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(zczone zwłoki czy wo 
Z tego co pisałem, czytelnik już sobie 

ułożył odpowiedź na moje trzecie pytanie: 

Jak wygląda młodzież wychowana w prze- 

konaniu, że uczucie religijne to coś w ro- 
čzaju histerji płciowej. Nauki prawdziwej 

młodzież ta widżi nie dużo. Nauki humani- 

tarne polegają na dawaniu uczniowi odpo- 

wiedniej umiejętności do wyciągania wnio- 

sków do swobodnego stawiania djagnozy 

i hypotezy. W Bolszewji nauka nie ma nic 

z tem wspólnego. Tam uczyć się to znaczy 

umieć objaśniać wszystko, począwszy od 

wykopalisk archeologicznych, a kończąc na 

obrazach Picassa — walką klas i stosunkiem 

do produkcji. Przypomina to więc nie nau- 

kę właściwą, lecz raczej scholastykę, djalek- 

tykę religijną, jaką uczono, w zakonnych 

szkołach średniowiecznych. Zabawne przy- 

Układy w rodzaju: „ile aniołów może się 

zmieścić na głowie od szpilki* znów odra- 

stają w tej tragi - humoresce socjalistycz- 

nej. Rolę, którą w sądach spełnia „dynamika 
rewolucyjna', która od sędziego żąda, aby 

wyrokiem swoim nie szedł w kierunku wy- 

miaru sprawiedliwości —- jak się tego żą- 

da u nas, lecz w kierunku pogłębiania re- 

wolncji, role tą wobec uauki spełnia. wyma- 

ganie „dialektyki rewolucyjnej”, :to jest 

nagięcia każdej naukowej obserwacji do te- 
orji Marxa i kompilacji Lenina. 

Rezultat tego rodzaju scholastyki socja- 

lstycznej jest w naszem pojęciu opłakany. 
„zieci w szkołach umieją bardzo mało. Ale: 
bolszewicy mogą triumłować. Dzieci, które 
wyszyły ze szkoły bolszewickiej, nie potra- 
fią rozumować inaczej, jak właśnie tak, że 

wszystko. trzeba -Humaczyć " wałką. - klas. 
Kładę nacisk na te wyrazy nie potrafią, kła- 
dę ten nacisk z całą siłą, na jaką mię stać, 
wzywam czytelnika, aby się przejął, że dzie- 

ci te nie potrafią. One nie potrafią wytłóma- 
czyć sobie Szekspira inaczej, jak na podsta- 
wie Marxa, nie potrafią zrozumieć chrześci- 
jaństwa, jak rodzaju jarmarcznego oszu- 
stwa dla zamydlania oczu klasom pracują- 
cym, onie nie potrafią myśleć, tak jak my my- 
ślimy swobodnie, niezależnie, bez narzuco- 
nej na mózg czapki żelaznej. ; 

Na przystanku  Kołosowo, 
Stołpcami, a Niegorełoje stoi pociąg. Zardze- 
wiała brama żelazna nad torem kolejowym 
rzuca -zardzewiałe żelazne słowa: Pozdro- 
wienie pracującym zachodu”. Do wagonu 
wsiąda czterech gepistów (G.P.U.) w czap- 

„Kach filcowych, zakończonych ostro w gó- 
ize. Coś jest w tych czapkach z tajemnic 
Tybetu, coś ze snów o okrucieństwie Iwana 
„Groźnego. Szynele do kostek. Wchodzą jać 
ko wierna straż rewolucji. Tam po naszej 
stronie stała tablica schowana w zielonych 
krzakach, na białem tle głosił amarantowy 
napis: Niech żyje Rzeczpospolita Polska. 

Uważam to za niezręczność z naszej 
strony. Napis tego rodzaju pomniejsza i na- 
sze znaczenie i rolę tej granicy, której pil- 

‚ пщету. Na uniwersalizm sowiecki odpowia- 
damy. hasłem, które posiada znaczenie tylko 
dla nas, obywateli polskich. Jakgdybyśmy 
tylko dla nas, pilnowali tej granicy. Dlatego | 
proponuję białą tablicę z krzaków usunąć, 
a równie śniiało, jak bolszewicy przerzucić 

brzez tor kolejowy bramę z winogron — 
jako symbolu dostatku, jako przeciwieńst- 
wa tej koszmarnej nędzy, która panuje w 
państwie _socjalistycznem. Na bramie tej 
umieścić słowa: „U nas zaczyna się swo- 
bodne życie swobodnego człowieka”. 

Przecież według ideału sowieckiego je- 
dnosika sobie nie obiera pracy, zajęcia, za- 
wodu, lecz jej się to z góry wyznacza. Ko- 
munista zawsze to robi, co mu partja każe. 
Fan Areks, naczelnik wydziału prasowego 
w bolszewickim min. spr. zagr. — który za- 
wsze był dyplomatą, raptem został wysłany 

„na Ural na kontrolera finansowego jakiejś 
Fabryki. Bez winy z jego strony — a tylko, 
jak mi opowiadano (absolutnie nie wiem 
czy to prawda) w związku z plotkami o 
udziale p. Areksa w porwaniu generała Ku- 
tepiowa. To się nazywa „porządek dyscypli- 
ny partyjnej i nikt nie śmie protestować, 
gdy go przerzucą Bóg wie gdzie, na stano- 
wisko zupełnie inne, do roboty, o której nie 

Ego kwalifikącyj. Obok tego „porządku dy- 

z odniesieniem do domu lub z į 
przesyłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O | cej 
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„każdy komunista, komsomolec, 

pomiędzy: 

ma pojęcia, lub która jest o wiele niższa od' 

liny partyjnej*, istnieje inny jeszcze 

. 

cja rekopisów 

porządek, mianowicie „nadładunku partyj- 

nego*. „Partijnaja nagruzka* wymaga, aby 

student, u- 

czeń i nawet członek związku zawodowego 

penił pracę, za którą nie dostaje żadnego 

wynagrodzenia. jest to praca czasami bar- 

dzo uciążliwa. Może do niej należeć tak do- 

brze ciąganie worków na plecach przy wy- 

iadowywaniu wagonów, jak łapanie „bez- 

prizomych* po różnych dziurach. 

Ci. którzy Rosji nie znali, a sądy swe 

o narodzie rosyjskim wypowiadają na pod- 

stawie dziejów powszechnych, nie wiedzą, 

jak dalece indywidualistą był inteligent ro- 

syjski Puszkin, Lermontow, Szczedrin, Furgie 
niew, Aleksy Tołstoj, Lew Tołstoj, Czechow 

—-ależ to indywidualiści, anarchiści. Nie poź 

zwalali sobie nic narzucić, krytykowali ciągle 

siebie wewnętrznie, czy dosyć są swobodni. 

Czasy wojny japońskiej. Oficer armji rosyj- 

skiej, będący jednocześnie powieściopisa- 

zem, zresztą powieściopisarzem II klasy, 

autorem nie mogącym sobie żadnych praw 

roscić do nadczłowieczeństwa — pisze no- 

welę, w której apoteozuje szpiega japońskie- 

go. Szpieg ten dostaje się do domu publicz- 

nego, przez sen, spoczywając koło dziew- 

czyny, woła: „Banzaj'. To go zdradza. Pro- 

stytutka wydaje go swemu  kochankowi, 

szpiclowi z ochrany. |apończyk wyskakuje 

z domu publicznego przez okno, łamie no- 

ge, lecz nadal zachowuje się jak. bohater. 

Powtarzam: Japończyk w tej noweli wystę- 

pował bohatersko, cały czas znać było cie- 

płą sympatję autora, znać było po- 

dziw autora dla swego: bohatera. Ta- 
Ką* nowełę pisywał oficer rosyjski podczas 
wojny japońskiej. — Cieżko odpokutowała 

inteligencja rosyjska za tą anarchiczność 

myśli, za brak zmysłu podstawowego, za 

zdradę swego Cesarza. lLecz to, co się dziś 

widzi, cóż za kontrast. 

Jako na obrazek katastroty z tym rozpa- 
sanym liberalizmem antypatrjotyzmu noweli 
Kuprina  powołam się na taki przykład. 
Przez całą szerokość kamienicy widnieje 

wstęga z napisem: ,,Toczy się czystka apa- 

ratu budowy domów w Moskwie*. — Co 
to znaczy? To znaczy, że w instytucji budo- 
wy domów bada się, czy który z pracowni- 
ków nie jest przypadkiem liszencem, czy nie 
pochodzi z kułaków, czy naprawdę jest prze- 
konań komunistycznych? Oczywiście pod- 
czas czystki najmniejsza przyczepka, mini- 
malne podejrzenie będzie sankcjonowało 
wydalenie, a więc i utratę prawa do kart, 
chlebowych etc.—bo i tak trzeba się wylegi- 
tymować odpowiednią ilością wydalonych 
pracowników. Ale, że „czystka* toczy się,— 
tego się nikt nie wstydzi, przeciwnie o tem 
się krzyczy wesoło, radośnie, triumialnie, 
wielką czerwoną wstęgą przez całą szero- 
kość komienicy. Ludzie radujcie się. Czystka 
się toczy. 

I w starej Rosji tułała się myśl, że trze- 
ba mieć jakąś młodzież, zsolidaryzowaną z 
ustrojem. Służyły ku temu zakłady wycho- 
wawcze, uprzywilejowane, jak korpus pa- 

_ziów, liceum, szkołą prawa. Namiastką wy- 
'Chowywania w/przywiązaniu do dynastji by- 
ło wychowanie w _ uwielbieniu tradycyj 
szkolnych, w uczuciach, że koleżeństwo 

szkoły wojskowej, czy pułku jest to rzecz 
święta. Ale to Wszystko razem nie wytrzy- 
inuje żadnego porównania z tem, 
obecnie. Uprzywilejowana młodzież wyda- 
wała z pośród siebie książąt Krapotkinych, 
założycieli niiędzynarodowego anarchizmu, 
a jak dużo miała racji ks. Aleksandra Teo- 
dorówna, .gdy twierdziła, że to Wielcy Ksią- 
żęta zrobili rewolucję w Rosji. 

Dzisiejsza młodzież robotnicza w szko- 
iach czuje także, że jest uprzywilejowana. 
Tylko numeryczne znaczenie tego przywile- 
ju jest zgoła inne. Cechami tej młodzieży jest 
antyreligijność i przywiązanie do ustroju 
Sowietów. 

Dopiero na terenie SSSR człowiek w ostry 
i przejmujący sposób odczuwa jak wielką 

„ tragedją jest starość. Granica starczego wie- 
ku jest tam obsunięta bardzo nisko. Lat trzy- 

dzieści. Człowiek trzydziestoletni dobrze pa- 
mięta czasy przedwojenne, dobrobyt, swo- 
bodę „woluntarystyczną“ ' (bo tak się po 
bolszewicka nazywa to, co nazywamy swo- 

bodę ruchów i życiem „swobodnem), swo- 

4. Utwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. i 
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bodę myślenia, pisania, sztuki — wogóle do- 

brze pamięta te niedobre stare czasy, Czasy 

cesarskiej tyranji, politycznego ucisku. Po- 

równywami je z czasami „swobody'* bolsze- 

wickiej... I nie rozumiem młodego pokolenia. 

Jest mu jednak. beznadziejnie. Wszystko się 

tak zmieniło. Jest taki dramat Czechowa, 

gazie stary służący płacze, gdy w ogrodzie 

wycinają stare drzewa wiśniowe. Taki dra- 

mat przeżywa człowiek  trzydziestoletni w 

Rosji obecnej na każdym kroku. To go po- 

starza. Stoimy wobec fenomenu, że okoli- 

czności życiowe uprawiają intensywny pro- 

ces starzenia ludzi przedwojennych. System 

bolszewicki, te swego rodzaju masowy Wo- 

ionow Ż retours, 

Młode pokolenie niema kątów porówna- 

nia, jest przekonana, że dawniej było gorzej, 

czuje się uprzywilejowane. Romantyzm, ide- 

alizm, erotyzm, uczucia dla kobiety, trójkąt 
małżeński — to są wszystko cechy, któremi 
pogardza. ldeologję bolszewicką rozszerza 

i ukonsekwentnia ponad głowami swoich 

nauczycieli. Pisałem o uczuciach koleżeńst- 

wa. Jak wszystko w starej Rosji świecie 
pielęgnowane uczucia koleżeństwa, zwraca- 

ły się przeciwko przełożonym, przeciwko 

władzy. W nowej szkole nowej Rosji niema 

„podpowiadań', niema tego, aby koledzy 

pomagali sobie nawzajem oszukiwać nauke. 

Przeciwnie. Na to miejsce wystąpiła „,sa- 

mokrytyka*. Pisałem już o socjalistycznych 

rywalizacjach, jako o potężnym  czynniku 

psychologicznym, który wprzęgła maszyna 

sowiecka do swej pracy.w atmosierze re- 

„ wolucyjnej. Nie należy zapominać o drugim 
przykładzie tej samej metody. Jest nią 
„stiengazieta“. Każda klasa w szkołe ma 

swoją gazetę ścienną, w której omawia za- 

chowanie się swoich kolegów, wytyka im 

błedv, krytykuje siebie. Ten system samo- 

Krytyk i gazet ściennych jest wszędzie, w u- 

rzędach, na fabrykach, nawet w wojsku, 

každa kompanja, baterja, czy szwadron ma 

swoją gazetę ścienną. Widziałem gazetę 

ścienną w redakcji „Izwiestij”*. Redagowana 

była przez zecerów. Tego dnia, jak ją oglą- 

dałeni, jeden ze współpracowników redakcji 

napisał artykulik, w którym ciągle powtarzał 

wyraz „wzrost, „rósł”, rosnął* i t.d. Arty- 

kulik ten był przyklejony, powtarzające się 

wyrazy były podkreślone, a obok była nary- 

„Sowana jaskrawa karykaturka autora błę- 

dów stylistycznych, a nad wszystkiem wi- 

dniał nagłówek: „jak „rósł* towarzysz X*. 

Istotnie „towarzysz X* (nazwiska sobie nie 

zanotowałem), był na karykaturze przedsta- 

wiony z wyciągniętą szyją i podskakujący 

na nóżkach. 

Bolszewizm, socjalizm te rzeczy istotnie 

obecny ustrój ukonsekwentnia, czyli spro- 

wadza do oczywistego absurdu. Mówi się 

v zniesieniu pieniędzy, próbowano wieś za- 

mienić na komunę życiową, dąży się do te- 

go. Ale w jednym, jedynem miejscu bołsze- 

wicy nie są konsekwentni. Oto zniesienie 
własności, życie w kolektywie, do którego 

2 takim trudem, i z takiem cierpieniem chcą 
bolszewicy zmusić każdego swego obywa- 
tela -— nie da się, mojem zdaniem, przepro- 
wadzić, bez wspólnoty kobiet, bez nieupo- 
rządkowanej poligamji i poliandrji. Tego 

jednak niema i linja rozwoju stosunków pod 

tym względem idzie raczej w kierunku od- 

wrotnym, reakcyjnym, 

Przyczyną jest kobieta. 

Nie dlatego, abym wierzył, w to, że ko- 
bieta instynktownie staje w obronie mono- 
gamji. Nie! Kobieta wałczy tu nie.o swego 
własnego męża, lecz o swoje własne dziecko. 
Nawodnienie Bolszewji „bezprizornemi* już 
mija. Bezprizornych prawie niema, w poró- 
wnaniu do tego, co było dwa lata* temu. 
Zresztą  „bezprizorni* w dużej części byli 
dziećmi ludzi wytrąconych z życia normal- 
nego przez czasy wojennego komunizmu, 
4421 rozsirzelanych. — КоЫе{а ūzyskala w 
_ Bolszewji rówatouprawnienie nie prawne, 
no w tem państwie norma jurydyczna niema 
żadnego znaczenia, lecz równouprawnienie 
iaktyczne. Nawet oficerem w armji może być 
kobieta i jest kobieta. Widziałem oficerów 
kawalerji -— kobiety. Lecz już pisałem, że 
mojem zdaniem, ten sojusz trwa tylko do 
czasu. Polszewicy dziś za największych 
swoich wrogów uważają: ideję wielkomo- 

- Bułet Kolejowy. | 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE -- ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
"'Ą4BROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jzdność". : 
LUŽJA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
VOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

     

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

skowa lalka? Mowaw.-nin.karbn Stefana (tarzyńskiego | 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księg: 
NOWOGRÓDŁA — 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
QSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarniu Holaka — St Bednarski. i 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Kacyarnia 1). Lubowskiego, ul. Mickiewicze 13 

STOŁPCE -- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

a KOKA ZOE ODA WADZE i PORI RWT A 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
* nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 

arniz jaźwiuskiego. 
Kiosk St, Michalskiego. 

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

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

REDUKCJA PERSONELU URZĘDNICZEGO. REFORMA ŚWIADCZEŃ SKARBU 
PAŃSTWA NA RZECZ OBYWATELI. OSZCZĘDNOŚĆ JAKO IDEA ZASADNICZA 

PROGRAMU я 

WARSZAWA. 2. 6. (tel. wł, „Slowa“) Dzisiaj 

rano na plenatnem posiedzeniu klubu BB wygło- 

sił trzygodzinny odczyt na tematy gospodarcze wi- 

ceminister skarbu Stefan Starzyński. Po obszer- 

nym wstępie, w którym zajął się wiceminister Sta 

rzyński historją gospodarczego kryzysu Światowe 
go i jego przyczynami, z których główne upatru- 

je w wojnie i jej skutkach, przeszedł do omówienia 

środków, które pozwolą Polsce kryzys ten przetr- 
wać, 

Wiceminister Starzyński podkreśla że świat 
dotąd nie znalazł rozwiązania gnębiących go zagad 

nien. Z jednej strony krańcowe próby robi balsze 

wizm, a z drugiej strony usiłuje faszyzm znaleźć 

jakieś rozwiązanie. Inne państwa uciekają się do 

środków  połowicznych, wyprowadzając w pierw- 

szym rzędzie do gospodarki swojej  planowość, 

Jeżeli chodzi o Polskę, to wiceminister podkreśla 

Erzedewszystkiem, że dokonaliśmy sami stabili- 

zacji wałuty i w tej chwii walucie naszej nic nie 

grozi, gdyż mamy pokrycie jedno z najlepszych 

w formie pożyczki stabilizacyjnej, zapałczanej i 

kolejowej oraz pożyczek mniejszych dla Warsza 

wy, Poznania, Górnego Śląska i Gdyni, Jednak- 
że obecnie rząd Stoi przed kategorycznym nakazem 

redukcyj budžetowych. Redukcje mechaniczne zo- 

stały wszystkie już wykonane. Dalej pójść nie mo 

żna. Obecnie oszczędności w budżecie uzyskać 

można tylko przeż gruntowne  zreorganizowanie 

administracj.. Reorganizacja ta przyczyni się rów- 

nież do zmniejszenia gnębiącej powszechnie społe 

czeństwo biurokracji, Wiceminister Starzyński są- 

dzi, iż cierpimy na przerost biurokracji, wyrażają- 

cy się w nadmiarze urzędów i urzędników oraz w 

złym podziale kompetencyj i złej technice urzędo- 

wania (Widać, że wiceminister Starzyński prze- 

w'duje poważną redukcję aparatu urzędniczego). 

Dalszy ustęp przeinówienia swojego poświęcił 
następnie wiceminister Starzyński zagadnieniu 

świadczeń skarbu państwa na „szecz „obywateł.-— 

Stwierdził, że w ciągu ubiegłego roku na emery- 
tury wydano 280, miljonów złotych, na renty inwa 
lidzkie ponad 160 miljonów į na zapomogi dla bez 
robotnych oonad 140 miljonów. Łącznie wydatki 

tego typu, będące najwyrażniejszemi świadczenia- 
ri państwa na rzecz obywateli ciążą na budżecie 

o!tbrzymią sumą 600 mitjonów. zł. W tej dziedzinie 

wiceminister Starzyński zapowiada również daleko 
idące reformy, Reform natomiast nie może zapo- 

wiedzieć w dziedzinie obciążenia podatkowego, 
które jeszcze będzie musiało gnębić społeczeństwo 

EE O OBTA SZATY TIA ZOO k TNT IS 

PRACE RADY MINISTRÓW. 

WARSZAWA. (PAT) — Dnia 2 czerwca 
rb. o godzinie 6 po południu odbyło się pod 
przewodnictwem. prezesa Rady Ministrów 
A. Prystora posieddzenie Rady Ministrów na 
którem załatwiono cały szereg spraw bieżą- 
cych. Między innemi Rada Ministrów uchwa 
liła nowy statut Ministerstwa Rolnictwa, 
przyjęła do wiadomości protokułu drugiego 
zebrania stałego komitetu studjów ekonomi 
cznych państw Europy Środkowej i połud- 
niowo - wschodniej, odbytego w kwietniu 
rb. w Białogrodzie oraz uchwaliła rozporzą- 
dzenie, regulujące sprawę dodatków dla woj 
skowych podczas ćwiczeń. 

KTO BĘDZIE I-vm WICEMINISTREM 
SPRAW WOJSKOWYCH? 

WARSZAWA, 2. 6. (tel. wł. „Słowa”) "I wi- 
ceminister spraw wojskowych gen. D. Konarzew- 
ski za kilka dni oprszcza swe stanowisko, aby ob- 
jać inspektorat armji. Dowiadujemy się, że naj 
poważniejszym kandydatem na jego stanowisko 
jest gen. Litwinowicz, dowódca O,K. Grodno. 

przez czas dłuższy, jako że istnieje dysproporcja 

nomiędzy potrzebami państwa a dzisiejszym roz | 
wojem gospodarczym społeczeństwa. 

W: uwagach ogólnych, dotyczących gospodar-. 

stwa narodowego, wskazał wiceminister Starzyński 
ra przerost handlu detalicznego i pośrednictwa w 

dziedzinie kredytowej. Tutaj cytuje prelegent ja- 

skrawy przykład, że kredyt udzielony przez pań 

stwo dla rolnika, na 2 proc. rocznie, kosztuje rolni 

ka tego ponad 9 proc. właśnie wskutek zbyt roz 

gałęzionego aparatu pośredniczącego, Reasumując , 

swoje wywody, stwierdza wiceminister Starzyński 

że postulatem chwili jest oszczędność, planowość 

w gospodarce, racjonalizacja, solidaryzm społecz 

ny i całkowita bezwzględność w przeprowadzaniu 

tych zamierzeń, chociaż one chwiłowo. wywołać 

mogą niezadowolenie tej czy innej grupy społecz. 

nej. < 

NAOKOŁO OSGBY BRIANDA : 
PARYŻ. (Pat) —Ożywioną wymianę zdań w 

kuluarach Izby wywołały dziś zapewnienia o po- 
zostaniu Brianda w łonie gabinetu w razie ewen 
tualnej jego przebudowy, co nastąpić ma w dniu 
13 czerwca przy dymisji obecnego rządu na ręce 
nowego prezydenta republiki. Pewne ugrupowania - 
polityczne są zdania, że nałeży przystąpić do u- 
tworzenia gabinetu jednolitego pod względem pro 
gramu polityki zagranicznej, W takich warunkach. 
położenie niinistra Br ianda byłoby wystawione na 
pewne krytyki. Po południu Obi wiadomości, 
jasoby Briand zamierzał usunąć się czasowo od 
udziału w rządzie, 

ŚLUB BYŁEGO PREZYDENTA FRANCIJ 
PARYŻ. (Pat) — Wiadomość o ślubie Doumer- 

gue-a, o czem od dłuższego czasu krążyły pogło- 
ski, została przyjęta przez pisma z największą sym 
patją. Prasa donosi, że ceremonja ślubna odbyła 
się w obecności 7 osób, to jest wobec wymaganej | 
przez prawo liczby świadków, będących równocze 
śnie najbliższymi przyjaciółmi Doumergue“a. Panž 
Doumergue jest kobietą o wysokiej kulturze. By- 
ła ona profesorem w żeńskiem liceum w Paryżu, | 
jest wdową _pc_ urzędniku państwowym i matką 
trzech córek, z których jedna, wychowanica Do- 
umergue“a, jest zamężna. 

RE posiadłości koło Tuluzy, dokąd udaje 
ię umergue po wygaśnięciu jego m. ! zydenta republiki. S S r 

HITLEROWIEC PRZED SADE . EKO ADEM W 

GDAŃSK. (Pat) — W dniu 2 czerwca przed 
sądem ławimczym rozpatrywana była sprawa pobi * 

Pani Doumergue jest : 

cia przėz hitlerowcow w dniu 20 marca rb. 82- + 
letniego) starca, który stanął w obronie kobiety,. któ 
ra rzekomo wznosiła ubliżające hitlerowcom okrzy- 

i. Pobito starca tak poważnie, że przebywał on. 
w szpitalu w ciągu 7 tygodni,  Przesłuchiwanie 
świadków stwierdziło nie zbicie fakt pobicia, mimo 
oskarżony oświadczył, że działał w stanie koniecz 
nej obrony. Wina była o tyle oczywistą, że sąd po 
stanowił nie przesłuchiwać wszystkich 
«brony, co wywołało ze strony obrońcy: adwokata 
Friedricha, hitlerowskiego posłą na sejm gdański, . 
demonstracyjne zrzeczenie się obrony. — Prskura- 

świadków* — 

tor domagał się wymiaru największej kary 3-mie | 
sięcznego więzienia. Sąd jednakże skazał oskarżo 
nego na 2 miesiące więzienia, ze względu na jego 
młody wiek i dotychczasową niekaralność, Po-_ 
zatem sąd postanowił zawiesić wykonanie kary na 
trzy lata, 1 w razie dobrego. zachowania się о- 
skarżonego zgiosić następnie wniosek o. ułaskawie 
nie. ; а 
WYCIECZKA POLSKICH REDAKTORÓW | 

KATOLICKICH DO WĘGIER 
(KAP) Na zaproszenie Towarzystwa katolic- 

kich pisarzy węgierskich im. Pazmąnay w tych 
‚ dniach wyjechała do Budapesztu grupa naczelnych | 

« redaktorów polskich pisru katolickich, celem pogłę 
bienia yjaźni polsko - węgierskiej i podjęcia 

słosnkiów społecznych: na terenie katolickim mię 
dzy obu krajami, zak, © w której biorą udział 
księża prałaci Kaczyński, Kłoss, Gawlina, Kwiat- 
kowski, Gatschke,  Beupre, o. Kosibowicz i p. 

& й 

ch 

łózei Czarnecki, prowadzi dr. Adrjan Divóky. ||| ||| 

„S T T IIS IKS INTENSO : 

carstwowości rosyjskiej  (wielikodieržaw- 

noje tieczienje) oraz instynkty małomiesz- 
czańskie. To, co się nazywa małomieszczań- 

skim instynktem, nie wypędzi się z kobiet. 

Tuta; rewolucja stanie przed Ścianą nie do 

przekroczenia. Kobieta nie wyrzeka się po- 
siadania małego dziecka na własność. 

Wyraz idealizm, idealista, jest na terenie 
Sowietów wyrazem obelżywym, obraźliwym. 
Na zebraniu Iłteratów komunistycznych po- 
wiedziałem: „ja idealistami nazywam ludzi, 
którzy głodują, którzy nie mając się w co ub- 
rać i wszystko to znoszą z zapałem, dlatego 

że idzie naprzód piatiletka!* Istotnie inaczej 
nie mogę nazwać bolszewików, jak idealista- 
umi. Sami istnienie tego olbrzymiego państwa, 
które dobrowolnie wije się w męczarniach 
koszmarnej nędzy, jest dowodem, że ten, 

kto twierdził, że życie klas, społeczeństw, 

narodów regulują względy ekonomiczno- 

by tak było, to skądżeby się. wzięło to zjawi- 

sko 160 miljonów ludzi, żyjących dobrowol- 
nie w nędzy? : : 

Tak samo teza, że epoka religji minęła, 
-nie znajduje sobie potwierdzenia w państwie 
Sowietów. Czytelnik europejski nie zawsze 
wie, co to są moszczi. Jest to ciało świętego 

zabalsamowane, do którego odbywały się _ listycznego. Cat. 

pielgrzymki pobożnych. „Ta sama religja, | 
te same moszczi'* — mówiła mi ze skrzywie- 
niem ust, jedna „dama w Moskwie. Istotnie 

— przed mauzoleum Lenina, które jest po- 

środku „Krasnoj płoszczadi* ciągnie się ko- 
lejka chcących . oglądać 

ciało wodza, aż do cerkwi Wasilja Błażien- 
nago i tam się jeszcze zagina. | tak od 
śmierci proroka dzień w dzień, dzień w. 

dzień, ileż to dziesiątków miljonów ludzi prze | 

szło koło szklanego sarkofagu. —- Ale nie 
nad tem chciałem się zastanawiać. Oto glu- 
chą, uporczywa wieść utrzymuje, że Lenin' 
leżący tam, któremu nie wolno 'się dobrze 
przypatrywać, nie jest Leninem, a tylko. ma- 
1ekinem z wosku. Nie chcę się zajmować, 

czy to prawda, czy nieprawda. Chodzi o to, 
że głoszenie tej wieści stanowi w. Moskwie 

zbrodnię stanu najcięższej kategorji. Gdyby 

się jednak okazało, że to prawda, że to tylko: 
manekin, to znaczenie takiego sprawdzenia | 

nie byłoby dla Sowietów sprawą o charak- 

terze muzealnym. O bynajmniej! Byłaby to 
sprawa polityczna najwiekszej wagi, spra-/ 

wa konstytucyjna, sprawa ustrojowa. Ja- | 

koś to wszystko nie da się ułożyć w formy | 

państwa i społeczeństwa wyłącznie materja- 

į 

zabalsamowane | 

  

dy



ECHA KRAJ 
DROHICZYN nad Bugiem 

— Drażliwość nadmierna. Ś. p. Klągie- 
wicz, biskup wileński, mawiał: P, Bóg 
stworzył cnotę i wadę; ludzie zaś 'wymy- 
ślili honor i piwo. Nie wiem, ile wychodzi 
w Drohiczynie nad Bugiem piwa, ale 
honoru pilnujemy pilnie, nieraz nawet ze 
szkoda cnoty obywatelskiej. : 

Z powodu tygodnia „Dziecka”, magi- 
strat rozesłał do wszystkich t. zw. 'inteligen 
tów listę, zapraszając na naradę pospólną. 
Na pierwszem miejscu spisu widnieje ducho 
wieństwo; następnie umieszczono  nazwii- 
sko pani, której mąż zajmuje iważne stano 
wisko, i wreszcie innych w porządku mniej 
więcej alfabetycznym. Zdawało się, że wszy 
stko pięknie i grzecznie. M 

Ališci jeden z panów obraził się, poczuł 
się na humorze pokrzywdzonym i na liście 
zaproszonych nepisał: „Z powodu nieprze- 
strzegania alfabetu na zebranie nie przybę- 
de“. 

W małych osiedlach najdrobniejsze zda- 
rzenia nabierają wielkiego znaczenia. Opo- 
wiadano mnie o tem, jao o wypadku cieka 
wym. Może to i ciekawe;  wołałbym wszak- 
że, żeby pan obrażony, jako alfabeta, po- 
rządek w spisie-poprawił i przyszedł na na- 
radę. X. Michał Rutkowski. 

WILEJKA POWIATOWA 

— 7 życia Związku  Strzełeckiego. 
Związek Strzelecki w Wilejce rozpoczyna 
czynniejsze, niż dotychczas zycie. Nowo- 
przybyłe na teren Wilejki osoby, którym po 
wierzona jest piecza nad Związkiem Strze, 
leckim w* tutejszym powiecie, zdając sobie 
sprawę, że wszelkie poczynania organizacyj 
ne tamuje brak odpowiedniego funduszu, po 
stanowiły ten fundusz zdobywać we włas 
nym zakresie. 

Takie ujęcie sprawy ma dla członków 

organizacji wcale poważne znaczenie wycho 
wawcze, gdyż zmusza ich do czynnego ży 

cia į samowystarczalnošci, tak niedostatecz- 
nej jeszcze w naszem społeczeństwie, a od, 
zwyczaja od biernego wyczekiwania na za 

pomogi, których w obecnych czasach trudno 
skądkolwiek uzyskać. 

Warunki pracy w myśl powyższych za- 
łożeń są tu dość sprzyjające. Związek Strze 

lecki posiada w Wilejce własną, i obszerną 

świetlicę, domagającą jednak remontu, i 

dobrze wyćwiczoną orkiestrę dętą. Nie by 
ła ona dotąd należycie wykorzystywana. 

Obecnie co sobota odbywają się w świet.i- 
cy zabawy o programie wieczorów šwietli 

cowych z tańcami, Tylko w tym dniu bie 

rze Siz: od osób postronnych pewną opłatę, 

za wstęp do świetlicy. Opłaty te za dwa 

wieczory dały w sumie 80 kilka złotych. 
Takie wieczory, inaczej „Sobótki Strze- 

leckie“ odhywać się będą co tydzień, a jest 

też zamiar urządzenia zabawy na szeroką 

skalę w parku miejskim. Na co zebrane pie 

niądze będą używane — w swoim czasie 

poinfermujemy Vałde. 

KRZYWICZE 

— „Zaczarowany młyn”, Komitet PW i 
WF. przygotował tu na dzień 24 maja r. 
b. przy czynnym udziale Strzelca zawody 
sportowe i strzeleckie o dość bogatym pro- 
gramie. 

Niestety, wskutek złej pogody musiano 
odłożyć tę uroczystość na później. 

Doznany zawód został jednak tak przy 
byłym gościom z Wilejki, jak i miejscowej 
publiczności wynagrodzony, bo oto wieczo 
rem tegoż dnia w obszernej sali urzędu 
gminnego odbyo się przedstawienie amator 
skie, na które chętnie wiele osób pośpieszy- 
ło. Przedstawienie p. t, „Zaczarowany 
młyn* w 3 aktach przygotowała nauczyciel 
ka ze wsi Puzyry p. E. Andrzejewska, pra 
cująca jako referentka wychowania obywatel 
skiego w  tamt. oddziale Strzelca. Młodzież 
pod kierunkiem „naszej pani" przygotowała 
sama kostjumy do tej sztuki i odegrawszy 
ja już raz w swej wiosce —chętnie zgodzi 
la się na powtórne jej wystawienie wi 
cdleglych o 7 klm. Krzywiczach. W trakcie 
gdy wiele udatnych momentów zostało na- 
grodzone oklaskami. Po przedstawieniu 
przy dźwiękach wiejskiej muzyki odbyła 
się zabawa taneczna do godz. rano, w 
nader sympatycznym nastroju trwająca. In- 
teligencja i młodzież wiejska jeden zespół 
tutaj tworzyli, ku ogólnemu zadowoleniu, a 
obecny na zabawie pow. ref. W.0. Zw. 
Strz. do zabawy wniósł wiele życia. Uzna- 

*mie naieży wyrazić naucz. p. Andrzejewskiej, 
której praca pomimo, iż w trudnych warun 
kach miejscowych się odbywająca — wyda 
ie pomyślne rezultaty. 

Dochód z całej imprezy zebrany prze - 
znaczono na potrzeby oddziału Związku 
Strzeleckiego w Puzyrach. Vałde. 

POW. WIL. - TROCKI 
— Posiedzenie wydziału powiatowego, 

Życie w naszych samorządach obfituje w 
ciekawe dość momenty i trzeba sprytnego 
drapipiórka, mogącego odtworzyć je na pa 
pierze, Pierwszym tematem w tej „dziedzi- 
nie” byłyby oczywiście: — zbiórki sołtysów, 
drugim — posiedzenia rady gminnej, trze- 
cim — zjazdy wójtów i pisarzy (z burmi- 
strzami włącznie), czwartym — posiedzenia 
Sejmiku, wreszcie piątym — posiedzenia 

` 

"wy powodziowe, drogowe, sanitarne, 

  

Wydziału Powiatowego. Treść arcybogata, 
źródło pod gwarancją niewyczerpane. 

Nie chcę sie iure caduco nazwać —spryt, 
nym, i nie zamie 

  

   

m tu czynić żadnych 
  

    
    
   

popisów, lecz — M „cenzura redakcyjna 
mi nie wykreśli, a czytelnik wybaczy — 
przytoczę poniżej dwa fragmenciki z prze 
szłości. 

Rok 1923. W urzędzie gminnym R. zast. 
inspektora samorządowego p. ]. dokonywa 
lustracji ki i pisze protokuł inspekcyjny 

Gdyby akt ten oddano dziś uczniowi 
czwiartego oddziału szkoły powsz., napew- 
no znalazłby w nim wiele sprzeczności z 
ortografją i stylistyką polską. Nazwijmy to 
jednak — — drobnostką, gdyż w akcie tym 
znajdziemy takie coś, czego sam Pitagoras 
nie byłby w stanie wymyślić. 

Oto !ustratorowi wypadło w końcu 1-ej 
strony arkusza wymienić / cyfrę 1.500.000. 
Zabrakło mu jednak miejsca, Znalazł się 
prosty sposób: trzy końcowe zera zostały 
przeniesione, jako verte. 

Sapient: sat. Sensacja i „odkrycie w 
matematyce! 

„Tajemnicze zniknięcie miljona! Jak 
kto chce! 

Drugi fragniencik: 
Rok 1924. Rada gminy L. czeka in corpo 

re na przedstawiciela: Sejmiku. Czeka godzi 
nę, dwie, trzy. Dopiero pod koniec zjawia 
się z lasu, w towarzystwie. damy, p. S. z 
fasonem niosąc bukiety kwiatów... 

Na wniosek jednego z radnych p. G.— 
rada wystosowała do starostwa odpowiedni 
memorjał i p. S. otrzymał słuszną degrada- 
cję. 

Niech mi Wydział Powiatowy wybaczy, 
że pozwoliłem sobie użyć wstępu do jego 
posiedzenia, z którem /wyłuszczone wyżej 
fragmenciki nie mają nic wspólnego. 

Skorzystałem raczej z okazji, w sezonie 
trocko - ogórkowym. 

Posiedzenia Wydziału Powiatowego, w 
których bierze udział zaledwie 6 osób, no- 
szą charakter poważny, w pełnem tego sło 
wa znaczeniu.  Zbierają się ludzie przede- 
wszystkiem inteligentni, starsi, z różnemi 
tytułami, słowem — gospodarze powiatu, z 
przewodniczącym, p. starostą na czele. Ta- 
ty więc zebrali się w dniu 15 maja r. b., 
przy ul. Wileńskiej 12. Porządek dzienny о- 
bejmował szereg spraw bieżących, jak: spra 

ро- 
datkowe, maj. sejmikowego Bukiszki i td. 

W szkole rośniczej w Bukiszkach od- 
była się niedawno wizytacja ministerjalna. 
Słychać równi że ma tam nastąpić zmia 
na na stanowisku dyrektora szkoły. 

Z temi Bukiszkami, jak z tą babą, któ- 
ra nie miała kłopotu — kupiła sobie prosię,, 
tak Sejmik nabył w r. 1924 ten majątek. 
Jakby zaś w nagrodę za to, p. przewodni- 
czący odczytał sympatyczne pismo z orygi- 
talnym podpisem p. wojewody wileńskiego 
St. Kirtiklisa, mówiącem o rezułtatach sześ- 
ściodniowej lustracji biura Wydziału przez 
wojew. insp. związków komunalnych p. Żył 
kę. Pan wojewoda konstatuje w piśmie tem 

-- „tader dodatni naogół stan biura Wy- 
działu Powiatowego pod względem organi- 
zacji pracy i jej wydajności. W piśmie tem 
wyłuszczone są również drobne usterki. Jest 
ich 12 punktów. Punkt dodatni brzmi: „Ska 

sować należy prowadzenie kasy podręcz- 
nej w lecznicy weterynaryjnej dla zwierząt 
przez lekarza ordynatora tejże lecznicy, 

Wszelkie operacje kasowe przekazać należy 
kasie Wydziału Powiatowego. 

Gratulacje za wzorowe prowadzenie 

biura. Wydziału Powiatowego należą się /wW 

pierwszym rzędzie oczywiście  długołetnie- 

mu jego kierownikowi p. Orlickiemu, następ 

nie insp. samorz. p. Niedekowi i innym. 

Więcej z tego posiedzenia nie KE a 

przynajmniej nie pamiętam. 

ŚR 
a GALI 

457) NOHEKSHĄZKI. 
O. Aleksander Brou, T J. Duch św. Ig- 

nacego Loyoli. Kraków, 1931, str. 162. 
Wyd. ks. Jezuitów,  Dziełko francuskiego 
jezuity mówi o duchu świętego Patrona 
"Tow. Jez. oraz o wpływach tego ducha na 
kształtowarie się charakterów członków Za- 
konu, т 

O. Jakob Wujek T. J. Historja męki 
Pana Jezusa Chrystusa. Krakow, 1931, str. 
204. Wyd. ks, Jez. 

Jest to przejrzana i przystosowana do 
nowej pisowui część słynnej Postylli Katolic- 
ckiej, drukowanej przez znakomitego tłuma 
cza Pisma Świętego w latach  1573—75. 
Aczkolwiek w późniejszych czasach zjawiło 
się niemało rozważań o Męce Pańskiej, dzie 
ło Wujka nietylko nie jest przestarzałe, 
lecz może szczególnie oddziaływać siłą pięk 
nego słowa i prostotą, a jednocześnie głębo 
kością ujęcia. 

0. Ludwik Miller. Bożemu Sercu cześć 
i chwała. Trzydzieści rozmyślań o Najświęt 
szem Sercu Zbawicieja, Kraków, 1931, str. 
263. Wd. ks. Jezuitów. 

Godne uwagi rozmyślania, dobrze prze- 
łożone z eryginału węgierskiego przez W, 
Nachtana. 

  

    

    

    

      

      

    

  

  

     

Nowa sekcja T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie 
W ostatnich czasach została zor- 

ganizowana nowa sek:ia (0ddziału I 
Towarzystwa Przyjastół Nauk w Wil- 
nie. 

   

Jest nią Sekcja Ilistorji Sztuki. 
Powstanie tej Sekc1 z wielu wzglę 

dów należy powitać iak najserdecz- 
niei. Cieszyć się trze' a że w cichem 
Wilnie swe życie i działalność (oby 
jak najbardziej owarną') rczpoczęła 
jeszcze jedna placówka naukowa. Z 
prawdziwą radością stwierdzić należy, 
iż wileńscy naukowev -— historycy 
sztuki stworzyli zwartą grupę, co po- 
zwoli im na dokonanie większych wy- 
siłków i ułatwi oddziaływanie na szer 
sze zastępy miłośników sztuki. 

Ale przedewszystkiem mocno pod- 
kreślić trzeba, iż Sekcja Historji Sztuki 
T.P.N. w Wilnie zakreśla przed sobą 
berdzo szerokie i śmius ramy głębo- 
ko przemyślanego prozramu. 

Praca nad odtworzeniem dziejów 
sztuki wileńskiej, ustalenie i zanali- 
zowanie wpływów Wilna, jako ośrod- 
ka artystycznego północno - wschod- 
nich ziem Rzeczypospolitej Polskiej, 
wydobycie dokładnego oblicza Wilna 
artystycznego w perspektywie histo- 
rycznej — to są zadania i wielkie i 
wdzięczne. 

kistotja sztuki wileńskiej (w zna- 
czeńiu najszerszem) leży odłogiem 
przed badaczami. 

  

Przyzwyczajeni do tanich, tradycyj 
nych ogólników, operując oklepaneini 
pojęciami, skłonni jesteśmy do  nie- 
zwykłego i krzywdzącego naszą prze- 
szłość upraszczania zjawisk. 

Mówimy 0 niemieckim gotyku i 
włoskim baroku w Wilnie, lecz nie za 
stanawiamy się poważniej nawet na 
przyjmowaniu przez nas obcych wpły- 
WÓW. 

Ne ustaliliśmy dotychczas ścisłej 
drogi, którą trafił do Wilna gotyk, a 
więc nie zanalizowaliśmy jego niemiec 
kości, która już zaczyna wywoływać 
pewne zastrzeżenia; za mało pomimo 
wszystko znamy nasz "barok, przefiltro 
wany przez Kraków i uzupełniony na 
naszym gruncie całkiem swoistemi ce- 
chami. 

Absolutnie nic nie wiemy o wpły- 
wach sztuki ruskiej — z Nowogrodu, 
Pskowa, Kijowa, chociaż te wpływy 
musiały być i musiały pozostawić ja- 
kiś ślad 

W związku z tem trzeba wskazać 
na dziedzinę całkiem nietkniętą i nie- 
zwykle trudną obecnie do zbadania: 
dziedzinę sztuki bdzyljańskiej. 

Przecież bazyljanie zjawili się na 
naszych terenach, przynosząc pewne, 
już ustalone formy, dotyczące przynaj 
mniej malarstwa religijnego. 

Ale „zakon ruski” już w drugim 
dziesiątku XVII w. zaczął przeżywać 

  

> КОСО 

WE KONFLIKT WŁOSKO- WATYKAŃSKI 
RZYM. (Pat) — Konflikt włosko - watykański żywo zajmuje opinję 

włoską. Wypowiedziane przez Ojca Świętego z racji ogłoszenia dekretu o 
cnotach heroicznych przemówienie, wykazujące, do czego prowadzi wycho- 
wanie młodzieży w duchu, stanowiącym antytezę wychowania chrześcijań- 
skiego, ogłoszone zostało w „Osservatore Romano*. Równocześnie kardynał 
Gasparri ogłosił list otwarty, w którym stwierdził że nigdy nie wypowiadał 
uwagi na temat działalności akcji katolickiej, rzekomo sprzecznej z paktem 
laterańskim. Wobec wszczęścia akcji dyplomatycznej taszystowkie pima wło 
skie, które prowadziły kampanię prasowa przeciwko akcji katolickiej, z dru- 
giej zaś strony „Osservatore Romano* ogłosiły zapowiedź wstrzymania po- 
lemiki. Niezależnie od tego wiadome jest, że władze włoskie wydały ostry za- 
kaz urządzania wszelkich manifestacyj antykatolickich pod osobista odpowie- 
dzialnością sekretarzy pozczególnych faszystowskich iederacyj studenckich. 

ZARZĄDZENIA OJCA ŚW, 
CITTA DEL VATICANO. Z powodu ciężkich wykroczeń faszystów prze- 

ciw Akcji katolickiej Stolica Święta zarządziła: 1) biskupi, od których Akcja 
katolicka była zależna pośrednio przez wydziały diecezjalne, przejmują nie- 
zwłoczrie osobiste kierownictwo zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostol- 
skiej w diecezji rzymskiej kierownictwo naczelne przejdzie w ręce kardynała 
wikarjusza 2) Ojciec św. udziela pochwały i przesyła błogosławieńtwo do- 
tychczasowym kierownikom Akcji katolickiej i podporządkowuje ich odnoś- 
nym biskupom. 

Zakaz procesyj kościelnych we Włoszech 
CITTA DEL VATICANO. (Pat) — „Osservatore Romano“ ogłasza za 

kaz urządzania pocesyj we Włoszech 
wy przed okscesatmi. 

nazewnątrz kościołów, a to wobec oba- 

Tragiczna wycieczka szkolna 
JEDNA UCZENICA ORAZ RATUJĄCA JA ŻONA OSADNIKA—UTONĘŁY. 

GRODNO. (Pat) — Szkoły powszechne z gminy indurskiej pow. gro 
dzieńskiego urządziły w ubiegłą sobotę wycieczkę do wsi Grajno na brzegu 
rzeki Swisłocz. Podczas kąpieli, dwie uczenice, nie umiejąc pływać, trafiły na 
głębię i zaczęły tonąć. Widząc to, znajdująca się na brzegu żona osadnika 
wojskowego Buckowa rzuciła się do wody, aby ratować tonące, lecz sama 
utonęła Jedna z uczenic utonęła, drugą udało się uratować. 

Proces szpiegowski w Grodnie 
Grodno. (Pat) — Sąd okręgowy w Grodnie pod przewodnictwem sę- 

dziego Hryniewicza rozpoczął rozpatrywanie wielkiej sprawy szpiegowskiej. 
Na ławie oskarżonych zasiedli Aleksander Siniłło, były kapitan wojk rosyj- 
skich, Michał Kościewicz, Trojanowicz i 11 innych oskarżonych o szpiego- 
stwo na rzecz Litwy. Ze względu na znaczenie, jakie ma omawiany materjał 
dowodowy, dla obrony państwa, proces toczy się przy drzwiach zamkniętych. 
Na rozprawę, którą potrwa kilka dm, wezwano kilkudziesięciu świadków. 
Oskarża wiceprokurator Kożuchowski, broni oskarżonych 5 adwokatów. 

Wyniki konkursu ujeżdżania koni 
WARSZAWA. (Pat) — W dn. 2 czerwca ukończono krajowy konkurs ujeżdżania 

koni, w którym startowało 28 zawodników : 

był rtm. Królikiewicz na koniu „Dream* z 

ukończyło konkurs 12. Pierwsze miejsce zdo- 

15 błędami, drugie miejsce por. Szosland na 
„Irysie“ 22 1/12 p, karn., trzecie rtm. Romaszkan na „Cwale” 25 1/12 p. karn., czwarte 
por. Biliński na „Faworytce* 28 5/12 p. konkurs międzynarodowy im. śp. Jurjewicza 
z powodu zinierzchu nie mógł być ukończony. Ostatnie próby w tym konkursie odbędą 
sie w dn, 3 czerwca rano na torze łazienkowskini, gdzie nastąpi rozdanie nagród. 

Proces o 42 miljony grzywny 
FIRMA FRENKIEL Z BIAŁEJ SPRZEDAWAŁA SPIRYTUS PRZEZNACZO- 
NY DO PRODUKCJI LIKIERÓW PRYWATNYM ODBIORCOM, NARAŻAJĄC 

SKARB NA GROMNE STRATY 

  

W Sądzie Najwyższym od 5 dni toczyła 
się rozprawa, która należy do największych 
procesów, jakie zna polskie sądownictwo, 

Jest to sprawa karno-skarbowa, a doty- 
czy nadużyć na szkodę monopolu spirytuso- 
wego, jakich dopuściła się ogromna firma 
w' Białej Cieszyńskiej Adolf Frenkiel i S-wie, 
Sp. Akc. rektyfikacja i fabryka likierów. 

Firma ta od r. 1925 otrzymała z monopo- 
iu spirytusowego większe ilości spirytusu 
dla celów swej produkcji, a więc dla celów 
przemysłowych. 

Zgodnie z przyjętą procedurą urzędnicy 
monopolowi mieli być obecni przy skażaniu 
spirytusu, aby zapobiec nadużyciom. 

Administracja fabryki weszła jednak w 
porozumienie z urzędnikami, którzy zaczęli 
sporządzać fałszywe protokuły, czysty spi- 
1ytus zaś sprzedawano prywatnym  odbior- 
com po cenach niższych od monopolowych, 
ulbowiem spirytus przełewany przez monos 
pol dla celów przemysłowych, jest jeszcze 
tańszy. 

Nadużycia te wyszły, po 
na jaw, 

W. międzyczasie fabryka Frenkla zrobi- 
ła miljonńowe obroty. W wyniku przeprowa- 
dzonego śledztwa na ławie oskarżonych 
przed Sądem Okręgowym w Wadowicach 
zasiedli współwłaściciele fabryki urzędnicy 
fabryki: Wald, Torn, Weksberg i inni, urzęd 
nicy skarbowi: Belli, Włodyga, Pałaba i 
inni a także kupcy — odbiorcy: Berger, 
Henneberg, Mandelbaum, Rappaport i wielu 
innych. 

Był to prawdziwie proces  monstre. 
Sprawa trwała 7 tygodni. Moca wyroku Są- 

kilku  latach 

ostry kryzys, gdyż ojcowie bazyljanie 
chętnie porzucali swój zakon i, przyj- 
mując obrządek łaciński, uzupełniali 
szeregi franciszkanów. W r. 1623 za- 
kon został zasilony welką ilością ła- 
cinników, którzy później stanowili 
większość wśród zakonników. Wsku- 
tek tego rozpoczęła sę wyraźna i cał- 
kiem naturalna i nieunikniona latyni- 
zacja zakonu bazyljanów. 

Zmieniały się formy obrzędowe, 
zmieniała się psychika zakonników. 
Musiały więc zachodzić jakieś zmiany 
w  wypowiadaniu się tej psychiki 
czyli w sztuce. Ale jakie? 

Kto choć przygodnie potrąci o za 
gadnienie sztuki bazyljańskiej (a prze 
cież musiałą być jakaś „szkoła bazyl- 
jańska*!) zawsze stanie wobec zagad- 
ki. 

Taką zagadką, której nie rozwią- 
zali dotychczas badacze polscy j rosyj 
scy, jest np. Cudowny Obraz Matki 
Boskiej w Żyrowicach. 

Rzeźba w jaspisie (rzecz niedopu- 
szczalna w Cerkwi), typowa Madonna 
włoska epoki renesansu, ale * legendy 
uporczywie wskazują na grecki charak 
ter i dezorjentują, wymieniając coraz 
inny czas ukazania się obrazu. 

Dotychczasowi przygodni badacze, 
ustalając | genezę obrazu, znaleźli 
dwie drogi, prowadzące do Rzymu... i 
do Grecji. 

Zwrócenie uwagi na klasztory po- 
bazyljańskie może doprowadzić do cie 
kawych wyników w badaniach dzie- 

  

du Okręgowego  współwłaściciele fabryki, 
jei urzędnicy i urzednicy skarbowi, skazani 
zostali na różne kary do 3 lat więzienia. 
Oabiorcy skazani zostai na kary grzywny 
i zastępczego aresztu. Najniezwyklej wyglą- 
da kara grzywny, wymierzona wedle wie- 
lokrotnej wobec strat. skarbu. 

Ogólnie suma grzywien w tym procesie 
opiewa na 42 miljony złotych! 

Naskutek kasacji zarówno prokuratora, 
jak i obrońców, sprawa znalazła się w Są- 
dzie Najwyższym. 

Prokurator domagał się skazania oskar- 
żonych za oszustwo. 22 я 

Rozprawa w Sądzie Najwyższym trwała 
5 dni i należy -— da największych procesów 
karno-sądowych w Polsce. I nie dziw. Wy- 
rok Sądu Okręgowego zawiera się przecież 
na 337 arkuszach druku maszynowego. 

Oskarżonych fabrykantów i urzędników 
bronili adwokaci Paschalski i Bross z Kra- 
kowa, kupców -— odbiorców t. zw. grupę 
kupców chrzanowskich, bronili adw. Miecz. 
Ettinger i adw. Lejb Landau ze Lwowa. 

Sąd Najwyższy zmienił kwalifikację czy- 
nu zgodnie z kasacią prokuratora i wyrok 
wobec fabrykantów urzędników fabryki i 
urzędników monopolu, utrzymał w mocy. 

W stosunku do odbiorców wyrok po- 
przedni został częściowo uchylony. „Taki 
wiec grzywny w stosunku do niektórych 
kupców zostały zmniejszone, zaś cała gru- 
va kupców chrzanowskich została uniewin- 
„ona, 

Ogólna grzywna 42 miljonów ulega prze 
to tylko nieznacznemu zmniejszeniu. 

jów sztuki na naszych ziemiach. 
Jeżeli więc nie uświadamiamy so- 

bie należycie wpływów zewnętrznych, 
któreśmy  przetwarzali na własnej 
glebie, to jeszcze mniej orjentujemy 
się w promieniowaniu Wilna na ol- 
brzymie obszary północne, wschod- 
nie i częściowo południowo - wschod- 
nie. 

Wilno jednak promieniowało w 
sposób wspaniały. Jego wpływy znaj 
dziemy w Prusach Wschodnich, w Ry- 
dze, hen, za Smoleńskiem. I znowu, 
jeżeli chodzi o tereny wschodnie, ze- 
tkniemy się z bazyljanami, nieuchwyt- 
nymi wskutek ich duchowej zależności 
od Wschodu i Zachodu jednocześnie. 

Prawidłowo zorganizowane bada- 
nia dziejów sztuki na naszych  tere- 
nach, z poważnem uwzględnieniem 
ruchów religijnych, mogą dać nie- 
zmiernie ciekawy obraz życia duchowe 
go i artystycznego naszych przodków. 

Badania takie są podwójnie po- 
trzebne. 

Raz, że w ten sposób wzbogaci się 
skarbiec nauki europejskiej, po dru- 
gie, żę tylko prace naukowe mogą 
zniweczyć złośliwe zakusy naszych 
wrogów, okradających nas — na pa- 
pierze — z naszego dorobku kultural- 
nego. 

Wiemy zgrubsza, co mówią Litwi- 
ni kowieńscy o dziejach sztuki litew- 
skiej... ' 

Ale niewiele osób wie, że w Miń- 
sku gorliwie pracuje docent uniwer- 

Węgierski Komitet Batorego 
ROZPOCZĄŁ DZIAŁĄLNOŚĆ 

Z okazji powszechnych  przygoto- 
wań do obchodów jubileuszowych na 
cześć króla Stefana Batorego utworzył 
się w Budapeszcie komitet pamiątko- 
wy Batorego, którego prezesem jest 
radca tajny Jerzy Lukacs, były mini- 
ster oświaty, a referentem Ferd. Leo 
Mikiósi szet związku legjonistów, któ- 
remu mamy zawdzięczać akcję pamiąt- 
kową. Członk. ścisłego komitetu są: ba 
ron Alb. Nyary, prezes stow. węgiersko 
polskiego Elemer Żuławski, generał, 
Otton Szónyi, szambelan papieski, se- 
kretarz krajowego komitetu dla pamią- 

W WIRZE STOLICY. 
UPAŁ 

— O Boże, jąk gorąco! 

— (Coś okropnego. 

—- To nie do zniesienia. 

Nasz wstrętny klimat tak nas przyzwy- 
czaił do mrozów i deszczów, że byle słońce 
przygrzało, wszyscy w lament. Łażą war- 
szawiacy z minami karawaniarzy, sapią, 
ocierają pot, Moskale choć dziksi, są roz- 
tropniejsi — u nich moda chodzenia w jed- 
nych koszulach jest w upał obowiązująca 
— a u nas? 

Marynarka dobra jest na morzu, na lą- 
dzie trzeba ją zwalczać. Kobiety mogą pa- 
radować jak motylki w byle czem — cze- 
muż mężczyźni mają się żywcem smarzyć. 

Woda sodowa ma powodzenie. Przecięt- 
na baba z budki rozsprzedaje dziennie dwa 
wielkie syfony, a że syfon liczy 200 szkia- 
nek, więc 400 gareł zaznało na chwilę ulgi. 
Szklanka kosztuje 5 groszy — baba inkasu- 
ie tedy 20 zł., ponieważ sama za syfon pła- 
ci niecałe 3 zł. ergo na jednej wodzie so- 
dowej zarabia około 15 zł. A że na kwasach, 
lemoniadach, orsich, sinalcach i innych trut- 
kach, zarabia dużo więcej — więc można 
pozazdrościć przedsiębiorstwa, Lepsze to, 
niż fabryka mydła. 

Włosi są dobroezyńcami stolicy, Ich lo- 
dy po 50 groszy werbuja tłumy -— cukiernie, 
które dawniej darły skórę ze spragnionych 
i żądały 3 złote za porcję, obecnie spuściły 
rosa i reklamują wszędzie: lody za 50 gr. i 
1 zł Doskona!e, oto zbawienne skutki kon- 
kurencji. 

Na plażach tłok niesłychany. Hordy na- 

gusów grasują całemi dniami; w niedzielę 

było 50.060 ludzi na piasku, woda w Wiśle 
ma 24 stopnie, tak, że ochłoda niew'elka, 

Oczywiście topielców nie brak, codzien- 

nie jest rubryczka: kilku drabów  natrafiło 
ne głębię i — utonęło. Nic ich nie żałuję. 

Cymbała, którego wyratują, powinni wsa- 

„dzač do więzienia. Bo cóż to za niechlujstwo 

nie nauczyć się pływać. 

Gdyby tak człowiek mógł posiąść umie- 
jętność fruwania? Parę lekcyj i frrrrir.., z 

gawronami w zawody. Dopierožbyšmy uwa- 

żali za kpa- człówieka, coby nie-chciał* się 

rauczyć tej prostej sztuki. Własna teścio- 

wa miałaby go za idjotę, Tymczasem jest 
okazja opanować inny żywioł — i 9Q proc, 

ludzi leni się popracować w tym kierunku. 

Umieją człapać po ziemi — dosyć. Mo= 

jem zdaniem, normalniejszym jest człowiek, 

nie umiejący czytać i pisać, niż nie umieją- 

cy pływać. Tyle przyjemności, tyle rozko- 

szy są mu obce, niedościgłe. Bo kąpiel bez 

pożądnego pływania to bluff, to żadna fraj- 
da, To coś jak ananas dla krowy. 

Jeśli się utopi kmiotek, czy szewc — 

passe encore. Pracował — nigdy nie miał 

czasu się nauczyć (choć to baga), ale gdy 
czytam, że student, czy uczeń natrafił na 

głębię i utonął, zżymam się ze złości. 
Wkuwa się taki wałkoń, żyje, kosztuje 

Bóg wie ile rodziców, społeczeństwo, a po- 

tem klap — tonie. I dlaczego? Bo mu się 

nie chciało poświęcić dwóch, trzech godzin 

na opanowanie crawla, bo zawsze chodził 

do kina, a nie miał 3 zł. na naukę pływania, 

bo był łeniwy, ospały, bezmyślny. 

Parę godzin i 3 złote, Tyle trzeba by 

zgłębić arkana crawła — są dziesiątki kur- 

sów 'atem i zimą — stale minimalna  frek- 

wencja, Polacy są pod tym względem dale- 
ko w tyle za Holendrami. 

Co się dziwić, że potem każdy gorący 

dzień powoduje długą litanję nazwisk ofiar: 
Wisły, rzeczułek, stawków, glinianek i nawet 

gnojówek. Ka. 

sytetu mińskiego, niejaki Szczekoci- 
chin, który już wydał parę książek z 
dziedziny historji sztuki... białoruskiej. 

Szczególnie imponująco wygląda 
architektura białoruska, tak dobrze 
nam znana. Bo, jeżeli wierzyć uczo- 
nemu historykówi sztuki białoruskiej, 
wzorami architektury białoruskiej są: 
zamek w Trokach, zamek w Wilnie, 
kościół św. Anny i Bernardynów w 
Wilnie, kościoły w  Synkowiczach, 
Skrzybowcach i... Supraślu i t. p. 

Nie można polemizować z bolsze- 
wickimi docentami, ale jednak trzeba 
posiadać nowocześnie opracowane, 
naukowe dzieła, dotyczące poszczegól 
nych okresów dziejowych, lub objek- 
tów sztuki. . н 

Właśnie na pierwszem naukowem 
posiedzeniu Sekcji Historji Sztuki T. 
P. N. 29 maja r. b. zostały poruszone 
dzieje kościoła, zdawałoby się, wszy- 
stkim doskonale znanego: kościoła 
św. Anny w Wilnie. 

Ksiądz kapelan Piotr Śledziewski 
wystąpił z wprost rewelacyjnym refe- 
ratem, dotyczącym czasu powstania 
i przeznaczenia kościoła św. Anny. 

Ks. P. Śledziewski zwrócił uwagę 
na pewne niejasności, które są zawar 
te w najstarszych wzmiankach o koš- 
ciele św. Anny w Wilnie. Zaciekawio 
ny tem, nie pożałował trudu, aby za- 
pomocą mozolnych i niesłychanie su- 
miennie przeprowadzonych dociekań, 
ustalić, iż w obrębie zamku dolnego 
istniał kościół św. Anny, znany później 

iek sztuki, dr. Bela Pacher, delegat 
miasta Budapesztu, dr. Ludwik Sza- 
decky, członek honorowy uniwersyte- 
iu wileńskiego Andrzej Liber, bur- 
mistrz, dr. Władysław Okolicsanyi, 
radca dworu, 

„ Komitet rozważał 
wienia pomnika i przedłoży tę propozy 
cję komitetowi ogólnemu — liczące- 
uu koło 50 członków — który się 
zbierze w najbliższym czasie. ‹ 
Przeįšcie paraiji sekty Hodurowców 
w Tarnawatce na prawosławie. 

W osadzie Tarnawatce, powiatu 
Tomaszowskiego, woj. Lubelskiego, 
imiejscową cerkiew, zbudowana już po 
skasowaniu unji, jako świątynia pra- 
wosławna, została po wojnie zajęta 
przez duchowieństwo  rz.-katolickie i 
przerobiona na kościół rz.-katolicki, 
jakkolwiek w Tarnawatce zamieszkuje 
zaledwie kilka rodzin katolickich. Miej 
scowa ludność prawosławna w ciągu 
szeregu lat przedsiębrała starania o 
zwrot cerkwi i 'o przywrócenie parafji 
prawosławnej, lecz spotykała się z 
odmową ze strony władz. 3 

W ubiegłym roku do Tarnawatki 
Przybył niejaki Szwedko, były psalmi- 
sta prawosławny, wydalony za  nie- 
moralne życie z Cerkwi prawosławnej, 
który został księdzem unickim, następ 
nie duchownym marjawickim, a wresz- 
cie duchownym sekty  Hodurowców. 
Utworzył on w Tarnawatce parafję tej 
sekty, a Iidność miejscowa w krótkim 
czasie wzniosła obszerną kaplicę, do 

której „Szwedko zbierał potrzebne 
utensylja ; księgi liturgiczne z sąsied- 
nich zamkniętych cerkwi prawosław- 
aych. W kaplicy tej Szwedko odpra- 
wiał nabożeństwo w języku słowiań- 
skim i według rytuału prawosławnego. 
Jednakże, już po kilku miesiącach, lud- 
ność poznała się na nim i w tych 
dniach zgłosiła się do miejscowego 
dziekana prawosławnego, deklarując 
swój powrót do Cerkwi prawosławnej 
i. przekazując mu zbudowaną przez 

siebie świątynię. Uroczyste objęcie tej 
świątyni przez duchowieństwo prawo- 
sławne i wyświęcenie jej odbyło się w 
ubiegłą niedzielę przy tłumnym udzia- 
le pobożnych. 

  

ZAŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNE- * 
GO POD POMNIK POLSKI W 

MOHACZU. 
Jak wiadomo, postanowiło społe- 

czeństwo węgierskie w swoim czasie, 
aby bohaterom polskim, poległym w 
bitwie pod Mohaczem w roku 1526, 
postawić pomnik. W bitwie tej, w któ 
rej także król węgierski Ludwik Ja- 
giellonczyk stracił życie, zginęło 1500 
Polaków wraz z wodzem, wojewodą 
kwihardem-Gnoińskim. 

Przygotowania do budowy pomni- 
ka już się rozpoczęły. 

Komitet pomnikowy zgromadzi się 
w dniu 7 czerwca w Mohaczu, gdzie 
się odbędzie uroczyste założenie ka- ' 
mienia węgielnego i oznaczenie termi- 
nu uroczystości odsłonięcia pomnika. 

  

Ostatnie dzikie konie wEuropie 
W Westfalji w Diilmen w pobliżu 

granicy holenderskiej na obszarze około 16 
tys. morgów, hasa na woiności Stado dzi 
kich koni, ostatnich w Europie. Stado dzi 
kich koni jest własnością księcia von Croy, 
który odziedziczył stadninę po swych przod 
kach i dzięki umiejętnej opiece pom: 
stan stadniny z 25 zwierząt w r. 1908 na 150. 
Ostatnie dzikie konie Europy należą do ga- 
tunku kucy, Dzieje dzikich  kucy księcia 
Croy można śledzić až do 13 wieku jiwstecz. 

Corocznie w maju odbywa się chwyta 
nie jednorocznych ogierków. Wówczas do 
olbrzymiego zwierzyńca napływają tysiące 
ludzi, Specjalne pociągi przywożą ołbrzyfnie 

  

/ tłumy z całych zachodnich Niemiec do miej 
scowości Maria Veen. Tłumy pubłiczności 
śledzą z do > a sua 
niacz) stado dzikic! cy w 
ku Las Jeden taki kuc kosztuje 107 
do 300 marek niemieckich, a w razie szczę 
ścia można go otrzymać za 50 fenigów w 
drodze losowania. 

Dzikie kuce księcia Croy żyją zupełnie na 
wolności. O ich dzikości i sile Ś y 
szczegół, że przy chwytaniu jednorocznych 
zwierząt musi się z nimi mocować czterech 
lub pięciu silnych mężczyzn. 

T TT ITT IAE TE TTT KIETASIS, 
pod wezwan. šw Barbary. Ten košci6i 
Anny, vel Barbary, znajdował się na 
terenie obecnego Cielętnika, między 
dzisiejszą katedrą a Wilją. 

Przypuszczać należy, iż fundamen- 
ty tego kościoła przechowały się do- 
tychczas i dałyby się wydobyć z pod 
ziemi. R 

Kościół zaś św. Anny, istniejący 
obecnie, był fundowany przez Zyg- 
munta - Augusta, a więc zbudowany 
w drugiej połowie XVI wieku!... 

Miał to być kościół -— mauzoleum, 
w którym spocząć miał fundator król 
Zygmunt - August oraz obie jego mał- 
żonki — Elżbieta i Barbara. 

Odkrycie ks. Śledziewskiego ma 
wszelkie cechy sensacji, gdyż nietylko 
daje nowe tłumaczenia genezy kościo 
ła, ale zmusza do przeprowadzenia 
rewizji naszych dotychczasowych po- 
jeć o dziejach gotyku w Polsce. 

Sekcja, którą tak efektownie roz- 
poczęła swą działalność, nie ulega w 
pliwości, wykaże wielką żywotność.” 

Gwarancję tej żywotności daje 
przedewszystkiem osoba przewodni- 
czącego, którym jest p. prof. Marjan 
Morelowski, oraz wybitny zespół człon 
ków. Е 

Wilno wiec może się cieszyć 
i być dumne z tego, że nawet w 
sach, tak mało sprzyjających twórcz 
naukowej pracy, stworzyło nową 
ważną placówkę kulturalną. W. C 

kwestję posta- 
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B 5 czeroca Dzień Dziecko 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W BAZYLICE ! 

W DZIEŃ BOŻEGO CIAŁA 
Nabożeństwo w dniu Bożego Ciała w Bazylice rozpocznie się uroczy- 

stą Mszą św. na placu Katedralnym punktualnie o godz. 10 zrana. 
Q godz. 11, zaraz po sumie, odbędzie się uroczysta procesja przez 

lice: Zamkową, Św. |ańską, Dominikańską, Wileńska, Orzeszkowej j Mic- 
iewicza. 

KOLEJNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROCESJI JEST NASTĘPUJĄCA: 

I. Szkoły: 
1. Szkoły powszechne. 2. Szkoły X.X. Salezjanów. 3. Państwowe Se- 

minarjum Ochroniarskie im. M. Konopnickiej. 4. Państwowe Seminarjum Nau- 
czycielskie Żeńskie im. kr. Jadwigi. 5. Liceum Żeńskie P.P. Benedyktynek. 
6. Liceum żeńskie $.S. Wizytek. 7. Liceum żeńskie im. Filomatów, 8. Szkoła 
Przemysłowo-Handlowa żeńska im. E. Dmochowskiej. 9. Gimnazjum żeńskie 
im. A. Czartoryskiego. 10. Gimnazjum żeńskie im. Orzeszkowej. 11. Gimna- 
zjum żeńskie Zgromadzenia S.S. Nazaretanek. 12. Męska Szkoła Handlowa 
Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan z orkiestrą. 13. Pań- 
stwowe Seminarjum Nauczycielskie Męskie im. T. Zana. 14. Gimnazjum im. 
]. Słowackiego. 15. Gimnazjum im. A. Mickiewicza. 16. Gimnazjum im. J. 
Leleweia, 17. Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. 

Ii. ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA ZAWODOWE 

1. Zrzeszenie młodzieży rzemieślniczej, 2. Stowarzyszenie Garbarzy. 
3. Związek Cechów w Wilnie (13 sztandarów), 4. Związek Niższych Funkcjo 
narjuszów Państwowych, 5. Kolejówa Straż Ogniowa, 6. Związek Maszyni- 
stów Kolejowych, 7. Związek Urzędników Kolejowych, 8. Zjednoczenie Ko- 
lejowców Polskich, 9. Chrześcijańskie Związki Zawodowe, zrzeszone w Cen- 
tralnym Związku Chrz. Zw. Zawod (w ilości 22), 10. Liga Robotnicza Św. 
Kazimierza, 11. Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan. 
12. Związek Pracowników Miejskich. 

HL STOWARZYSZENIA SPORTOWE, IDEOWE, FILANTROPIJNE 
I RELGIJNE. 

1. Towarzystwo sportowe „Sokół', 2. Koło Młodzieży Polskiego Czer- 
wonego Krzyża, 3. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 4. Bratnia Pomoc 
U.S.B., 5. Korporacje Akademickie, 6. Związek Strzelecki, 7. Liga Morska 
i Reczna, 8, Opieka Polska nad Rodakami na obczyźnie, 9. Narodowa orga- 
nizacja kobiet, 10. Stronnictwo Narodowe. 11. Oddział Wileński Powszech- 
nego Związku Emerytów Państwowych R. Pol.,, 12. „„Tereski'* szkoły „Ca- 
ritas“, 13. Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich paratji Ostrobramskiej, 
14. Kongregacja III Zakonu św. Franciszka, 15 Sodalicja św. Piotra Klawera, 
16. Katolicki Związek Polek, 17. Towarzystwo Pań św. Wincentego a Paulo, 
"8. Sodalicje Marjańskie, 19. Arcybractwo Serca P. Jezusa z kośc. św. Bar- 
tłomieja, 20. Arcybractwo Straży Honorowej Najśw. Serca P. Jezusa, 21 
Kało Eucharystyczne, 

IV, PROCESJE KOŚCIELNE 

V. Chór Związku Towarzystw S$piewaczych i Muzycznych, VI Zakon- 
nice i duchowieństwo zakonne i świeckie, VII. Za baldachimem: Przedstawi- 
„ciele wyższych Władz cywilnych, wojskowych i miejskich, Senat Akade- 
micki, Prezydjum Sądów, VIII. Wojskowa kompanja honorowa z orkiestrą, 
IX. wybrani z każdej parafji Wilna špiawacy na czele wiernych. 

Ustawianie organizacyj, biorących udział w procesji rozpocznie się 
o godz. 9 min. 30 rano. Szkoły mają przyjść na plac przed kość. św. Kata- 
rzyny. Uczestnicy,należący do II gr. stawią się na ul. Dominikańską u rogu 
Wileńskiej. Miejscem zbiórki organizacyj III grupy, będzie kościół św. Trój- 
cy. Procesje kościelne ustawią się na przestrzeni od ul. Królewskiej do ko- 
ścioła św. Trójcy. Wreszcie śpiewacy paratjalni zbiorą się na placu katedral- 
nym za ławkami. Ostateczne ustawienie i kierownictwo poszczególnemi czę- 
šciami pochodu procesjonalnego zostało powierzone księżom. 

Na procesję ustala się następujący porządek pieśni: 
Od chwili wyruszenia do I stacji — „„T'woja cześć, chwała”, od I stacji 

dc kościoła św. Jana—dalszy ciąg pieśni: „Twoja cześć, chwała” i „Niebo, 
ziemia, świat i morze, od kościoła św. Jana do św. Katarzyny — „U drzwi 
Twoich*, od kościoła św. Katarzyny do św. Jerzego — Suplikacje: „Święty 

  

Każdy da 10 groszy na kwestę 
—— T-WO Opieki nad DZIEĆMI === 
  

Władze bezpieczeństwa oczyszczają Wilno 
od elementów wrogich 

MASOWE WYSIEDLENIE WYWROTOWCÓW, SZPIEGÓW I PRZEMYT- 
NIKÓW WGŁĄB POLSKI 

Stosownie do dekretu Pana Prezydenta Rzplitej o ochronie granic, Wil- 
ro włączone zostało do pasa pogranicznego (odległego od granicy 30 klm.) 
Dalszą konsekwencją tego jest rozporządzenie, w myśl którego wszyscy 
"nieęszkańcy miasta skazani za przestępstwa o charakterze antypaństwowym 
(wyrok w stosunku do których zostat już uprawomocniony), zostaną wysie- 
dleni w głąb terytorjum Polski, a obcokrajowcy wysiedleni zupełnie z gra- 
nie Państwa. Dotyczy to też osób skazanych za uprawianie przemytu. 

Osoby, o których wyżej mowa, wysiedlane będą z Wilna na przeciąg 
różnego okresu czasu. Skazani za działalność antypaństwową i przemytnict= 
wo wysiedlani będą na okres od 1 — 3 lat, skazani za szpiegostwo — na 10 

„tat. Z Wilna wysiedlone zostanie wkrótce około 40 osób. 
Podkreślić tu należy, że akcja ta nie może być traktowana jako akcja 

systematyczna, będąca wynikiem wspomnianego dekretu. 
Osoby wiesiedlone z Wilna i Wileńszczyzny przez cały czas swego ze- 

słania przebywać będą pod obserwacją władz bezpieczeństwa. 
Nazwiska osób wysiedlonych podamy natychmiast po definitywnem usta 

leniu kto podlega wysiedleniu. 

Demonstracja bezrobotnych 
Wczoraj w godzinach przedpołudniowych, przed gmachem Urzędu Wojewódzkie- 

go poczęli się gromadzić bezrobotni, których delegaci udali się do p. wojewody. 

W zastępstwie p. wojewody przyjąt delegatów radca wydziału pracy i opieki 

społecznej p. Trocki. Delegaci prosili o pracę dla bezrobotnych wskazując na okropne 

położenie, w jakich znajdują się ich rodziny. P. Trocki obiecał bezrobotnym pomoc po- 

czem odesłał ich do Magistratu, gdzie zostali oni przyjęci przez p. prezydenta. Delegaci 

uzyskali przyrzeczenie, że bęzrobotni zostaną wkrótce zatrudnieni przy robotach przy 

regulacji brzegów Wilji. 

Podczas pobytu delegatów wi gmachu województwa i Magistratu ttumy bezrobot- 

uych zgromadziły się przed gmachami. Policja piesza i konna zmuszona była usunąć 

demonstrantów w obawie przed możliwemi ekscesami. 

„Powódź przez nieporozumienie 
UL. OGÓRKOWA ZALANA WODĄ Z POBLISKIEGO JEZIORKA 

Na terenach należących do wojskowości, tuż za koszarami 1 i 5 pp. leg. istnieją 

trzy małe jeziorka glinianki, obok których przeprowadzona jest droga prowadząca do 

szosy Wilno — Kalwarja. . 

Z rozporządzenia władz wojsk, od pewnego czasu prowadzone były roboty  ma- 

jace na celu połączenie wspomnianych ieziorek przy pomocy rowu. › я 

Połączenie pierwszych dwóch jeziorek poszło latwo i nie pociagneid za soba. żad- 

nych następstw, kiedy jednak przeprowadzono rów do trzeciego, położonego niżej, stała 

się rzecz przykra, a przez wspomiane władze nieprzewidziane. Oto wezbrane wody je- 

ziorka — sadzawski wyłlały zalewając pobliską ulicę Ogórkową. o . 

Mimo niewielkiej stosunkowo ilości wody wytworzyło się błoto nie do przebycia. 

Ludność okoliczna zwróciła się do władz wojskowych i administracyjnych z prośbą © 

wydanie odnośnych zarządzeń. Natychmiast pesłano na miejsce „oddział żołnierzy. Usy 

pano wal, dzięki czemu woda nie będzie już przeciekać na ulicę i pobliskie ogrody. 
Eo daiji 

KRONIKA 
do: tych miejscowości, a zwłaszcza do Ru- 
kojń, celem zbadania faktycznego stanu na 

"miejscu i przyjścia z doraźną pomocą po- 
szkodowanych. 

— Koniiskata „Dziennika Wileńskiego". 
Wczorajszy numer „Dziennika Wileńskiego” 
uległ konfiskacie. Konfiskatę spowodowało 
umieszczenie artykułu fałszywie oświetlają- 
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Dzień Dziecka 5 CZerwWcU 

Ś. P. 

Marja z Grabowieckich 

Kiełczewska 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Sw. Sw. Sakramenta- 

mi zmarła w Bogu dnia 2 czerwca 1932 roku w wieku lat 66 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 31 m. 3 odbędzie się 
dnia 3 czerwca b. r. o godz. 9-ej rano do Kościoła Św. Jakóba, gdzie zosta- 

nie odprawione nabożeństwo żałobne. 
Wyprowadzenie zwłok na Cmentarz Św. Piotra i Pawła (na Antokolu) odbę- 

dzie się tegoż dnia o godz. 5-ej po poł. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Córka, synowie, synowa i wnuki 

LKSK RPSL 770 

Aresztowanie oficera K.0.P'u 
Dnia 24, 5. około godziny 23 zaszedł we wsi Czerniejewo koło Słobódki w pow. bra 

sławskim wypadek pobicia plutonowego z 19 baoru KOP przez mieszkańców tej wsi. 
Zajście wywołane zostało przez nietaktowne zachowanie się wspomnianego plutonowego 
który będąc w stanie podchmielonym awanturował się, przyczem został dotkliwie pobity. 
Leżącego bez przytomności na ziemi podoficera znalazł wysłany z kompanji w Drui 

patrol KOP, prowadzony przez porucznika S., który nie orjentując się dokładnie w po- 
wodach zajścia, kazał użyć broni, w wyniku czego zabity został Sazon Jermołajew z 
Czerniejewa, Por. S. został aresztowany i odesłany do dyspozycji prokuratora przy są- 
dzie wojskowym w Wilnie, który w tej sprawie prowadzi dochodzenia. 

Sprawa o zabojstwo kupca leśnegoRutsztejna 
ZNÓW NA WOKANDZIE SADU APELACY [NEGO 

Głośna swego czasu sprawa zabójstwa kupca Rutsztejna, który w dnu 23. 7. 
1929 r. padł ofłarą zbytniej gorliwości jednego z posterunkowych policji m. Wilna w 
dniu 1 sierpnia znajdzie się ponownie na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

Jak wiadomo Sąd Okręgowy w Wilnie po rozpoznaniu tej sprawy post, Rutkow 
skiego uniewinnił, Wyrok ten został zaskarzony przez Urzad Prokuratorski i Sąd Apela- 
cyjny uchylił go skazując winnego na rok twierdzy. 

Obecnie na skutek skargi kasacyjnej, Sąd Najwyższy wyrok uchylił i przekazał 
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w innym składzie — зе- 

  

Czy nabyła już pani modną tenisówkę, dżemperek, pulowerek lub kamizelkę w 

Polskim Składzie Konfekcji, Galanterji i Trykotaży 

W. NOWICKIEGO Wilno, Wielka 30. 
Największy wybór pończoszek, rękawiczek, torebek, kostjum. kąpielow., 

bielizny jedw. it. d, 

„Niedźwiedź, mospanie"... 
    

  

Boże, Święty Mocny". Wreszcie po ostatniej stacji — „Niebo, ziemia, świat 
i morze“ i na zakończenie hymn „Te Deum.*, w czasie którego po 
„Sałwum fac populum Tuum Domine“, przy Bazylice 
błogosławieństwo Najśw. Sakramentu. 

‚ W razie deszczu zrana, procesja 

zwrotce 
zostanie udzielone 

odbędzie się o godz. 4 po południu, 
o iłe do tego czasu wypogodzi się, w przeciwnym razie w niedzielę, 7 b. m. 
po sumie, którasierozpocznie o godz. 10 min. 15. 

Uprasza się mieszkańców i właścicieli domów, położonych przy uli- 
cach, przez które będzie przechodziła procesja, o przyozdabianie w miarę 
możności okien, fasad, domów i balkonów. у 

Drugi etap podróży inspekcyjnejp.Wojewody 
wileńskiego 

W dniu 27-V p. wojewoda St. Kirtiklis 
w towarzystwie inż. Siła-Nowickiego, nacz, 
Jocza, inspektora lemiszewskiego, inspek- 
tora Związków komunalnych p. Żyłki roz- 
Pa ów. podró; inspekcyjną, mającą 

płanie powiat Dziśnieński ze szczególnem 
uwzględnieniem miasta Dzisny, jako naj- 
bardziej poszkodowanego przez powódź, Po 
drodze do Dzisny, przejeżdżając przez te- 
reny powiatu Wil-Trockiego, Święciańskie- 
go i Postawskiego, p. wojewoda inspekcjo- 

  

rowal szczegółowe wszystkie napotkane 
gminy. у . 

W Wornianach p, wojewoda zwiedził 
spółdzieśnię spożywców „Świł”, poczem za- 
iządził próbny alarm straży ogniowej, który 
jednakowoż zupełnie się nie udał, gdyż przy 
było zaledwie kilku strażaków. Ż powodu 
niendania się alarmu p. wojewoda polecił 
dotychczasową straż rozwiązać, zorganizo- 
wanie zaś nowej straży polecił Stowarzy- 
szeniu Rezerwistów. Wornian, przybył 
p. wojewoda do Gierwiat, gdzie przeprowa- 
dził lustrację gminy i posterunku policji, W 

) Michaliszkach, po inspekcji urzędu gminy, 
p. wojewoda przyjął delegację ludności w 

- sprawie miejscowych bolączek które będą 
rozpatrzone. ь 

Z Michaliszek przybył p. wojewoda do 
gminy Żukojnie, gdzie dokonał inspekcji gmi 
my, w wyniku której p. wojewoda udzielił 
pochwały wójtowi gminy Żukojnie za wzo- 
rowy stan sanitarny urzędu gminnego. Za* 
rządzony próbny alarm straży ogniowej, 
udał się w zupełności. W przeciągu 7 minut 
stawił się prawie cały oddział z narzędzia- 

mi. Następną inspekcjonowaną gminą był 
Świr. 

Ze Świra p. wojewoda przybył do Ko- 
bylnik, gdzie po lastracji urzędu gminy zwie- 
dził przedszkołe Związku Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet, Następnie delegacja miastecz- 
ka, zwróciła się do p. wojewody z prośbą 
o wyjednanie pożyczek na odbudowę z po- 
wodu częstych pożarów, jakie nawiedzały 
ak Pan wojewoda oświadczył, iż tę 
sprawę rozpatrzy. W Kobylniku zarządził p. 
wojewoda alarm członków Stowarzyszenia 
Rezerwistów. , 

\ W drugim dniu podróży przybył p. wo- 
jewoda do Miadzioła, gdzie zlustrował urząd 
gminv, oraz zarządził próbny alarm straży 
ogniowej, który wypadł zupełnie zadowala- 
jąco. Nastepnie p. wojewoda  zinspekcjono- 
wał urząd gminy Żośniańskiej w ŚSłobodzie, 
późriej zaś przybył do Duniłowicz, gdzie po 
lustracji gminy i posterunku policji p. woje- 

, woda wziął udział w uroczystości poświę- 
cenia przedszkola Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet. Z Duniłowicz przybył p. wo- 
jewoda do Łasicy, gdzie po inspekcji gminy 

zyjał p. wojewoda delegację ludności w 

        

Sprawie uzvskania pomocy w wysok. 1000 
zł. na dokończenie budowy domu ludowego. 
P. wojewoda obejrzawszy ten dom po 
stwierdzeniu wielkiego pożytku, jaki będzie 
mógł on oddać zrzeszonym i 
społecznym, załatwił prośbę przychylnie. 
Ww Głębokiem p. wojewoda udał się do 
Urzędu Starostwa, w lokalu którego udeko- 
wał medalem za ratowanie tonących prz odo 
wnika Fitutowskiego. Następnie zwiedził p. 
wojewoda wzorowo urządzone i prowadzone 
przedszkole Rodziny Policyjnej oraz złustro- 
wał urząd gminy głębockiej. Z Głębokiego 
wyjechał p. wojewoda do Zalesia, gdzie 
po. ziustrowaniu gminy wyraził podziękowa 
nie wójtowi gminy zaleskiej za doskonały 
Stan gminv. Po Zalesiu p. wojewoda doko- 
nał lustracji gminy Hermanowicze, poczem 
przyjmował podania miejscowej ludności, 
rozdając najuboższym szereg zapomóg. 
W trzecim dniu inspekcji po drodze do 

Dzisny p. wojewoda zatrzymał się w Stefan 
polu, później zaś w Mikołajewie, gdzie do- 
konał inspekcji urzędu gminnego oraz zwie- 
dził miejscowy kościoł. Od gminy Mikołaje- 
„wo rozpoczął p. wojewoda inspekcję tere- 
nów, poszkodowanych w olbrzymim stopniu 
przez powódź. W Mikołajewie zarządził p. 
wojewoda zwołanie doraźnego posiedzenia 
w sprawie pomocy ofiarom powodzi gminy 
Mikołajewskiej, z udziałem starosty dzieś- 
nieńskiego, miejscowego księdza rektora i 
wójta. Ogólne straty w tej gminie wynoszą 
207 tysięcy złotych, z tego straty w zasie- 
wach w 1000 proc. zostały zaspokojone. W 
jednej tej gminie woda uszkodziła 46 bu- 
dynków, nie licząc dróg i pól. Pan wojewoda 
po wysłuchaniu sprawozdania, „oobiecał po- 
móc w budułcu, ulgi w podatkach gmin- 
nych i powiatowych ulgi w opłacaniu skła- 
dek ogniowych i ulgi przy odraczaniu spłaty 
pożyczek. Z Mikołajewa, jadąc cały czas 
drogą ogromnych zniszczeń powodziowych 
p. wojewoda przybył do Dzisny. 

W Magistracie miasta Dzisny, po przepro 
wadzeniu inspekcji Magistratu przyjmował 
p. wojeweda delegację Judności, m. in. sta 
rosty ; burmistrza p. wojewoda  objeżdżał 
wszystkie dzielnice miasta, poszkodowane 
przez powódź. Pontdto zwiedził p. wojewoda 
bursę Macierzy, kolumnę dezynfekcyjną Czer 
wonego Krzyża, zniszczone zupełnie schro 
uisko dla dzieci, przytułek dla starców oraz 
gimnazjum państwowe im. ks. Piramowi- 
cza. Zwiedził taże p. wojewoda położone 
tuż obok« Dzisny 'wsie Mazuryno, Atroszko- 
wo i Poddźwinie, w których każde prawie 
gospodarstwo w wielkim stopniu ucierpiało 
od powodzi. Mieszkańcom tych wsi udzielił 
p. wojewoda pomocy. Zwiedził także p. woje 
woda kolonję osadników, gdzie po stwier- 
dzeniu spustoszeń, przyszedł im z pomocą. 

organizacjom 

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

z dnia 2. VI, 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 756 

Temperatura średnia -|- 17 

Temperstnra i a wyższa -|- 23 
Temperatura najniższa -|- 14 
Opad w mm. 7,8 

wiatr: południowo-zachodni 

Tendencja: spadk następn. wzrost ciśnienia 

tw:g! pochmurno, przelotny deszcz. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p, wojewody. Wojewoda 

-Kirtiklis przyjął w dniu wczorajszym sta- 
rostę wileńsko-trockiego p. Radwańskiego 
w sprawach służbowych, delegację, złożoną 
z p. Leonowej lzydorczykowej i admirała 
Borowskiego w sprawach Towarzystwa 
Przyjaciół 85 p.p. strzeców wileńskich, de- 
legację kupców samochodowych w  spra- 
wach koncesji autobusowej i in. 

— Wojewoda Kirtiklis wyjechał na te- 
ren gmin, '€ ucierpiały od gradobicia. W 
związku z gradobiciem w dniu 31-V, które 
dotknęło niektóre osiedla powiatu Wileńsko- 
Trockiego, p. wojewoda Kirtiklis w towa- 
rzystwie naczelnika wydziału pracy i opieki 
społecznej Konrada Jocza i starosty , wileń- 
sko-trockicgo Jana Radwańskiego, udał się 
w godzinach popołudniowych dn. 2 czerwca 

  

Po powrocie do Dzisny, pod przewodnict- 
wem p. wojewody z udziałem starosty, bur 
mistrza, przedstawicieli miejscwoych organi 
zacyj i towarzyszących p. wojewodzie osób 
odbyło się posiedzenie komitetu miejscowe- 
go pomocy ofiarom powodzi. Po wysłucha- 
niu szczegółowego sprawozdania burmistrza 
zabrał głos p. wojewoda, który na wstępie 
złożył serdeczne podziękowanie staroście dzi 
$dienskiemu za jego pełną energji i poświę 
cenia działalność w czasie powodzi, nastę- 
pnie podziękował też policji, Strzelcowi, stra 
ży ogniowej i całemu społeczeństwu dziś- 
nienskiemu, za obywatelskie wytrwanie na 
posterunku. 

Dotychczas Dzisna dostała 22.641 zło- 
tych 85 gr., lecz nie mogą mieszkańcy wi-g 
słów p. wojewody łiczyć na całkowitą po- 
moc materialną, trzeba więc zwrócić uwagę 

, nie na pomoc materjalną, a na inną, wyraża 
jącą się w uzyskaniu ulg podatkowych, gmin 
nych i sejmikowych, w budulcu, budowie stu 
dni betonowych i in., która to pomoc bę- 
dzie Dziśnie udziełona. Po wysłuchaniu sze 
regu jeszcze prośb przedstawicieli miasta p. 
wojewoda na ręce burmistrza tytułem doraž 
nej zapomogi dla powodzian Dzisny udzię- 
Pł 9.200 zł., z czego do dyspozycji komitetu 
obywatelskiego 7500 zł., 800 zł. na wpisy 
dla biednych maturzystów, którzy nie ma- 
ją czem ich opłacić, gdyż rodzice ich zostali 
poszkodowani przez powódź, 300 zł. na odbu 
dowę zniszczonej żeńskiej szkoły. żydowskiej 
resztę. zaś dla rozdania najuboższym, któ- 
rzy złożyli p, wojewodzie szereg podań. 

Z Dzisny wyjechał p. wojewoda do Pro- 
zorok, witany serdecznie przez organizacje 
społeczne i ludność. Po zlustrowaniu urzędu 
gminnego, p. wojewoda ' zarządził ćwiczenia 
przybyłej na powitanie miejscowej kompanii 
Strzelca. Po zlustrowaniu urzędu gminy w 
Plissie, p. wojewoda przybył na nocleg do, 
Głębokiego. 

cego przebieg zajścia na ostatnim wiecu 
akademickim, kiedy to młodzież akademicka 
poturbowała dotkliwie wywiadowcę policyj- 
nego. 

MIEJSKA 
— Jeszcze w sprawie pożyczki an- 

gielskiej. W związku z finalizacją po- 
życzki angielskiej Magistrat prowadzi 
pertraktacje z Min. Spr. Wewnętrznych 
co go udziału miasta i skarbu Państwa 
w wykupie pożyczki. 

-— Roboty regulacyjne. Sekcja tech 
niczna Magistratu w najbliższych 
dniach przystąpi do opracowania robót 
regulacyjnych brzegów Wilji i ul. Zy 
gmuntowskiej. Magistrat prowadzi о- 
becnie pertraktacje z Dyr. Dróg Wod- 
nych i Dyr. Robót Publicznych w spra 
wie wspólnego wykonania tych robót. 

— 36 pracowników miejskich utra 
ciło pracę . W dniu 1 bm. Magistrat 
zwolnił z pracy 36 kontraktowych pra- 
cowników umysłowych otrzymujących 
dotychczas po 3.50 zł. dziennie. Osoby 
te w myśl uchwały Rady Miejskiej, w 
wypadku ponownego przyjęcia na służ 
bę otrzymywać będą: mężczyźni po 3 
zł., kobiety po 2 zł. dziennie. 

WOJSKOWA 
— Lustracja oddziałów i drużyn Fede- 

racfi P,Z.0.0. W dniu 5 czerwca z ramienia 
zarządu wojewódzkiego Federacji P.Z,O.0. 
rozpoczynają inspekcję oddziałów i drużyn 
Federacji p.o. mjr. Kazimierz Bąbiński i se- 
kretarz Federacji Wiilhełm Popławski, Zlu- 
strowane zostaną powiaty: Święciański, 
Brasławski i Oszmiański. Następnie w naj- 
bliższym czasie zlustrowane będą oddziały 
iw innych powiatach. Inspekcja ma na celu 
ustalenie stanu organizacyjnego kół i dru- 
żyn, jak również stanu wyćwiczenia i spraw- 
ności. 

—Zatrzymanie dokumentów wojskowych. 
W niektórych urzędach państwowych i ko 
munalnych zdarzają się przypadki odbiera- 
mia od osób należących do rezerwy czy też 
pospolitego ruszenia w różnych celach о] 
skowych dokumentów osobistych Jak wyjaś- 
nia min. spraw wojsk. tego rodzaju postępo 
wanie jest sprzeczne z ustawą 0 powsz, 
obow. wojsk, która zaznacza że wszyscy re 
zerwiści czy też osoby zaliczone do pospo- 
litego ruszenia powinny posiadać przy sobie 
wojskowy dokument mobilizacyjny pod ry- 
gorem kary. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akade- 

mików U. $. B. wzywa członków, do wzię- 
cia jaknajliczniejszego udziału w procesji 
Bożego Ciała. Zbiórka dnia 4-VI 0 godz. 
0 45 na podwórku Piotra Skargi. 

SZKOLNĄ 
— Kto otrzyma Świadectwa dojrzałości 

w gimn. Orzeszkowej. Dn. I czerwca 1931 
roku w sali gininazjum im. E. Orzeszkowej 
w Wilnie, odbyło się uroczyste wręczenie 
świadectw doirzałości 39  abiturjentkom z 
rąk 0. Eugenji Sumorok - Staniewiczowej, 
przewodniczącej komisji egzaminacyjnej 
Świadectwo dojrzałości otrzymały: 

Ałfesówna Anna,  uBrewiczówna Irena, 

I to nie jeden niedźwiedź, ale aż pięć 
niedźwiedzi., 

— Gdzie? Na rozkładzie polowania 
Nieświeżu? 

— Nie, w Wilnie! 
Wieść o ukazaniu się niedźwiednikówi 

gruchnęła po Wilnie. Zjawiły się jakieś śnia 
de, ludzkie postacie poczciwych misiów po 
ulicach wiodące, ku uciesze gawiedzi. 

Udaję się na Lipówkę, gdzie stanął о- 
bóz niedźwiedników. 

Miast harwnych szatrów cygańskich, ma 
ły domek, na trakcie, gdzie zakwaterowałi 
się Turcy niedźwiednicy i ich pupile. 

Niedźwiedzi jest pięć, Różnej płci, w 
czem .pleč silna. przeważa. Najokazalszym,. 
bo najstarszym, jest. Jumbo, SZEŚCIO- 

w 

* letni tancerz i żongler. 
Z zachowaniem środków ostrożności, z 

laską w garści, a duszą na ramieniu zbliżam 
się do  niedzwiedzi, odbywających sjestę 
poobiednią. 

Jumbo zbliża się do mnie (dusza z ra- 
mienia unosi się na szczyt głowy, podno- 
Sząc resztki ongiś bujnej fryzury) i obwą- 
chuje protekcjonałnie; coś tam w gardzieli 
zachrobotało i wszystko. 

Zwykłe sobie ceremonie 
przy poznaniu. 

Niedźwiedzie są zupełnie oswojone i ła 
godne. Dają łapę i ssają podaną im rękę, 

Zwracam się do niedźwiednika, ogląda 

  

wstępne... 

  

jacego mnie z rezerwą i brakiem zaufania, 
o garść informacyj. 

Są one skąpe i lakoniczne. 
Półzłotówka rozwiązuje język. 
Szanowny czytelniku, co za proza. 

Miast opowiadań o sidłach i nocnych cza- p 

tach na niedźwiedzia, miast tych wszystkich 

akcesorjów, któremi posługiwali się niedż- 

wiednicy XIX stulecia, nabyto nasze nie- 
džwiedzie nie gdzieindziej, jak w, ogrodach 

zoołogicznych w Poznaniu, Berlinie i Ham- 
burgu. 4 

Kupiono je jako malenstwa, wychowano 

(nie w Smorgoniach), lecz  gdzieš „Sposo- 

bem domowym“, a gdy dorosły — obwozi 

się je po Europie wszerz i wzdłuż, 

wna Regina, Hellmanówna Sizella Jakowicka 

„ Niedźwiedzie te — to u nas w Karpatach 
jeszcze spotykany gatunek niedźwiedzia bru 
natnego, cierpliwy, łagodny i łatwo znoszą 
cy jarzmo niewoli. 

Dowiaduję się, że Turcy — niedzwiedni- 
cy po odbyciu tourne po Niemczech i 
Francji zawitali do Polski, 

W Warszawie rozdzielili się na dwie 
giupy, z «tórych jedna podróżuje -po Mało 
pocĘ druga odwiedza miasta ziem północ- 
nych. 

Niedźwiedzie, mimo dobrej kompleksji i 
wesołego zachowania się, zdają się byč zmę 

  

czone długiemi spacerami od podwórka do 
podwórka, kaganiec stalowy odddech ha- 
muje, włos puszysty parzy niełitościwie. 

Biedne niedźwiedzie: A > 
W codziennej swej wędrówce po  uli- 

cach Wilna spotykają piękne, mało ubra- 
ne sylwetki pań, które stapają tak lekko, 
powiewnie i którym nie doskwiera puszyste 
futro, od natury misiowi dane. 

© Niedźwiedzie w Wilnie. Nielada to sen- | 
sacja na dzisiejsze czasy. Tłumy dziecia- 
ków odprawadzają niedźwiedników po: uli- 
cach, z zachwytem wpatrując się w  nie- 
zdarne pas niedźwiedzie w czasie tańca. 

* A przecież nie tak dawno, bo jeszcze 
w pierwszych dziesiątkach obecnego stułe- 
cia, cygan niedźwiednik nie był Gai 
Widywano go na kiermaszach, na ulicaci 
wsi i miasteczek, gdzie tańcząc na łańcu- 
chu, wymachiwał łamańce. 

Dziś bardzo rzadko spotyka się na podz 
wórkach miast niedźwiedzie. Coraz to rza- 
dziej w ostępach leśnych wśród zwałów pni, 
czujny leśnik dostrzeże jego kulistą sylwet- 

©. 
Niedzwiedž zamieszkał ogrody zoolo- 

giczne, gdzie gwołi studjów pod umiejęt- 
nym. nadzorem przyrodnika, rodzi się, żyje 
i umiera. 

„ Niedźwiedź na łańcuchu, wędrujący od 
miasta do miasta, zaginął tak, jak zaginęły 
dyliżanse, poczta konna i krynoliny, 

Biedne niedźwiedzie! Dzis bruk wileński 
deptające w skwarze. F. Dangel. 

bezrobotnego, pobierającego zasiłki z F, B. 

Sabina, Kaczergińska Zotja, Katarska Marja,' pozbawia go prawa do dalszych zasiłków. 
Kapuś*cińska Alina, Korolkiewiczówna Irena 
Kozicka Jadwiga, Koziechowska Janina, Ku 
czyńska Marja, Leszczyńska Zofja, Makare 
*wiczówna Janina, Martynowska Jadwiga, 

Minkiewiczówna Marja, Monastyrska Tama 
ra, Nielubczycówna Marja, Piemintówna Ha- 
lina, Pokkówna Janina, Przysiecka Halina, 
Samusionkównea Stanisława, Suszczyńska 

lanina, Suszczyńska Władysława, Świszcze- 
wska Anna, Towstolisówna Wiera, Woro- 
żenia Irena, Wróbiewska Elwira, Wysocka 

Marja, Wrzosówna Marja, Załęska Eugenia, 
Zarembiarka Irena, Żebrowska Leokadja. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Komunikat Zarzadu Obw. Funduszu 

Bezrobocia. Ze wzgłędu na panujące bezro- 

bocie, celem ułatwiania bezrobotnym, pozo- 

stającym dłuższy czas bez pracy otrzymania 

takowej, jak również mając na uwadze 

uniknięcia ewentualnych nadużyć przy po- 

bieraniu zasiłków z F. B. w czasie pracy, 
Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia 
w Wilnie, prosi pracodawców, aby w miarę 

możności przyjmowali robotników do pra- 

cy za pośrednictwem Państwowych  Urzę- 
dów Pośrednictwa Pracy w Wilnie, Bara- 
nowiczach i Nowogródku, Ponieważ zdarza 
się, że bezrobotni, pobierając zasiłki z F. B. 
odmawiają przyjecia proponowanej pracy, 
Zarząd Obwodowy zwraca się do pracodaw 
ców z prośbą, aby o takich wypadkach 
komunikowali wyżej wymienionym  urzę- 

Z Głębokiego wyjechał p. wojewoda do Burhardtówna Janina, Brzeska Wanda, Cha dom, względnie instytucjom zastępczym Е. 
Postaw, gdzie przeprowadził inspekcję 
rzędu gminnego, poczem wrócił do Wiilna. 

u- dorowska Hencrata Czerniawska Marja, Do- B, t. į. 
wgiałłówna Irena Falkowska Janina, Hajelė lub magistratom. Nieprzyjęcie 

wydziałom powiatowym, gminom, 
pracy przez 

POCZTOWA 
— Osobiste, Prezes Wileńskiej Dyrek- 

cji Poczt i Telegrafów przeprowadził in- 
spekcję urzędów i agencyj pocztowych w 
kilku miejscowościach na terenie wileńskiej 
Dyrekcji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
134 Środa Literacka, poświęcona życiu 

*ultiralnemu dzisiejszej Republiki  Litew- 
skiej, odbędzie się dziś o godz. 8 30 w 
Związku Literatów. Prof. Antoni  Wałajtis, 
lektor języka litewskiego w Inst. Europy 
Wsch. i kier adm. Lit, Tow. Naukowego, 
mówić będzie na temat „Nowa Litwa na 
tle druków. polskich". Po referacie dyskusja. 
Wstęp dla członków, sympatyków i gości. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, 
XVIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się 
we środę dnia 3 czerwca 1931 roku o godz. 
20-ej w sali własnej przy ulicy Zamkowej 
nr. 24: 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie, proto- 
kułu ostatniego posiedzenia. 2) Dr. E. Sed- 
lis: Zmiana płct a guzy jajnikowe. (z poka 
zem). 3) Doc. dr. S. Bagiński: Z histochemji 
wapnia śródtkankowego. 

— Walne zebranie członków Wileńskie- 
go Towarzystwa „Mens* dła walki z alko- 

holizmem i innemi nałogami, odbędzie się w 
piątek dn. 12 czerwca r. b. w lokalu tegoż 

Towarzystwa (ul. Żeligowskiego I m. 21) 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

   



a a MW, 
  

Ułan 4p. zamordował narzeczoną i siebie 
Kapral 4 p, ułanów Ignacy Michniewicz, młody, spokojny na pozór chłopiec kochał 

: się Gd dłuższego czasu w Praskowji Romauównie. 

Panienka z początku dość obojętna, z biegiem czasu, mając na każdym kroku do- 

sody miłości dziarskiego ułana zdecydowała się wyjść za niego zamąż. Postanowienie 

10 było mocne czego najlepszym dowodem, że Ronraaówna będąc wyznania staroobrzę 

dowego zdecydowała się przyjąć chrzest katolicki. Wszystko było przygotowane, panien- 

. ka przygotowywała się do przejścia na łono Kościoła katolickiego, niedoszły małżonek 

poczynił starania aby zdobyć mieszkanko i należycie urządzić je. 

Nieszczęście chciało, że Romanówna poszła w odwiedziny do pewnej staruszki. 

Poszła podzielić się swoją radością, zaprosić na wesele, poradzić się. 

Poszła radosna, pełna najlepszych myśli wróciła zapłakana, milcząca. Nie chciała 

z nikim mówić, oświadczyła tylko narzeczonemu, że wiary ojców nie zmieni, na kato 

" licyzm nie przejdzie. Chcesz mnie mieć za żonę weżmy ślub u nas — w molennej. 

: „Skutek tego oświadczenia był straszny. Złamany psychicznie, podrażniony do osta 

ieczności Michniewicz schwycił rewołwer | celnym strzałem zabił ukochaną. 

Zabił i uciekł do koszar. Tu gryziony zapewne wyrzutami sumienia, popełnił samo 

bójstwo strzelając do siebie z tegoż co i do narzeczonej rewolweru. 

._`_ _Straszliwy mord na szosie 
NIEZNANY MORDERCA ROZPŁATAŁ GŁOWĘ BIEDNEMU 

SZMACIARZOWI 

W pobliżu Nowogródka mieczarki podążające do miasta spostrzegły przy drodze 

furę bez furmana. Powiadomiona o tem policja zarządzła dochodzenie. ; К 

Okazało sę, że samotna fura należała do biednego handlarza Szumlewicza, który 

. jeźdźił od wsi do wsi skupując stare gałgany. 
Na wozie znaleziono marynarkę gospodarza z 21 złotem: oraz dokumentami. A 

Ponieważ cała fura obryzgana była kqwią i mózgiem, nie ulegało wątpliwości, że 
Szumłewicz został zamordowany. 

Znaleziono 
y 

go o kilka kilometrów daiej w rowie przydrożnym. 

Jak wykazały oględziny nieujawniony dotąd sprawca uderzył Szumłewicza siekierą 

cy w głowę w momencie kiedy 
"gdzie go znaleziono. : S 

Morderca został widać spłoszony i dlatego nie zdążył spłądrować kieszeni. 

ten spał. Mimo silnego uderzenia ranny dowłókł się do rowu 

" Policja aresztowała jednego z okolicznych włościan, u którego znaleziono zakrwa 

* wioną siekierę i który płątał się podczas badania go. 

— w. pierwszym terminie — o godz. 6 m. 30 
p. p. i w drugim — ważnym przy każdej 

_ flośei członków -- o godz. 7 po poł. 
* — 7 Towarzystwa Nowoczesnego Wy- 
chowania. Dnia 5-VI 31 r. w piątek o godz. 

| "7 wiecz..w sali Kuratorjum (Wolana 10) 
odbędzie siz zebranie Towarzystwa z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

Е 1. p. Bohucki: sprawozdanie z pedago- 
gicznej wycieczki do Wiednia. 2. dyskusja 
3. wolne wnioski. Wsetęp wolny. 

RÓŻNE 

‚ — Dyr Skoczylas przyjeżdża do Wilna, 
%W sobote przybywa do Wilna dyr. departa- 
mentu sztuki | kultury p. Skoczylas, aby 
wziąć udział w: uroczystym akcie otwarcia 
Mubzeum sztuki współczesnej vw Wilnie, 

"oraz dorocznej wystawy Wil. T-wa  Arty- 
stów Plastyków, oraz wystawy Instytutu 

„ "Popierania Sztuki Polskiej. 
— Dyrekcja Arcybractwa Straży Honoro- 

wej Najśw, Serca Jezusowego uprasza 
swych członków o przybycie jutro t. į. we 

_ezwartek ;(4-VI) do kościoła S.S. Wizytek, 
skąd około godz. 10-ej wyruszy Bractwo na 

„plac Katedralny ce'em wzięcia udziału w 
Wielkiej: Procesji Bożego Ciała. 

—- Sodalicje Marjańskie 'wezmą, jak co- 
* rocznie udział w procesji Bożego Ciała. 

Zbiórka w Domu Sodalicyjnvm (Królewska 
9), o godz. 10 min, 30 r. Członkowie Soda- 
licyj są proszeni a jaknajliczniejsze  przy- 
bycie w odznakach sodalicyjnych. : 

. — Podziekowanie, Zarząd Oddzialu Wi- 

leńskiego Centralnego Związku Felczerów 
R. P. tą drogą składa Dyrekcji kina „Pan* 
wyrazy podziękowania i uznania za łaska- 
we bezinteresowne udzielenie lokalu i apa- 

ratury kinowej w dniu 31 maja r. b. na 

urządzenie odczytu i demonstrację filmu 
naukowego dla felczerów. 

— Centralny Związek Chrześcijańskich 
Zwiarków Zawodowych w Witnie wzywa 
wszystkie Chrześcijańskie Związki Zawodo- 

"wę do wzięcia udzału ze sztandarami w 
procesji Bożego Ciała. 

. Zbiórka w dniu 4 b. m. o godz. 9 rano 
- punktualnie przy ul. Metropolitalnej 1. 

||| -— Chrześcijański Związek  Handlarzy 
* Mięsnych i Wedliniarzy wzywa wszystkich 
"członków 'do wzięcia udziału pod sztanda- 

rem związku w procesji Bożego Ciała. 

Żbiórka w dniu 4 b, m. o godz. rano 
- punktualnie przy ul. Metropolitalnej 1. 

'О — Zarząd \д/ііет'пз!‹іе,ёо Związku Towa: 
rzystw Śpiewaczych i Muzycznych wzywa 

P.P. człanków do jaknajliczniejszego wzię- 
cia udziałi w uroczystej procesji ' Bożego 

Scala * 
"Zbiórka chórów we czwartek o godz. 

£.30 rano w siedzibie Zwiazku (ul. .Mickie- 
cza 5, lokal T-wa Lutnia). 

BALE I ZABAWY © S 
'— Bale i zabawy. 5-go czerwca odbę 

dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim wiel 
ka.zabawa dla dzieci, jako jedna z imprez 

‚ urządzanych dnia tego przez Towarzystwo 

Opieki nad Dziećmi. Gry ruchowe i popisy 
gimnastyczne przy dźwiękach orkiestry, ko 

sze szczęścia, wyścigi w workach, mnóstwo 

* niespodzianek, występy najluubieńszych ar- 

AIA I T I I AI IIS S ISTAT 

! KAZIMIERZ LECZYCKI | 

„BWWBZIEŚTY 
Prawa przedruku | przekładu zastrzeżone. 

" Pojedynek o nerwy chłopców z 
" nieznanym czerwonym oficerem z prze 

* ciwka staje się ćoraz trudniejszy. Ka- 
 pifan Nawrocki ma „znowu przebiec 
niebezpieczny potok, ażeby ratować 
sytuację przy jednym z domków, gdzie 

„już są pierwsi zabici i ranni, kiedy 
„ nagle tuż przy sobie spostrzega jakieś 

" jasnowłose biedactwo, . przypłaszczają 
ce się do ziemi ze strachu, z najwy- 

'rażniejszym, zamiarem strzelania „Pa- 

nu Bogu w okna'! : 
: — No, cóż tam, braciszku, chcia- 
'łoby się już do mamusi, co...?!.. 

rzuca łaskawie po surowej reprymen- 
dzie Nawrocki, ażeby do reszty wy- 
 wabić miłość życia z duszy chłopca! 

* — Ii... chciałbym to se bym chciał, 
—— odpowiada starszemu smarkacz — 

| „ino, że mus jest silniejszy, jak nie- 

chciej! | 
Mus, jest silniejszy, jak №е- 

chciej!... — powtarza w myśli Nawro- 
cki słowa szesnastolatka! A 

I ja tam muszę iść... ale tym ra- 

* zem może inaczej... ziemia lubi tych, 
którzy jei nie lubią... ale pełzanie... 

_ nie... gdyby tak odrazu?.... A teraz po 

myślą, —boi się... zamieszanie po 

tamtej stronie uliczki rośnie, chłopcy 

zaczynaja wiać!... trzeba tam iść, TŚĆ 

_ koniecznie... „bo Mus jest!... 
; 1 zaczvna przechodzič jak zwykle... 
* ale c metr od linji ścian tamtej strony 
jakaś siłą niewidzialna dla jego chłop 
ców obala go i rzuca na ziemię. 

е 

  

|... Wydawca Stanisław Mackiewicz ' 

tystów teatrów wileńskich w specjalnie dla 
dzieci dobranym programie ściągną niewąt 
pliwie do ogrodu całą dzieciarnię wileńską, 

Początek zabawy o godz. 14-tej. 

TEATR I MUZYKA 
—Teatr miejski w Lutni, Dzis ogodz. 8.15 

arcydowcipna lekka komedja L. Verneuila 
„Młode małżeństwo”, w reżyserji H. Zelwero 
wiczówny. ! 

Obsadę stanowią: Eichlerówna, ' Severi- 
nówna Kreczmar, oraz Wyrwicz Wichrow- 
ski, którzy w świetnie postawionych rolach 
znaleźli wdzięczne pole do popisu  aktor- 
skiego, Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Dziś o godzinie 8.15 ukaże się sensa 
cyjna sztuka amerykańska „Tajemnice stacji 
radjowej“, święcąca w Wilnie prawdziwy tri 
umt artystyczny. 

Niezwykle eriocjonująca treść / charakter. 
atmosfera wielkiej stacji radjowej w Amery 
ce, bogata galeria typów, oraz akcja pełna 
napięcia 1 niespodziewanych zwrotów, spra 
wiają, że sztuka ta od początku do końca 
przestanie zaciekawiać i bawić widza. Głów. 
ne role odtwarzają Lewicka, Ciecierski, Wy- 
rzykowski Żurowski, oraz Wasilewski któ 
ry zarazem sztukę wyreżyserował. 

— Koncert popularny w ogrodzie Bernar 
dyńskm. Kolejny koncert w ogrodzie  po- 
Bernardyńskim z udziałem orkiestry, oraz 
artystów teatrów miejskich odbędzie się ju- 
trowe czwarte o godz. 8,30 w. 

Wejście 40 gr. 

— Wieczór pieśni i słowa, We środę 
3. 6, r.b. o godzinie 20 w sai gimnazjum 
im. j. Leleweła w Wilnie odbędzie się wie- 
czór pieśn i słowa, urządzony staraniem Kon 
ferencyj Akademiczek i Akademikówi Tow. 
Św, Wicntego a Paulo na półkolonie let 
nie dla najbiedniejszych dzieci m. Wilna, 

Łaskawy udział biorą pp. artyści: W. 
Biszewska (śpiew) pr. Z. Plejewska - Mon 
kiewiczowa (Śpiew) ]. Sumorokowa (dekla- 
macja), p. Z. Dąbrowska (fortepjan) M. 
Jelec ($pisw), M. Jakimiec (śpiew), E. Je- 
nych utworów , E. Jewiec (śpiew) T. 
czór pieśni i słowa. urządzony staraniem Kon 
Bujnicki recytacja własnych utworów, prof, 
Telmaszewski (wiołonczela). prof. |. Kropi 
wnicki (iortepian). L. Kec (saxoton). 

Po korcercie niespodzianka dła maturzy 
stów i maturystek, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino — Impresarjo. 
Swiatowid — Žar milošci. у 

— Hollywood — Kapitan marynarki. 
Heljos — Walka z prostytucją | 

Kino Miejskie — Symfonja morza i mi- 
łości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Sataoloty sowieckie nad Radoszkowi- 

czami. Ostatnio na pograniczu sowieckiem, 
w rejonie borysowiskim odbywają się wiel 

kie letnie manewry wojskowe. W związku 
z tem wczoraj widziano kilka samolotów, z 

których trzy przeleciały przez linję granicz 

ną i unosiły śię nad Radoszkowiczami. 
— Nierówna wałka, Przy ul. Nowogródz 

7 
W kilka dni zaledwie po opuszcze 

niu przez Stacha wioski Korytnicy, 
Tania odczuła z przerażeniem, że jej 
entuzjazm rewolucyjny zaczyna gas-. 

nąć. Tęsknota do człowieka kochane 
. go, człowieka — symbolu starych cza 

sów poczęła w niej zlewać się organicz 

nie z tęsknotą do starego Życia. Nie 

nawistny świat klas wyższych, świat 

tak namiętnie potępiany, tak bezwzglę 

dnie wyrżucony poza nawias jej życia 
duchowego, na podstawie prawa o rze 
czach odległych, stawał się coraz bliż 
zy i droższy. 

„Pani jest duchowo tem: samem, 
czem ja.. Pani tylko wmówiła w sie- 
bie przywiązanie do prymitywów. O- 
boje oddaliśmy się naszym przeciwni- 
kom tylko dlatego, żeśmy byli wycho- 
wani w tradycji służenia ludowi .... 
słowa Stacha, które tak niedawno je 
szcze odrzucała z całą siłą wiary, wal 
czącej o swoje istnienie, przychodziły 
teraz, jak stare prawdy!... teraz, kiedy 
już nie było z kim walczyć! 

A więc jednak ten burżuj, ten bie 
łogwardziejec, ten szowinista, w służ 

bie europejskiego imperjalizmu dopiął 
swego. Bez cienia prowokacji, czy. 
sabotażu, zniszczył jedną z czerwo- 
nych jaczejek, odbierając wiosce leś- 
nej jej duszę. 

I w.dodatku był tak przez wszy- 
stkich kochany. Tyle usług im oddał 
swoją energją. Tak umiał jakoś przy- 
paść do gustu wszystkim: i staroreżym 
com, i młodzieży rewolucyjnej. 

Zato ona co rok będzie wychowy- 
wała ludzi, coraz. dalszych, coraz od- 
leglejszych od siebie. ; 

Ре5К! sosnowe.przestaną pachnieč 

    

SPORT 
TURNIE] TENISOWY AZS — ŻAKS. 

w dn. 4 i 5 czerwca br. na kortach par 
ku im. gen. Żeligowskiego rozegrany będzie 
turniej międzyklubowy pomiędzy Żyd, Akad. 
Klubem Sport. a AZS-em w grze pojedyń- 
czej i podwójnej panów. Oba konkurujące 
kluby wystawiają po trzech graczy, grają 
cych każdy z każdym. W grze podwójnej 
zaś wezmą udział po dwa zespoły. Ze stro 
ny AZS-u do turnieju będą wystawieni gra- 
cze drugiego garnituru klasy „A”. Rozgryw 
ki rozpoczynają się: we czwartek o godzi- 
nie 16, w :pątek o godzinie 16 min, 30. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 3 CZERWCA 

12.05 — i3,10: Muzyka hiszpańska 
3,10: Komunikat meteorologiczny 
15.25 — 15.45: „Wśród książek — о- 

mówi z Warszawy prof. H. Mościcki. 

  

     

    

   

16.00 — 16.30: Audycja dla dzieci 
16.45 — 16.50: Komunikat dla żeglugi 
16.50 -— 17,1 „Radjofonika” z War 
17.10 — I Koncert dla młodzieży. 
17,35 — 18.00: „Ku wschodnim rubie- 

żom Rzeczypospolitej” odc. z Katowic, 
wygłosi K, Załuski. 

  

   

    

  

18.00  —-19.00: Koncert kameralny ‚ 
19.15 -- 19.35 Pogadanka radjotechnicz 

na, wygłosi Czesław Gałski. 
19.50 —23.25: Operetka z Warszawy 

(„Gioconda“ —  Ponchiolli“ego). 
23.25 - .40: Kom. z Warszawy . 

Z SĄDÓW 
SAD AFELACYJNY ZATWIERDZIŁ WY- 
ROK NA BARANOWICKICH DEFRAUDAN- 

TÓW. 
Jeszcze w roku 1929 funkcjonarjusz kan 

celaryjny Urzędu Gminnego w Lachowiczach 
Romuald Jankowski dokonał kilku defrau- 
dacyj na szkodę samorządu gminnego, oraz 
mieszkańców tejże gminy, Sąd Okręgowy 
skazał Jankowskiego na 6 miesięcy więzienia 
Od powyższego wyroku Jankowski złożył 
odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 
który w bieżącym roku rozpatrywał pono- 
wnie sprawe Jankowskiego i wyrok pierw- 
szej instancji zatwierdził w tem, że wykona 
nie kary zawiesił mu na przeciąg 2 lat. 

Również za dokonanie defraudacji na szko 
dę Urzedu gminnego w Darewie, Sad Okrę- 
gowy skazał sołtysa gromady wioski Wa- 
szkowce Płatona Powiedajło na 3 miesiące 
'vięzienia. Od tego wyroku Powiedajło zło- 

ył odwołanie do Sądu Apelacyjnego, który 
rozpoznawszy sprawę Powiedajły, wyrok 
pierwszej instancji i zatwierdził w całej rozcią 
złości. Wobec powvższego tak  |ankowski, 
jakoteż i Powiedajło został: natychmiast zł 9 
żeni z zajmowanych stanowisk, 

kiej 23, pomiędzy Zacharewiczem Piotrem 
a Łuczkowską Heleną powstała na tle pora- 
chunków osobistych bójka, w której Za- 
charewicz dotkliwie pobił Łuczkowską. Po- 
gotowie Ratunkowe  odwiozło Łuczkowską 
do szpitala św. Jakóba w stanie bardzo cięż 
kim. Zacharewicza zatrzymano. 

— Desperacki krok. Lewicka , Marja 
(Kalwaryjska 82) wypiła kwasu siarczane- 
go. Pogotowie Ratunkowe odwiozło ją do 
szpita!a Sawicz w. stanie ciężkim. 

— Nowa ofiara Wiljii W czasie kąpieli 
w Wilji utonęła Leksiukowicz Józefa (Wi- 
toldowa 42). 

— Zginał od uderzenia pioruna. W pobii 
żu wsi Jarnówka gm. słobódzkiej podczas 
ostatniej burzy piorun uderzył w sosnę, pod 
którą ukrył się pastuch 22 I, Andrzej Tyniec. 

Po burzy znaleziono go już bez oznak 
życia. 

— Kradzieże sezonowe. Niemenczyński 
Jeremjasz i Łobacz Kazimiera (Wileńska 4) 
zameldowali, że nieznani sprawcy, dobraw- 
szy klucz, skradli z ich mieszkania garde- 
robę męską i damską i 26 zł. gotówką, łącz 
nie na sume 458 zł. s 

  

   

Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Pożarowej 3, na szkodę Tarasiewicza Abra 
ma skradziono dwie pary obuwia męskie, 
wartości 40 zł, W toku dochodzenia ustalo- 
no, że skradzione obuwie nabył od niezna- 
nego osobnika Raczkis Tomasz, właściciel 
straganu pod Halą Miejską, Obuwie od 
Raczkisa odebrano i zwrócono  Tarasiewi- 
czowi. 

Z niezamkniętego też mieszkania przy ul. 
Sofjaniki Nr. 9 na szkodę Szapiro Śory, 
skradziono niaszynkę do  krajania mięsa 
wartości 24 zł. Sprawców kradzieży  Mie- 
szczańskich Daniela i Abla (Szańcowa 5), 
wraz ze skradzioną maszynką zatrzymano. 

Na powodzian. 
Marja Kontrym z Warszawy zł. 10 

żywicą, a staną się twarde i zwykłe. 
Dusza ludu nie będzie już „zdrową i 
prostą“, ale „gruboskėrną i wulgarną“. 
Prymityw kulturalny, a.b.c. i naiwnych 
spektakli rozbudzi obrzydzenia. To 
wszystko, co dziś przestaje już być 
proste, jutro wyda się prostactwem. I 
tak miną dziesiątki całe martwych 
wiosen, aż dopóki biały włos nie wple 
cie się w czerń jej warkoczy. 

Idzie jednocześnie wiosna i 
zmierzch. Jest ciężko, bardzo ciężko 
w dobrym, bezkrwawym światku leś 
nym. W chwilach wolnych idzie Ta- 
nia na dalekie wycieczki i marzy 0 
zimie. Na jednej z drożyn leśnych by 
ła kiedyś jej wiosna. 

wiosna w styczniu! Śnieg głęboki na 
cały metr otulał  wrosty sosen, pola- 
nych słońcem od południa, a szarona- 
bijanych mchem od północy... po źle 
przetartych dróżkach leśnych, to wiją 
cych się, to prostych, jak strzała, roz 
legał się beztroski śmiech dwojga lu- 
dzi!.... śnieżki latały, jak na podwórzu 
szkolnem, zrzucały mu czapkę... a chy 
biając, osiadały na korze złocistych 
sosen, jak duży, śmieszny biały kwiat 
nieznany botanikom! 

Teraz jest wiosna, przed oknem 
kwitnie bez — pora roku, podczas któ 
rej rośnie wszystko!... Cóż dziwnego, 
że i pomiędzy nimi wyrósł... mur hi- 
storji! 

Zarzuciła teraz zupełnie lekturę e- 
konomiczną! Czyta bajki!... W zacza- 
"owanych pałacach, w sezamach i ry 
cerskich zamkach, pragnie odnaleźć 
swego królewicza, który odszedł na- 
zawsze! || ' ! 

: 8 : 
Natychmiast po otrzymaniu listu 

aids * * dod 4 01 
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K. NO Od dnia 3 do 5 czerwca 1931 roku włącznie będzie wyswietlany film: 
ii f SK! „97MFOBJA RORZA i AILOŠCI“ 

Aka 2 Wielki lilm mo:ski z okresu wojny z Rytfenami w Marckko W rolach ; sBrimews 3 jny z Rytfen Marckko rolach głównych: Dolły Davies 1 © 
: a e Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek s*ansów od godz, 6-ej, NałeodY program: e dezent 

Džwiekowy С Wieika sensacja! 
RIN-IrATR eny znacznie zniżone. Na 1-szy seaus: Balkon 50 gr., Parter 80 gr. na pozost. seansy Balkon 60gr. Parter oć I zł. 
MEL10 5 Ostaini sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) zobaczą wszyscy 2 Pa, dżwiękowa 

a M ENSKA 3 ŚWIAT BEZ G KIE „eo Film mówiony po polsku. W roli gł. stytas 
w 8, @ Ś% ад amant Adam Brodzisz, Maryla Wcyno, 

2 у Józef Redo i inn. Ciekawe teiewiz. zdjęcia dokonane na całej kuli ziemiskiej. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Džw.ękowy i ь ; KiNOrEArR |UlWaga! Nadzwyczajne przedstawienie filmowe! w kinie „Helios“ 
AELIOS WALKA Z PROSTYTUCJA 
° * Największy fllm seksuałny. Film poprzedzi odczyt ['-ra Med. Marty Grabowskiej. 

Tel- 926. Tylko w piątek 5-go i sobotę 6-go o godz.10.15 wiecz. 
  

  

Dźwiękowe kino Ceny od 50 gr. Dziś! 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28   
Wielki przebój dźwiękowy! 

KAPITAK RARYNARKI 
wystąpi poraz pierwszy w filmie dźwiękowym oraz nowa czarująca gwiazda ekranu Lia Eibenschuetz. 

Nad program: Komedja rysunkowa oraz tygodnik dźwiękowy „Paramountu . Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15 

W rol. gł. dawno niewidziany ulubienie: 
publiczności HARRY LIEDTKE, któr 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
wielk 
kowi 

BUSTER KEATON , Dziś nareszcie 
iim dzwię- 
cu p. t. IMPRESARI 

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

mówi i śpiewa w swojej. ostatniej kreźcji, w 
Buster Kaeton jako Impresarjo 
Śpiewa, mówi i przeżywa tysiąc 

  

  

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 datki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8'i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny znižene. 
Następny program: Pat i Patachonj ako strzelcy 

LEKARZE LOK Draskiei 1 R: WANA ay 
Ё OGLOSZENIE 

ALE Zaka Rh Chcesz otrzymać po- Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie, 
DOKTOR słoneczne cena umiar- 32967. Musisz ukończyć TeWiru 1v-go, zamieszkaly w Wilnie przy ul. 

Hawryłkiewi- Pokój kowana kuchnia djete- KUTSY fachowo - kores- RE AE r VR Życze. sal takie ER pondencyjne im. proe- ogłasza, iż w dniu 3 czerwca 1931 roku, o 
czowa do wynajęcia z osob- 8 s Sora Sękułowicza, War- Zodznie 10 rano, w Wilnie, przy ul. Sado- nym wejściem i wy- 

godami, najchętniej dla 
pani. Pańska 4, m. 4. 

Mieszkanie 
5 p. z werandą i wszel- 

R _....kiemi wygodami, sło- 
neczne w dobrym sta- 

Dr. Kenlgsberg nie wydaje się natych- 
choroby skórne, wene- miast. Rzeczna 14 m. 3 
ryczne i moczopłciowe (Zakret naprz. Uniwers) 

Mickiewicza 4, 

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

W. Zdr. Nr. 77. 

  

  

Do wynajęcia 

  

tel. 10-90. 
Od 9—12 | 4—8  2pokoje umeblowane 

————— Zobiadami, Tamże 
Dr. sprzedają się salonowe 

meble i inne rzeczy, 
K. Sokołowski Połocka 4 m 12. 
Chor. skórne I we- . SD żę 

neryczne. 
ul. Wileńska 30, m. 14. Pokój 
Przyjm. od g. $—12 r.z wszelkiemi wygo- 

5—7w. dami. Wileńska 32 m.5 
WEEKENDY oglądać od 3—7-ej. 

ĮAkuszerkiį - . 
Mieszkanie 

AKUSZERAA na własność, olbrzy- 

ŚMIAŁOWSKA mie dwa pokcje roze 
ia 

oraz Oabinet Kosmety- E ne a D 
czny, usuwa zmarszcz- 

  

  

kuchnia, łazienka ga- 
zowa, centralne ogrze- 

ki, piegi, wągry, łapież, wanie, wszelkie nowo- 
brodawki, korzajki, wy: czesne wygody, Cena: 

4300 zł. 
m. 24. 

padanie włosów, 
Mickiewicza 46. 

[= 
GABINET 

Mostowa 3-a 

RACJONALNĘJ : / 
kosmeryki - Letniska 
LECZNICZEJ z utrzymaniem w ma- 

WILNO, MICKIEWi. jątkach ziemskich, in- 
CZA 31 m. 4. formacje: Firma „Inż. 

kobiecą Kiersnowski i Krużo- 
Urodę:::::. łek S-ka", Wilno, Ad. 

je, dosko- Mickiewicza 23, tel. 
nali, odświeża, usuwa 5-60. 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie. Przyjmę 

na letnisko 

  

Sztuczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 

£0 Inpiež. Najnowsze zdo- kilka osób, całodzenne 
bycze kosmetyki racjo- utrzymanie — go zinę 

nalnej. koleją od Wilna—koń- 
deo i” 10—68. mi 5 kilometrów ko- 

  

cja „Słowa*, 
    Zlrodę e 
Letnisko wisje, doskonali, odswie- 

rza usuwa braki i skazy. do wynajęcia w Par- 
czewie, kolej na miej- 
scu jezioro, rzeka, las 
sosnowy, dwa domy, 

dowiedzieć 
się ul. Mickiewicza 22kareta, nowy sprzedam 

Gabinet 2 
Kosmetyki 
Leczniczej Cedi6 
J. Hryniewiczowej, lodownia 
ul. WIELKA A 18 m9. 

Przyj.wg. 10-1i 4-7 

W. Z. Р. № 26, 

m. 36 tel. 13—14. 

  

od Stacha Łęskiego, Tania wyjecha- 
ła do Moskwy i zaopatrzona w listy 
polecające przez byłego kolegę 
więźnia politycznego, komisarza N., 
wyruszyła do Kijowa. 

Tam dopiero rozpoczęła się dla Ta 
ni męka walki z inflacją żyć! Pomimo 
wielkiej gorliwości władz, spowodo- 
wanej listem komisarskim, początkowe 
próby odnalezienia Stacha były typo 
wem szukaniem igły w stogu siana. 

Klęska wojsk czerwonych pod War 
szawą znowu zmieniła nastroje К 
jowskie, pogłębiając społeczną dewa- 
luację. Zamęczani przez Tanię urzęd- 
nicy nie mogli zrozumieć poprostu, 
dlaczego mają  „ryć się w aktach“, 

xiedy na świecie jest tylu młodych 

chłopców, do których nie doszła je- 
szcze więzienna kolejka. Jeden ze sta- 
rych kancelistów, tttrzymujący się na 
powierzchni biura w ciągu 5-ciu czy 
6-ciu zmian władzy j osadzający „we 
własnem więzieniu* swoich byłych 
szefów  „politycznych*, powiedział jej 
wprost: „przecież ostatecznie towa- 
rzyszko, nietylko Polacy mają to, o 
co wam chodzi. Weźcie sobie jakiego 
innego chłopca, a nam dajcie święty 
spokoj“! 

Im większy opór okazywało biu- 
rokratyczne prawo bezwładu odwiecz 
nym prawom miłości, tem więcej ener 
gji wkładała Tania w swoją akcję wy- 
wiadowczą. Z zaciekłością  burzyła 
przytem mur historji, wyrosły potmię- 
dzy sobą i zaginionym kochankiem. 
Kiedy po całodziennych bezowocnych 
poszukiwaniach, zmęczona, głodna i 

iekła wracała do mieszkania, w 
piersiach jej kipiała najprawdziwsza 
burza kontrrewolucji. Zapominając zu 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2   

„48. munikować się listow- Zgłoszenia proszę kie- 
—- nie—adres administra- 

nalska 6 -1 od 3 do 5 
po poł. szawa Żurawia, 42, Kur- 
_____ Ёупт'уцс)и]ц Ёв!отпіе: 

uhalterji, rachunkowo- 
Przyjmę na utrzy Ści kupieckiej, kore- 
manie i opiekę (lekarz spondencji handlowej, 
w domu, warunki przy- stenografji, nauki han- 
stępne) dzieci w wie-dlu, prawa, kaligrafji, 
ku moich— 11-12 lat napisania na maszynach, 
wakację do majątku. towaroznawstwa, — an 
Dowiedzieć się Wilno gielskiego, francuskie- 
ul. Portowa 3 m. 4 odgo, niemieckiego, piso- 
10 do 4. wni, gramatyki polskiej 

- ekonomji. Po u- 
kończeniu egzamin, 
Żądajcie prospektów. 

  

  
  

Wszystkich ktoby 
wiedział o miejscu za- 
mieszkania Anastazji z 
Chomińczuk - Fedoru- 
ków Leszczyńskiej, lat 

wraz z wszystkiemi 40 ostatnio zamieszka- 
przyrządami, tanio do łej w roku 1915 w 
sprzedania, Wiadomość Warszawie przy ul. Bu- 
kod „Slowa“ pod dowlanej uprasza się o 

acz KB RA. do 
onsystorza wange- 

Sprzedaje się licko - Eelermaiinėėo 
PLAC jedna dzies. przy W * ilnie Zawalna 11. 
nl. Kalwaryjskiej 162. 
Dowiedzieć się: Wileń- 

ska 15, m. 

  

Kompletny 

warsztat 
stolarsko-tokarsk! 

  

  

  

m - UWAGA! 
Pi ani no nowe OBUWIE,pantofle dam- 

ZagTa- skie i męskie, różne 
niczne „do sprzedania materjały wełniane i 
śpiesznie Michalski za- kamgarnowe, damskie 
ułek 8—5. i męskie, różne jed- 

wabie, bielizna, swetr' 
Najpiękniejszy |; trykotaże, letnie pale 

B ac BT E i męskie, 
’ i garnitury, różne futra 

1234 sążni przy ulicy; skórki futrzane, dy- 
Kościuszki Nr. 14— wany perskie, różne 
sprzedam. Dowiedzieć mebje stołowe i salo- 
się: Mostowa 3-a m 24 
Jagoda. 

  

  

  

nowe, elektroluxy, kasy 
AE serwis an- 
gielski, maszyny do 

Do sprzedania szycia i pisania, piani- 
rower damski (wande- nai fortepjany, młynek 
rer) prawie nowy. O Śrutownik, turbiny, sa- 
warunkach można się mochody, motocykle, 
dowiedzieć. szelna Prylanty, zegarki i wie- 
23 m. 5 Re ża le różnych pozostałych 
ZA z licytacji fantów sprze- 
Udzielam daje LOMBARD Bisku- 

pia 12. 

lekcyj stenografji. 

  

  

rować do administracji 
„Słowa”, 
  

Sprzedaje się 
kredens dębowy  so- 
lidnej roboty u stola- 

rza Kalwaryjska 9—17. pianina i fortepiany 
в; в nowe i używane па 

raty. Kijowska 4—10 
H. Abelow 

za 25,000 zł. Lombard ————mmm=- 
Biskupia 12. 

Samochód Biuk 

  

pełnie o swojej i duchowej i formalnej 
przynależności do klasy panującej, wy 
myślała biednym, głodnym, steroryzo- 
wanym przez inflację urzędnikom od 
bolszewickich czertiej, krasnoj swoło- 
czy : t. d., coraz bardziej zaciekła, co 
raz bardziej gotowa na wszelkie ofiary 
— byleby tylko wyrwać go z ich szpo 
nów żywym, czy umarłym. 

Już na schyłku swoich sił moral- 
nych i fizycznych, Tania wpadła na- 
reszcie na ślad Stacha. Jakiś pomniej- 
szy biedaczyna z biura za pół worka 
grochu, czy kartoili odnalazł przybra 
nę nazwisko por. Łęskiego na liście 
aresztantów. Z rozkazem natychmiasto 
wego zwolnienia „niesłusznie areszto 
wanego ideowego pracownika na ni- 
wie czerwonej oświaty w wiosce Koryt 
nicy*, Tania udała się pod wskazany 
adres. 

Jeden jedyny znudzony i zupełnie 
niepotrzebny dozorca wiezienia, z któ- 
rego nikt nie miał zamiaru uciekać, 
oświadczył jej dobrodusznie, že „tu 
niema już prawie nikogo”. Tyfus! A 
czeka pryrody chuże  czełowieczes= 
ko . 

Wchodząc do  „jego“ sali, Tania 
czuje zupełny brak sił. Nie może po- 
dejść do pryczy... jeżeli tam niema, 
„to“, „to“... i nie može dokończyć 
myśli. Nie może dokreślić, co to jest 
owe „to“ jej życie, czy coś jeszcze 
droższego?! 

Dozorca nie odczuwa tych wahań. 
Podchodzi do jednej z prycz i mówi 
obojętnie* „eto każetsia on!*. 

W pierwszej jednak chwili Tania 
nie jest zupełnie pewna, czy to „on“. 
Widzi przed sóbą ni to 
gie ' chude dziecko, ni to człowieka 

U 

bardzo dłu- * 

  

wej nr. 4, odbędzie się sprzedaż z ficytacji 
publicznej majątku ruchomego, nalezącega 
do |ózefa Mejtesa, składającego się z ume- 
blowania mieszkania, oszacowanego na zła- 
tych 17,200. 

Komornik Sądowy 
—) A. Maciejowski ( 

JJ M M e 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. „odp. 

Wilno, ui Tatarska 20, dom wiesuy, 
istnieje od 1848. 

Jadaluie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kredea- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębe- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty. 

        

    

        

    
      

QGGŁOSZENIE 
Wydział Elektryczny Magistratu miasia 
Wilna podaje do wiadomości abonentów: 
„Wobec przeniesienia wszystkich biar Wy- 
działu Elektrycznego z Magistratu do Ele- 4 
ktrowni i częściowej reorganizacji, aba- 
nenci, którzy zostali wyłączeni z sieci za 
nieopłacanie rachunków w terminie, mogą 
być iwłączeni ponownie tylko w dniń ju- 
trzejszym, licząc od dnia opłacemia ra- 
chunku. Żadne reklamacje w cełu wcze- 
śniejszego włączenia uwzgłędniane nie 

będą". 
Dyrektor Elektrowni Miejskiej 

Inżynier Glatmaw 

WILEŃSKIE 
T-wo Handlowo Zastawowe. 

LOMBARD 
Zawiadamia, że w dn. 10, 11 i 12 
czerwca w lokalu lombardu przy ul. 
Biskupiej 12, (Plac Katedralny) o godz. 
5-tej po południu odbędzie się licyta- 
cja zastawów od Nr. 28716 do Nr. 
92300 opłaconych do lutego 1951 r. 

  

  

Extrakt Piwny słodowy do wyrobi 
Piwa i butelki z zamknięc. automa- 
tycznem są do nabycia w  Składzie 
Aptecznym, perłumeryjnym 1 kosme- 
tycznym Prow. farm. Wł. NARBUTA 
Wilno, S-to Jańska Nr. 11_ tel, 4—72.     

       
   

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZY$S. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na„Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą", na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcha- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. : 

   

dorosłego, sztucznie wydłużonego i 
ściemonego. Ogromna głowa na cien - 
kiej szyjce, dłonie na patykach z bia- 
łej tektury, stopy natknięte na okrąg- 
łe kije, powleczone żółtą skórą. 

W Tani budzi się matka... ostrożnie 
obu rękami opasuje głowę chorego i 
całuje wbrew wszelkim prawidłom o- 
strożności... a jednocześnie łzy, spływa 
jące z oczu, zmywają resztki  zwalone 
go muru historji... on jest jej i nie 
odbierze go już nikt, nikt... i nic! 

9 › 

Kiedy Bronowski i Lutek przeko- 
„ali się ostatecznie, że plutonowy Wró 
bel jest tylko sprytnym łazikiem, spe 
kulującym na bliski koniec wojny, pe 
stanowili obaj uciec na front. Pragnąc 
jednak wypróbować wpierw dróg le- 
galnych, stanęli lojalnie do raportu, 
prosząc © pozbawienie ich zaszczytu 
przynależenia do kompanji szturmow- 
ców. Ale Wróbel, który właśnie zamie 
rzał użyć swoich akademików do żeb 
raniny po komitetach opięki nad żoł- 
nierzem, stanowczo odmówił. 

Nie można ręczyć, czy właśnie t. 
zw. front walki nie pozostanie bez- 
czynny, a najgorętsze walki nie za- 
czną toczyć sie pod Lublinem. | 

Lada. dzień  budzienowcy m 
wziąć Zamość, a wówczas na d 
sztiurmowców może przypaść ocalenie 
Lublina. Nikt jeszcze dziś nie. potrafi 
przewidzieć, jakie czyny. bohaterskie 
mogą przypaść w udziale ich neo-ma- | 
cierzystej kompanji: 

eDis GN.) 

Redaktor »w.z. Witold Tatarzyński. 
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