeregach młodzieży. 

jest nam też miło zauważyć, że apel do 
społeczeństwa, z którym występuje autor, 
a z którym i pismo nasze przedtem już się 
zwróciło, nie pozostał bez echa. 

jak donosiliśmy w numerze wczorajszym 
„Słowa”, powstał bowiem już Komitet ucz- 
czenia pamięci $. p. Mieczysława Dordzika, 
który rozpoczął swą działalność. Red. 

Gdy o innych głośno, gdy poszcze- 
gólne kategorje czynów będą zapisa- 
ne w księdze historji jako całopalne 
fiary dła dobra Ojczyzny i Ludzko- 
ci, inne, o bezcennym blasku poświę- 

cenia, — ciche wyczyny wielkich cha- 
rakterów przyómiewa pył czasu. I gi- 
ną, i przechodzi się obok nich spokoj-i 
nie. Serce nie odezwie się odruchem 
dumy, czy radości, a pamięć, która 
zapisała znak czynu, zgrzebie go, bo. 
nikt o tem nie pisze, nikt nie opowia- 
da — chyba nieliczni, w pierwszym 
miesiącu zdarzenia. Zdaje się ginie 
niejeden cudowny akord poświęcenia 
i ofiary — pustka nie przenosi w bez- 
kresy przestrzeni i czasu wieści o cu- 
dzie woli, gotowej na wszystko. Са- 
śnie głorja bohaterska w oczach ludzi, 
by tem silniej, wierzymy, zabłysnąć 
w krainie, gdzie Odwieczny Rach- 
mistrz liczy choćby kubek wody dany 
bliźniemu z miłości. 

Obok nas przesuwają się i dziś po- 
stacie wielkie. Wśród szarych,” co- 
dziennych dni, stykamy się z herosa- 
mi, co w słabem dziecka ciele wielkie- 
go dźwigają ducha. Znałem ja, a mo- 
że i Wy znaliście 17-letniego Mietka 
Dordzika. Dziecko naszego miasta. Tu 
spędził lata dzieciństwa, lata zabawy 
i nauki, tu ostatnio widziałeś go, mo- 
że i niejeden raz, gdy na Zarzecze 
śpieszył na ławę szkolną. Pamiętam, 
jak przed dwoma miesiącami Mietek 
był ministrantem w kaplicy Ostrobram 
skiej. Dziś go niema. 

.„Ostatni raz widziałem  Dordzika 
w słoneczne, kwietniowe popołudnie. 
Biegał z rówieśnikami po zieleniejącej 
się i wabiącej świeżością wiosny 'tra- 
wie. Chłopcy grali w piłkę nożną. Mie- 
tek błyskawicznie zmieniał pozycję, 

niąc własnej, do przeciwników 
Wamki celując ze skutkiem. Nieopodal, 

6 sto kroków pieniły się mętne wody 
Wiłejki, nieopanowanej, rozlewającej 
się złośliwie na jezdnie i chodniki niż- 
szego, lewobrzeżnego brzegu, na 
ogródki, tulące się do niskich chatek 
robotniczych.Pogodne niebo zrzadka 
nasadzone delikatnym obłoczkiem koi- 
ło duszę świeżością błękitu. W powie- 
trzu unosiła się ożywcza siła wiosny, 
która-budzi do życia j wabi młode ser- 
ca nadzieją nieznanego i szczęśliwego 
jutra. Mietek zapewne myślał podob- 
nie. Widać było w jego twarzy bez- 
troską radość młodzieńczą, błyszczące 
oczy śledziły każdy ruch piłki, która 
teraz znalazła się w siatce przeciw- 
nika. 

Nagle powietrze rozedrgane  słoń- 
cem i radością wiosny, zmącił boles- 
ny jęk, — skowyt niewystowionego 
bółu, ciche przez chwilę kwilenie 
dziecka, okrzyki pojedyńczych  gło- 
sow z wyższych brzegów  nadwilej- 
skich. 

Urwała się gra chłopców. Wiedze- 
ni ciekawością znaleźli się nad brze- 
giem rzeki. Pod nimi, w brudnych fa- 
iach Wilejki, migała czarna, kudłata, 
główka dziecka. 

„Aj, waj! ratujcie moje dziecko” 
strasznym, nabrzmiałym rozpaczą gło- 
sem wołała matka. 

Dordzik słyszał to, widział przed 
sobą nadto jutrzejsze życie w snach 
i marzeniach, wytęsknione. Spojrze- 

em, które trwało sekundę, objął w 
życi świat stojący przed nim w kra- 

+ wiosennego słońca, opanowuje 
dziecinną rzewność i przeczucie,  za- 
ciął się w uporze dorosłego męża, i w 
drugiej sekundzie, jak był w ubraniu, 
rzuch się w nurty rozszalałej powo- 
dzią rzeki. Dziarsko opiera się naporowi 
wibrujących prądów wody. Wpatrzony 
w cel, w ginący pod wodą i znów wy- 
pływający korpus dziecka, nie widzi, 

  

romarftyczny chciał być, ale dopiero 
dalsza analiza wyświetli, czem teatr 
zomantyczny był, o ile realizacja do- 
równała zamierzeniom. Prof. Grabow- 
ski idzie, powiedziałem drogą wprost 
przeciwna j Zaczyna od zbierania ma- 
terjałów do zagadnienia: czem kryty- 
ka romantyczna była. Analizuje zamie- 
izenia krytyka, ale również i wyko- 
nanie ich, nie starając Się uogólnić. 
Nie mówi on o krytyce romantycznej, 
lecz o krytyce „w epoce romantyzmu', 
Systematycznie jedna po drugiem prze 
»uwają się przed! czytelnikiem posta- 
Cie krytyków z owych czasów i spra- 
wy, które ich zajmowały. Wniosków 

ostatecznych, szukania cech specyficz- 
sie zomantycznych niema tu wcale. 
Ten sposób trochę nie odpowiada psy- 
chice czytelnika, który radby był mieć 
tu jakieś uogólnienia, któreby pomo- 
głg-o_ wszystko w pare szuflądek uło- 
zyć. Cóż poradzić, gdy różnorodność prądów jest tak wielka, że do syntezy 
dojść trudno może nawet trzeba bę- 
dzie pogatunkować tę krytykę i dia 
każdego rodzaju stworzyć osobną syn- 
tezę. Е 
. Jednak prof Grabowski niezawsze 
Jest konsekwentny, pomija np. Lucja- 
R Siemieńskiego, chociaż ten żył wła- 
AE »w epoce romantyzmu”. Pomija 

„ża dlatego, że dostrzegł w nim cechy 
Doki dalszej pozytywistyczn. Nasuwa 

(czuje tylko wielkie wyczerpanie) że 
raz poraz woda przelewa się nad je- 
go głową. Przeskakuje resztkami sił 
z fali na falę, umiejętnie odparowuje 
jej nacisk. Niesiony błyskawicznym 
prądem rzeki, już chwyta głowę dziec 
ka, już zdaje mu się, za chwilę bę- 
dzie w jego ręku — gdy w tem zdra- 
dziecki słup zarzeczańskiego mostu, 
jak piorun tnie jego czaszkę. Nabie- 
głe krwią oczy, ostatni raz patrzą na 
skąpane w promieniach ulice rodzin- 
nego miasta, na kolegów, biegnących 
brzegiem, na kościół  Bernardynski, 
gdzie pierwszą Komunję przyjmował; 
słyszy spazmatyczne krzyki kobiet, 
przerażonych smugą krwi, która zna- 
czy szlak przezeń przebyty. Sam krwi 
nie widzi, zmęczony nie czuje bółu, 
zda mu się usypia. Ale przed nim czte- 
roletnie dziecko. On trzyma je na 
swych rękach, zdaje mu się składa je 
u stóp jakiejś Pani. Ta Pani do niego 
się uśmiecha... Tak mu jakoś lekko. 
Nie wie gdzie jest. Chce zbliżyć się 
do Pani. Przypomina sobie, że twarz 
tę gdzieś przecie tyle razy błagalnvm 
wzrokiem ogarniał. I widzi nad nią 
dwie korony w otoku promieni gwiazd 
dwunastu; płaszcz złoty na Jej ramio- 
nach — to Madonna Ostrobramska, 
którą, jak wszyscy synowie tego mia- 
sta, szczerze ukochał. I pierzchła, jak 
złuda, tęsknota za jutrem, walk i zma- 
gań życia, i pękło z radości jego ser- 
ce, bo Pani otoczyła go płaszczem, je- 
go i dziecię żydowskie, i radość nie- 
biańską dała, bo Matką Miłosierdzia 
się nazywa... 

W tej chwiii, z ust napiętego ner- 
wowo tłumu rozległ się cichy, jak 
zgrzyt żelaza po szkle nieharmonizu- 
jący z budzącem się wszędzie życiem, 
szmer: 

„Utoneli“. 

Już od minuty długiej, jak wiecz- 
ność, zachłanne wody Wilejki zabrały 
jego ciało w swe objęcia. Widziano 
podobno tę twarz dziecka, o szeroko 
rozwartych, zdziwionych oczach na 
Wilji przy pałacu Tyszkiewiczów, 
przy Zielonym Moście, a nawet na 
Zwierzyńcu. Inni zaś mówili, że to 
nieprawda, bo Mietek w tem miejscu, 
gdzie się zanurzył poraz pierwszy, w 
Wilejce, nad którą się wychował, po- 
został. 

A było to w dzień św. Jerzego — 
rycerza, który podobnie jak Mietek, 
dał życie z miłości. 

Teraz w Wilnie spokój. Powódź mi- 
nęła. Wody Wilenki znów ciche i spo- 
kojne, pokazują bez zawstydzenia 
płytkie, nagie dno rzeki. Ale o Dordzi- 
ku, co życie swe położył i nie żało- 
wał, nie powinni zapomnieć ci, którzy 
więcej nad interes i pieniądz cenią 
skarby ducha i ofiarnej woli. Powi- 
nien znaleźć się literat, który opisze, 
to szlachetne życie i odda potomności, 
inni niech donośnie odezwą się do 
społeczeństwa i zażądają spłaty gi- 
gantycznego stosu młodocianego ży- 
cia. Mietek powinien mieć mogiłę po 
Bożemu z krzyżem pańskim na wyso- 
kiej kolumnie, rodzice, którzy stracili 
jedynaka, pamięć społeczeństwa. Od 
młodych najlepiej ją wyrazi zbiorowy 
adres młodzieży szkół wileńskich z 
podzięką za dobre wychowanie syna. 
Obowiązkiem Ojczyzny uwieńczyć mo- 
giłę Mietka, pomnik wystawiony 
przez Wilno, — Krzyżem Zasługi. J. 

  
Świat Nr. 21. Bardzo ciekawy numer, 

poświęcony zagadnieniom budownictwa i 
architektury i przebogato ilustrowany, 

Światowid — Nr, 21. — Wileński Kon- 
gres Eucharystyczny, egzotyczny taniec 
księżniczki Inkasów Kelby Nuary, wybory 
prezydenta we Francji, potworne sceny re- 
wolucji w Hiszpanji, Zielone Świątki na 
Bielanach, pogrzeb ś p. Władysława Orka- 
na — oto główne zdarzenia, odzwierciedlone 
w ostatnim numerze „Šwiatowida“. 

<ię mimowoli myśl, że to jest przyczy- 
na nie zasadnicza, bo przecież , prof. 
Grabowski pisze nie o krytyce roman- 
tycznej, ale o krytyce w epoce roman- 
tyzmu, czyż tedy nie należałoby omó- 
wić tu przejawy również wyprzedza- 
jace epokę. Tembardziej to się nasu- 
wa, gdy w ostatnim rozdziale czyta- 
my o Norwidzie, który nie mniej od 
Siemieńskiego wkraczał ; życiem i po- 
glądami na krytykę i prace krytyczną 
w epokę pozytywizmu. 

Z osobą Norwida prof. Grabowski 
łączy osobę Klaczki, który przecież 
kwalifikował Norwida do Bonifratrów. 
Mniejsza o to, po śmierci można łączyć 
uajzaciętszych wrogów. Ważniejszą 
jest rzeczą, że szereg postaci nie znaj- 
duje tu wcale on.ówienia, albo zby- 
wa się je stanowczo zakrótko. Obok 

Klaczki wyraźnie brak Jana i Stanisła- 
wa Koźmianów, z których pierwszy 
przez długie lata był wyrocznia i du- 
chem ożywicielem krytyki konserwa- 
tywnej. Sam Klaczko słuchał go jak 
Pytji i radził się niemal we wszystkich 
rajważniejszych sprawach.  Przemil- 
czenia tego nie krytykującego kryty- 
ka i jego inspiratorska praca rozcią- 
gająca się i na Krasińskiego i na Sie- 
mieńskiego, zaciążyły nad Norwidem i 
bodajże najbardziej przyczyniły się do 
odsądzenia tego poety od prawa dru- 
ku. On to kierował wojną przeciw Mic-   
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Do ogółu Członków Stowarzyszenia Bratnia 
Pomoc Polskiej Młodzieży Akadem. U. S. В. 

W WILNIE 

KOLEŻANKI I KOLEDZY! 
Na ostatniej konferencji Rektorów 

Wyższych Uczelni uchwalono poczynić 
starania o podniesienie opłat akadeinic 
kich. W związku z tem Zarząd Sto- 
warzyszenia Bratnia Pomoc Pol. Mło- 
dzieży Akademickiej USB w trosce o 
interesy niezamożnej młodzieży  aka- 
demickiej postanowił: 

a) zebrać materjały obciążające 
niezwykle trudne warunki w jakich wi 
leńska młodzież akademicka odbywa 
swe studja, 

b) uzyskać na wiecu ogólnoakade- 
mickim opinję ogółu wileńskiej mło- 
dzieży akademickiej i w oparciu o au- 
torytet uchwał powziętych przez wiec 
ogólnoakademicki poczynić wszelkie 
starania, by władze właściwe w zro- 
zumieniu potrzeb niezamożnego akade 
mika zaniechały projektowanej pod- 
wyżki. : 

KOLEŽANKI I KOLEDZY 

sprawa jest niezmiernie doniosła i wy- 
maga poważnego jednolitego stanowi- 
ska całej młodzieży. Nie można pozwo 

lić na partyzankę lub wyczyny prote- 
stacyjne poszczególnych organizacyj. 
Nie można osłabiać jednolitego frontu. 
W żadnym wypadku nie wolno wyko- 
rzystywać sprawę podwyżki opłat dla 
innych celów jak interes niezamożne 
go akademika, nie wolno ośmieszać 
opinji ogólno akademickiej niepoważ 
nemi wystąpieniami poszczególnych 
grup. 

Dlatego też Bratnia Pomoc zwołuje 
na sobotę dnia 6 czerwca rb o godz. 
7 w. do Sali Śniadeckich Wiec Ogólno 
akademicki w sprawie opłat. 

Koleżanki i koledzy stawcie się li- 
cznie! Niech zamilkną waśnie i ambicje 
poszczególnych obozów. Musimy rze- 
czowo i poważnie  zadokumentować 
swe jednolite stanowisko. Biorąc u- 
dział w ogólnoakademickim wiecu nie 
łajcie się wciągnąć w żadną akcję 
protestacyjną organizowaną bez poro- 
zumienia z Bratnią Pomocą a rozbija 
jącą jedność i powagę opinji akademic 
kiej. 

6go czerwca o godzinie 7 wieczór 
wszyscy w Sali Śniadeckich. 

Proces komunistycznej partji Zach. Białorusi 
PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w War- 
szawie pod przewodnictwem sędziego 
Dulskiego rozważał wielką sprawę 
członków komunistycznej partji Za- 
chodniej Białorusi. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 11 
osób, skazanych przez Sąd Okregowy 
na ciężkie więzienie. 

Główną sprężyną tej a1typaństwo- 
wej organizacji był Hersz Pieńczański, 
który jako sekretarz Centra!nej Partji 
Komunistycznej pozostawał w stałym 
kontakcie ze szkołą agitatorów w Miń- 
sku i całą siecią GPU. 

Jego zaufanym pomocnikiem był 
Abram Szub, u którego przy rewizji 

znaleziono wiele bibuły komunistycz- 
nej. 

' Pozatem ożywioną działainość roż- 
wijały trzy siostry Lieb2rnian, które 
prowadziły agitację na Kresacu, na te- 
renie związków zawodowych. 

Wyrokiem Sądu Okręgowez2 Pień- 
czański, Szub, i Branda  Lieberman 
skazani zostali po 6 lat ciężkiego wię- 
zienia, Szmul Bugielski, Szloma Ko- 
neman, Eugenja Kapłan, Dawid Rosen- 
szajn, po 5 lat ciężkiego więzienia, 
Abram Rozenband na 3 lata, a Ruchla 
i Hinda Lieberman po 2 lata więzie- 
nia. 

Przed Sądem Apelacyjnym obronę 
wnosili adwokaci Emil Breiter, Honig- 
will, Rettinger i Sterling. 

  

Z SĄDÓW 
APOŁŁOS SOŁŁOHUB SKAZANY ZA 

SFAŁSZOWANIE PODPISÓW 

Wczoraj podaliśmy wiadomość o tem, że 
Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu Sprawy 
Apołłosa Sołłohuba, skazał go na dwa lata 
więzienia, zamieniającego dom poprawy, a 
więc karę więzienia z ograniczeniem w pra- 
wach stanu. Wyrok zapadł po godz. 2 w 
nocy to też nie mogliśmy podać przebiegu 
sprawy, ani jej meritum. ” 

Sprawa ta nabrała w Wilnie rozgłosu i 
wyroku, mimo późnej pory, oczekiwała 
znaczna ilość publiczności. 

Pamiętamy wszyscy, że Sołłohub, będąc 
sekretarzem adwokata Pawła Andrejewa, 
podrobił i puścił w obieg kilkanaście weksli 
rzekomo wystawionych, lub  žyrowanych 
przez mec Andrejewa, lub płk. S. Bobiatyń- 

  

te 
eksle te, po zaprotestowaniu, trafiły 

do rzekomych wystawców i wówczas mwy- 
Szło na jaw, że mają sfałszowane podpisy. 

Sprawa została skierowana do Urzędu 
Prokuratorskiego, a w wyniku tego znala- 
zła się na wokandzie Sądu Okręgowego. 

Oskarżony nie przyznał się do winy a 
biegli — kaligrafowie nie mogli zdecydowa” 
nie stwierdzić, czy podrobienie podpisów 
było dziełem rąk oskarżonego. Sąd Okrę- 
gowy znalazł się w sytuacji niedającej mu 
podstaw do wyniesienia wyroku skazujące- 
go. O ten został zaskarżony przez 
Urząd okuratorski, a w międzyczasie wy- 
nikła druga — niema! autentyczna sprawa, 
o podrobienie podpisów. | 
. Sprawa nabrała OH Jak to zwykle 
oywa, posypały się, j z r obfitości 
plotki, ploteczki. „Wiarogodne* źródła do- 
starczały je stwarzając wokół sprawy spe- 
cjalną atmosferę. 

Wczoraj sprawa znalazła się na wokan- 
dzie Sądu Apelacyjnego, któremu przewod- 
niczył sędzia p. Saszczewicz, Zainteresowa-+ 
nie nią wzmogło się jeszcze, kiedy roze- 
szła się wiadomość, że obronę wnosił wy- 
bitny prawnik adw. Szurlej z Warszawy, a 
ze strony poszkodowanych wystąpią tej 
miary adwokaci co Nowodworski i B, Szysz- 
xowski. Pozatem wiadomem się stało, że aż 
siedmiu ekspertów ma orzekać, czy i kto 
podrobił podpisy. 

Świadków powołano zaledwie kilku: mał- 
żonków Eugenję i Pawła Andrejewych, płk, 
S. Bobiatyńskiego, oraz adwokatów K. Pe- 
trusewicza i Z. Jasińskiego. 

Sprawa ciągnęła się długo i dopiero póź- 

kiewiczowi z czasów mistycyzmu 
wieszcza i on dążył do wydźwignięcia 
na piedestał proroczy Krasińskiego. 
Czyż się godzi tedy tak ważną osobę 
zbyć bylejaką wzmianką? 

Druga ważna luka, to zbyt zdaw- 
kowa wzmianka o opozycji względem 
reakcjonistów petersburskich, owych 
„petersburskich papistów*, którym 
Norwid docina we „Fraszce“ im przy- 
pisanej. Oni zgnieceni przez H. Rze- 
wuskiego współpracownicy  czasopi- 
sma „Gwiazda“, wychodzącego w 
Kijowie i w Wilnie. stanowczo zasłu- 
gują na więcej uwagi, niż im pošwie- 

cił prof. Grabowski. Same ich przeciw- 
stawienie się Tygodnikowi Petersbur- 
skiemu* miało podkład bardzo głębo- 
ki. Była to walka o głęboki nurt życia 
duchowego. Była między niemi postać 
bardzo ciekawa, mianowicie A. Mar: - 
cinkowski, piszący pod pseudonimem 
Nowosielski i Albert Gryf. W swoich 
rozprawach krytycznych jest on nie- 
jako kontynuatorem Mochnackiego, 
gdyż swe krytyki opiera o filozoiję a 
szczególniej filozofję sztuki, mówiąc o 
komizmie i humorze, wyprzedza Lip:- 
psa i Bergsona, 3 mówiąc o filozoficz- 
ności poezji romantycznej wyprzedza, 
dopiero co omówioną książkę prof. St. 
Kolbuszewskiego. Otóż o nim, idac 
śladem dotychczasowych historyków 
krytyki, prof. Grabowski ledwo wspo- 

Coraz gorzej—będzie 
jeszcze gorzej 

Od jednego z naszych czytelników, otrzy 
mujemy następujące uwagi: 

Miałem nieszczęście jechać autobusem. 
Na ul. Niemieckiej, stary klekot zepsuł się 
i odmówił dalszego funkcjonowania. Z tego 
powodu spóźniłem się do biura. 
"Czy nie można byłoby przekonać Magi- 

strat m, Wilna o konieczności prędszego za- 
łatwienia kiwestji oddania komunikacji auto- 
busowej w Wilnie nowej spółce, gdyż przy 
obecnej sytuacji im dalej, tem sprawa fun- 
kcjonowania starych autobusów, będzie sta- 
ia gorzej, bo ich właściciele, nie mając na- 
dziei utrzymać się nadal, z zpewnością nie 
będą remontowali maszyn, co może wresz- 
cie doprowadzić do katastrof. 

T АИИИНИНННИНОННИОННННИТЫ ВАН 

SAMOCHÓD 
europejski, 7-io osobowy odkryty w 

bardzo dobrym stanie sprzedaje się 
za 7000 zł, 

Skład Broni Wileńska 10. 

Gi MMM НЫ 
nym wieczorem, Sąd przystąpił do wysłu- 
chania opinji biegłych. Na ten raz афа 
“na fatalnie Фа oskaržonego, Biegli: Brze- 
ski, Bułhak,  Szymankiewicz i  Kurusza- 
Worobjew, orzekli zgodnie, że podpisy na 
wekslach podrobił Sołłohub; biegli Kwieciń 
ski i Kaczor stwierdzili, że podpisy są sfał- 
szowane, trudno jednak orzec, czy przez Soł 
łohuba. 

Sąd po wysłuchaniu przemówień stron, 
udał się na naradę, poczem ogłosił wyrok: 
dwa lata więzienia, zamieniającego dom po 
prawy. 

W. uzasadnieniu wyroku podane zosta- 
lo, że Sąd jednogłośnie doszedł do wniosku, 
że weksle zostały podrobione przez Soł- 
łohuba, ponadto nie ufa oświadczeniom 

    
     

oskarżonego, jakoby weksie te puszczone 
były w obieg z wiedzą i polecenia mec. 
Andrejewa. 

Sołłohuba aresztowano i odprowadzono 
do więzienia. 

Sprawa nie zakończy się na ten 
gdyż obrońca skazanego mec. Szurlej za- 
powiedział skargę kasacyjną. 
  

  

mina. 
Tak samo domaga się zbadania i 

pogłębienia sprawa owej chwiejności 
Kraszewskiego, który wahał się mię + 
dzy Tygodnikiem Petersburskim, a 
Gwiazdą i ostatecznie pisywał i tu i 
tam. I tu i tam, był czasem uważany 
za sprzymierzeńca, a czasem za prze- 
ciwnika. Ta sprawa ma podkład ideo- 
wy, ową nieustającą walkę o prawdę 
i dlatego za mało jest stwierdzić, że 
tak było, trzebaby jeszcze wdarć się 
do duszy Kraszewskiego. 

Jeszczeby to i owo domagało się 
dopełnień, lecz nie jest to ani winą 
autora, ani wadą książki. Zebrano 
zostało wszystko, co dotychczas dało 
się zebrać i to właśnie dopomaga spo- 
strzec, co jeszcze w tej dziedzinie zo- 
stało do zrobienia. Mimo różnic w me- 
todzie i w ujmowaniu samego zagad- 
nienia romantyzmu, obydwie książki 
wyśmienicie dopomagają zorjentować 
się w owem wspaniałem zjawisku du- 
cha ludzkiego, które pospolicje nazy- 
wa się romantyzmem, a które St. 
Brzozowski nazywał wielkiem  obja- 
wieniem prawdy. Potrzebne to jest 
szczególniej w naszych czasach, gdy 
związek z tradycją się rozluźnia. 

Władysław Arcimowicz 

    

Stanisław Trzeciak 
zmarł 24 maja r. b. w Chocieńczycach w wieku lat 23. 

Pogrzeb odbył się w Wilnie w dniu 28 b. m. 

o czem powiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 
RODZINA 

S 

o czem zawiadamia 

HENRYK POKLEWSKI-KOZIEŁŁ 
WŁAŚCICIEL DÓBR MIADZIOŁ 

Po krótkich cierpieniach zmarł dnia 24 maja 1931 r. w majątku Miadzioł, 
przeżywszy lat 59 i został pogrzebany na cmentarzu w Miadziole,    

P. 

RODZINA 

  

Ś. 

Ksiądz Prałat 

KAZIMIERZ SKIRMUNT 

+ 
P. 

Protonotarjusz Apostolski Filister Konwentu Polonia 
zmarł w Rzymie dnia 26 maja 1931 r. 

o czem zawiadaimiają 

Konwent Polonia i Koło Filistrów 

KRONIKA 
PIĄTEK 

Dziś 29 
Marji 
jutro 

Feliksa 

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

1 dnia 28. V. 31 r. 

, Ciśnienie średnie w mm. 761 

Temperatura średaia -l- 23 

Temperatara najwyższa -|- 28 

Temperatura najniższa -I- 14 
Opad w mm, — 

Wiatr: północny 
Teudencja: s padk 
Uwagi: pogodnie 

NABOŻEŃSTWA 
— Komunikat Akad, Koła Misyjnego 

USB. Dn. 30 b. m. w sobotę o godz. 7 m, 
30 będzie odprawiona msza św. na intencję 
misyj katolickich w kaplicy sodalicyjnej. 
(Wielka 64). 

URZĘDOWA 

— Konfiskata książki prez. Smeto- 
ny. Książka prezydenta litewskiego 
Smetony p.t. „Polsko - litewskie sto- 
sunki* nadesłana do Wilna z polece- 
nia władz administracyjnych została 
skonfiskowana. 

   

UNIWERSYTECKA 
—Nowy lektor jęz. litewskiego w USB, 

Na miejscu ks. Zajączkowskiego, który opu- 
ścił Wilno, lektorem języka litewskiego w 
USB został ks. Kraujalis, 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowego gimnazjum 

i im. j. Słowackiego w imie: po- 
daje do wiadomości, że podania o przyjęcie 
do kl, I — VII na zasadzie egzaminu przyj- 
mują się codziennie od godz. 8 — 13. Do 
podania należy dołączyć: metrykę, šwiade- 
ctwo powtórnego szczepienia ospy, ostatnie 
świad. szkołne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„— Klub włóczęgów senjorów. W. piątek 

dnia 29 bm. w lokalu przy ul, Przejazd 12 
odbędzie się LVI zebranie Klubu Włóczę- 
gów Senjorów. Goście obojga płci mile wi- 
dziani. Początek o godz. 19 dia członków; 
goście są proszeni na godz. 20, Od godziny 
19 do 20 będą rozważane sprawy związa- 
ne z wydawaniem pisma. W dalszej części 
porządku dziennego p. T. Nagurski wygłosi 
referat p.t, projekt Himansa. 

— Dzieło Matki Boskiej Powołań, Pod 
taką nazwą świeżo powstało nowe stowa- 
rzyszenie religijne, mające na celu okazy- 
wanie pomocy biednym aspirantom do sta- 
nu duchownego, nie mogącym 0 własnych 
siłach przygotować się do seminarjum duch. 
lub wstąpić do zakonu. Dyrektorem Dzieła 
jest ks. kan, L. Żebrowski, Siedziba Dzieła 
mieści się narazie przy ul. Zarzecznej 28. W 
piątek dn, 29 b. m. o godz. 6 wjecz, przy 
ul. Królewskiej Nr. 9 m. 5 odbędzie się 
zebranie organizacyjne tego Dzieła dla wy- 
boru członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 
na którem członkowie katolickich stowarzy- 
szeń religijno-społecznych i wogóle ludzie 
dobrej woli, interesujący się sprawą ratowa- 
nia powołań duchownych, będa mile wi- 
dziani. 

— Zjazd owników Polskiej Tajnej 
Oświaty Przedwojennej. Przypominamy, że 
dnia 31 maja r. b. w Wilnie odbędzie się 
Zjazd b. Pracowników Polskiej Tajnej O- 
światy. Przedwojennej. Zjazd ma na celu ze 
społenie wszystkich pracowników oświaty 
polskiej na Kresach wschodnich, którzy w 
ciężkich czasach niewioli ofiarną W pra- 
cą kładli fundamenta Niepodległości, Wobec 
wielu nieznanych adresów, Komitet zapra- 

  

Uwadze Gospodyńl!! 
Japoński proszek 

KATOL 
zabezpiecza na lato ubrania 
zimowe od MOLI. Oprócz 
tego KATOL radykalnie tępi 
muchy, komary, pchły, 

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

Aptecznych i Aptekach. 

„Aa 

RP 

    

sza niniejszem wszystkich b, pracowników 
oświaty tajnej o zgłoszenie się w dniu 34 
maja r. b. o godz. 10-ej zrana wprost do 
sali Zjazdu w gmachu Tow. Przyjaciół Na- 
uk, ul. Lelewela, nr. 8. 

Komitet Organizacyjny: 
kan, J. Kretowicz, L. Žycka, Z. 

Paszkowska, St. Pietraszkiewiczów- 
na, M. Reuttowna, St. Jarocki, prof. 
St. Kościałkowski, Sz. Reniger, 

— Zjazd dyrektorów szpitali. W 
dniach 29 i 30 maja w małej sali kon- 
terencyjnej urzędu wojewódzkiego w 
Wilnie, odbędzie się zjazd dyrektorów 
szpitali państwowych i samorządo- 
wych woj. Wileńskiego. Na zjeździe 
tym będą omawiane sprawy admini- 
stracji ; gospodarki szpitali, oraz spra- 
wozdania poszczególnych szpitali z 
dotychczasowej działalności. Na zjazd 
mają przybyć przedstawiciele Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych, oraz 
województw sąsiednich. 

‚ — Zarząd związku absolweatów gimra- 
zjum Jezuitów w Wilnie, zawiadamia człon- 
ków związku, że zebranie ogólne odbędzie 
się dn. 31 b. m. o godz, 11 w lokalu związ- 
ku przy ul. Wielkiej 64. Obecność człon- 
ków. konieczna. 

— Odczyt dla felczerów, Staraniem za- 
rządu Wil. Oddz. Centr. Zw.  Felczerów 
Rzplitej w. dniu 31 maja r, b. w lokalu ki- 
na „Pan“ — Wielka 46 o godzinie 9 rano 
— prelegent T-wa Chemiczno-Przemysłowe- 
go w Warszawie dr, Madans wygłosi dla 
ieiczerów odczyt, demonstrowany  filmem 
„Rośliny i zwierzęta na usługach człowie- 
ka chorego". Wstęp bezpłatny za 
niami. Zaproszenia wydaje sekretarjat Zw. 
Felczerów — Mickiewicza 2. 

— Z koła b. wychowanków gim, Czac- 
kiego. Dnia 31 maja rb. odbędzie się o go- 
dzinie 12 pp. ogólne zebranie członków ko 
ła b. Wychowanków gimn. im. T. Czackiego 
w. Wilnie 

Z powodu powitania maturzystów przez 
Koło. uprasza się wszystkich członków 0 li- 
czne i punktualne przybycie na zebranie, 

RÓŻNE 
— Wspólny front do walki z przestęp- 

czością, Na terenie woj. Wileńskiego zaini- 
cjowana została przez zainteresowane wła- . 
dze akcja zbliżająca ku temu, ażeby społe- 
czeństwo wzięło jaknajszerszy udział w do- 
pomaganiu władzom bezpieczeństwa, policji 
państwowej w ściganiu i wykrywaniu prze- 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

Poszukiwacze przygód 
W dniu 21 maja mieszkańcy Stołpców. 

Sorokin i Krasowski zauwa:yli , ieoBakiocć 
swych synów obu w wieku po 17 łat, u.z- 
niów miejscowej szkoły powszechnej. Nagłe . 
zniknięcie chłopców — cie budziło pacząt | 
kowo poważnych obaw, gdyż od kilkt dni 
wybierati się oni wspólnie na wycieczkę do 
Nieświeża, 

Dopiero dwudniowa xieobecaosć ch w 
domu, nasunęła pewne obawy: wtedy to wy 
szło na jaw, że Romuś Soroxin i Mikuś Kra 
sowski — byli nierozłączny:ni przyjacio!mi. 
W szkole coprawda — nie należeli do naj- 
lepszych uczniów, odznaczali się natomiast 
pewną tajemniczością. Ustalo10 ponadto że 
obaj chłopcy od dłuższego czasu gromadzili 
w ramach swych możliwości fundusze. Ro-_ 
muś Sorokin wyrobił sobie nawet dowód о- 
sobisty przed paru tygodaiami, Jednem sło- 
wem wynikło z zebranych informacyj, że 
chłopcy uplanowali sobie jakąś eskapadę. 

Starszy brat Romusia: Witatis, Serokin, 
podczas rąbania drzew w drewiarni zauwa- 
żył jakiś świstek papieru. Był to planik chłe 
wu rysowany ręką jego brata Romka, wska 
zujący szczegółowe rozplanowanie chlewu 
i tp. W pewnem miejscu był  nakrešlony 
krzyż: zna!eziono tam świeżo rozkopaną zie 
mię. Tam widocznie znajdowały się przecho 
wywane fundusze czy też inne  utensylja 
przygotowane przez chłopców do podróży. 

W dniu 23 maja, stroskani Sorokinowie 
otrzymali, list od Romka już z Warszawy, że 
z Mikusiem Krasowskim znajdują się w Ła- 
zienkach w Warszawie skąd wyruszają w 
dalszą drogę. Dalej Romuś pisze, by ich nie 
szukano po próżnicy gdyż do domu wrócić 
nie zamierzają. Obiecuje przytem, że skoro 
coś zarobi własną pracą — to przyszłe rodzi 
com pieniędzy. 

Po tym liście sprawa przybrała już na- 
leżyty obrót, Zapewne niezadługo wałęsają- 
cy się chłopcy zostaną przez władze bezpie 
czeństwa publicznego doprowadzeni do ro- 
dziców. 

Ks. 
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" PRZED MIĘDZYNARODOWEMI ZA- 
+ WODAMI HiPPICZNEMI W WAR- 
299,29 SZAWIE. 

Dma 30 maja rożpoczynaj \ 

szawie doroczne Międzynarodowe Zawody 

Hippiczne, organizowane przez Towarzy 

stwo Międzynarodowych i Krajowych  Za- 

wodów konnych w Polsce, | SE : 

‚ — № zawodach wezmą и‹і;ъа} Sms 

ipy szwajcarska, francuska, tumuńsxa, 2 

Szawdopodobnie również włoska i czechosło 

wacka. Zawody, zapowadają się bardzo in 

teresująco, tembardziej, że ze względu ra 

* mającą się odbyć w roku przyszłym. olimpja 

dę w Los Angelos są jedną z ostatnich prób 

sił czołowych jeźdźców świata. Program za 

wodów przedstawia się następująco: ' 

Dnia 31 maja odbędzie się prezentacja 

jeźdzców, konkurs krajowy t. zw, szampio- 

' nat konia i konkurs otwarcia Im. szefa Szta- 

: łównegó. a 

= Dia baja odbędą się dwa „konkursy 

1) imienia p. Robertowej Cailon i konkurs 

Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych. 

* Dnia 2 czerwca rozegrane zostaną rów- 

nież dwa konkursy: krajowy „Ujeżdżania 

_ konia" i konkurs im. ś. p, Fryderyka juije- 

A As czerwca odbędzie się „konkurs 

*Armji Polskiej im. Marszałka | i“isudskie- 

"go (Konkurs międzynarodowy sprawności 

jeżdźca) ' 
: Dnia 6 czerwca odbędzie się konkurs or 

mij zagranicznych im. ministra spraw za- 

icznych Augusta Zaleskiego (handicap ) 

oraz konkurs „Rzeki Wisły* dla pań i jeź- 

" źdźców cywilnych. : + 

Dnia 7 czerwca rozegrany zostanie naj- 

ważniejszy konkurs zespołowy o Puhar Na- 

* rodów, W latach ubiegłych puhar ten. :40- 

byli Włosi. /Pozatem odbędzie się kunkurs 

„im. Św. Jerzego (handicap B.) dla pań i 
jeźćźców cywilnych, 

ą się w War- 

  

Na 

geo Asy Pao Rat # KINO Od dnia 26 do 29 maja 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
owego dr. Marcinczak, po ukonczeni MIEJSKIE KA GGK:STYM SAOKU sensacyjny film w 7 aktach. « W rolach głów- 

  

Ostatniego dnia t. j. 8 czerwca odbędzie 

się konkurs 0 t, zw. nagrodę Polski «rez 

konkurs Pożegnania (handicap C.) © ragro 
dę p. Henrykowej Zandbangowcj. 

Przed zawodami międzynarodowe w 

dniach 28, 29 maja i 1 czerwca rozegrane 

zostaną konkursy krajowe, Pizrwszes: 
    

      

  

  szefa Departamentu ale:ii, 

dnia odbędą się próby wytrzym 

skoki, wr ie dnia 1 VI cdbędzie 

konkurs ujeżdżania konia im. Tow. Zachęty 

do Hodowli Koni w Polsce, 
Protektorat nad zawodami objęli łaska- 

wie: Pan Prezydent Rzeczypospołttej Ignacy 

Mościcki oraz Marszałek józef Piłsudski. 

RAID AUTOMOBILOWYODWOŁANO 

Drugi wołyński raid automobilowy 

zapowiedziany przez wołyński Klub 

Automobilowy na 29-V do I-VI, z0- 
stał odwołany. 

  

— Zarząd sekcji tennisowej AZS-u ko- 

munikuje niniejszem, iż na czas, budowy kor 

tów własnych AZS-u do dyspozycji Sekcji 
został wynajęty jeden z xor*ów w parku im. 
gen. Żeligowskiego. % 

Zapisy godzin według regulaminu zeszło 
rocznego będą przyjmowane w kancelarji 
parku poczynając od dnia 31 bm. 

Opłatę za kort od godziny ustalono zł, 0.80 
Jednocześnie nadmienia się, iż sezosówa 

składka członkowska dla członków A 

nych i nadzwyczajfych A. wg. statutu AZ: 
wynosi 6 zł. dla nadzwyczajnych B, 10 zł. 

Przy zapisie do Sekcji obow:azuje ckaza- 

nie legitymacji zarządu Głównego AZS-u. 

Zapisy i informacje załatwia sekreiaijat 
AZS-u na Przystani Wioślarsxej — Brzeg 
Antokolski 12, od godziny 19 da 21 oraz w 
parku w godzinach poobiednich. 

  

' stępstw, oraz w- działani u zapobiegającym 
przestępstwom, 4 1 
" - W wyniku tej akcji, został w porozumie- 

"niu z Dyrekcją Kolei Państw. w Wilnie, 

opracowany program wspólpracy organów 

kolejowych z policją. Naczelnik urzędu śled- 

czego w Wilnie, wygłosił na zebraniach 
kolejarzy w' Święcianach, Mołodecznie i Wil- 

nie odczyty z dziedziny kryminologji, obej- 

„mującej zakres kolejnictwa. Podobny odczyt 

ma się odbyć niebawem w Nowo-Wilejce. 
* Ponadto w porozumieniu z Dyrekcją Poczt 

i Telegratówi i przy współudziale komisji 
policyjno-pocztowej, opracowany został plan 

_ zabezpieczenia kas we wszystkich urzędach 

pocztowych na terenie woj. Wileńskiego, 
Wreszcie zapewniona została możność czyn- 

nej ipod zarowno  oficerow, jak i 
“ szeregowych PP. n. p. w ochotniczych 
„strażach pożarnych, m. in, w celu uspraw- 
nienia wykrywania wypadków podpalań i 
t. d. Słowem akcja ta ma na celu zorgani- 

' zowanie racjonalnie ujętej powszechnej wal- 
ki z przestępczością na terenie naszego 

_ województwa. 

. — Nowe prezydjum Biał. Kom. Nar. 
- Onegdaj odbyo się ogólne zebranie przedsta 
wicieli organizacyj wchodzących w skład 
Białoruskiego Komitetu Narodowego w celu 

- wyboru nowych władz, 
Do prezydjum weszii jako prezes j, Poź 

niak wice - prezesami zaś zostali Bogdano- 
wicz i Jaremicz. 

Charakterystycznym jest, że skarbnikiem 
_ wybrano b. posła Rogulę, który jak wiadomo 

znajduje się w więzieniu. 

" — Sprostowanie. Do mego artykułu 0 
gen. Zamoyskiej, z dn. 24, 5. wkradły się 
płędy: 1) w tytule ortografja, winno być 

—° „Оейуге“ (a nie oevre) 2) w 1-szej szpalcie 
a = 
w 55 wierszu winno być miss Ssirt nie 

- Stirt ,3) w Ż-ej szpalcie 68 wierszu winno 
być,.les confessions de ]. J. Rousseau-Edgard 
Quinet. Ojciec powstrzymuje ten. wybór, a 

_ więc mała Jadwiga zwraca się do Michelet, 
a w końcu Hume i Voltaire“. 

у Janina Falewicz, 

TEATR I MUZYKA 
— Teair Miejski w „Lutni“, Dziś o godz, 

8 min. 15 wiecz. ukaże się po raz drugi peł- 
na wdzięku, lekka komedja L. Verneuil"a, 
„Młode małżeństwo”, która odniosła na 

' premjerze zasłużony sukces. Sprawiła to za- 
równo dowcipna treść sztuki, pełen 

czówny, również koncertowa gra zespo- 
łu z Ek Šią Severinówną, Kreczmarem, 

- eraz Wyrwiczem na czele. 
— Ceny miejsc znacznie zniżone, 

—"Dzisiejsza premjera w Teatrze Letnim 
w ogrodzie po-Bernar( Dziś o godz. 

° 8 m. 15 wiecz, nastąpi otwarcie sezonu w 
Teatrze Letnim w ogrodzie _po-Bernardyń- 
skim. Teatr Letni wystąpi dziś z niezwykle 

- frapującą premierą, Będzie nią amerykań- 
ska sztuka „Tajemnice stacji radjowej', 
reżyserji R. Wasiłewskiego. 

Cały niemal zespół Teatrów Miejskich 

| pruwa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

|. _ Obie strony były zgodne na jed- 

"nym punkcie. Tania była ciałem, ob- 

cem,'zbytecznem w gminie, była sym-. 

' bolem szkodliwego niepokoju, jaki 
_ tkwi w słowie „postęp”'! ) 

“ nietylko nic jej nie možna zrobi“, ale 

trzeba się bać jej cienia, bo za nią 
` stoi tajemnica carska, o wyłamanych 

! 

“ „łaski* starych i 

  

wrotach. Symbol nowego porządku 
rzeczy. | 0 

To też kiedy na końcu  pozimia 
Tania wyleczyła z gorączki, odpasła 
i zatrudniła przy szkole, znalezionego 
"przez nich. na drodze omdlai2g.), z gło- 
du, nieznanego człowieka, nietylko So- 
„wiet nie zapytał go o, dokumenty, ale 
jeszcze gmina wydała mu je cd s;ebie. 
Nieznajomy podał się za jeńca austjac- 

kiego, Polaka z Galicji, powracające- 
go z Turkiestanu do swoich i za pro- . 

. tekcją Tani, Sowiet gminy uwierzył na 
słowo. Starzy uśmiechali się przy tem 

_ pod wąsem, zadowoleni, iż nauczycie|-" 

° Ка zacznie na innem polu wyładowy- 
wać zapasy wnoszącej niepo:*j ener- 

/ gii. Chłopak był młody, zdrów, ładny, 
> typowy, spec od miłości! 

Spec był dziwnie miłymi cziowie-, 
° Кет i bardzo prędko dostał sic „w 

młodych, pomimo, że 

  

ло 

wo ŁR ki 

scowości, druga 
ówno feść s finezji godniową wyci 

 djalog, sprawna reżyserja H.  Zelwerowi- 

A do tego - 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

zajęty jest w sztuce tej, której akcja rozgry- 

wa się w studjo radjostacji w Chicago. Emo- 

cjonująca treść, liczne śpiewy i tańce, wple- 

cione do akcji, oraz galerja świetnych ty- 

pów, dających szerokie pole do popisu akto- 

rom — wrożą sztuce tej ogromne powodze- 

nie. 

W rolach głównych wystąpią: R. Le- 
wicka, M. Wyrzykowski, oraz L. Żurowski, 

Ceny miejsc znacznie zniżone, 

— III Koncert popularny w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. 

odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 

III koncert popularny orkiestry 6 p.p. Le- 

gjonów, pod dyrekcją kap. Bogumiła Resz- 
ke, z udziałem artystów Teatrów Miejskich 

ZĄSP. Eichlerówny, (piosenki), Łubiakow- 

skiego (monologi), Jaškiewicza (monolo- 
gi) i siostry Lisieckie (tańce). Wejście do 

ogrodu 40 gr., dla młodzieży 20 gr., miej- 

sca siedzące 1.00 zł, 

—Przedstawienie operowe na obozy i ko- 
lonje harcerskie w Teatrze „Lutnia“, We 
wtorek, dn. 2 czerwca odbędzie się w Tea- 

trze „Lutnia“ o godz. 8 m. 15 wiecz. przed- 

stawienie operowe, dochód z którego prze- 

znaczony jest na kolonje i obozy harcerskie, 

Program zapowiada: słowo wstępne prof. 

Józełowicza; fragment z opery  Czajkūw- 
skiego „Dama pikowa“, oraz czarowną Ope- 
rę komiczną w jednym akcie: „Zaślubiny 
Žanetty“ Wiktora Masst, 

Bilety są już do nabycia w kasie zama- 
wiań, w Teatrze „Lutnia“. 

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

HANDLOWA 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Wilnie komunikuje, żę w lecie b. r. cdłędzie 
się wycieczka do Stanów Zjednoczonych A- 
meryki Ea pizez IZ- 
bę Handlową Polsko - Amerykańską i T-wo 
Polsko - Amerykańskie w Warszawie. 

Wycieczka wyruszy z Gdyni w dn, 29 
lipca r. b, Po przybyciu do New Yorku 
pierwsza grupa wycieczki zwiedzi New York 
wodospad Niagarę i kilka pobliskich miej - 

i upa uda się na dwuty- 
ę po Stanach Zjednoczo 

nych. й 
Pierwszą grupa będzie miała cele tury- 

styczne, świa zaś nawiązanie kontaktu ze 
sferami handlowemi, zwiedzanie fabryk, ma 
gazynów i t. d. 

ližszych informacyj ldzieśa Izba Handlo 
wa Polsko - Amerykanska mw Warszawie, No 
wy Świat 72. 

__ WYPADKI I KRADZIEŻE szk JEŻE | 
Чра ст Zwolnienie z więzienia dr. Mar-) 

jeińczyka. Aresztowany przed wybora- | 
imi do Sejmu sekretarz Tow. Szkoły 

gorliwie pomagał Tani bronić  parja- 
sów, od czerwonych pijawek! Im bar- 
dziej jednak „jeniec ausiacki* sta- 
wał się swoim człowiekiem w gminie 
korytnickiej, im daisze były „odeń 
dnie głodu i niebezpie*zeństwa, tem 
silnejsze oczywiście stiwaty Si» wy- 
rzuty sumienia. Znajdą był.«n, Stach 
Łęski. 

„, Gdyby jakakolwiek wróżka: przepo 
wiedziała kiedykolwiek por. Łęskiemu 
iż stanie się mimowolną podporą ak- 

cji bolszewickiej w czerwonym Ośrod- 
ku szkolńym, byłby się roześmiał po- 
prostu. Zresztą żadna wróżka nie 
przepowiedziałaby tego. Śmierć tak, 
ładna żonka, bogactwo, owszem, rana, 
szpital, kalectwo, niewola, przyjaźń, 
tortury w niewoli, albo szlify general- 
skie kiedyś u swoich! Wszystko, tylko 
nie to! : 

A įednak stato sie  wlašaie „to“. 
Nie zdrada, a jednak zdrada, organic” 
ne przejście od tworzywa do tworzy- 
\а! ° ł 

Z początku żyło w niin tylko zwie 
rzę, które pragnęło żyć. Potem stop- 
niowo począł narastać człowiek i 
zaczynał cierpieć. W miarę tego, iak 
praca Tani wydawała coraz lepsze ie 
zultaty, i on stawał się tym symbo- 
licznym nauczycielem, który wygry- 
wał Sedan, ale przeciwko swoim. 

Vis a vis, z którem walczył bez- 
mała dwa lata, składało się z Ż-ch po- 
łów. Barbarzyństwo i anarchja gospo- 

       

| śledztwa w sprawie działalności wy- 
wrotowej Tow. Szkoły Białoruskiej, zo 
stał onegdaj zwolniony z więzienia do: 
czasu rozprawy sądowej. _ 

— Potajemny zakład gi.nekologicz 
ny. Policja ujawniła na Antokolu po- 
tajemny zakład ginekologiczny, gdzie 
dokonywano niedozwolonych operacyj. 

Jedna z pacjentek kliniki, wskutek 
komplikacyj wewnętrznych zmuszona 
była udać się do szpitala, gdzie też u- 
jawniła miejsce swego poprzedniego 
pobytu. 

) W ten sposób połicja dowiedziała 
się o istnieniu „kliniki* i takową zli- 
kwidowała. 

—kKoń spłoszony przez motocykl. W mia 
steczku Raduniu zdarzył się Oma! że nie 
śmiertelny wypadek. Mianowicie: ulicą je- 
cha wóz zaprzężony w jednego konia „któ- 
rym powoził mały chłopiec lat około 12. W 
tem nadjechał motocykl, koń się przestraszył 
i jak szalony poniósł, rozbijając po drodze 
wóz. Chłopiec wyrzucony na bruk doznał 
poważnych obrażeń cielesnych, Nietaktownie 
postąpił kierowca motocyklu - gdyż zwięk- 
szył gaz i mknął nie obejrzawszy się na- 
wet, Dopiero na skuek telefonogramu z po- 
sterunku policyjnego w Raduniu, niefortun- 
nego kierowcę zatrzymano w Lidzie i po spi 
saniu personalji zwolniono. 

— Groźny pożar w Nowej Myszy. W 
miasteczku Nowej - Myszy powiatu barano 
wickiego, z nieustalonej przyczyny.  wy- 
buchł groźny pożar, który zniszczył doszczęt 
nie 3 domy mieszkalne 2 stodoły, 4 obory, 
2 chlewy sprzęty domowe i ro!nicze na szko 
dę Lickiewicza Aleksandra, Ostapowicza Ed 
warda i Ostapowicza Konstantego. 

Pożar zlokalizowany został przy pomocy 
straży pożarnych z Nowej - Myszy i Bara- 
nówicz. Straty wyrządzone pożarem sięgają 
sumy 15 tysięcy złotych. 

— Kradzieże. W dniu 27 bm, Nadelowa 
Pesia (Niecała 18) zameldowała policji, że 
w nocy z dn. 26 na 27 bm. nieznany spraw- 
ca dostał się do jej mieszkania przez ot- 
warte okno skąd skradł garderobę damską, 2 
Po oraz zegarek budzik łącznej wartoś 

ci > 
Piotrowskiej Eugenji _ (Starooszmiańska 

10) nieznany sprawca zapomocą otwarcia 
lufcika skradł garderobę męską i damską łą- 
cznej wartości 300 zł. 

W dniu 27 bm. na gorącym uczynku u- 
sitowania kradzieży w mieszkaniu Górskiej 
Anny (Jasińskiego 10) zatrzymany został 
Zarazowski Rubin, zam. w domu noclego- 
wym (Połocka 4). 

Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Strażackiej 4 na szkodę Raczyckiego  Ale- 
ksandra skradziono garderobę i bieliznę mę- 
ską oraz 122 zł. gotówką, łącznej iwartości 
300 zł, Kradzieży tej dokonał Siemaszko Sta 
nisław (Strażacka 4) EA iso M 

Z niezamkniętego mieszkania przy ul. Za 
walnej 28 — 30 na szkodę Panasewicz Jó- 
zefa i Stasiuk Urszuń skradziono garderobę 
i bieliznę damską wartości 170 zł. Kradzieży 
tej dokonały Duchowa Aleksandra i Rozalja 
walnej 28 — 30 na szkodę Panasewicza |ó- 
mane. Skradzionych przedmiotów nie odna 
leziono, 

.  — Fałszywy bilon, W dniu 27 bm. Wasi 
liska Chana (Szpitalną 10) w kiosku przy 
ul. Zawalnej przy kupnie gazet usiłowała 
puścić w obieg fałszywą monetę 4 zł. Wasili 
wską zatrzymano. Monetę zakwestjonowano. 

— Podrzutek. W bramie domu nr. 10 
przy ul. św. Michalskiej znaleziono podrzut 
ka płci żeńskiej w wieku około 5 miesięcy i 
uwokowano w przytułku Dzieciątka Jezus, 

BEELINE TIESTO, OTPKOWYTE TIRET PYRA 

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

Ofiary 
STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM SP. AKC. 
Stan na 28-V 31 r. zł. 25.553,42 
Wpłacono w dniu 28-V .r b. B. 

Ks. Jan Łaski z A 
Ks. A. Jakowanis z Nowo-Święcian 18,97 

13,76 

  

Ks, Proboszcz parafji Gudogaj uzbie- 
rane w kościele 

Ks. Dziekan A. Borowski zebrane w 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramsks S 

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

nych: Monty Banks i Virginja Lee Corbin 

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

  

Dźwiękowe kino Ceny od 50 gr. Dziś wielki przebój dźwiękowy 

  

  

  

    

„MOLLYWOOD- ROĄARŚ RAD RIO GRAZRDE 
4 "‘Г""“" 22, W rolach głównych: Mary Dunkan, Mona Marys I Antonic Morenno. 

tel. 15-28 Nad program: Tygodnik džwiekowy „Paramountu“. Scansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

ŻWIKOWECĄE Dziś! Dżwiękowy Iki d ziś! więkowy s : p wielki dramat п życia 

© przebój! WIECZRA GŁUP ĆW ©" merykańskiego 
Na program: pechowa komedja „Oj doktor* w wykonaniu słyunego amerykańskiego komik 

WIEŁEA 47. tel. 15-41 M. Szkolnik. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny zniżene. 

RADIO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 29 MAJA 

11.58: Czas. 
‚ )12.05 — 12.50; Koncert popularny. (ply- 
y). 

13,10: Komunikat z 

Warszawy, 
15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego 

Warszawy, 
16.10 — 16.15: Kom. z Warszawy . 
16.35 —17.15: Koncert życzeń (płyty) 
17.15 — 1740: „Czy pszczoła myśli?*'— 

odczyt z Warszawy wygosi prof. W. Su- 

meteorologiczny 

z 

miński, ż 1 
1145 — —18.45: „ Koncert populamy = Letnisko 2 
18.45 —19.00: Kom. LOPP-u. 6 klm. od Wilna, 2 З 
19,00 — 19.25.: „Szkolnictwo polskie pokoje z kuchnią i we- 4, 

na Litwie" — IV diałog aktualny (p.p. Mar- randą i pojedyńczy po- LĄ 
jan Beuermann i Tadeusz Byrski), kój z kushnią lub bez, 6 

20.00 — 20.15: Pogadańka muzyczna w suchej lesistej miej- 7 
20.15: Koncert symioniczny z Warsza- scowości 15 minut 8. 

wy. Po koncercie komunikaty z Warszawy. autobusem i parostat- 9, 
„23.00 — 23.35: Audycja Z „Ta- kiem. Woda na miej- 10 
jemnica czarnej wysoy* — nowela  jima i śwież: K il 

e, radjofonizowała Halina Hohen4i/n Dojazd e SEE 12 
gerówna. ostatni przystanek koło 13 

23.35 — 24,00: Muzysa taneczną z Wer jeziorka. „Kolonja Zgo- 14. 
Szawy. da* willa Hryniewskiej. 15 

” ZAC Mostowa jo 
— 

1 LEKARZE |esereaj Letnisko 19 
20 

DORJÓR i 2 do wynajęcia 4 pokoje » 
zeldowicz GABINET z kuchnią, elektrycz- 

RACJONALRĘ) nością, balkonem w 
chor. zkórne, . wene- KOSMETYKI uroczem położeniu na- 
tyczne, narządów mo- LECZNICZĘJ 
czawych, od 9—4do 1, WILNO, MICKIEWI- 

5—8 wiecz. CZA 81 m. 4. 

Urod 
kobiecą 

po 
‚ dosko- ZELDOWICZOWA па овн ь a, GSAW2 

KOBIECE, WENE- jej skazy i braki. Masaż 
RYCZNE NARZĄDÓW twarzy i ciała (panie. 

MOCZOWYCH Sztuczne opalanie cery) 
od 12-21 od 4—-6 Wypadanie włosów 

łupież. Najnowsze zdo- 
ЧЕ TS p» bycze kosmetyki racjo- 

DOKTÓR 

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

Dr. W. Z. B. 43. 

  

kukiewitZ ММаваге“ * 
сВогобу skórne i WE= ręczne, wibracyjne i pla- 

„neryczne ‚ ‚ brze szyć i hałtować. 

ul. Mickiewicza 44, si Sia Ep KRETĘ, oraz ze wszelką R 7 k E 
: pracę domową, poszu- [RÓŻNEJ 

M ROWY dk koca Ge di6 kuje posady do dzieci, 
DOKTOR | y pryniewi ,  Inb jako krawcową na Kompletny 

, Hryniewiczowej. lato na wyjazd.  Świa. 
Hawryłkiewi- zj, WIELKA 4 18 m. warsztat 

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

W. Zdr. Nr. 77. 

Przyj.w g. 10-1i 4-7 
w. Z. P. No 26, 

(LOKALE 
_ Mieszkanie 

K. Sokołowski 5 pokojowe z wygo- gimnazjalnego 
do wynajęcia od que thćorie),  Dowie- 
Pańska 4 m. 3. 

Chor. skórne | we- dami 
neryczne. Zara, 

ul. Wilefiska 30, m. 14. — - 
Ergo, nd g.3—12 r. Do wynajęci 

—7w. 

  

  

ną na miejscu telefon 
Ё Informacje na miejscu. 

SM Ul. Gdańska 1, m. 8. 
AKUSZERKA | 

ŚMIAŁOWSKA 
eraz Gabinet Kosmety- 
czny, nstwa zmarszcz- 

  

  

Gonty >. 
  

  

3--4 pokoje i kuchnia 
z wszelkiemi nowocze- 
snemi wygodami, wan- 

Wkrótce: BUSTER KEATON w arcywesołej komedji dźwiękowej IMPRESARIQ 

* © ©B69©686060060086%4 

Ogłoszenie przetargu 

    

Odnajmę 
gabinet 

i poczekalnię lekarzowi 
na parę godzin dzien- 
nie, dla przyjęcia cho- 
rych. Zawalna 22 m.8. 

7 Baon KOP 
t.wy na dostawę 

„Podświłe”, . godz. 

Ersa] 

  

daje się w zimie na 
mieszkanie,  Antokol- 
ska 124. A 

    

    

a 1: 
W ariu 1 2i 

zaden) RR oe lewej. dostawy 
POSADY igre a od godz. 

qczności ‚ 

Poszukuję RET 
Francuzki 

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

a. 

Osoba umiejąca do- 

dectwa i referencje po- 
siada. Dowiedzieč się 
Mickiewicza 42 m. 1 
tel. 7 94 3 

Paryżanka 
Poszukuje  demi-place 
na wyjazd do Druskie- 
nik lub do innego uz- 

Wraz 
przyrządami 
sprzedania. 
w Adm. „Słowa” 
Ch. 

  

  

Sprzedaje się 
Šokis naiu, drowiska; przygotowu- PLAC jedna dzies. FX 1042—0 

je w zakresie kursu nl. Kalwaryjskiej 1 

ska 15, m. 3. 

  

dzieć się ul. Św. Ja- * 
kóbska 6, m. 5, od g. 
12—14 

  

  

Psa „Wilka” 
Poszukuję posady (szczenię) 
ochmistrzyni 

znam gospodarkę i mle- 
czarstwo, posiadam 
świadectwa, z |Kałwa- 
ryjskiej Mętna ul, 6—1 

skawe 
oferty do „Stowa“ 
„Rasowy wilk* . 

  

  

Nowy Pohost — 160 stz. 
Stary Pohost — 100 szt. 
Dzikiewo — 100 sztuk 
Łużki — 70 szt. 

. Mj. Samniki — 40 zzt. 
. Cwieciro — 165 szt. 
Kopciowo — 70 szt. 
Polanka — 50 sztuk 

. Małaszki — 25 szt, 
. Mikołajewo — 60 szt. 
„Powianuszka — 50 szt. 
. Ciklino — 6 Oszt. 
*iregorowicze — 60 szt. 

21. Dziwnisi — 150 szt. 
22. Prozoroki — 200 szt. 

Warunki techniczne: słupy sosnowe cięcia zimowego, prze- 
schnięte, oczyszczone, "ówne, długość najmniej 8 mtr. Sredaica 
wierchołka nie mnieisza od 16 cm. 

Jstateczny termin dostawy na oznaczone miejsce t. vH 

supw. Wysokość wadjum ustala się na 5 proc. wartości ofer 

Do niniejszego przetargu obowiazują następujące druki i 

'o00000©000000 

stolarsko-tokarski kowej emisj. tegoż Banku za Nr. 1046, opie 
z wszystkiemi wającej na zł. 404,72 i płatnej okazicieło- 

tanio dowi. Wzywa się posiadacza tej 
Wiadomość do 

pod swych pretensyj z powyższego tytułu z tem, 

——== Od daty niniejszego ogłoszenia, wydany bę- 

(prati- Dowiedzieć się: Wileń- 

tylko czystej rasy ku- 
pię natychmiast. Ła- Lubelskiej Nr. 4 1 

wyczerpujące Post. Cyw. podaje do wiadomości 
„ podnej, że w dniu 16 czerwca 1931 r. © 

am 5, TÓŃ 

! 

w Pcdšwilu ogłasza publiczny przetarg ofer- 
słupów telegraficzn,ch w ilości 2470 sztuk, 

Oferty ostemplowane, zaopatrzon. w pieczęć lakową. mu- 
szą wpiynąć do dnia 5. 6. 31 r. do Kwatermistrzostwa baonu 

10 rano, w któryni to dniu iczpocznie Się 
«zprawa ofertowa i nastąpi komisyjre otwarcie otert. Oferty 

zł'z'me po upływie tego terminu nie będą uwzględniane. W 
ofertach należy podać cenę jednego słupa wraz z dostawą do 
sosicpujących miejscowości: 

. Podświle — 580 sz, 
Plisa — 230 sztuk 
Gwozdowo — 80 szti k 
Ziabki — 200 szt. 
Czerniewicze — 180 sztuk 

. Błcszn:ki — 40 szt. ‚ ® 
„Lozv -- 100 szt. 

3 VII 31 r. odbedzic sie protokularny odbio: 

ak wadjum jako też kaucję składać w kasie baonu 
9 — 11 možna zasięgać u £=: 3 

Podświle" dodatkowych infornecyj. 

1) zestawienie rachunków ogólnych i specjalrych okowią- 
zującyca przy dostawach wojskowych. З 

2) Urzedowy wz6r oferty, ktėrej užycie jest obowiązując: 

7 Baon „Podšwile“ zastrzega sobie w zupełności praw 4 

оепу 1 wyboru przedłożonej oferty. Е 
Кша(егтіз%: ‘?аопц ю 

А — 

ее 

  

   
OGŁOSZENIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział 
w Wilnie, ogłasza niniejszem, że Anna Mar- 

kowska,.-zam.--w.. Wilnie przy _ul.  Cmentar- 
nej Nr. 7, zgłosiia zgubę książeczki wkład- 

książeczki 
zgłoszenia i ewent. do uzasadnienia 

że o ile to nie nastąpi w terminie 60 dni, 

dzie Annie Markowskiej dublikat książeczki 
przy automatycznem unieważnieniu orygi- 

    

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

rewiru ll-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
1 zgodnie z art, 1030 Ust. 

publicz- 
godz. 

10 rano w Wilnie przy uł. Szeptyckiego Nr. 
Piłsudskiego Nr, 11, odbędzie się 

sprzedaż z licytacji należącego do Gustawa 

  

Za utrzymanie 

  

i Heleny Antoszewiczów majątku ruchome- 
go, składającego się z Saitbel od cięžaro- 

WE ARCE, oszacowanego na sumę 

zł. 1.300. . 

      

  

s. + ai C= ki. w! ła! R 

Ks. Dziekan Branik 2212 brodanski, kizejki, wy: „POLSKI LLOYD poszukuję na wsi posady nauczycielki, Komornik Sądowy (—) H. Lisowski 
Kurja. Biskupia w Pińsku 11076  padanie włosów. al. Kijowska. sekretarki lub lektorki. Posiadam ma- | 1941 —9 Ar 

KA A оаНО "e straci Słowak AD. | Na S Kościół Ks. Misjonarzy w Wilnie 20.75 straci „Słować AR ZB 

Stan na 29-V 31 r. @ 26.224.78 
  

'Na rzecz Komitetu uczczenia 
mes Dordzi! 
„grób 
р 

апиес? $.р. 
„ zamiast iw aż 

go Zw. Kobiet Żydowskich zł. 15. 
Na rzecz tegoż Komitetu A. R, zł. 10. 

darcza, osłabiając czerwony sprze- 
ciw były wodą na młyn polski. Pra- 
ca tysięcy Tań sprzeciw ten budowa- 
ła. To było jasne i nie dawało sie wy 
djalektyzować. 

A co najstraszniejsze, to to, że ża- 
A co najstraszniejsze, to to, że w 

żaden sposób nie może zmusić siebie 
do roli Konrada Wallenroda. Nie mo- 
że psuć, prowokować i niszczyć! O- 
wocuje bezmyślnie, jak roślina przesa 
dzona na grunt złego sąsiada. 

Tak łatwo byłoby sabotować! Prze 
cież chłopom w to tylko graj. Oni nie 
chcą istotnej rewolucji, nie chcą Tani 
i jej nowatorstw! Nie chcą oddawać 
swoich chłopców Polakom na rzeź za 
niezrozumiałego Marksa i naiwne spek 
takle. Dlaczegoż nie dopomóc im, dla-, 
czego nie wyfarbować na kolor — о- 
chronny, poto, ażeby i dalej mogli żyć 
roślinnem, organicznem. życiem tysiąc- 
leci! į 5 

Tyle razy próbował, obiecywał so 
bie i nic! * 

Nie može byč prowokatorem! Nie 
może jątrzyć, intrygować, organizo- 
wać ciemnotę przy butelce samogonki. 
Nie może zwalczyć w samym sobie 
sympatji do młodych zwierzątek, prze 
tresowywanych na stado ludzkie! Ko- 
cha te dziesiątki młodych: spojrzeń, z 
których bielma starego życia opadają 
jedne za drugiem. | czy to nie wszy- 
stko jedno, jaki staruszek spogląda ze 
ściany na opadanie  bielm! Marks, 

i 

Drukarnia 

  

KTO SZYBKO DAJE TEN DWA RAZY DAJE 

  

czy królowa Wilhelmina w jakimś 
Holendersko - Królewskim Uniwersy- 
tecie Robotniczym?! 

Nie, nie może się zdobyć na wal- 
lenrodyzm! Widocznie dlatego, że 
wieś nie może być nigdy prawdziwym 
buntem! Wieś jest jedną wielką mię- 
dzynarodówką lojalności. Szlachcic, 
czy chłop — to wszystko jedno! 

Międzynarodówka natur szlachet- 
nych jest solidarną. Nie bez pewnego 
jednak wahania wtajemniczył Tanię w 

swoje plany ucieczki. Nie dobierając 
przytem słów i nie ukrywając niczego, 
powiedział jej poprostu i szczerze, kim 

jest, i że pomimo ich miłości i wdzięcz 
ności za opiekę, musi odejść natych- 
miast. 

"Tania odpowiedziała, że rozumie 
doskonale jego pobudki i uwalnia go 
od obowiązku myślenia o niej.  Do- 
myśliła się odrazu, że nie jest „pro- 
stym jeńcem”. Dostanie oczywiście jak 
najlepsze dokumenty, a jeżeli i zaaresz 
tują, ona go zawsze uwolni przy po- 
mocy swoich stosunków w Moskwie. 
Rewolucja nie upadnie, jeżeli jeden 
szlachetny i wartościowy człowiek wró 
ci pomyślnie do swoich!- i 

Teraz, siedząc w więzieniu, Stac 
Łęski usiłował zdać sobie sprawę 
tych kilku najdziwniejszych miesięcy 
„swego życia.. 

'А więc przedewszystkiem Tania!; 
Traktował ją z początku, pak przelotną 
miłostkę, wybrał ją, jak panicz wy- 

z 

mkowa 2 л Wydawnictwa „Słowo” Za 

r + 

— GŁÓD i NĘDZA NIE CZEKA _ : 

biera czysto ubraną dziewczynę po- 
między | brudnemi dziewkami. Kiedy 
dowiedział się, że pochodzi ze starej 
szlachty, czernichowskiej i ma rodzinę 
na emigracji, zaczął ją traktować bar 
dziej serjo.... a potem odnalazł w niej 
duszę swojej siostry i dramat swojej 
rodziny.... i miłostka zmieniła się w 
miłość . 

Jako uczenica klasy 6-ej Tania 
była członkiem tajnego kółka socjali- 
stycznego. W tym samym wieku j w 
tej samej klasie młodzi Łęscy brali u- 
dział w jakichś knowaniach postępo- 
wo - niepodległościowych. 

Obie siły, idąc „od strony 2-ch 
przeciwległych światopoglądów, łączy 
ły się we wspólnem podważaniu czasu 
teraźniejszego i dopiero od roku 1918 
drogi 'tych sił rozeszły się ostatecz- 
nie. 

Po tamtej stronie barjery, ze szpa 
dą w ręku, stanął uroczy przeciwnik, 
którego idea i sposób zużycia młodo- 
ści był analogiczny. 

- Dzięki temu popełnił to, co z punk- 

tu widzenia moralnego kwalifikuje 
się, jako zdrada. Ale pomimo tego, czu 
je się zupełnie czysty i wolny od wy- 
rzutów sumienia. ko 

Czy to jego wina, że jest człowie- 
kiem akcji bezpośredniej, że. umie 
dobrze rąbać szablą, ale nie umie .0- 
perować sztyletem... zwłaszcza szty- 
letem moralnym!.. Że całe życie za- 
pładniając wszystko dokoła siebie, mu 

  siał zapładniać obóz nieprzyjacielski? 
Może byłoby i lepiej, gdyby to 

wszystko trwało nadal?! Ale etyka nie 
jest zależna od woli żą 

Więc musiało się stać tak, jak się 
stało. Musi siedzieć teraz przy zakra- 
towanem oknie w pałacu jakichś r0- 
syjskich Łęskich, naprędce przerobia- 
nym na więzienie, wśród ludzi, Z róż- 
nych klas społecznych, chorych ‚ па 
wspólną inflację życia. Ь, 

Za oknem jest lipiec, sad i księżyc. 
Wieś ukraińska objęła panowanie nad ' 
miljonowem miastem. Niema zgrzytu 
tramwajów i- wstrząsu ciężarówek. Da 
lekie, rzadkie, oszczędne strzały ka- 
rabinowe są jedynym odgłosem życia. 

Najbliżej okna rosną dokwitające, * 
spóźnione akacje. Większość kwiecia 
sczerniała już i opadła... wysokie tra- 
wy zagłuszyły, zgniotły, uwięziły w 
swoich wysokich, zielonych studzien- 
kach kwiecie klombów. Park Jaworow, 
ski, zaniedbywany ongiś dla konia, 
chartów, posadzki tanecznej i woj 2 
wdarł się do tęsknoty więźnia, fak 
krzyk opuszczonej kochanki. : 

Ach, gdyby można było przeciąć 
kraty, skoczyć w dół i lec wśród traw 
na starych, , zagłuszonych  kiombach 
pod «cieniem wielkich, starych drzew, . 

(0. ©. №) 
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Redaktor w.z. Witold


