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LAUDATUR IESUS 
W szkole imienia Nansena w Mo- 

skwie rozmawiałem z dwoma uczniami 

klasy siódmej, reprezentującymi samo- 

rząd uczni w szkole. 

— (o zrobicie, jeśli jakiś 

kolega okradnie kogoś z klasy. 

Rozgarnięty młody bolszewik roz- 

szczepia logicznie ten casus na sześć 
możliwości. Tłumaczy mi  proce- 

durę, jak to będzie rozpatrywane przez 

komitet klasy, jak pójdzie na komitet 

szkolny, jak wreszcie decyzja  uczni 

będzie musiała uzyskać zgodę kierow- 

nietwa szkoły. Przewiduje wszystkie 

okoliczności łagodzące, które mogą 

zajść wobec kolegi, któryby popełnił 

kradzież. Ujawnia stosunek do faktu, 

raczej humanitarny i litościwy. | 

— A co zrobicie, jeśli się okaże, 
że jeden z waszych kolegów był w 

cerkwi na nabożeństwie i śpiewał ra- 
zem z chórem. 

Chłopiec odpowiada 
nie: 

— O, 'takiemu miejsca niema między 
nami! Procedura wyrzucenia takiego 

« chłopca byłaby o wiele uproszczona. 

Sprawa poszłaby zaraz na komitet 

szkolny. Na moje naleganie, że prze- 

cież i w tem przestępstwie mogą być 

jakieś motywy łagodzące, chłopiec 

zgadza się, że chyba jeśli ktoś to zro- 

bił dla zarobku z ostatniej nędzy. 
„Lecz jeśli się okaże, że cały czas nas 

oszukiwał, że udawał, iż jest naszych 

przekonań, a naprawdę był to czło- 
wiek religijny — wtedy oczywiście 

zostanie wydalony ze szkoły''. 

Niezwykłe wzruszenie ogarnia czło 

wieka na nabożeństwie w kościele. 

Czuje się tu, że każdy przychodzący 

na nabożeństwo, spełnia akt odwagi, 

naraża siebie i swoich. Oto idzie jakiś 
stary, bardzo stary pan o lasce, w fu- 

trze z pysznym niegdyś bobrowym 

kołnierzem. Dziś futro jest wyliniałe, 

staremu -panu trzęsą się wargi. Oto 
schodzą się kobieciny, mają ze sobą 
gazetę bolszewicką „Prawdę*, rozwi- 
jają te „Prawdę“. wyjmują stamtąd 

książkę do nabożeństwa, w jakiemś 

naiwnem, dawnem wydaniu z XIX w. 
Kto chce doznać prawdziwie rzewnych 
i prawdziwie podniosłych wrażeń, 
niech przyjedzie tu do Moskwy, niech 

tutaj się pomodli na Mszy świętej, o 
ileż bardziej podniosłej i wzruszającej, 

+ ilež bardziej katolickiej, niż najwspa- 
nialsza ceremonja w bazylice świętego 
Piotra w Rzymie. Ludzie tu przycho- 
dzą narażając wszystko, za ścianami 
tego kościołka panuje przemoc, teror 
i cała ogromna siła, olbrzymiego pań- 
stwa, zwrócona całą swą niena- 
wiścią przeciwko modlitwom, szep- 

tanym w tym kościołku. 1] modlit- 
wy te wydają się Świętsze, niż gdzie- 
indziej i każdy sakrament w tym ko- 
ściele w jego ubóstwie, strachu, gro- 
zie, wydaje się być jakiś inny i aż 
strasznie pomyśleć o tym, któryby zła- 
mał ślub, czy przysięgę tu w tych 
świętych, świętych, po trzykroć świę- 
tych, biednych Ścianach złożoną. 

wasz 

kategorycz- 

W Petersburgu funkcjonuje osiem 
kościołów, lecz jest tylko trzech księ- 
ży. Każdy kościół stanowi prywatną 
własność państwa. Może być wydzier- 
żawiony tylko 20 osobom, które pod- 
Piszą, że biorą odpowiedzialność za 
budynek. Wynika stąd, że wśród pol- 
skiej ludności Petersburga, jest 160 
bohaterów! Jednym ze środków re- 
presyj, jest ciągłe żądanie remontów 

j pdnawiań kościoła. Kościół św. Ka- 
tarzyny w Petersburgu jest ciągle 
przymusowo odnawiany. Leżą tam 
zwłoki naszego króla — może złego, 
może winnego, może ukaranego bar- 
dziej, niż zasłużył. Ale złe są dzieci, 
które nie grzebią i nie pamiętają o gro 
bach nawet złych ojców. Sprowadza- 
my i odbieramy od - Moskali skarby 
sztuki, które Stanisław August zbierał, 
sprowadzamy je na Zamek, do Łazie- 
nek pałaców, które on przyozdabiai, bu 
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dowal, gdzie swoją duszę artystyczną 
włożył. Na jego grobie widzi się on, 

już jako stary, stary pan, jak ten, co 
przychodzi na nabożeństwo w starem 

futrze. Rzeczy jego z Rosji wyjechały 
do Polski z powrotem, — on został. 

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej... 

tam w Petersburgu na podłodze jest 

taki napis łaciński: Rex et Magnus 
Dux. 

'Wymagając tych remontów i odna- 
wiań, rząd sowiecki nie daje įedno- 

cześnie materjału. Przy tym nadzwy- 

czajnym braku opału, który panuje w 

zimie w: Petersburgu, wymaga się, aby 

kościoły były opalane, aby było w 
nich ciepło. Jednocześnie na planach 

Petersburga, które jeszcze z czasów 

Nepu wiszą w klubach petersburskich 
szynki, cerkwie i kościoły, pomalowa- 
ne są czarną farbą, jako czynniki roz- 

kładu, obok klubów, szkół i domów 

kultury, które są pomalowane na czer- 
wono.  przysztošciowym kolorem. 
Księžy strasznie brak w Bolszewji. 
Nowych ksiežy nie možna wyšwiecač, 
nauka religji jest zakazana. Na Białej- 

rusi, specjainie niema księży. Zdarzały 
się tam ciężkie wypadki odstępstwa... 

No!ale w pórównaniu—nie, nie, porów 

nywać nie będziemy, wytłómaczę 

później dlaczego porównywać nie bę- 

dziemy.jeśli są jakieś nieliczne smutne 

fakty upadku w tej strasznej walce ze 

straszną przemocą, która się tam to- 

czy, to ileż bohaterów, ileż šwietla- 

nych postaci. « Ksiądz. Biskup " Małec- 

ki. Bohater. Będzie niewątpliwie 

kanonizowany, będzie świętym. Sta- 

rzec, wypuszczony z więzienia, w któż 
iem siedział, ze ś. p. arcybiskupem 

Cieplakiem i ś. p. zamordowanym ks. 

Budkiewiczem — mógł wyjechać ra- 
zem z Arcybiskupem do Polski. Od- 
mówił. Pozostał w swej męczeńskiej 
glorji. Niegdyś patrjota polski oświad- 
czył, że jest sowieckim obywatelem, 

pozostał z tymi najnieszczęśliwszymi 
pod każdym względem, którzy w Pe- 
tersburgu mieszkają. Co więcej. Z du- 
mą, z godnością, z wielkością duszy, 
— której nigdzie, prócz na tem  te- 
rytorjum teroru spotkać nie można — 
pozostał jako lojalny obywatel so 
wiecki. Do polityki się nie wtrącał — 
to nie jest rzecz kapłana — twierdził. 
Jego działaniem wielkiem, jego posłan- 
iictwem świętem, było nieść pociechę 
religijną spragnionym, odpędzać czar- 
ne zwątpienia od słabych duchem, da- 
wać otuchę, pociechę, słodycz wiary ka 
tolickiej. Kilka miesięcy temu, bolszewi 
cy Biskupa Maleckiego aresztowali — 
wywieźli, absolutnie niewiadomo do- 
kąd. Nikt nie potrafił mi wskazać na 
jakąkolwiek winę, którą ksiądz Biskup 
wobec władzy sowieckiej popełnił. 
Przeciwnie —- wszyscy twierdzili, że 
jego działalność cechowała całkowita 
wobec władzy sowieckiej poprawność. 
Bolszewicy aresztowali go bez winy 
i bez pretekstu, czego zwykle nie 

1 ENTERT EE 
ZAJŚCIE Z: BEZROBOTNYMI 

W WIELUNIU 

WARSZAWA. PAT. — 29 maja, na 
placu przed biurem ekspo; Pań- 
stwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
w Wieluniu, z powodu rekrutacji ra- 
botników sezonowych na roboty rolne 
na Łotwie, zebrało się około 34 tysię- 
cy bezrobotnych. Tłum, składający się 
przeważnie z mężczyzn, widząc, że 
kwalilikowane są wyłącznie kobiety, 
rzucił się na lokal ekspozytury, wybi- 
jając szyby i raniąc lekko kierownika 
ekspozytury i dwóch policjantów. Za- 
alarmowane pogotowie policji z ko- 
mendantem powiatowym na _ czele, 
tłum w ciągu kilku minut rozproszyło 
przy pomocy gazów łzawiących. Aresz 
towano 7 osób, za rzucanit kamienia- 
mi i stawianie oporu czynnego policji. 
Rekrutacja z powodu zajścia, została 
zawieszona. 

  

Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem. 

Kedakcja rękopisów 2 1 2 
cia me uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

  

robią. Nie wiadomo, czy żyje. Liga 

Narodów opiekuje się murzynami w 

Liberji. 
Nasze poselstwa i konsulaty, 

mają najmniejszego kontaktu z kościo- 

łami i księżmi, chociaż nigdy bardziej 

katolicyzm i polskość nie były łączone 

ściślej. Stanowisko jednak naszej dy- 
plomacji jest słuszne i sami księża od- 

rzuciliby jakiekolwiek kontakta, gdy- 

by komuś przyszło do głowy to za- 

proponować. Nasze poselstwo ograni- 

cza się do bywania na mszy. Minister 

Patek klęczy w presbiterjum każdą su- 

mę niedzielną. Wogóle nie wyobrażam 

sobie człowieka, któryby w Rosji opu- 

Ścił mszę w niedzielę. Raz, zamiast do 

polskiego kościoła, poszedłem do iran- 

cuskiego. Mimo księdza z brodą, za- 

stałem w kościele poza dyplomatami, 

wyłącznie polską publiczność. Przed 

kościołem stał samochód z królewsko- 

włoskiemi barwami i dwa auta z ko- 

lorami republiki francuskiej. Panie z 

ambasady francuskiej klęczały poboż- 

nie, obok pań z ambasady italskiej. 

Powiedziałem, że „nie będziemy pa- 

równywać". Nie potrzebujemy porów- 

nywač bo i tak każdy prawosławny, 

nie 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
VIŁNIAKONIE - bBuiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ш. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
UĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bulet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. i 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Žwierzyūski. 
KLECK — Sklep „Jzdność”. 
LINA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. ё 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. i VOŁODECZNO — 

Р i ili j у 5 2-ej i sej gr 40. Za 
ENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie ej 

Sa milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. w numerać] 

ag: 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 36 prc 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane d. 
Zagraniczne 
do miejsca. 

każdy bolszewik i każdy inny człowiek 

w Rosji twierdzi, że nasz Kościół stoi 

co do spoistości swoich księży i swo- 

ich wiernych poza wszelkiem porów- 

naniem z innemi wyznaniami. Ale dla- 

tego, żeby wytłomaczyć, dlaczego nie 

chcę porównywać, muszę zrobić rzecz, 

którą się zwykle w artykułach nie 

robi — coś w rodzaju spowiedzi z 

czegoś, co zrobiłem, a co mnie prze- 

ięło później wstrętem do własnego za- 

chowania się. Spotkałem raz duchow- 

nego prawosławnego, proszącego O 

jałmużnę. Dając mu trochę bezwarto- 

ściowych rubli sowieckich, których 

kurs oficjalny jest dolar za 2 ruble, 

które ja jednak kupowałem w War- 

szawie po 3 zł. 65 gr. dziesiątek —- po- 

wiedziałek po polsku „proszę*. Pop 

podniósł na mnie oczy. 

Zrozumiałem, że nie jest to czas 

wypominania w jakiejkolwiek formie 

naszych krzywd doznanych od Cerkwi 

prawosławnej. Zbyt to wielka trage- 

dja, zbyt straszne cierpienia, zbyt 

okropne upokorzenia. 

Z trzystu kilkudziesięciu cerkwi w 

Moskwie, funkcjonuje tylko kilkadzie- 

siąt, najmniejszych, najbiedniejszych. 

RFAPRNTCZ OSTRY EKO RE 

Uczczenie lotników amerykańskich 
POLEGŁYCH W OBRONIE GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ, 

LWÓW. PAT. W dniu 30 maja przed południem, na cmentarzu Obroń- 
ców Lwowa, odbyło się uroczyste więńczenie „grobów .3 lotników атегу- 
kańskich: kpt. T. W. Mac Cullama, por. Artura Kelly i per. Greysa, poległych 
w obronie Polski. W podniosłej tej uroczystości wziął udział ambasador Sta- 
nów Zjednoczonych p. Willys z małżonką. W towarzystwie attache woj- 
skowego i pierwszego sekretarzą ambasady, przedstawiciele władz cywilnych 
i wojskowych, oraz samorządowych, prezydjum Związku Obrońców Lwowa, 
prezydjum T-wa Straży Mogił Polskich Bohaterów, przedstawiciele sokol- 
stwa, delegacje związków wielkopolan, ślązaków i pomorzan w Chicago, 
oraz delegacje korporacyj akademickich i innych stowarzyszeń i instytucyj. 

Zatarg rządu włoskiego o „akcję katolicką ' 
CITTA DEL VATICANO, PAT. Policja przeprowadziła rewizje i 

zamknęła wszystkie koła młodzieży katolickiej. Wysłanie dele- 
gata papieskiego do Padwy oraz zwołanie kongresu eucharysty- 
cznego do Rzymu zostało wstrzymane. 

Ojciec »więty wezwał w sobotę po południu wszystkich kie- 
rowników akcji katolickiej na konferencję. Zaproszony też został 
nuncjusz papieski przy rządzie włoskim. 

Uroczystości ku czci Joanny d'Arc 
ROUEN. PAT. — Uroczystości 500-ej rocznicy męczeńskiej . Śmierci 

Joanny d'Arc, rozpoczęły się w dniu 30 maja rano na placu, gdzie francuska 
bohaterka narodowa spłonęła. Na obchodzie obecni byli: przedstawiciel rzą- 
du, minister Berard, kardynał Bourne, legat papieski, lord Tyrell, liczni kar- 
dynałowie, arcybiskupi i biskupi, marszałkowie, generałowie, członkowie 
akademii, przedstawiciele parlamentu, władz cywilnych i wojskowych i in. 
oraz licznie zgromadzone tłumy. Między innemi przemawiał mer miasta 
Rouen, oraz minister Berard, którzy w przemówieniach swych dali obraz 
niezwykłego hartu ducha Dziewicy Orleańskiej, która zgineła w płomieniach 

Demonstracje stahihelmowców w Wrocławiu 
OWACJE NA CZEŚĆ KRÓLA SASKIEGO 

BERLIN. PAT, — Zjazd stahihełmowców na Śląsku, t. zw, XII doroczny apel 
niemieckich żołnierzy frontowych rozpoczał się w piątek wieczorem manifestacją we 
Wrocławiu w Jahrhunderthalie. Na zebraniu tem przemawiał twórca organizacji stahi- 
helmowców Seldte. 

Przy tej okazji doszło do starć ulicznych. Pochód demonstracyjny stahlheimow- 
ców, przeciągając ulicami miasta z pocztami sztandarowemi na czele począł napastować 
przechodniów, majacych wygląd żydowski,przyczem kilka osób zostało dotkliwie po- 
bitych, 

Po manifestacji w Jahrhunderthalle, stahlreimowcy urządzin burzliwą owacje dla 
byłego króla saskiego Fryderyka Augusta, który przybył do Wrocławia w towarzystwie 
swej małżonki i byłego następcy tronu saskiego. Następca tronu. saskiego występował 
w uniformie huzarskim, W: sobotę odbyła się w Sibillenort defilada 32 tysięcy m:onar- 
chistów. Defiladę tę odbierał były król saski, wraz ze swoją rodziną. 

ŚLADY „TITANICA” 
NOWY YORK (PAT.) W zatoce Grave Send w stanie Nowy York fale 

wyrzuciły na brzeg pas ratunkowy, pochodzący 7 okrętu „Titanic“, który, 
jak wiadomo zatonął 15 kwietnia 1912 r. 

Pas jest zniszczony przez wodę, ale można jednak wyraźnie odczytać 
na nim nazwę zatopionego okrętu. 

p 0 

Uszkodzenie linji telefon. pod Święcianami 
w dniu 29 b. m. zgłosił się do posterunku P.P. w Nowoświęcianach nadzorca 

przewodów telegraficznych Maciejewski Witold i zameldował, iż kontrolując linję tele- 
graficzną, stwierdził uszkodzenie przez nieznanych sprawców, odciągacza (linję żełazną, 
spłecioną z drutu, która przytrzymuje słupy telegraficzne), przy słupie Nr. 55, na 4-m 
kilometrze od Nowoświęcian przy torze kolejowym. Wskutek uszkodzenia wspomnianej 
liny, słup telegraficzny przy silnym wietrze, zwiaszcza w czasie burzy, mógłby upaść 
na tor kolejowy, Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż sprawcami odcięcia części 
drutu z liny są: Roman Gudelis i Sawko Konstanty, obydwaj mieszkańcy wsi Małe 
Mierzany, gminy i pow. Święciańskiego. Drut i narzędzia (obcęgi) odnaleziono. Zatrzy 
mani przyznali się do winy, mówiąc, iż zamierzali wyciąć część drutu dla własnego 
użytku. (?) 

NIESWIEZ — tł. Ratuszowa — Księgarnia jaźćwiuskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY 2 Księj a e: 

SZMIANA — м, 
3&25`Ё|ЁАК51@;ЪЦЁ№›&№РЁ6 St. Bednarski. х 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarała D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY - 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Miekiewicza 24, F. Juczewske 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kot. „Ruch”. 

-- ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
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Cerkiew rozłupana została na szereg 

oddzielnych od siebie rywalizacyj. Ale 

ustało już iorytowanie niektórych. 

Dziś wspólne: prześladowanie, znowu 

zbliża duchownych nowych, reformo- 

wanych z bolszewicka, cerkwi do sta- 

rej, tichonowskiej. — Sekty, niegdyś 

były tolerowane — dziś za organiza- 

cje sekciarskie, rozstrzeliwuje się lu- 

"dzi. W jednem z muzeum antyreligij- 

hych, widziałem koszule wyszyte 

wszędzię niezgrabnemi' krzyžykami. 

Była to sekta „krzyżaków*, nosicieli 

krzyża, którzy takie krzyże wyszywali 

sobie na bieliźnie. Właściciele tych 

koszul, jak głosiło objaśnienie zostali 

rozstrzelani. Dawniejsi socjaliści mieli 

sympatje do sekciarzy, którzy opierali 

się poborowi do armji. Rząd cesarski, 

(niedobre, stare czasy) miał z tymi 

sekciarzami dużo kłopotu. Bolszewicy 

rozstrzeliwują każdego sekciarza, któ- 

ry nie chce iść do armji w imię chrze- 

ścijańskiego pacyfizmu. Rozstrzeliwu- 
są setkami. 

Aby rozstrzelać popa, wystarczy, 

jeśli się u niego znajdzie trochę -mo- 

net z cesarskim stemplem, lub na stry- 

chu zapomnianą chorągiew o barwach 
narodowych rosyjskich, albo ikonę z 

nadpisem w którym wspomnianyby był 
cesarz. Wszystkie tego rodzaju przed- 

mioty oczywiście przez przypadek, 
brzez zapomnienie mogą się znaleźć u 
każdego w mieszkaniu. Ale to wszyst- 
ko nic wobec tego strasznego znęca- 
nia się (wyraz rosyjski „izdiewatiel- 
stwo“ — įeszcze-lepiėjby mi odpo- 
wiadał), nad uczuciami religijnemi. 
Przedmioty _ największego kultu, 
przedmioty świętych tajemnic religij- 
nych, są umyślnie w sposób hańbią- 
cy. drwiący, poustawiane. Cudowna 
„ikona* wśród obrazków bezwstyd- 
nych, pijanych popów, lub relikwijne 
ciała świętych prawosławnych z bu- 
еа wódki wetkniętą pod pachę. 

Jadąc do Rosji i znając muzea an- 
tyreligijne z opowiadań,  wyobraża- 
łem sobie, że tam się stosuje łagod- 
ną perswazję, że przedstawiając róż- 
ne religje w ich rozwoju historycznym 
-— budzi się wątpliwość, czy nasza 
religja nie jest tem samem, co tamte. 
— Ale nic z tego. Muzea religijne nie' 
są skonstruowane w celu perswazji, 
lecz przedewszystkiem w celu złej, 
wściekłej, obrzydliwej chęci wyśmia- 
nia, wydrwienia religji. Jest to znęca- 
nie się nad przekonaniami w  bez- 
wstydnie chamskiej formie. 

Przejdźmy do zasad ateizmu bol- 
szewickiego. 

Pierwszą jego cechą jest, że bol- 
szewizm nie ogranicza się do nieuzna- 
wanią boskości Chrystusa Pana, lecz 
zaprzecza wogóle istnieniu Chrystu- 
sa, jako postaci historycznej, jako 
założyciela religij w Palestynie. „Hi- 

storja dowiodła, że żadnego Chrystu- 
sa nigdy nie bylo“. 

Wskazuje się, że religje chrześci- 

NOWE LITEWSKIE PRZEPISY 
GRANICZNE 

KOWNO. PAT. Litewskie minister 
stwo spraw wewnętrznych opracowuje 
iowe przepisy o przekraczaniu grani- 
cy polsko-litewskiej, na podstawie 
których będą czynione znaczne а-- 
wienia w przekraczaniu granicy, w 
szczególności zaś nie będą czynione 
Żadue trudności obywatelom litewskim, 
chcącym udać się na Wileńszczyznę. 

W NOWEJ KSIĄŻCE REMARQUE'A 
„POTEM* SKREŚLONO USTĘP O 
PODSTĘPNEM _MORDOWANŃIU 

NIEMCÓW. 
BRUKSELA. PAT. Znany pisarz  nie- 

miecki Remargue“a, wydając drugą część 
słynnej powieści „Na Zachodzie bez zmian* 
pod tyt. „Potem*, umieści! na samym po- 
czątku opis strzelannia przez Belgijczyków 
do żołnierzy niemiecich, wracających po 
podpisaniu pokoju do ojczyzny. Ustęp ten 
wywołał protesty prasy belgijskiej, która 
pomimo poprzedniego zakupienia 'wie- 
ści, odmówiła jej druku, Obecnie  Remar- 
que"a zawiadomił, że omawiany ustęp za- 
mieszczono w książce przez omyłkę i że w 
przekładach książki na różne języki, został 
skreślony. x 

ch świąterznych : BR 
diminietracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

fa demiarćzenie numeru d wodowego 20 gr. 

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

CHRISTUS 
jańskie solidaryzowały się zawsze z 

klasami bogatemi, że podniecały mi- 

litaryzm, że archanioł Michał był ry- 
cerzem i t. d. Całe szeregi, całe kolum- 

ny drwin na ten temat. Ale gdy sie 

przychodzi do krucyfiksa, do męczeń- 

stwa Jezusa Chrystusa, to się twier- 

dzi, iż w ten sposób burżuazja przeko- 

nywała lud, aby cierpiał bezwolnie i 
biernie. Mówiła mu: „Bóg twój cier- | 

piał biernie i ty musisz cierpieć bier- 

nie i znosić wszystkie prześladowa- 

nia“. 

Wreszcie hasło, które na czerwo- 

nej- szmacie zawieszane jest prawie 

na każdej cerkwi: 

„Chrześcijaństwo było zawsze re- 

religją ekspłoatatorów*. 

Jakie to śmieszne! 

Wahałem się w wyborze tytułu 

dla tego artykułu. Chciałem pierwiej 

napisać: Ludzie, którzy nienawidzą 

Chrystusa. 

Raz jeszcze, jakie 

Bruno  lasieński, autor zabawnej 

książki „Palę Paryż*, wyraża swój 

zachwyt dla świata antycznej kultury 

i nienawiść do chrześcijan. -A przecież 

pogaństwo patrycjuszowskiej kultury 

i pierwsze chrześcijaństwo — ruch 

mas niewolniczych. Kto powiedział 

po raz pierwszy „kochaj bliźniego 
Twojego”, kto kazał kochać ubogich, 
biednych, szanować ubóstwo, nędzę. 
Gdzieby bolszewicy byli, gdyby nie 
to, że bazują swoje  degeneracko-te- 
rorystyczne teorje na szacunku prole- 
tarjusza, człowieka ubogiego. Przecież 
nie oni to wymyślili. ° 

Poganie myśleli inaczej. 

Petronjusz da Winicjusza: 
„Mamże miłować Bityńczyków, któ- 

„rzy noszą moją lektykę, Egipcjan, 
„którzy palą w moich kąpielach? Na 
„białe kolana Charytek, przysięgam ci, 
„że choćbym chciał, nie potrafię. W 
„Rzymie jest najmniej sto tysięcy ludzi, 
„mających albo krzywe łopatki, albo 
„grube kolana, albo wyschłe łydki, al- 
„bo okrągłe oczy, albo za wielkie gło- 
„wy. Czy każesz mi ich kochać 'także? 
„Kto kocha piękność, dlatego samego 
„nie może kochać brzydoty”. 

Rzecz inna, że tam, gdzie chrzešci- | 
lanie mówili miłość, tam bolszewizm 
wsadza nienawiść, gdzie chrześcijanin 
mówił litość, tam bolszewizm mówi _ 
nienawiść. Gdzie chrześcijaństwo da- 
wało słodycz, miłość, zapomnienie, 

szczęście, tam bolszewizm daje ma- 

terjaiizm, teror, gnój. 

Bolszewicy są ludźmi, którzy nie- 
nawidzą Chrystusa. 

Jest to ich nienawiść największa. 
Wierzą, że kłamią, lecz kłamią z naj- 
większą zaciekłością: 

„Chrześcijaństwo to religia eksplo- 
atatorow““. 

„Rozmawiałem długo z inteligent- 
nym wodzem bolszewików. Pytałem 
się jak można potwarzyć naukę, która 
uczyła kochać bliźniego. Powiedział 

mi: : 
„My wybaczymy 

umarłym. Chrystus jest 
giem“. 

Tak! Chrystus jest žywym Bogiem. 
Nie wolno w Bolszewji dzwonić 

w dzwony cerkiewne. Pop nie ma 

to śmieszne. 

tylko bogom 

żywym  bo- 

prawa do życia, nic mu niewolno, nie 
ma kartek chlebowych, jest liszencem. 
Dziecko, które się modli, jest wyrzu- 
cane won ze szkoły. Człowiek, któ- | 
ry się modli, tracj posadę. Na każdym ° 
kroku uczucie religijne, jest najpotwor- 
niej obrażane. Cerkwie są walone. Każ 

dy obraz religijny zamazywany. Mni- - 

si siedzą w więzieniach, lub są setka- 
mi rozstrzeliwani. A na zakończenie 
dowiaduje się cudzoziemiec, z dekla- 

racji ofićjalnej, że „u nas, religja nie 
jest prześladowana”. 

Ten, kto się u nas modlić oduczył, 
kto pacierza zapomniał — niech poje- 

dzie do Rosji. Tam mu się wargi sa-- 

me poruszą w modlitwie żarliwej. Cat.
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„Dni Mickiewiczowskie" w Nowogródku 
Jesienią ubiegłego roku upłyneło75 lat cd 

chwili zgonu Adama Mickiewicza — żaś w 

"roku bieżącym przypada setna rocznica róż 

poczęcia przez Niego pracy nad pierwszemi 

rozdziałami „Pana Tadeusza” pracy tak šci- 

"śle związanej z myślą i wspomnieniem 0 

rodzinnej ziemi poety, że właściwie nazwać- 

by ją można epopeją Nowogródzką, 

„ Pragnąc w, najszerszych kołaci społe- 

" czeństwa obudzić wspomnienie tych pamięt- 

nych rocznic — a zarazem przyczynić się 

  

do. rozpowszechnienia znajomości Ziemi No ° 

wogródzkiej — tej Ojczyzny poety co Mu 

zawsze była natchnieniem, a' której tajemni 

. Czy urok odczuje każdy kto ją bliżej pozna, 

— Komitet Mickiewiczowski w Nowsegródku 

organizuje w ciągu całego miesiąca czerw 

ca: bieżącego roku, obchód pod nazwą „Dni 

Mickiewiczowskie“, — poświęcony przede 

wszystkiem zbiorowemu usypaniu Kopca — 

pomnika, zwiedzaniu wystawy Mickiewiczow 

skiej i pielgrzymek do miejscowości: upa- 
'miętnionych w Jego życiu lub twórczości. 

. Komitet dokłada wszelkich starań. aby 

wiadomość о powyższem zamierzeniu dotar 

ła do wszystkich zakątków kraju — a w 

przewidywaniu zapowiadających się już od 

1 czerwca licznych wycieczek Szkół: związ- 
(ków i stowarzyszeń wszelkiego rodzaju — 

czynione Sa przygotowania do zapewnienia 

‚ przybyłym. odpowiednich lokali, aprowizacji 
raz środków komunikacyjnych.  Projekto- 

' wane są również w tym czasie odczyty, 

: przedstawienia teatralne, inscenizacje — a 

"Nowogródzki Oddział Towarzystwa  Krajo- 
znawczego ułatwi zwiedzanie oprócz same- 

    

go Nowogródka, okolic Switezi,  Tuhano- 
wicz, Worończy i innych 

Wystawa Mickiewiczowska obejmować 

będzie, oprócz działu  bibljografji — por- 
frety, reprodukcje,  dokumenta i wszelkie 

przedmioty związane z twórczością poety 

ub obrazujące jego najbliższe otoczenie i 
. epokę. Na apel Komitetu, odpowiedziały już 

zgłoszenia instytucyj i osób prywatnych, po- 

siadających odpowiednie zbiory  —zaś po 

ważniejsze firmy wydawnicze zorganizują 

dział księgarski. 
Sprawa komunikacji przedstawia się na- 

ы stępująco: szlaki dróg kołowych przecinające 

Nowogródek nadają się całkowicie do ruchu 

samochodowego i prowadzą albo przez Bia 

- tystok — Słonim, albo przez Brześć nad Bu- 
" giem — Słonim, lub też przez Białystok — 

„ Grodno — Lida. Przejazd (23 km,) od sta 

  

  
cii kolei szerokotorowej Nowojeini 

do Nowogródka obsługuje kołej wą- ° 
* skotorowa, autobusy i samochody. W 
celu zapewnienia liczniejszym wycieczkom 

tak przyjazdów jak i odpowiedniego pomie 

szczenia — pożądanem jest zawiadomienia 

zawczasu Komitetu. 

Czynione są starania o zniżki kolejowe, 
zaś tak w Nowogródku jak i w Schronisku 
mad Świtezią, funkcjonować będą kuchnie, 

dostarczające obiady po cenach niższych od 

* sestauracyjnych. 
г Oczekiwać należy iż miesiąc czerwiec 

‚ zgromadzi w rodzinnem mieście Mickiewi- 

cza, tych wszystkich którzy zechcą oddać 

«cześć Jego Pamięci, przyczynić 'się do wznie 

* sienia Mu. Pomnika-kopca i — poznać lub 

przypomnieć te „pagórki lešne““ i „pola ma 
lowane zbożem rozmaitem** do których On 

° — przed stu laty — na obczyźnie, tak go- 

rąco tęsknił, 

Ba -.QDEZWA 
.' KOMITETU UWIECZNIENIA PA 
'MIĘCI ADAMA MICKEWICZA W 

| NOWOGRODKU. 
(|. Z powodu 75-lecia śmierci Adama Mic- 
kiewicza, Komitet  Mickiewiczowski w No 

_ wogródku na uroczystem posiedzeniu odby- 
tem - dnia 26 października r. ub. pod prze- 
wodnictwem Pana Zygmunta Beczkowicza, 

* Wojewody Nowogródzkiego uchwalił zorga 
 nizować w czerwcu r. b. DNI MICKIEWI- 
CZOWSKIE, poświęcone pamięci Tego, ktdq 
ту tę Ziemię Nowogródzką tak ukochał, że 

„Ww calej Jego twórczości niema jednego 
dzieła, w któremby nie dźwięczały wspom- 
nienia o Niej i tęsknota za Nią. 

„Tu więc — na tej ziemi—obecnie wol- 
‚ mej i nieskrępowianej żadnym obcym uci- 
_ skiem, najmilszym Mu będzie hołd, w któ- 
_ fym powinien wziąć udział cały Naród Pol- 
, ski — i tu, gdzie myśl Jego najczęściej prze 
bywała — zjednoczyć się we wspólnym ce 
:u — okazania, iż Duch Jego wsród nas ży- 

„je i utrwalenia Jego pamięci dla następ- 
nych pokoleń. ZA 

. ' Hołd ten — musi być zbiorowy i czyn- 
ny. — Niech z całego kraju Ge) oywaią 
pielgrzymki tych, którzy od dzieciństwa 
czerpali z Jego słów i myśli, mądrość, pięk 
no i otuchę — do tych miejsc, gdzie ‘ оп. 
swe „sielskie, anielskie" lata przeżywał, i 
tu. — opodal: jego rodzinnego dworku, w 
tym „grodzie zamkawym”*, wśród „„Dagėr- 
ków leśnych i łąk zielonych”, nad polami 
Litówki, gdzie cień Grażyny błądzi, gdzie 
ażda droga, każda nazwa jest pamiątką — 
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* 

  

               

    

ski 18 klm. od stacji kolejowej. 
| Położone nad Niemnem w otocz 

- | malowniczych jezior. t 

  

'WARTOŚCI) kwasowęglowe, 

_Pierwszorzędny Zakład st 
ruchu. + ; 

Plaża na wyspie niemeńskie. 

  

  

Bruskieni 
Zdrojowisko w administracji Dep-tu Służby Zdrowia, pow. Grodzień- 

'_ ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE I 
M ‹ Sezon trwa od 15 września 

usypać Mu wspólnemi siłami KOPIEC, 
któryby, gdy nas już nie będzie, świadczył 
wobec naszych następców, żeśmy zdolni 
byli ocenić i zrozumieć, iż Duchy wielkie ży 
ją zawsze w swych Narodach i że ich to za 
sługą jest, jeżeli iskry przez Nich rozetlone 
nie zagasają w ciągu nawet długich dziejo- 
wych nocy. й 

Niech przybywają tu iwszyscy — poznać 
tę Ziemię, co jest „jak zdrowie" — gdzi 
wśród ciemnych, sosnowych 
zaklete jeziora — a łud — o k 

0 5 — wierzy w cuda, „ma serce 1 

       

  

   

  

   

Z serce". 
Niech na czas tych DNI MICKIEWI- 

LZOWSKICH zgromadzą się tutaj wszy= 
stkie rozproszone Jego pamiątki. — | h 
każdy posiadajacy jakikolwiek przedmiot, 
związany z Ziemią Nowogródzką — poczu- 
ala się do obowiązku użyczyć go na te 
dnie do WYSTAWY  REGJONALNEJ W 
NOWOGRÓPKU—ze szczególnem uwzględ- 
nieniem działu pamiątek Mickiewiczowskich 
— lub też — do projektowanego w następ- 
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stwie Stałego Muzeum — aby wszy 

odbywający pie'grzymkę „w nowogródzkiej 

stronie” -— mogli jednocześnie oglądać pis 

ma, druki, portrety, rysunki, sprzęty, tkani- 

ny miejscowe i odtworzyć sobie w ten spo 

sób —możliwie najdokładniej — charakter 

epoki i- otoczenie,w  jakiem wzrósł i żył 
Mickiewicz i to, czem obecnie kraj Jego 
rodzinny się odznacza. 

Komitet Mickiewiczowski wierzy mocno, 

iż jego gorący apel do całego polskiego 

społeczeństwa nie pozostanie bez odpowiedzi 
i że dnie czerwcowe staną się. uroczystem 

Świetem Ducha — a Nowogródek punktem 

zbornym, gdzie wszystkie dzielnice Polski 

zjednoczą się pod hasłem kultu Genjusza, 
Dobra i Piękna. 

  

Komitet. 

KOMUNIKAT TOWARZYSTWA _ KRAJO- 
ZNAWCZEGO W NOWOGRÓDKU. 

Nowogródzki Oddział T-wa Krajoznaw 
czego organizujący na miejscu wycieczki, po 
daje do powszechnej wiadomości że na zwie 
dzenie Nowogródka i miejscowości pamiątko 
wych potrzebne są 2 — 3 dni przy korzy- 
staniu z komunikacji samochodowej 5 — 6 
dni przy zwiedzaniu tych samych miejsco- 
wości pieszo 

Cena przejazdów autobusami do Switezi 
wynosi dla wycieczek około 3 zł. od osoby 
przy komplecie 15 — 16 osób. 

Koszta przejazdu na międzymiastowych 
szlakach autobusowych z Nowogródka np. 
do Lidy, Mira, Stołpców Baranowicz, Słoni- 
ma wynosi od 15 — 18 gr. od 1 kilometra. 

Lokale w Nowogródku i w schronisku 
nad Świtezią dla zbiorowych przyjazdów na 
leży zamawiać na 2 tygodnie przed przyby 
ciem, 

Nocleg w Schronisku kosztuje: 
1) dla zbiorowych wycieczek po 50 gr. 

od osoby + 
2) od pojedyńczych osób w sali ogólnej, 

  

pierwsza noc i zł. 20 gr. następne po 80 
gre 
я 3) pokój osobny 2 zł. 

Na czas teczek urządzone będą lokale     

  

współne tańsze, ewentualnie namioty. 
Na miejscu będą zorganizowane kuchnie, 

wydające obiady po zniżonych cenach. 
Odległość Nowogródka od stacji kolei 

szerokotorowiej, Nowojelnia, wynosi 23 klm. 
Dojazd autobusami (bilet 2 zł.) lub kolejką 
wąskotorową, cena biletu 3 kl, — 1 zł. 30 
gr. 2 kl. 2 złote. 

W stronę Nowogródka prowadzą do sta 
cji kolejowej Nowojelnia następujące szlaki 
kolejowe: 

Z Warszawy: 1) przez Siedlce —- Cze 
remcha -— Lida; 2) przez Białystok — Ba- 
ranowicze, 3) przez Brześć — Baranowicze 

Z Wilna: przez Lidę ; Ze Lwowa przez 
Zdołbunów — Równe — Łuniniec —-Barano 
wicze 

Szlaki dróg kołowych: Przecinające: No- 
wogródek szlaki dróg kołowych nadają się 
całkowicie do ruchu samochodowego i 

1) od Warszawy prowadzą one przez 
Białystok — Słonim — Baranowicze oraz 
przez Brześć — Słonim — Baranowicze, 
jak również wygedme przyjechać można 
przez Białystok — Grodno — Lida. 

2) z Wilna prowadzi droga do Nowo- 
gródka przez Lidę, 

Zarząd 
Nowogródzkiego Oddziału 
Polskiego T-wa Krajoznaw. 

4 
Letnisko - majątek 

tanio odnajmuje się od 1 do 3 pokoi 
z kuchnią, Można osobno. W pobliżu 
Wilna, Las, jezioro, ogród. Komunikacja 

autobusowa. Adres w. Administracji. 

(GA AA 
ZNIŻKI KOLEJOWE 

Staraniem Komitetu  Mickiewiczowskie 
go zapewnione zostąły na czas trwania 
„Dni Mickiewiczowskich” w ciągu miesią- 
ca czerwca następujące zniżki kolejowe przy 
sługujące w drodze powrotnej z Nowogród- 
ka do miejsca zamieszkania: dla. członków 
wycieczek zbiorowych ponad 10 osób 
$0 proc. zniżki czyli że opłata biletu powrot 
negc wynosić będzie 20 proc. ceny normal 
nej biletu; dla osób pojedyńczych 50 proc.. 
również w drodze powrotnej. 

Zniżki powyższe otrzymywane będą za 
okazaniem zaświadczenia Komitetu. 

Pozatem zniżki, przysługujące ulgowym 
biletem: szkolnym i a bis e 
zmiany, , ! 

  

Szosa — autobusy — taksówki, 

eniu rożległych lasów sosnowych 

Kąpiele solankowe (NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 
borowinowe, Hydropatja, Ele- 

ktroterapja, Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny. 
osowaruia słońca, powietrza i 

„Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 

i. ł 

TANIO! || 

УОМ 

maju 1929 r. żołnierze 20P. A. P. 
stancjonowanego wówczasw Prużanach u- 
legli zatruciu się mięsem. Z 297 chorych żoł- 
nierzy trzech zmarło. 

Dochodzeniem ustalono, że chorobę spo- 
wodowało nieświeże mięso (kiełbasa) dostar- 
czone !przez  niejakiegoś Goldberga — do- 
stawcę. 

Badanie bakterjologiczne wykazało za- 
równo w zepsutem mięsie jak i we krwi za- 
trutych żołnierzy te same zarazki; chorobo- 
twórcze wobec czego nie ulegało waątpliwoś- 
ci, że mięso było przyczyną nieszczęścia. 

Goldberga oddano pod sąd. 

Echa zatrucia żołnierzy w Prużanach 
W październiku ub. r. Sąd Okr. w Grod- 

nie rozpoznawał tę sprawę na sesji wyjazdo- 
wej w Prużanie ipo wysłuchaniu biegłych 
wyniósł wyrok umiewinniający. 

Wyrok ten został zaskarżony 
Urząd Prokuratorski. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny pod przewod- 
nictwem wiceprezesa Dmochowskiego rozpoz- 
nał ją ponownie i wyrok zatwierdził. 

Sąd stanął na stanowisku, że w maiu 
1929 panowały upały wobec czego mięso 
dostarczone przez Goldberga mogło uledz 
zepsuciu już” po przyjęciu go przez komisję. 

Obronę wnosili mec.  Petrusewicz i 
Fiirstenberg. 

przez 

S. P. M. im. ks. P. Skargi 
przy kościele Bernardyńskim w Wilnie 

Nie napróżno się mówi, że przyzwyczaje 
nie jest drugą naturą, Po owym wypadku, 
Kiedy udało mi się spędzić kilka niezatar- 
1ych w pamięci chwil w gronie młodzieży 
stowarzyszonej przy parafji bernardyńskiej 
w Wilmie podczas uroczystego obchodu 
trzechlecia. pracy tego SMP., o czem w swo 
im czasie mówiłem: od tego czasu, ilekroć 
przechodzę mimo tego kościoła, wzrok mi 
-mowoli zwraca się w tę stronę, gdzie wów 
czas zauważyłem młodzież i jej wysokiego 
protektora — co spowodowało znalezienie 

  

16 kilometrów nad ziemią 
Prof. Piccard i jego asystent dr. 

Kipier, o których losy niepokoił się 
przez dwa dni cały świat cywilizowa- 
ny, wrócili z wyprawy z stratosterę 
zdrowi j cali! . 

Człowiek osiągnął wysokość 16 ki 
; lometrów ponad ziemią! 

Dotychczasowa największa wyso- 
kość zdobyta przez człowieka, wynosi 
ła 12.955 m. Osiągnął ją Amerykanin 
C. Gray w roku 1922, lecąc w stra- 
tosierę balonem z otwartą gondolą, wy 
posażony w aparat z tlenem i ciepłą 
odzież dla zniesienia mroźnej tempera- 
tury, panującej w górnych przestrze- 
niach, a wynoszącej na wysokości 13 
tys. m. — 60 stopni poniżej żera. 

Kapitan C. Gray pobił rekord Fran 
cuza Jana Calliza, który w r. 1926 о- 
siągnął na samolocie wysokość 12.44. 
Gdy jednak kpt. Gray spróbował po- 
wtórzyć wzlecieć w stratosterę i pobić 
własny rekord —— poniósł tragiczną 
śmierć. : 

Od tego czasu nikt się nie pokusił 
o nową wyprawę. Myśl tę podjął dopie 
ro prof. Piccard. 

Prot. Andrzej Piccard urodził się w 
Bazylei w r. 1884, liczy więc obecnie 
47 lat Po ukończeniu studjów w zakre, 
sie fizyki i meteorologji, mianowany 
został Piccard profesorem nadzwyczaj 
nej fizyki doświadczalnej w Zurychu. 

Powziąwszy myśl wyprawy w stra- 
tosterę prof. Piccard zajął się przede- 
wszystkiem sprawami technicznemi. 
Ponieważ wszystkim poprzednim wy- 
prawom najbardziej dało się we znaki 
zimno, prot. Piccard postanowił skon 
struować gondolę balonu hermetycz. 
nie zamkniętą. Zbudowano ją w Bru 
kseli. Ma ona kształt kuli o średnicy 
2 m. 10 cm. i zrobiona jest z alumin- 
jum grubego na 3,6 mm. 

Z Brukseli przewieziono gondolę do 
Augsburga, gdzie przymocowana z0- 
stała do balonu, wykonanego w iabry 
ce Riedinger. Augsburg wybrał prot. 
Piccard jako miejsce startu, gdyż jest 
to miasto mniej więcej « równomier- 
nie oddałone od wszystkich mórz eft-/.. - 
ropejskicn. 

Powłoka gondoli, spojona z cien- į 
kich blach aluminjowych, sporządzona 
została tak, że wewnątrz powinna się; 
była utrzymywać stale temperatura 20 
— 25 st. C. Jedna jej połowa jest biała 
druga czatna j może się obracać zale 
żnie od oświetlenia słonecznego. Gon 
dola wytrzymuje ciśnienie siedmiu at- 
moster. ; 

Wbrew poprzednim, niepokojącym 
informacjom, że prof. Piccard zabrał 
ze sobą zapas tlenu, wystarczający 
tylko na.20 godzin, okazało się, że za- 
równo zapas tlenu jek i żywności ob- 
liczony był na dwie doby. 

Wśród prow jantów zabrał 
Piccard tlaszkę koniaku, kanapki 
szynką, mleko i czekoladę. 

Start balonu odbył się zupełnie po- 
myśinie. O godz. 11 w nocy, pod oso- 
bistym dozorem profesora, zaczęto ba 
Jon napełniać wodorem. O godz. 3 min. 
30 prof. Piccard wraz z swym asysten 
tem wślizgnęli się do gondoli, 
została hermetycznie zamknięta. O g. 
3 min. 55 —- balon wzbił się w prze- 
stworza. 

Do wysokości 5.000 metrów odbser 
wowano balon gołem okiem. Potem śle 
dzono go przez teleskop. Wzbił się on 
do olbrzymiej wysokości. Wiatry po 
niosły go ku Alpom. W godzinach po- 
południowych stracono go z oczu.. 
W czwartek zrana z różnych miast 

wysłano samoloty na poszukiwanie. Aż 
z Tyrolu nadeszła wiadomość, że ba- 
lon prof. Piccarda wylądował jeszcze 
w środę o godzinie 10 w nocy na lo- 
dowcu Gurgler, gdzie go odnaleziono 
w czwartek rano. 

Balon: dostrzegł pierwszy właści- 
ciel oberży w miejscowości Gurgl. Ba 

prof. 
że 

- lon leżał na stokach Alp Oetztalskich 
- w Tyrolu na wysokoś'ci 2500 m. Na- 
tychmiast wysłano wyprawę ratunko- 
wą, złożoną z trzech osb, pod przewoa 
mictwem właściciela oberży. Wyprawa 
spotkała się z prof. Piccardem i Drem 
Kipferem w drodze. Okazało, się, że 0- 
Daj 
a zrana w czwartek ruszyli ku osied- 
lom ludzkim. 

Jak.się okazało prot. Piccard nie 
mógł wieczorem wylądować i musia 
przebywać na wysokości 5 —-6 tysię 

  

  

W numerze „Słowa* dnia 29 kwietnia 
ukazał się feljetonik pod tytułem „Prasa” w 
którym w sposób niekoleżeński i niesłuszny 
scharakteryzowane były niektóre organy pra 
sy tego obozu politycznego do którego „Sło 
wo“ należy. Czujemy się w obowiązku za- 
znaczyć, że feljetonik ten znalazł się na 
szpałtach przez niedopatrzenie, które zresz- 
tą z radością wykorzystane zostało przez , 
prasę opozycyjną. Z faktu pojawienia sie te- 
go. artykuliku: na naszych szpaltach wycią- 
gnęliśmy odpowiednie wewnętrzno - redak 
cyjne konsekwencje. 

  

  

która 

uczeni. noc. spędzili na lodowcu, 

cy metrów, ponieważ powietrze było 
zbyt gorące. Dlatego musiał wstrzy- 
mać lądowanie do obniżenia się tempe 
ratury. 

Po wylądowaniu pozostał z Kipfe- 
rem w gondoli, bo się nie mógł po za- 
padnięciu nocy zorjentować. Rankiem 
zobaczył, że się znajduje nad Gurgl. 
Wybrali się więc w drogę, a po dro 
dze spotkali wyprawę ratunkową. 

Prot. Piccard i jego asystent byli 
tak zmęczeni (obaj nie spali przez 43. 
godzin), że tylko opowiedzieli. najogól 
niejsze swoje wrażenia. 

W czasie podróży nic nam nie gro- 
ziło i ani na chwilę nie byliśmy w 
niebezpieczeństwie życia — mówił 
prot. Piccard. — Zebraliśmy wiele cen 
nego materjału naukowego. 

Prof. Piccard opowiadał, iż w stra 
tosterze, do której dotarł, temperatura 
zewnątz hermetycznej bani, w której 
siedzieli, wyttosiła 55 do 60 stopni Cel 
sjusza poniżej zera. Natomiast w meta 
lowej bani skutkiem izolacji słońca, 
panowało niemożliwe gorąco, chwila- 
ini ponad 40 stopni. Silne oddechanie 
zabranym zapasem tlenu podtrzymy- 
wało siły uczonych. ; 

Opowiadając o swych wrażeniach 
na wysokości 16000 metrów, prof. Pic 
card oświadczył, iż gdy balon znalazł 
się na tej wysokości, przed oczyma u- 
czonych roztoczył się ponury widok. 
Zupełna pustka w atmosferze działa 

przygnębiająco na profesora i jego asy 
stenta. Niebo nad głowami miało oło 
wianą barwę, ziemia zaś przedstawia- 
ła się jak zamazana powierzchnia, na 
której niepodobna było odróżnić kon- 
turów. W atmosferze brak jest jakie- 
gokolwiek znaku życia. Żalen ptak nie 

zbija się na tak wielką wysokość. 
Jedynem urozmaiceniem były strzępy 
chmur, które przesuwały się przed ok 
nami gondoli. Operacja słońca była 
szczególnie intensywna, jednak: mimo 
rozgrzanych ścian aluminjowej gondo- 
li uczeni odczuwali dotkliwy chłód. 
Dopiero gdy balon opuścił się niżej 
i gdy widoczne stały się zarysy sko 
rupy ziemskiej, uczucie pustki: ustąpi- 
ło miejsca radości z powodu dokona- 
nego przedsięwzięcia naukowego. 

W chwili, gdy prof. Piccard odby 
wał swą wyprawę -— w Brukseli żona 
jego powiła mu piąte z kolei dziecko. 
Zawiadomiono o tem prof. Piccarda, 
gdy przybył on do Obergurgl. 

Krół Albert belgijski nadał proteso 
rowi Piccardowi komandorję orderu 
Leopolda, a asysteritowi jego d. Kip 
ferowi odznakę rycerską orderu Leopol 
da. To była druga depesza, jaką otrzy 
mał bohaterski uczony. 

Również prezydent SCzwajcarji Ha 
berlin wystosowai do prof. Piccarda 
i inż. Kipfera telegram gratulacyjny. 
Szwajcarja dumna jest z wyczynu 
swych dzielnych rodaków. 

Drugi lot do stratosfery 
PROJEKTUJE PROF. PICCARD ODBYĆ NA JESIENI 

WIEDEŃ. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Gurgl: Prof. Piccard i 
jego towarzysz, wyjeżdżają jutro z Gu 
strumenty. Gondolę balonu prof. Piccard ofiarował gminie wsi 
Piccard w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, 

rSlgl i zabierają ze sobą wszystkie in- 
Gugrl. Prof. 

że po przestudjowaniu 
przyrządów naukowych, rozpocznie rokowania z fabryką maszyn w Augsbur- 
gu w sprawie budowy nowego balonu, ponieważ ma zamiar jeszcze w ciąg:: 
najbliższej jesieni Odbyć drugi lot do stratosiery. 
  

HEMOGEN KLAWE naśladują, 

jednak tylko oryginalny z firmą KLAWE 
"Teczy' OSŁABIENIE, 

  

Wiec studentów U.S. 
szenia opłat 

WYCIEŃCZENIE, NERWY 

B. w sprawie podwyż- 
akademickich 

Sprawa podwyższenia opłat za Studja uniwersyteckie wywo- 
łała silne | zupełnie zrozumiałe oburzenie wśród wszystkich 
bez różnicy przekonań, studentów. 

Lecz dla wyrażenia tego ogólnego oburzenia nie potrafiła 
młodzież akademicka zorganizować jednego, a przez to poparte- 
go silniejszym autorytetem, wi ecu. 

Oto obok zwoływanego na 6.VI 1931 wiecu „Bratniej Pomo- 
cy", instytucji najbardziej powołanej i kompetentnej dla obro- 
ny interesów gospodarczych akademika, endecki „Komitet orga- 
nizacyjny urządził wczoraj o gódz. 19 swój wiec. 

Ponieważ ten wiec został 
ków wiecu „Br. Pom.* 
lacy“. 

zbojkotowany przez zwolenni- 
dlatego większość stanowili „obwiepo- 

Rezolucję protestującą przeciwko projektowanym podwyż- 
kom uchwalono prawie jednogłośnie. ‚ 

Punktem kulminacyjnym wiecu, z każdą chwilą stającego 
się gorętszym było ujawnienie na sali ajenta tajnej policji. 

Fakt ten wywołał ogromne zaimieszananie. Jedynie dzięki 
Interwencji p. protesora Glixeliego i kilku studentów, ajent wy- 
szedł z opresji cało. 

Tymczasem na sali obradowano dalej. Kol. Jędrychowski, 
postawił wniosek 6 przekazanie uchwał wiecu Zarządowi Brat- 
„niej Pomocy. Wniosek ten motywował kol. Jędrychowski auto- 

rytetem „Br. Pom“, možnošcią tej instytucji interwenjowania w 
związku z uchwałami u odpowiednich czynników, czego nie mo- 
že robić Komitet Organizacyjny, skutkiem swej krótkotrwałości 
lopracowwyaniem przez Zarząd „Br. Pom." dokładn. danych sta- 
tystycznych E AlacyER poprzeć dezyderaty uchwalone przez pro- 
testującą młodzie 

Wniosku tego prof. Glixelli 
względu na jego sprzeczność z 

nie poddał pod głosowanie ze 
poprzednio uchwalonym protes- 

tem, chociaż wniosek został złożony przed uchwaleniem tego 
protestu i zamknął wiec. 

Wobec niezgodności takiego postępowania z regulaminem 
obrad kol. Jędrychowski, już po zamknięciu wiecu, zawiadomił, 
że złoży odpowiednie zażalenie do Senatu akademickiego. ; 

Te słowa kol. Jędrychowskiego wywołały takie oburzenie 
„wszechpolaków, że jedynie studenci solidaryzujący się z mówcą 
uchronili go przed rękoczynami. K 

W związku z incydentem zatrzymania 

* . 

tunkc. policji na wiecu akademickim, ze źródeł 
urzędowych komunikują, że całe zajście wywołane zostało zbytnią gorliwością wymienio- 
nego policjanta, który zauważywszy na mieście kilku znanych mu wywrotowców, obser- 
wując ich, wszedł na teren uniwersytetu, gdzie też i został zatrzymany $ 
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Przedwojenny, jubileuszowy komitet bu 
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dowy pomnika wies; 

500-lecia Wielkiego Księcia Witolda.   

się w tak drogim przybytku kultury. 
Przechodząc właśnie 28 maja r. b. mimo 

oramy domu, w podwórku którego mieści 
się Ognisko SMP., wyczułem niesamowity 
zapach, wyraźnie płynący |, owego dziedziń 
ca. Ten zapach przypomniał mi czasy Wiel 
kiej , Wojny, gdy były stosowane wyścigi 
trucia ludzi gazami. Ogromnie tem by 
łem zdziw iony. Nie wiedziałem, co 0 tem 
inyśleć. Coprawda wśród iudzi — wogóle 
l w dzisiejszych czasach nie trudno o woj 
ne lecz 0 ile chodzi o tak zgodną rodzinę, 
— jak SMP. — wszędzie i zawsze, a przy 
kościele Bernardyńskim w szczególności — 
to cóż dziwnego, że wiedziony. ciekawością 
poszedłem, aby się przekonać. Podchodząc 
do Ogniska SMP. zauważyłem ruch; był tam 
ks, kanonik Kretowicz, ks. Lachowicz, ks. 
Zmitrowicz z Czerniewicz, p. Nowina - Przy 

bylski 1 grupa młodzieży  stowarzyszonej 
męskiej — wszyscy z bardzo  uroczystemi 
minami, ale jakóś na wojnę między nimi nie 
wyglądało а- 

Lecz ten gaz trujący tembardziej czuć 
było w powietrzu, Na grzeczna prośbę o in 
formację, ks. kanonik Kretowicz łaskawie 
Me objaśnił, że jest to zakończenie kursu 
obrony przeciwgazowej, przeprowadzonego 
w SMP. Dalej okazało sie. 8 Mekas 
patronat z ks. kanonikiem Kretowiczem Ja 
nem na czele zorganizował wspomniany 
kurs, na który  młodzeż  stowarzyszona 
gremjalne się zgłosiła. Pracę w charakte- 
rze wykładowców na tym kursie zaofiaro- 
wali: p, Korowajczyk Leonard — inspektor 
LOP i p. Nowina - Przybylski — por. rez. 
Był to kurs bardzo gruntowny co miałem spo 
sobność stwierdzić na egzaminie, na którym 
nawet mnie po 'zwożono posiedzieć w kątku. 
‚ W samej rzeczy był ona co patrzeć. Przy 
stole egzaminacyjnym zasiedli _wykładow- 
cy — p. Korawajczyk w asyście księży o któ 
rych wyżej wspominałem, oraz później przy 
byłego ks. Michniewicza, instruktor WF 
Związku Młodzieży Połskiej w Wilnie P. Ku 
dukis Piotr i jakiś pan bliżej mi nieznany — 
z wąsami, podobno też reprezentował Żwią 
zek Młodzieży Polskiej, ale że miał wściek- 
łą minę, więc nie miałem odwagi pytać się o 
jego nazwisko, A obok usadowiła się Mło- 
dzież, Sądziłem że będzie to wszystko prze 
straszone, lecz -— gdzie tam, widać odrazu, 
że panuje między nimi atmosfera wzajemne 
go zaufania. Zaczął się egzamin, Wiełe tam 
było zapytań i odpowiedzi lecz najbardziej 
żajmowało mię to, jak p. Korowajczyk jakby 
rozmyślnie proponował każdemu nakładać 
maskę gazowa na głowę, cłrcąc mu rozwich- 
rzyć pięknie uczesaną głowę, a p. Nowina - 
Przybylski zachęcał do wąchania zawartoś 
ci szeregu flakonów znajdujących się u nie 
go pod ręką — mówiąc, że to ładnie pachnie. 
Jednak zauważyłem, że gdy sam powachał 
dla przykładu to wyraz jego twarzy nie wy 
rażał zadwowolenia. OkazaŁo się, że była to 
kolekcja gazów. trujących łzawiących, kasz 
lających 1 wiele innych. 

W ten sposób ukończyło kurs _ obrony 
przeciwgazowej 17'*. druhów SMP im, ks, * 
P. Skargi w Wilnie z wynikiem dobrym. 

Nazwiska ich są: Bojarowicz Andrzej, 
Czereszko Piotr, Chruścicki Stefan, Wisznie 
wski Leon, Jezielski Czesław Kondratowicz 
Czesław, Kaszewski Wacław, Korzeniowski 
Konstanty, Orlonek Wiaczesław Pietrukaniec 
Paweł, Siemaszko Stanisław: Sawicki Wiktor 
Wirpsza Jozef, Głuchowski Franciszek Ko 
rościl Adolf, Gołowacz Michał i Skajster Ka- 
zimierz. 
‚ Ta grupa Młodzieży ma stanowić kadrę 
jednostek bojowych na wypadek obrony pań 
stwa. 

ja-—-orzygodny „przechodzień zadaję so 
bie pytanie, dlaczego praca SMP przy pa- 
rafji Bernardyńskiej świeci takim jasnym 
promieniem; dlaczego ona ma takie odrębne 
tepo, taki wynik dóbry? Odpowiedź na to 
znajduję w charakterze tego człowieka, któ- 
ry jest duszą pracy społecznej na tym te- 
renie; który nie żałuje sił swoich i czasu na 
kształtowanie dusz i serc Młodzieży. Gdzieś 
indziej słyszymy narzekania na brak ludzi 
do współpracy. Istotnie z tem jest bieda, 
lecz ks kanonik Kretowicz i z tem doskonale 
sobie radzi. A w tem — mojem zdaniem — 
jest wielki wzór dla. Młodzieży Stowarzy- 
szonej: miłość bliźniego, ukochanie Bo- 
ga i Ojczyzny, poświęcenie się i umiejętność 
we wszystkiem radzenia sobie w życiu, 

„ A młodzież? Gódna jest swoich. opieku- 
nów. „Przechodzeń”. 

  

Wszystkim, którzy wzięli udział w 
oddaniu ostatniej posługi przedwcześ- 

nie zgasłemu 

SRA P> 

Stanisławowi Trzeciakowi 
a w szczególności Pani Marji Borow- 
skiej, Państwu Wacławostwu Szaniaw- 

skim, Pani Lucji Wysockiej i Państwu. 
Danielostwu Wojtkiewiczom za pełuą 

poświęcenia i trudu pomoc w ciężkich 

chwilach wyrazy wdzięczności składa 

Rodzina 

  

Dr. D. ZELDOWICZ 
Choroby skórne, weneryczne i moczo- 

płciowe, Powrócił i wznowił przyjęcia, 
Mickiewicza 24, tel. 277. 

Ši) ki 
TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA-. 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz tua, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

DOO 

      

  zcza Adama Mickiewicza wyprzedza o wiele komitet obchodu 

t
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Ą W SPRAWIE ODNOWIENIA KOŚCIOŁA 
OSTROBRAMSKIEGO 

Zameszczając poniższy protokół Komi 
sji, przejmującej roboty odnowienia i 
konserwacji wnętrza Kościoła Ostro- 
bramskiego z uczuciem prawdziwej ul 
gi i radości witamy zlikwidowanie 
nieprzebierającej w środkach, niesma- 
cznej i nieszlachetnej akcji, którą od 
pewnego czasu prowadziła przeciw 
artystom grupa cechowych rzemieślni 
ków. Na podstawie protokułu można 
stwierdzić, iż. wszystkie zarzuty wy- 
suwane przez rzemieślników, były nie 
słuszne i bezpodstawne, co rzuca od- 
powiednie światło na hałaśliwych „wil 
nian i rzemieślników", pozujących na 
znawców sztuki i obrońców etyki ar- 

stycznej. Wyrażając ubolewanie iż 
intrvg, prowadzonych przez pewne 

jednostki, została wciągnięta tak po- 
ważna i zewszechniała godna szacunku 
organizacja iak Cech Murarzy, Mała- 
rzy. Sztukatorów, Kamieniarzy i Cie 
šii nie watpimy, że podobna nieszla- 
cheina akcja w przyszłości będzie nie 
możliwa. 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Komisji w dniu 18 maja 
1931 roku, w sprawie przyjęcia robót 
odnowienia i konserwacji wnętrza Świą 
tyni Ostrobramskiej w Wilnie, wykona 
nych przez Art. Mal. Marjana Słonec- 
kiego, pod kierunkiem prof. Jana Rut- 
kowskiego. 

Członkowie Komisji: 
J-E. Biskup Kazimierz  Michalkie- 

wicz, Ks. Prałat Leon Żebrowski, Dzie- 
kan USB Ferdynand  Ruszczyc, Prof. 
USB Juljusz Kłos, prof. USB dr. Marjan 
Morelowski, prof. USB Ludomir Śleń- 
dziński, inż. Arch. Stefan Narembski, 
inż. arch. Jan Borowski, Konserwator 

<dr. Stanisław Lorentz 

W. obecności: Ks. kanonika Stani- 
sława Zawadzkiego Prezesa Komitetu 
p Juliana Łukaszewicza -— Sekretarza 
Komitetu, art. mal. Marjana  Słonec- 
kiego. 

W związku z oględzinamj prac kon 
serwacyjnych. we wnętrzu Kościoła O- 
strobramskiego dokonanemi w dniu 
18 grudnia 1930 r., 12 marca i 18 ma- 
ja 1931 roku stwierdzono co następu- 
ie: > — = 

1) Malowidła w całym kościele zo- 
stały odczyszczone i zakonserwowane 
względnie zrekonstruowane starannie i 
sumiennie, zgodnie z wymaganiami 
konserwacji zabytków i ze stylowym 
charakterem wnętrza, przyczem prace 
konserwacyjne polegały na wypunkto 
waniu i utrwaleniu malowideł, a częś- 
ciowej rekonstrukcji dokonano tylko w 
ramach rzeczywistych uszkodzeń w 
najkonieczniejszych wypadkach. Prace 
konserwacyjne pod względem technicz 
nym wykonano należycie. 

2. Sztukaterje i rzeźby zostały od- 
czyszczone i zakonserwowane. Prace 
konserwacyjne zostały wykonanė w 
sposób należyty. 

3. Wszystkie złocenia wykonane 
zostały prawdziwem ' złotem w płat- 
kach. 

4. Ławki, koóniesjonały, nastawy oł 
tarzy bocznych i inne sprzęty kościel- 
ne odczyszczono z tarby olejnej, pokry 
wajacej drzewo jesionowe z inkrusta- 

'"ejami, zakonserwowano i odpolituro- 
Ywano. 

„5. Przeprowadzona | konserwacja 
wszystkich obrazów sztalugowych zo 
stałą wykonana należycie. 

, 6. Komisja stwierdza, że wyczerpa 
no wszystkie środki w celu zabezpie- 
czenia malowideł ściennych w drugiem 
i trzeciem przęśłe lewej nawy bocznej. 
Stan zawiłgocenia i wynikające z tego 
zmiany malowidła oraz środki zarad- 
cze przeciwko temu zostały omówione 
w specjałnym protókule dnia 21 lutego | 
1931 „roku. 

7. Komisja uważa, że należy prze- 
prowadzić subtelniejsze wykończenie 
figur w malowanych niszach kaplicy 
'Pociejowskiej oraz malowidła tigural- 
nego po prawej stronie od wejścia pod 
chórem. |. : 

  

WIROJT LICZBY KIIAŻECZEK 
| OJZGEDNOKIOWYCH PKO SV = 
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"dne lato, P; 

8. Komisja 
przeciw: 

a) doprowadzenia do większej rów 
ności koloru różowego, stanowiącego 
tło ornamentacji oraz obrazów na skle 
pieniu nawy głównej; 

b) przemalowanie lamperji w koś- 
ciele olejno z wierzchnią warstwą ma- 
tową i uwzględnieniem architektury. 

o ile życzyłbv sobie tego Komitet 
odnowienia świątyni. 

Komisja stwierdza, że wszystkie ro 
boty zostały wykonane bardzo sumien 
nie, zgodnie z dzisiejszemi zasadami 
nauki i wymaganiami  konserwator- 
skiemi, przy użyciu właściwych środ- 
ków technicznych i materjałów. 

Komisja wyraża uznanie art. mal. 
Marjanowi Słoneckiemu za tak sumien 
ne i umiejętne wywiązanie się z zada 
nia oraz zupełne oddanie się dla spra- 
Wy: 

nie widzi przeszkół 

Jednocześnie Komisja poczuwa się 
do obowiązku złożenia ks. Kanoniko- 
wi Zawadzkiemu Stanisławowi, pro- 
boszczowi Kościoła  Ostrobramskiego 
wyrazów najgłębszego uznania i wdzię 
czności za wyjątkowe zrozumienie do- 
niosłości całego zadania i wykazanie 
tak wielostronnej energji w doprowa- 
dzeniu do końca dzieła odnowienia, po 
mimo trudności materjalnych i wszel- 
kich innych. $ 
Wilno, dn. 18 maja 1931 r. 

Ks, Bisi Kazimierz Michalkiewicz 
Ks. Prałat Leon Żebrowski, 
Dziekan Ferdynand Ruszczyc. 
Prof. Juljusz Kłos. 
Dr. Marjan More owski 
Ludomir Slendziūski 
Inż. Stefan Naremhs<i 
Inż. Jan Borowski 
Konserwator Ir, Stanisław Łorentz, 

) Ks, St. Zawadzśi, proboszcz Ostrob. 
(—) Juljan Łukaszewicz sekretarz Komit. 
(—) Art. mal. Macian Słonecki, 

Komitet Odnowienia świątyni Ostrobramskiej 
w Wilnie: 

(—) Ks. St ZBawadzki Prezes Komitetu 
(-) K. Filemonowicz, wiceprezes Komit. 
(—) Zofja Sokalska, sekretarz. 

Ф TABLICE-GOTOWYCH ILOCZYNOW 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie lioczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
Do nabycia we wszystkich ksi: garniach 

SAMOCHÓD 
europejski, 7-10 osobowy odkryty w 
bardzo dobrym stanie sprzedaje się 

ь za 7000 zł, 

Skład Broni Wileńska 10. 

   

            

         

   

    

   
    

       

Lipcowe upały w maju 
W POŁUDNIE TERMOMETR  WSKAZY- 

WAŁ 36 STOPNI 

„ Qa kilku dni panują w Polsce upały, ja 
kich już dawno nie notowano nawet w mie 
siącach letnich. Według kalendarza mamy 
dopiero wiosnę, tymczasem jednak panują 
upały prawdziwie  lipcowe. Temperatura 
wzmaga się z dnia na dzień. Podczas gdy-w 
ubiegiym tygodniu termometr wskazywał 25 

7 stopni C obecnie rtęć przekracza już 
50 stopni, a nawet sięga wyżej, Szczególnie 
"w dniu wczorajszym panowały w Wilnie 
prawdziwie tropikalne upały. Ó godzinie 12 
— temperatura osiągnęła punkt kulminacyj- 
ny dochodząc do 36 stopni w słońcu. 

PIM, który przeważnie nastrojony jest pe 
symistycznie, twierdzi że obecne silne upały 
długo trwać nie będą. Zresztą przypominają 
sobie wszyscy przykłady lat ostatnich, gdy 
wczesne ciepła poprzedzały dżdżyste i chło 

rzed dwoma laty wielkie upały 
panowały w ciągu miesiąca czerwca nato- 
miast lipiec i sierpień były chłodne. Czy tak 
będzie rownież w roku bieżącym, trudno 
narazie przewidzieć. Już obecnie jednak na 
niebie rysują Się znaki, że ten nienormalny 
majowy raj cieplny skończy się niedługo. Fa- 
la chłodnego powietrza idzie od Anglji i mo 
žliwe, że w najbliższych dniach zaatakuje 
zachodnie ziemie Polski. Ponieważ jednocze 
Śnie spodziewać się należy starcia dwóch 
prądów, cieplejszego i chłodnego — istnieje 
hipoteza, że nastąpią burze połączone z gwał 
townemi choć krótszemi ulewami, 

Upały panują nietylko w całej Polsce. Ze 
wszystkich stron kraju nadchodzą wieści o 
wielkiej suszy. Na południu Polski, w Zale 
szczykach temperatura dochodzi do 40 st, a 
nawet na północy kraju, w Gdyni, gdzie po- 
winno być, ze względu na morze chłodniej, 
termometr wskazuje 22 stopnie. 3 

Z innych krajów Europy donoszą rów- 
nież o wielkich upałach. W Niemczech, 
Szwajcarji. Czechosłowacji i we Włoszech 
ciepłota sięga niezwykłych granic. Na Bał- 
kanach panują tropikalne upały, Obszerna 
depresja z nad Attantyku ogarnia tylko An- 
giję i Hiszpanię. 

Według informacyj z fabryk wody sodo- 
wej i wód mineralnych, dawno już w let 
nich miesiącach produkcja nie była tak wiel 
ka jak w ciągu ostatnich dni. Chłodnie 
wszelkiego rodzaju, sklepy, budki z wodą so 
dową robia „kokosowe“ interesy. Podczas 

  

„ więc, gdy jedni martwią się z powodu zbyt 
wielkich upałów, inni robią na tem dobry 

W. godzinach południowych powietrze 
było tak ciężkie, że trudno było formalnie 
oddychać. Kto nie miał pilnych spraw do 
załatwienia chronił się w cieniu swego mie- 

„szkania. 

©) 

STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM, 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU  HADLOWYM S A. 

Stan z dn, 29. 5 rb zł. 26224.78 

Wpłacono w dniu 30 5. rb: 

Ku uczczeniu dnia imienin kiero- 

wniczki szkoły nr. 2 p, Zofji 

Renigerowej —uczenice Szkoły 

składają na rzecz powodzian  50.—- 

P. Koziełłówna ze Lwowa 5— 

Ks. Walentynowicz z Korycina 13.33 

B. Stankow ski z Bóbrki 12.— 

Wydawnictwo „Republika* w Łodzi 10.— 

Ks. Antoni Udalski 
   

zł. 26356,61 Stan na 1. 6, 31 
    

Wilnu grozi strajk elektrowni 
i wodociągów 

Wbrew decyzji Rady Miejskiej, ko- 

legjium magistratu, na piątkowem nad- 

zwyczajnem posiedzeniu, zdecydowa- 

ło wypłacić w poniedziałek swym pra- 

cownikom tylko 85 proc. poborów w 

formie zaliczki, do czasu rozstrzyg- 

ihięcia sprawy obcięcia poborów przez 

władze ministerjalne. 

Gdy powyższa decyzja prezydjum 

magistratu doszła do wiadomości pra- 

cowników miejskich, c; zwrócili się 

do swych związków z żądaniem na- 

tychmiastowego zwołania walnych ze- 

brań, w celu zajęcia stanowiska wobec 

decyzji obcięcia poborów. 

Najbardziej ultymatywnie występu- 
ją pracownicy elektrowni i wodocią- 

gów, którzy zapowiadają, że w razie 

zmniejszenia wynagrodzenia, natych- 
miast ogłoszą strajk i w ten sposób 

pozbawią miasto światła j wody. 

Wczoraj po południu odbyły się 
obrady połączonych, na czas walki o 

zarobki, obu związków pracowników 

siiejskich i zastanawiano się nad wy- 

tworzoną sytuacją. 

    

  

Konkursy hippiczne na Pošpleszce 
Zaledwie skończyły się zawody 

konne na Pośpieszce, a już możemy 
.zaanonsować nową, jeszcze ciekaw- 
szą imprezę tego typu. Mamy na my- 
śli konkursy hippiczne o mistrzostwo 

  

Armji Polskiej, które odbędą się w koń 
cu lipca. Ogromna ta impreza zgroma- 
dzi, jak nas informują, kilkanaście ekip 
składających się z najlepszych jeźdź- 
ców. 

Emocyj będzie moc, zwłaszcza, że 
organizatorzy konkursów przewidują 
wprowadzenie do programu kilku kon- 
kursów dla pań (rzecz jasna, że będą 

ska, która w ciężkim konkursie 

one miały charakter konkursów - po-za 
konkursowych). 

Zobaczymy więc znów nasze świet 
ne amazonki walczące o palmę pier- 
wszeństwa. Kto ją zdobędzie? Trudno 

powiedzieć, chociaż pewnem jest, że 
wobec wyrównanej klasy czołowej 
grupy pań, walką będzie ostra. 

Sądząc z wyników ostatnich b. po- 
ważne szanse ma p. Helena Benisław- 

dla 
pań, zwyciężyła na „Królu*. Oto podo 
bizna tej dzielnej amazonki a pięk- 
nym wierzchowcu. 
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NIEDZIE 

Dziś 31 W. 2. g. 2 m. 51 

Pr” Z. s. g. 7 m. 40 
Jakóba | : 

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

1 dnia 29. V, 31 r 
Ciśnienie średnie w mm. 758 
Temperastars średni» -|- 25 
Temperstsra najwy?sz2 -|-29 

Temperztera nainiżxz» -|- 15 

Opad w mm. — 

Wistr cisza 

Tendevcia  spadk 

Uwagi pogodnie ! 

NABOŽENSTWA 
— Nabożeństwo w kościele o. o, Boni- 

iratrów. Od I do 9 czerwca o godz. 7 po 
poł. będzie odprawiana w kościele o. o. Bo 

nifratrów nowenna do blog. Jana Grande- 
go. 

W środe 3 czerwca w uroczystość błog. - 
Jana Grandego odprawiona zostanie o godz. 
6 msza św. przed wystawionym Najśw, Sa 
kramentem. Po mszy Św. —- kazanie, 

URZĘDOWA 
= Rozporządzenie w sprawie meldun- 

ków. Pan wojewoda Kirtiklis wydał rozpo 
rządzenie, w myśl którego właściciele lub 

dzierżawcy: domów na terenie gmin <wiej- 
skich Dołhinowskiej, Chocieńczyckiej i II- 
skiej powiatu wilejskiego są obowiązani: zło 
żyć w terminie ustalonym przez odnośne t- 
rzędy gminne deklaracje, kto w danym do 
mu będzie osobą uprawnioną do prowadze 
nia: meśdunków, 7 E 

  

U osób przygnębionych, wyczerpanych, 
niezdolnych do pracy naturalna woda. gorz- 
ka „Franciszka - Józefa* pobudza obieg krwi 
wzmacnia zdolność myślenia i chęć do 
pracy. Żądać w aptekach i drogerjach. 

MIEJSKA 

— Masowe redukcje w Magistra- 
cie, Wczoraj Magistrat zwolnił z pra- 
cy 50 osób, zatrudnionych przez opie- 
kę społeczną jako dzienni. 

Są to przeważnie pracownicy umy- 
słowi, którzy pracowali w różnych in- 
stytucjach miejskich. W bieżącym ty- 
godniu Magistrat przystąpi do zwol- 
nienia części pracowników kontrakto- 
wych. 

Redukcje spowodowane 
brakiem funduszów. L 

— Zamknięte zakłady rzemieślnicze. 
Władze administracyjne działając na skutek 
wniosku wydziału przemysłowego Magistra- 
tu zamknęły dwanaście zakładów rzemie- 

żostały 

ślniczych, wobec braku wymaganych kwa 
lifikacyj osób, prowadzących te zakłady. 

  

Uwadze Gospodyń!!! 
Japoński proszek 

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

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

* Aptecznych i Aptekach. 
  

SZKOLNA 
PE Koedukacyjne gimnazjum im. Tadeu- 

sza Czackiego. Dnia 28 maja roku bieżącego * 
ukończone zostały egzaminy dojrzałości 
w Koedukacyjiem gimnazjum imienia, 8. 
Czackiego przy udziale Nauczycieli VIII-eį 
klasy i Dyrektora Gimnazjum, P. Stefana 
Świętorzeckiego, a pod przewodnictwem P. 
Dyrektora ]. Żelskiego. Z dopuszczonych 
25  abiturjentów Świadectwa dojrzałości 
„otrzymali: Adamski Władysław, * Boczkow- 

ichalina, Gruszec ski Jan, Grekowiczówna i 
Gruszec- ski Jan, Grewiczėwna Michalina, 

ki Adam, Knapik Edward, Laddy Stanisław, : 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, zmarła w dniu 29 maja r. b. 

B. P, 

D-rova Zinaid aLewande 
Długoletnia Prezeska Tow. Opieki nad Sierotami Żyd. 

w Wilnie : 
Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 31 maja r. b. o godz. 12 w m. Gdańsku 

o czem zawiadamia, pogrążona w głębokim smutku 5 

Rodzina | 

  

        
naszego syna i brata 

Składa serdeczne Bóg zapłać 

Macutkiewiczówna Ewa, Mojżuk Edward, 
Moncewiczowna Halina, Pietryk Teodor, 
Pikiei Andrzeį, Preiss Walenty, Rabinowi- 
czówna Lili, Rószkiewicz Tadeusz, Rubinów 
na Helena, Sielewiczūwna Aldona, Smiłg 
Adolf, Tomaszewski Walenty, Tubis Adam, 
Wieleżyński Lech, Wiełłowicz Henryk. 

Akt rozdania świadectw dojrzałości od- 
będzie się dn. 2 czerwca o godz, 5-ej po poł. 
w sali Gimnazjum, Na powyższą uroczystość 
Dyrekcja zaprasza byłych uczniów, znajo- 
mych i sympatyków szkoły. 

byłych wychowanek gimn. S,S. 
Nazaretanek powiadamia wszystkich człon: 
ków że w poniedziałek 1-VI o godz, 7.30 
wiecz. w sali szkolnej odbędzie się nad- 
zwyczajne zebranie. Sprawy _ pilne. 

— Dyrekcja Gimna'jum Polskiego im, 
Kr. Stefana Batorego w Drui podaje do wia 
domości że na rok szkol1y 1951 — 32 ctwie 
ra III klasę i 2е естагипу wstępne do klas 
3, 4, 5 6 i 7-ej odbędą się w» dniach 22, 23 
i 24 czerwca rb, Podania należy składać do 
dria 15 czerwca. 

   

  

an 

  

RÓŻNE 
— Min. |. Piłsudski w Wilnie. 

Wczoraj rano przybył do Wilna mini- 
ster skarbu poseł Jan Piłsudski. P. mi- 
nistra witali na dworcu przedstawicie- 
le władz skarbowych i administracyj- 
nych. Pobyt min. Piłsudskiego mą cha- 
rakter prywatny. 

— Zarząd Ligi Morskiej i Kolonialnej 
iprasza członków, udających się na wy- 
cieczkę do Trok i życzących korzystać z 
taboru, lub schroniska, o zawiadomienie na 
parę dni przed terminem takowej do Se- 
kretarjatu Ligi tel. 932, 

, — Cukiernia Bolesława -Sztralla, Mickie- 
wicza, róg Tatarskiej, zawiadamia, że z 
dniem dzisiejszym, każdy winien nabyć przy 
wejściu do ogrodu bón za 40 gr., który w 
tvm samym dniu będzie przyjmowany jako 
gotówka przy obrachunku z kelnerami, 

NADESŁANE 

Dr. Józef Liebeskind 
Marlenbad. Dom Hungarja 

TTNEEETEKSTEREETIATEAI ST YRA, 
ZARZĄD ZW. POL. Z KRES. ZAKOR. 
urządza Dancing w ogrodzie przy cukierni 

Sztralla Czerwonego Mickiewicza róg Ta 
tarskiej, we środę, 3 czerwca r b. Począ- 
e godz. 11 wieczór. Wstęp 2 zł. akad. 
zł, у 

_ Dochód „przeznacza się na dokarmianie 
niezamożnej młodzieży szkół średnich i 
powszechnych . 

Mierniczy przysięgł 
WŁODZIMIERZ zYSIĘg y 

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

Wykonują się wszelkiego rodzaju  roboty| 
miernicze. Należność za roboty o większej 
sumie może być opłacona częściami w ciągu 

4 jednego roku ‚ 
Godz przyjęcia: od 9 —2i6—7 p. p. 

  

      

SPIRYT 
MIESZANKI 

4 

  

Jego Ekscelencji tks. Biskupowi D-rowi Władysławowi Bandurskiemu, 
Zarządowi Komitetu, Zarządowi Internatu T-wa „Przyszłość*, Gminie Żydow- 
skiej, Delegacjom szkół oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w pogrzebie 

Mieczysława Dordzik 

(GR 

SKIEGO Ją, 

OŚWIETLA WSZECHSTRONNIE SPRAWĘ | 
ZASTOSOWANIA MIESZANEK SPIRYTUSOWYCH| 

DO NAPĘDU KOTOR DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

JO O | 

    
   

Komunikat 
ZARZĄDU DZIENNIKARZY WILEŃSKICH. 

„Wobec ogłoszonej w pismach uchwały 
Oficerskiego Sądu Honorowego ofic. Sztab. . 
DOK HI z dn. 10 TV 1931, uznającej człon 
ków redakcji „Dziennika Wileńskiego" za | 
zdyskwaliiikowanych honorowo Zarząd Syn 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich, nie wcho- 
dząc w słuszność przytoczonych w uchwale | 
motywów stwierdził na posiedzeniu swem > 
dnia 29 bm, że opinja powyższa jako jedno 
stronna nie posiada dla Syndykatu Dzienni- 
karzy Wileńskich mocy obowiązującej i nie 
dyskwalifikuje honorowo członków Syndy- 

katu, pracujących w redakcji „Dziennika Wi | 
lenskiego“ : s 

WYJAŚNIENIE OSOBISTE 

Wobec komunikatu Zarządu Syndykatu 
Dzienikarzy Wileńskich, przez nikogo nota- | 
bene nie podpisanego muszę nie w imieniu 
zespołu redakcji lecz całkiem osobiście, dać 
kilka słów wyjaśnienia. : 

Mam do czynienia z dwoma uchwałami 
ciał zborowych, to jest Sądu Honorowego 
przy DOK III oraz zarządu Syndykatu Dzien 
nikarzy Wileńskich z których jedno dys- 
kwalifikuje honorowo redakcję „Dziennika * 
Wileńskiego", drugie tej dyskwalifikacji za. 
przecza ; ; 

Jestem przedewszystkiem dziennikarzem, 
nie mam żadnej styczności z zawodem oficer 
skim prócz tej, że z tytułu powszechnej słu 
żby wojskowej jestem oficerem rezerwy. A 
jednak... . + : 

Sąd Honorowy przy DOK III dziala na 
podstawie swojei kompetencji swojego sta- 
tutu, swojego zakresu działań 

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy. Witeń> | 
skich działa bez żadnego oparcia o 
statut i przyznam się,-że występowanie Za 
rządu Syndykatu w charakterze Sądu Hono 
rowego jest dla mnie rzeczą nieznaną, a już 
rzeczą całkiem nową byłby taki sąd hono- | 
rowy, w którym strona oskarżona o niehono 
rowość bierze udział w charaktęrze członka. 
Bo przecież iw skład zarządu Syndykatu 
wchodzi przedstawiciel redakcji „Dziennika | 
Wileńskiego”. 

‚ Wobec tego oświadczyć muszę, że o ile 
uchwałę Sadu Honorowego przy DOK III. u- 
ważam dla siebie za miarodajną, o tyle o iłe 
dotyczy ona oficerów rezerwy, to uchwałę 
Zarządu Syndykatu uważam za powziętą 
nieformalnie i mnie, jako dziennikarza wileń 
skiego nie obowiązującą ’ 

Stanisław Mackiewicz. | 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o- 

godz, 8 m. 15 wiecz. „Młode małżeństwo”, 
pełna humoru, temperamentowa koniedja L. 
Verneuil'a, w reżyserji H. Zełwerowiczów- 
ny, w kapitalnem wykonaniu: Eichlerówny; i 
Severinówny, Kreczmara, oraz Wyrwicz- 
Wichrowskiego. Wesoła treść sztuki, oraz | 
arcydowcipne djalogi i sytuacje wywołują | 
salwy śmiechu na widowni, В ' ži 

Ceny mieisc znacznie zniżone. 

$ 

  

  

  Jutro o godz. 8 m. 15 wiecz. „Młode mał. 
żeństwo”, p у žilė 4 
(dałszy ciag kroniki na stronie 4-ej) 

4 y A 

. ‚ 

USOWE | 
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H. GRABIAŃSKIEGO, ST. TRZECIAKA, PROF. DR. |. 
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'— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar ю T 

dyńskim. Dziś W 8 min. 15 PE R a DJO w l L E NS K i E Dubeltówkę i maszynę do KINO Od dnia 30 maja do 2 czerwca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

że się po raz trzeci sensacyjna sztuka : ; 

amerykańska „Tajemnice stacji  radjowej“, pienia PEC pozy alada MIEJSKIE CYRĘKOWIEC 4IĄ4OWOLI S Inos 
w niezwykle pomysłowej reżyserji R. Wa- NIEDZIELA, DNIA 31 MAJA mość telefon 14-37 SALA MIEJSKA 8 aktach 

silewskiego. Cały niemal zespół  Tea*trów 
Miejskich, bierze udział w tem  arcycieka- 
wem widowisku, w którem główne role 
odtwarzają: Lewicka,  Ciecierski, Wyrzy- 
kowski, oraz Żurowski. Tańce i śpiewy, 
zręcznie wplecione 'w emocjonującą akcję, 
Graz charakterystyczne . środowisko (rzecz 
dzieje się w studjo radjostacjj w Chicago) 
zyskały sztuce tej rekordowe powodzenie, 

. Jutro o godz, 8, m. 15 wiecz. „Tajemni- 
ce stacji radjowej”. 

Dzisiejszy koncert popularny w ogro- 

dzie po-Bernardyńskim, Dzisiejszy koncert 
popularny, który odbędzie się o godz. 8 w. 
w ogrodzie po-Bernardyńskim zapowiada się 
niezwykle atrakcyjnie. Cz muzyczną wy- 
pełni orkiestra 85 pułku strzelców wileńskich 
pod batutą por, Teodora. Wołoszczuka. Po- 
zatem 'w koncercie tym biorą udział artyści 
Teatrów Miejskich: Kamińska, Malinowska, 
Karpiński, oraz Żurowski, którzy wykonają 
szereg piosenek, monologów, oraz produk- 
cyj tanecznych. 

— Przedstawienie operowe na kolonie i 
obozy harcerskie w „Lutni*, We wtorek, 
dn. 2 czerwca o godz. 8 m. 30 wiecz., ukaże 
się w Teatrze Lutnia" niezwykle ciekawe 
przedstawienie operowe, dochód, z którego 
przeznacza się na obozy i  kolo- 

słowo 

   

    

   

zajkowskiego „Dama pikowa”, oraz 

melodyjna, wdzięczna opera komiczna w 
jednym akcie „Zaślubiny Žanetty“, Wiktora 

lasse, Oba utwory ukażą się w stylowej 
oprawie kostjamowej i dekoracyjnej, w wy- 
konaniu uczenic i uczni prywatnej klasy 
śpiewu p. W. Toczyłowskiej, z gościnnym 
udziałem p. W. Bukowskiego. Bilety na to 
niezwykie interesujące widowisko są do na- 
bycia rw kasie zamawiań, w. Teatrze „Lut- 
nia”. 

— Dn. 2 czerwca o godz. 8.30 wiecz, 
w teatrze Lutnia odbędzie się operowe przed 

stawienie na które się złożą fragment z 
„Pikowej Damy" Czajkowskiego i śliczna 
opera komiczna, V. Masse, „Zaślubiny ża 

netty, ciesząca się wielką popularnością w 

Francji. Wykonawczyniami będą młode ar- 
tystki prywatnej szkoły śpiewu Wandy To 
czyłowskiej: pp. Kamińska, posiadająca ślicz 
na, rzadki kontra alt i Bilmisówna mezzo- 
sopran. Tytułową partję w operze „Zaslu w 
biny Żanetty* wykona p. Skorukówna, po- 
siadająca śliczny lekki sopran i wybitne 

zdolności sceniczne. Towarzyszyć jej będzie 
p. Bukowski znany na terenie Wilna śpiewak 
(baryton) i utalentowany aktor. Akompanja 
ment prof. Gałkowskiego reżyserja H. Zel- 
werowiczówny. 

Przedstawienia operowe organizowane 
przez p. Toczyłowską zachwycają od kilku 
już lat, znawców muzyki, swym wysokim 
poziomem artystycznym i oryginalnością. 

Czysty dochód z przedstawienia p. To- 
czyłowska ofiarowuje na kolonie letnie i obo 
zy dła harcerzy. 

CO GRAJĄ W KINACH - 

Casino — Impresarjo. 
Kino Miejskie — Cyrkowiec mimowoli, 
Światowid — Żar miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 29 

Go 30 b. m. zanotowano w Wilnie wypad- 
ków 54, w tem kradzieży 4, opiłstwa i za- 
kłócenia spokoju publicznego 9, przekroczeń 
przepisów sanitarnych, meldunkowych i t.p. 
23, 

— Kradzieże. W dniu 29 b. m. 
Rocha (Piłsudskiego 19) zameldowała po- 
licji, że nieznani sprawcy zapomocą dobra- 
nego klucza dostali siędo jej mieszkania i 
skradli futro męskie wartości 600 zł. 

— Przemyt. W dniu 29 b. m. w czasie 
rewizji u Meler Lejby (Kalwaryjska 40) od 
naleziono 301 sztuk papierosów pochodzenia 
litewskiego. Papierosy  zakwestjonowano, 

Ofiary 
Na powodzian — 3 Samodzielna Bryga- 

da Kawalerjt zebrane za wstęp na bal zor 

ganizowany na zakończenie wiosennych za- 

wodów kommych zł 394. 
Połska Akademicka Korporacja „Creso- 

wja" na komitet uczczenia śp. Mieczysława 
Dordzika zł. 10. 

  

  

Dnia 30 b. m. 

Ził Pep 
kakadu 

„szaro-różowa z czubem. 

Uprasza się o odniesienie za wynagro 
dzeniem 50 zł. pod adresem 

Mickiewicza 42, m. 11, dr. Stefan 
Burhardi 
  

Bagat į 

  

Do przedsiębiorstwa agentury  komiso- 
wej poszukiwany jest wspólnik 
z 2000 dol. Dow. się w biurze ogł.   J. Karlin, Niemiecka 22 od 7 do 9 wiecz,     

KAZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUDZIESTY 
(powieść) 

| prawa przedruku | przekładu zastrzeżone. 

Qu':. ochotniczy w Rembertowie 

miał być reoretycznie centralą odtru- 
te» a propagandę bolszewicką w woj 

stu, w „raktyce zaś stał się typowym 

obo. m pospolitego rus” ua. ice) 4- 
wie  oeGoficerowie o vielż mniej Ii- 

teligentn' od żołnierzy :v: mogli sobie 

dać rady z masą niekarai 1 nieslorną, 

. „ełną uobrego humoru 
Na szczęście, małe oddziałki |od 

wćdzą zawodowych i zaimprowizowe- 

nych podoficerów odsyłana wciąż dv 
pułków |: „bałaganiarski: bractwo” 

topniało z dnia na dzień, przetwarza: 

jąc się w wojsko regularnė | 

W ten sposób po kilku čniach po 

*hytu w Rembertowie, Bronowski, I -u- 

tek, kilku :ilozofów, prawnik, socjo- 

logi paru przyrodników stali się Wfas 

_n-ością niejakiego plutonowego Wrób 

la. 

ku, plutonowy Wróbel osadził ich 

Jakie były plany militarne plutono- 

wego Wróbla, tego nigdy ani wów- 

czas, ani później nie udało się wyświe” 
tlić jego podkomendnym. Zamiast od- 

wieżć swoje potulne owieczki do puł- 
w 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

. 10.15: Transmisja nabożeństwa z Pozna 
nia, 

11,35 — 11.50: Odczyt misyjny z War 
szawy. 

12,15 — 14.00: Koncert słuchaczów, Wyż 
szej Szkoły Muzycznej z Filharmonji War 

  

szawskiej. 
14.00 —14.20: „Prace wiosenne w pa 

siece' — odczyt wygłosi St Żukowski, 
14,20 — 16.00. Muzyka i odczvty roini 

cze z Warszawy. 
16.00 — 16.30: Audycja szkolna z War 

szawy. 

16.30 — 17,00.: Krótki koncert w wyko 
naniu chóru 4—głosowego mieszanego. 

17,00 — 1715: „O estetyce pomnika — 
odczyt ze Lwowa wygłosi St. Michr:ewicz. 

17,25 — 17.40: „Wiadomości pożyteczne 
    

  

i przyjemne” —z Warszawy. 
17.40 —-19, Koncert popołudniowy = 
——19.05 —19.25: „Co się dziej w Wilnie“    

pogadankę wygłosi prof, Mieczysław Li 
manowski. 

19.25 — 19.40: „Róże, lilie. tulipany" — 
felj. z Warsz. wygł. St. Karwicki, й 

20.00 — 20.30: Słuchowisko z Warsza- 

Wwy. ^ f 
20.30 — 21.30: „„Sonetv krymskie* Mo- 

siuszki z Warszawy. , 
21.30 — 21,45: Feljeton z Warszawy. 
21,45 — 22.35: Recital skrzypcowy St. 

Frenkla z Warszawy, 
22.35 — 23.00: Kom. z Warszawy. 
23,00 -— 24.00: Muzyka taneczna ze Lwo 

wa. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 1 CZERWCA. 

12.05 — 12.50: Muzyka operowa (pły- 

ty). 
15.30 

nia w okolicach Warszawy * — odczyt 

Warsz. wygł, F. Lubiński. ь 5 

16.45 — 16.50: Komunikat dla żeglugi z 

—15.45: „Co jest godnego widze 
z 

Warszawy. > ' 

16.50 — 17,10: Lekcja francuskiego Z 

Warszawy, 

17,10 -— 17.35: Utwory Haydna (płyty) 

Koncert wiolonczelowy — 3. Buggia. й 

17.35 — 18.00: „Jak wygląda dziś Babi 

lon* — odczyt z arszawy wygłosi B. 

Richter. 3 

18,00 — 19,00: Muzyka lekka z Warsza 

41900 — 19.15: Wileński komunikat 
rtowy. 

PSS 19,30: „O turyž wileūskim“ 

pogadankę wygłosi Kazimierz Lecz cki. 

19.40 — 19.55: Komuni"at rolniczy Z 

Warszawy, 
Ю — 22,25: 

  

   

  

Operetka z Warszawy. 

(„Krółowa rėž“ — Leoncavallo). ` 

22,25 -— 22.30: Dodatek do pras. dzien. 

radj. z Warszawy. 
22,05 — 23.45: „Za Dniem w r 1920“ 

feljetonz Warsz wygł. B Lepecki. 

22,50 — 24.00: Kom, ' muzyka iancczna 

z Warszawy. 

' MEBLE! 
Letniskowe, mieszkaniowe, wózki, 

łóżeczka dziecinne, kosze, etc. 

Wykonanie solidne. Ceny zniżone. 

w. Pohulanka 5. 

W. SŁONICZ 
Nagr. Złotym med. na II Targ. Półn. 

Światowa firma 
poszukuje przedstawicieli na sprzedaż 

rolnikom niezbędnych artykułów na 

raty. Płaci wysoką prowizję! Osoby 

mogące złożyć wekslową gwarancję, 

zechcą skierować oferty na piśmie do 

redakcji dla L. M. 

  

      
  

Zakład 
sztucznych wód mine- 
ralnych i napojów 
chłodzących 

pod firmą: 
HI 

„E Tromszczyński 
w Wilnie 

pod kierownictwem współ- 
właściciela prowizora 
Wrześniowskiego 

poleca: 

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

Zakłąd: Piwna 7. Magazyn: Wielka 5 

NAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary 
gwarantowanej dobroci u GŁOWIŃSKIE- 
GO. Polecamy tweedy, na kostjumy i suk- 
nie, jedwabie sztuczne i perkałe w pięk- 
nych deseniach,  materjały mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

  

jednem z miasteczek podwarszawskich 
a na wszystkie pytania zaintrygowa- 
nych podkomendnych cedził „tajemni- 
cze słowa: „otrzymałem rozkaz pout- 
ny“. 

W krótkim czasie ochotnicy poczuli 
się, jak Twardowski, zawieszonymi 
pomiędzy cywilem i wojskiem. Szef 
Wróbel o nic u intendentury nie zabie 
gał, żołdu nie wypłacał, ale prow- 
jantował oddział dobrze przy pomocy 
najstarszego systemu militarnego, t. j. 
fasunku na lewą rękę. Wyzyskując spo 
łeczne talenty akademików, Wróbel 
zorganizował ponadto „Związek Dzie- 
wic i Dobrych Patrjotek'* w celu roz- 
toczenia dodatkowej opieki nad oddzia 
łem. 

Związek wybrał jednogłośnie na 
zaszczytne stanowisko prezeski, ko- 
chankę plutonowego  (babsko, jakby 
wszystkie piece w miasteczku w jedno 
złożyć), zaopatrzył bohaterów w mar 
moladę i skarpetki, poczem zgasł. 

W miarę przedłużania się pobytu 
w małem miasteczku osoba niezwykłe 
go szefa zaczęła coraz bardziej intere- 
sować inteligenckie gronko oddzia - 
łu. Kim był jednak w cywilu plutono- 
wy Wróbeli co porabiał=o tem nikt 
nigdy się nie dowiedział, ani przed- 
tem, ani potem... On sam wspominał 
kiedyś ogólnikowo, iż uprawiał w ży- 
ciu 8 czy 10 fachów, ale na każdym 

4% 

  

  

  

KUPIĘ 
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Oferty do Administracji „Słowa*     
  

           
    

    
    

pod „Roje“. 
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   FABRYKA (HEM-fARMACEUT.„APKOWA 
| UJ by Е A Ы А 

AVA! o» 
  

          

Fabryka i sktad mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- . 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty 

Zi ONA 

    

       
     

           

ч $ JE 
wszystkich aptekach | 18 

składach aptecznych znanego į 

šrodks od odcisków 

4 Prow. A. PAKA 
LT 

A e A L 

Hurtowa sprzedaż 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

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

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46 

4 ŽĄBAJCIE 
     

    

  

МелНОЕ ТОРАН AESIIENSI TTT 
E J UM МЫ 

JLETNISKAJ Letnisko 
3 pokoje i kuchnia. 

JastrzębiaGóra Mieko i  ogrodowina 
pełne morze, pensjo- ua miejscu. Komunika- 
nat Bałtyk, Jasna, dan-cja autobusowa. ' Wia- 
cing, elektryczność, domość: ul. Brzózka 4 
pierwszorzędna kuch-(pod  Zakresem) od 
nia, ciepłe wanny mor- godz. 3—4. 
skie. Warszawa, Polna 

Letnisko. 78 m. 2. —2 

Letniska Zdrowa ladna miejsco- 
wość w Nowogrėd- 

z utrzymaniem w ma-zkiem  blizko kolei 
jątkach ziemskich, in- cełodzienne  utrzyma- 
formacje: Firma „Inż. nie—tanie, dogodne 
Kiersnowski i Krużo- warunki. Bliższe infor- 
łek S-ka*, Wilno, Ad. macje: majątek Felisiu, 
Mickiewicza 23, tel. poczta Wolna, koło 

5-60. Baranowicz, luby Apte- 
ka Dyrekcji Kolejowej 

Zdrowe, suche, Wielka Pohulanka. * 

tanie letnisk0p „enicikkn1! 
w majątku ziemskim, LETNISKO 1 b 
z pełnem utrzymaniem. klm. od st. Jaszun 2 
Informacje ul. Dąbrow- pokoje i kuchnia. Pro- 

  

    

  

skiego 3—6, od 3—5spekta na miejscu, 
P.p. może być z całem u- 

trzymaniem., _ Wiado- 

Letnisko 5; wieńska 3177 
do Ersla ń pca —- 
z kuchnią, elektrycz- 
nošcią, pakodein, w Pensjonat 
uroczem położeniu na-w majątku  „Losza“ 
dajegsię w zimie naprzystanek i poczta 
mieszkanie.  Antokol-Szumsk. Dobre utrzy- 
ska 124. manie 5 zł. dziennie. 

Sosnowy las, rzeka. 
Otwarcie 1 czerwca. 

  

  

  

Ostrobramska 3 W rolach głównych: Karol Dane (Slim) i Luiza Lorraine 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program „Symfonja morza I mitešci“ 
  

  Dźwiękowy Ę Wielka sensa:ja! 
KINO-TEATR eny znacznie zniżone. Na 1-szy seans: Balkon 50 gr., Parter 80 gr. na pozost. seansy Balkon 60 gr. P. 
HELI 0s* Ostatni sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) zobaczą wszyscy kada, alkanų 

"iięa" | $WEAT BEZ GRANIC mw do may dane ui. Ka 38. (%% amant Adam Brodzisz, Maryla %oyno, 

Józef Redo i inni. Ciekawe teiewiz. zdjęcia dokonane na całej kuli ziemskiej. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

Ceny zniżone od 50 gr. 

DOBRZE $KROJONY FRAK 
Nad program: Dodatek dźwiękowy i tygodnik „Paramountu“. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Dziśł Wesoła komedia dźwiękowa 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIJIN 
WIELKA 47. iai. 15-41 

Kr 

|LFkasze 
DOKTOR Hawryłkiewi. „GABINET awryłkiew 

RACJONALNĘJ 
czowa KOSMETYKI 

przyjmuje od 11—12i LĘCZNICZĘJ 
od 5—6. Choroby skór- WI ŁNO, MICKIEWI- 
ne, leczenie włosów, CZA 31 m. 4. 
kosmetyka lekarska i kobiecą 
operacje kosmetyczne 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 Urodę:::::: 
  

W.. Zdr. Nr. 77. mali, odświeża, msnwa 
r manna JEJ Skany I braki, Masaż 
UiaKTÓR twarzy i ciała (panie. 

IELDOWICZOW A Sztuczne opalanie cery) 

КОВЕ — МЕМЕ ,. Najnowsse ado 
RYCZNE NARZĄDOW bycze kosmetyki racjo- 

MOCZOWYCH nalnej. 

od 17-71 od 4-4 Codziennie SB 10—8. 

ut. Mickiewicza 15. W. Z. P. 43. 
tel. 117, 

er $irzęsy Brwi eureż 
Dr. ъ R 

le przyciemnia henną а . 

ŁukieWiCZ zzz see abinė: * 
choroby skórne i we Kosmetyki Cedi6 

neryczne Leczniczej 
ul. Mickiewicza 44, J. Hryniewiczowej. 

m. 20. ul. WIELKA 48 18 m3. 
ее Przyj, w g. 10-1 i 4-7 

Dr. W. Z. P. 34%, 
K. Sokołowski 
Chor. skórne | we» 

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

5-7w. 

  

  

medycyny Or. Poszukuję 
A. Cymbier mieszkania 5 pok. z 

wygedami w centrum 
Choroby weneryczne, miasta, Oferty składać: 
svórne i nsrządn mO= [jj 
czowego. Miekłewieza m” 
2, róg Tatarskiej $ 

mnje 9--2 1 5 
Tel. 15-34. 

DR. 

S$. KAPŁAN 
Chęroby weneryczne 
skórne przeprowadzi 
się na ul. Wileńską 8. 

DOKTOR 

Szyrwindt jasny (2 okna) osobne 
choroby weneryczne wejście, Światło elektr. 
skórne i moczopiciowe z całym utrzymaniem 
Wielka 19, od 9 do ! do wynajęcia od 1. VI. 
3—7 cena 130 zł. Usługa. 

»— Mickiewicza 44 m. 20 

Piłsudskiego 29, 
4, tel. 17-08, dla 

R: Inspektora. 
  

Odnajmę 
gabinet 

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

  

  

į DOKTOR | (od 10 do 416) 

Blumowicz Ai 
choroby weneryczne, Pokój d 
ckórne I moczopłciowe jęcia wejscie frontowe 

  

  

  

WIELKA 21 ul. Mostowa Nr. 16 
ei ©21, od9—1i 3--* m. 44. 

W Z.P. 26 -- 
A 3 pokoje z 
Tanio kuchnią u- 
stronne letnisko 16 

|óakuszerk klm. od Wilna, komu- 
nikacja autobusowa 

AKUSZERKA — Sgo Filipa 6 m. 3. 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Oabiuet Kosmety- Mieszkanie 

czny, usuws zmM2rs>c7 Zz 5 pok. do wynajęcia 

ki, piegi, wągry, łopież, tam że wydaje się na 
brodawki, kurzajki, wy- lato dwa pok, Weran- 

padznie włosów. da pobil. lasu sosnow. 
Mickiewicza 46 _ Witoldowa 23 u właś- 

TANIO 

ciciela. 

Gonty sprzedaje 

POLSKI LLOYD 
ul. Kijowska. 

      

Fachowa energiczna 

Ochmistrzyni 
poszukuje posaey Sie- 
rakowskiego 23 m. 7. 
tel. 15-03. 

  

  

zrobił klapę. Dopiero, jak mówił, woj- 
na stała się dla niego prawdziwą O- 
patrznością, czyniąc zeń właściwego 
człowieka na właściwem miejscu. Pra- 
wdopodobnie, dzięki temu  przy- 
wiązaniu do wojenki, Wróbel oświad- 
czył w swojem pierwszem orędziu, „do 
inteligencji", że wojna będzie jeszcze 
trwała dwa lata j że należy się do niej 
solidnie przygotować. Zresztą pogląd 
ten był dość rozpowszechniony w tych 
miesiącach. 

W przeciwieństwie do znacznej 
części podoficerów zawodowych  po- 
chodzenia ludowego, plutonowy Wró- 
bel nietylko nie czuł jakiejkolwiek nie 
chęci do „panów — inteligentów*, a- 
le miał do nich wyraźną słabość. U- 
trzymując surową dyscyplinę, wśród 
zwerbowanych na własną rękę mało- 
miasteczkowych bezrobotnych, starał 
się podtrzymać swój autorytet wśród 
akademików, nie drogą szykan, ale 
wykładami z cyklu: „Jak bić się na 
wojnie, ażeby žyč!“. Jako ludzie nauki 
panowie akademicy nie znają oczywi- 
ście łazikologji. Życie jest jedne, a pie 
niędzy na świecie jest wbród. Dobrze 
jest tedy wydać flotę w miłej kom- 
panji, z dobrą zwierzchnością i nale- 
ży zawsze pamiętać, że z życia reszty 
niema. 

Ale i życie w małym garnizonie nie 
jest pozbawione swoich pewnych spe 

"Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 

cyficznych niebezpieczeństw. Tutaj już 
grunt wystrzegać się chorób wene- 
rycznych. Bardzo dobrze, że są w od 
dziale ludzie wiedzy, którzy potrafią 
wykazać, jak na dłoni, czem to pach- 
nie dla przyszłych pokoleń. Zwłaszcza, 
że on sam przekonał się niejednokrot- 
nie..... ale są to rzeczy raczej osobi- 
ste. 

Na nieśmiałe pytania ze strony pod 
władnych, jak właściwie nazywa się 
ich oddział, i kiedy wreszcie wyruszą 
na front, plutonowy „dpowiedział, że 
są oduziałem szturmowym N-tej Armji 
i że wiele czynów bohaterskich czeka 
na nich w najbliższej przyszłości. Kie 
dy pytania ciekawskich, co właściwie 
robią szturmowcy z tej strony Wisły, 
stawały się bardziej natarczywe, Wró 
bel szeptał tajemniczo: „rozkaz ściśle 
pouiny'* ; pokazywał zdaleka jakiś za 
tłuszczony papierek, nie dając go jed- 
nak nikomu do ręki. 

Po skończeniu cyklu wykładów „o 
niebezpieczeństwie chorób sekretnych* 
— wygłoszonych przez jednego z filo- 
zofów, na podstawie broszurki popu- 
larne: i gruntownem objedzeniu okoli- 
cy, Wróbel przewiózł oddział do jakie 
goś nieobjedzonego jeszcze miastecz- 
ka w okolicach Lublina. 

Bronowski skorzystał z 12-godzin- 
nego postoju „szturmowej kompanji 
N-tej Armji" w Warszawie, ażeby "7 

   

wielkiim dzwię- 
kowcu p. t. 

  

Dziś nareszcie BUSTER KEATON mówi i śpiewa w swojej ostatniej kreacji, 

IMPRESARJO 
przezabawnych przygód przy boku swej partnerki złotowłosej Anity Page. Nad program: Do- 

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

Buster Kaeton jako Impresarjo 
Śpiewa, mówi i przeżywa tysiąc 

Ceny zniżene. 

  
  

Potrzebny | 
od czerwca albo od 
lipca duży pokój w 
śródmieściu, niekrępu- 
jący z meblami lub bez 
chętniej z wygodami szeg: 
i od frontu. Zgłosze- Złot: 
nia pod „potrzebny: dla b 
Pokój* do Administra- 
cji „Słowa*. 

POSADY 

Paryżanka 
Poszukuje  demi-place 
na wyjazd do Druskie- 
nik lub do innego uz- 
drowiska; przygotowu- 
je w zakresie kursu ы , 

gimnazjalnego  (prati- 
que thćorie). Dowie- 
dzieć się ul. Św. Ja- й 
kóbska 6, m. 5, od g. 

K. D 
12—14 

Wilno, 

  

kie firma: SEGAL I 

Generalny 

"Potrzebna 
inteligentna osoba do 
opiekowania się chorą 
i domem. Urząd woje- 
    

przedstawiciel na Polskę: 
Bydgoszcz, Dworcowa 93. 

  

„Czy wiecie już, że światowej sławy 

ORJENT — HENNA — SHAMPOONEM 
każdy może sobie bez trudu 
ufarbować włosy na dowolny kolor, lub siwym perwotny k 
przywrócić? Wszystkie kolory od najjaśniejsza dO cj lace 

przez zwykłe mycie doskonale 

o łącznie z najmocniejszymi: 

— blond dla blendynek, TACJAN | MAHONiO = 
runetek. Żądać w skład, apte.zn. perfumer. i u a 

Gd ie jeszcze niema w sprzedaży, prosimy nadesłać znaczkami 
zł. 2.—i podać żądany kolor, poczem prześlemy kopertę probną. 
Przedstawiciel na województwa Wileńskie, Białostockie i Poles- 

LEBENDIGER. Warszawa, ul. Leszno 48 

FR“ BOGACZ, 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ / WYNAJĘCIE 

ĄBROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  wódzki w.m.  pbkėj 
66 godz. urzędowe. 

Ochmistrzyni 
wykwalifikowana zną 
kuchnię. Nowoswiecka 
7-a m. 7. 

ROLNE 
Wszelkie sole, ekstrak- 
ty sosnowe i zioła do 
wann najlepszej jako- 
ści są do nabycia w 

Wilno, 

  

Biuro czynne o 

1) Administracja 

lokatorów. 6) Spr 

nieruchomościami 
2) Porady i informacje w 
domów. 3) Prowadzenie meldunków. 
meldunkowych. 5) Informacje 

BIURO Z%724JU  NIERUCHOMOŚCIAMI 

„ADBĄIKISTRATOR 
ul. Ostrobramska Nr. 5. 

Pasaż miejski lokal Nr. 25. 
d godz. 8-ej rano do godz. T-ej wiecz. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 
na dogodnych warunkach 
związanych z zarządem 

4) Przepisywanie ksiąg 
z zakresu Ustawy o ochronie 

awy podatkowe i karno - administracyjne. 
luformacje bezpłatne. 

sprawach 

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

macji 

Wł.Narbuta 
Wilno; Ś-to Jańska 11, 

Tel. 4-723 

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

Sprzedaje się . 
PLAC jedna dzies. przy 

k 

Przeto 

PIWA 
na oryg 

  

mał owartościowe piwo w 

«w ŻYWCU i 
Konsumentów 

vstrzegamy Sz. Konsumentów przed 

OSTRZEŻENIEI 
Pewna Firma w ' Wilnie rozłewa swojć 

używane  butefki 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
wprowadza tem w błąd Sz. 

Patent" 

falsytikatamu i 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

ŻYWIECKIEGO 
inalną etykietę I korek z lirmą 

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

  

  

nl. Kalwaryjskiej 162. 
Dowiedzieć się: Wileń- 

ska 15, m, 3. 

  

  

Kompletny 

warsztat 
stolarsko-tokarski 

wraz Zz. wszystkiemi Płanina i iorteplany 
przyrządami, tanio donowe i używane na 
sprzedania. Wiadomość raty. 
w Adm. „Słowa* pod H. Abelow 
Ch. : 
  

Kotły parowe rzyńcu 0bsZz»ru 

tracnmisje okaavjnie godz. 1—3 p.p. 
tanio do sprzedania. 

Koty Oglądać: ul. Popław- 

w godz. 4—6 wiecz. 

  

ska 22. Inłormacje u 
dozorcy. 

Kijowska 4—10 ści 

z PI do sprzeda- diu, prawa, kaligratji, ska 1. 
ac nia w Zwie-pisania na maszynach, giai 6 

160 towaroznawstwa, — an- 

żelazne zbiorniki róż-kw. sążni. Dowiedzieć gielskiego, francuskie- 

nych rozmiarów oraz się. Piwna 7 (Fabryka) 

Natychmiast Chcesz otrzymać po 
sadę? Musisz ukończyć 
kursy łachowo - koes- Z powoda wyjazdn do 
pondencyjne im, profe- odstąpienia sklep spo 
sora Sekulowicza, War- ŽYWCŽO - tytoi 
szawa Żurawia, 42, Kur- w Šrodmiešciu w do- 
sy wyuczają listownie: Drym punkcie, Świet- 
buhalterji, rachunkowo- nie prosperujący. Do- 

kupieckiej, kore- wiedzieć się w Biurze 
spondencji bandlowej, reklamowem S. Gra- 

stenogratji, nauki han- bowskiego, Garbar- 

fe 

Zgubioną 
go, niemieckiego, piso- książkę wojskową wyd. 
wni, gramatyki polskiej przez P. K. U. Bara- 

ekonomii. Po u-  nowicze, rocznik 1901, 
rasowe Por-kończeniu egzamin.na imię Stefana Pie- 
towa 14 m.7 Żądajcie prospektów. karka unieważnia się. 
  

  

wpaść do p.p. Szydełków. Luśka była 
już naturalnie pielęgniarką, a papa 
Szydełko stał przed sklepem, rozdając 
żołnierzom od czasu do czasu pośled- 
niejszego gatunku papierosy. 

— „Tak, tak, nie wyjeżdża się i 
nawet nie myśli się o tem, — mówił 
papa, witając serdecznie  „szturmow- 
ca'. — Wyjechać łatwo, ale do czego 
później wrócić?! Ani Ojczyzny, ani pa 
pierosów. Luśka!? Naturalnie, w woj 
sku, jak wszyscy. Nie pozna jej pan 
tak zmizerniała, bitdactwo. Nieraz po 

płakujemy sobie z matką, patrząc na 

nią, a ona nic! Dzień i noc przy ran- 
nych. Wychodzi z domu o 7-€j rano, 
a wraca nieraz o 2-giej, i 3-ciej w no 
cy. Dobrze, że teraz odprowadza ją ko 

lega, lekarz wojskowy... jesteśniy tro- 
chę spokojniejsi. Ja sam jestem w 
straży obywatelskiej. W dzień trochę 

rodzaj, trochę sprzedaje... służę panu, 
ach, pan nie pali!... to źle, młody czło 
wiek powinien palić.. a w nocy piłnu- 
ję Warszawy. Przedwczoraj całą noc 
nie spałem, ażeby ktoś, broń Boże, 
mostu nie ukradł. Mają nam dać podob 
no order: „stanął w potrzebie pod mo 
stem Kierbedzia!*. Słyszysz pan?! 
Znowu strzelają! Ładny rząd, niema 
co, dopuścili bolszewików pod samą 
Warszawę! Przyjdź pan wieczorem 0 
8-ej, zateleionuję do Luški!“ 

Bronowski przychodził zazwyczaj 

7 Redaktor w.z. Witold Tatarzyńska. 

albo zawcześnie, albo zapóźno. Tym- 
razem przyszedł o kilka minut przed 
8-mą. Otworzył mu sam papa i nieco 
zmieszany poprowadził gościa do sała 
niku, w którym mama Szydełko przy- 
kryła śpiesznie ładnym łowickim  ki- 
limkiem coś leżącego na fotelu. 

Papa kazał mamie szykować da 
herbaty, a wkrótce zjawiła się i Luska 
w towarzystwie jednego z kuzynków- 
ochotników i owego lekarza wojskowe 
go. Przywitanie dwojga starych zna 
jomych było bardzo serdeczne. Po krót 
kiej chwilce wzajemnej obserwacji, 
Bronowski nie mógł nie przyznać w 
duchu, że tym razem papa Szydełko 
nie przesadził w swojej ojcowskiej 
chwalbie. luśka istotnie zmieniła się 
na awarmtaż. Unikając wszelkich opo- 
wiadań o sobie, prosto i serdecznie 
mówiła o cierpieniach i śmierci, z któ 
remi stykała się codziennie. —w„Wi- 
docznie Świat idei był dla niej zby 
skomplikowany” -— myślał Bronowski, 
— „а teraz przyszło do niej coś bar- 
dzo prostego, —: cierpienie i ze snobi- 
stycznej mieszczaneczki uczyniło po- 
prostu kobietę z sercem". 

(D. C. N.) 

N= 

  

 


