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| Pianuję sobie napisanie jeszcze trzech artykułów 
związanych z serją sowiecką. Artykułem najbliż- 
szym będzie „Palimpcest* czyli piąte i ostatnie py- 
tanie, które sobie postawiłem. Potem nastąpi spra- 
wozdanie wiadomości o przebiegu morderstwa Ce- 

| sarza Mikołaja II i jego rodziny. Jako artykui ostat 
ni, przeznaczyłem opracowanie zylweiki ostatniego 
monarchy rosyjskiego. W ten sposób ta serja arty- 
kużów składałaby się z 13 fragmentów. 

Dziś jednak przegłądałem korekty wszystkich 
dotychczas wydrukowanych artykułów, które wyjdą 
w specjalnym zbiorze nakładem firmy Ferd. Hó- 
sicka. Widzę pewne opuszczenia, które chciałbym 
uzupełnić. Dlatego ogłaszam to, co w pośpiechu i 
i nerwowości pracy dziennikarskiej uciekło mi z 
pod pióra. Ogłaszam dodatki i uzupełnienia do po- 
szczególnych, wcześniej już w „Słowie* ogłoszo- 
nych, artykułów. 3 

DO ART.: „MYŚL W OBCĘGACH“. 

Prawowierna interpretacja bolszewicka 

tłómaczy, iż mylnem jest pojęcie, jakoby 

mogłaby istnieć rzecz artystycznie piękna, 

wyrażająca tendencje przeciwne walce prole- 

tarjatu z burżuazją. Sztuka sceniczna, któraby 

apoteozowała burżuja, walczącego z ludem 

— twierdzą bolszewicy — nie może być 

„artystycznie piękna”. Taka sztuka jest 

wstrętna, a więc i „artystycznie jest wstrę- 

tna, a nie piękna. Bolszewicy zwalczają te 

nieśmiałe głosy poputczików, którzy gotowi 

są powiedzieć, że „aczkolwiek Aleksy. Toł- 

stoj, czy Karamzin, czy Carlyle byli wrogami 

1 proletarjatu — to jednak rzeczy ich są pięk- 
ne pod względem literackim, artystycznym, 

pod kątem widzenia sztuki”. Tego rodzaju 

głosy są uznawane za nieprawowierne, dro- 

bno-mieszczańskie, kontrrewolucyjńe. Rów- 

nież zupełnie przez bolszewików jest potę- 
pione hasło „sztuka dla sztuki*. Wartość 

! sztuki, wartość artystyczna jest oceniana 
i i może być według ideólogji bolszewickiej 

ocenianą jedynie-na podstawie tego póżytku, 
który dane dzieło sztuki sprawie rewolucji 
socjalnej przynosi. 

Pamiętajmy, że pożytek przynieść może 

nietylko sztuka bolszewicka. Dramat krymi- 

nalny, przedstawiający życie burżuazji w 
esach iloresach zbrodni, podejrzeń, erotycz- 
nych zboczeń, kradzieży, jest sztuką dla 

bolszewików pożądaną, chociażby był na- 
pisany nie przez bolszewika. Nasza senty- 
mentalna - romantyczna literatura, w któ- 
rej panicz uwodzi dziewczynę, jest dziełem 

i dla bolszewików wymarzonem, chociażby 

| 

  
autorem jego był Stanisław Moniuszko, lub 
katolik i konserwatysta Lucjan Rydel. 

Ktoś mnie się zapyta, jak można w „ar- 
tystycznem ujęciu* przedstawić walke bol- 
szewików z mieńszewikami i jak się to robi, 
że codzienne zagadnienia ekonomiczno - 
„polityczne, ta codzienna treść życia sowiec- 
kiego staje się też treścią ekspresji artysty- 

"cznej. Odpowiem na to, że wogóle to co 
4 nazywamy na zachodzie „życiem prywat- 

tem*, ogromnie jest w Bolszewji zwężone. 

rano ugotowaną na prymusie żłopnie wtło- 
czony jest w tryby życia publicznego. Jego 
obiad już zależy gd jego stosunku do partji, 
od orjentacji na ten czy inny kierunek wśród 
najwyższych władz sowieckich. Stąd łatwość 
i zrozumiałość wypełniania zagadnieniami 
życia publicznego treści powieści, dramatu, 
obrazu. Byłem na silnie skonstruowanej, 
z efektami dramatycznemi dużego napięcia, 
sztuce bolszewickiej „Chłeb*, Ww Moskwie 
gra to teatr Stanisławskiego, w Petersburgu 
b. Aleksandrynka, w Kijowie teatr polski, 

r zamieniając występujących w dramacie po- 
Pów na księży katolickich. W. dramacie wy- 
stępuje dwóch komunistów, wysłanych na 
wieś dla ściągania ziarna. Jeden z nich po- 
stępuje źle, nieprawidłowie, należy sie w nim 
domyślać ukrytego Trockistę. Z początku co- 
ia się przed oporem wsi i zamiast 12 tys. pu- 
dów ziarna, które wieś powinna złożyć, wy- 
znacza tylko 4 tys. pudów, potem, gdy otrzy- 

"muje kartkę w której mu grożą śmiercią, 
oburza się i zamiast *  mależnych 12 tys. 
fudów nakłada aż 15 tys. pud. Drugi komu- 
nista, właściwy, rozumny, — postępuje ina- 
czej. Qdwołuje on 15 tys. pudów, mające 
charakter kontrybucji, nakłada 12 tysięcy 
pudów, lecz nie cztery! — i nakłada nie na 
wszystkich mieszkańców wsi, lecz tylko na 
kułaków, podburzając biedniejszych chło- 
pów przeciwko kułakom. Widzimy tu więc w 
udramatyzowanej formie walkę dwóch 
typów w bolszewiźmie, jeden przerzuca się 
od kapitulacji przed wsią do obkładania tej 
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z odniesieniem do domu lub z 
grzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detali. cena pojedyńczego n=ru 20 gr, 

  

Człowiek, poza szklanką herbaty, którą ° 

SŁOW 
WILNO, Środa 10 czerwca 1931 r. 

  

   

  

Redakcja rexopisów 

wsi kontrybucją (Trockizm) — drugi załat- 

wia ten problem według kierunku Stalina, 

to jest przeprowadzając socjalną dyfierencja- 

cję wsi. 

DO ARTYKUŁU „LISZENIEC”. 

Według ogłoszonej przez bolszewików 

statystyki 1884 r. wśród skazanych za 

przestępstwa polityczne było 27 proc. szlach- 

ty i urzędników, 25% studentów uniwersyte- 

tu, 19% bez zajęć, 2,2% kupców. Znając 

tendencje bolszewickie, należy wszystkich 

zamieszczonych w rubryce „bez zajęć” zali- 

czyć do klasy uprzywilejowanej, tj. szlach- 

ty, czyli że klasy, będące obecnemi liszen- 

cami w tym roku dostarczyły ruchowi re- 

wolucyjnemu 73% uczestników. Dopiero pó- 

zniej idą znikome cyfry obecnych nie-liszen- 

ców, t.j. 14% robotników, 7% chłopów (pra- 

wdopodobnie w większości kułaków, a 

więc znowuż liszenców) i wreszcie 266 ro- 

botników rolnych. Można więc śmiało po- 

wiedzieć że w tym, badanym statystycznie 

roku udział obecnych nie-liszenców w ro- 

bocie rewolucyjnej wyrażał się cyirą zale- 

dwie 10%. 

DO ART.: „CZY MOŻNA SIĘ 
ODŻYWIAĆ MORFINĄ?* 
Dostałem dziś, już po dziesięciu prze- 

zemnie ogłoszonych artykułach w „Słowie'* 

zapytanie od jakichś państwa, którzy mają 
dom w Rosji, czy mogą ten dom sprze- 

dać i jak mają wywieźć pieniądze. Do- 

prawdy, że to pytanie,mnie  przygnębiło. 

Czyżby moje artykuły tak żadnego pojęcia 

nie dawały o tem, ca się w Rosji dzieje. 
Przecież zdaje się, że pisałem iż wszystkie 

domy $а znacjonalizowane. Okres Nepu 

już dawno minął! Zarządy domów są w ró- 

żny sposób organizowane, lecz w każdym 

razie nie istnieje prywatna własność domu. 

Tylko małe domki na przedmieściach, po- 

trzebujące remontu, są czasami wyczier- 

żawiane prywatnemu przedsiębiorcy, lecz 

również niema to nic wspólnego z właści- 

cielem domu. 

Również nie istnieje prywatny hardei, 

ani przemysł, ani rzemiosło. Koncesje, które 

w swoim czasie wydawały Sowiety kapita- 

listom zagranicznym, są likwidowane, wy- 

kupywane, szykanowane. Zresztą prywatny 

handel dopuszczony przez Nep (a który 

Rosji dostarczał wszystkiego, nawet dosyć 

obficie) został zlikwidowany prawie wy- 

łącznie drogą nakładania wygórowanych 

podatków. Artiel (kooperatywa, koopera- 

cja) płaci mniejsze podatki, lecz w ostat- 

nich czasach również „artiel“ jest przešia- 

dowana i likwidowana. Zwłaszcza weszy 

się „pseudo - artiel“, to jest taką kooperację, 

której się zarzuca, że jest związkiem kilku 

ludzi prywatnych. 

Kto więc jest teraz przedsiębiorcą pry- 

watnym w Sowdepji? Tylko niesłychanie 

drobny „kapitalista*, jak dorożkarz, jak ja- 

kiś rzemieślnik naprawiający kalosze, lub 

primusy i t.d. Ale i ci są gnębieni bezli:cś- 

uie. Przed wojną było w Moskwie 6 tys. 

dorożkarzy, dziś jest ich 600 i płaci każdy 

rocznie około 2000 rubli podatków. W maju 
1931 r. za pud owsa (16 klg.) płacili 25 ru- 
bli, za pud siana 26 rubli (sic!) Według 

kursu oficjalnego równa się to 13 dolarom 
amerykańskim. 

DO ART.: „CZCZONE ZWŁOKI 

CZY WOSKOWA LALKA?* ‘ 

Dziecko jest od zupełnego maleństwa 
wciągane w krąg pojęć bolszewickich. Oto 
Są tytuły gier w magazynie zabawek dzie- 

„Cinnych:  „„politlotto*, „dopędzić i przego- 
nić", „sierp i młot", „kołchoz*, „bój awja- 

cyjny" it d. 
Wpływ rodziny na dzieci jest ograni- 

czony w czasie. Dziecko powinno spędzać 

czas swój w szkole a przedtem w żłobku. Tam 

też jada. Jednak sieć szkolna nie obejmuje 

należytej ilości dzieci, wbrew statystykom 
sowieckim. Po samej Moskwie wałęsają się 

dzieci, które do żadnej szkoły z powodu bra- 

ku miejsca przyjęte nie zostały. Co zaś do 

żłobków, to muszę powtórzyć następującą 

swoją. obserwację.  Zwiedziłem wspaniały   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 
BKASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
UĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malimowskiego. 
DUKSZTY — bBuiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. : 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
(WIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jadnošė“. 
LICA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
VOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwinskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mich 0. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Księgarnia f-wa „stuch”. 

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

WILEJKA POWIATOWA — ni. Mickiewicza 24, F, Juczewsks 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. ы 
4. Orwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. į 

mezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

     

  

Zagraniczne 50 proc. 

      
  

e 

UZUPEŁNIENIA I OBJASNIENIA 
„dom kultury“ dla robotników  petersbur- 

skich kołe bramy Narwskiej. Dom został 

wybudowany przez bolszewików, imponuje 

swojemi rozmiarami, jest tam pięć sal wi- 

dowiskowych po 2000 miejsc każda. Dom 

jest naogół obliczony na 20 tysięcy robot- 

ników. „Każda kObieta* —  tłomaczył mi 

oprowadzający — „która tu przychodzi, 

może na czas swojego odpoczynku zostawić 

swe dziecko w specjalnym żłobku naszego 

domu''. 

Zobaczyłem, jak ta każda kobieta wy- 

gląda, gdy z kolei zaprowadzono mię do 

tego żłobka. Były to dwie salki, z których 
xażda mogła pomieścić nie więcej od 15 

do 20 dzieci. Stało tam kilka łóżeczek i dwa 

czy trzy stoliki, trochę krzesełek. Zdziwio- 

ny, pytałem, gdzie są inne pokoje. Dowie- 

działem się, że to jest cały żłobek. Jest to 

obrazek bardzo dla. sowieckich stosunków 

charakterystyczny. Robi się coś, co naze- 

wnątrz tak imponuje swoim rozmiarem, a na 

wewnątrz wszystko „nie klapuje'. 

W szkołach zbiera się ciągle wśród dzieci 

ankiety. |est to użytkowanie małego dziec- 

ka dla celów sieci szpiegowskiej. Dziecko 

musi wypełnić ogromne  kwestjonarjusze, 

wypełnione mnóstwem szczegółowych pytań 

co do sposobu życia rodziców. Kwestjonar- 

jusze te są materjałem dla G.P.U. Dziecko 

nie zdaje sobie nawet sprawy, jak często 

denuncjuje swoich rodziców. 

W Bolszewji wytworzył się stosunek do 

starszego pokolenia pełny politowania. U 

nas się mówi: „on tego nie rozumie, to 

przecież dziecko.» - w,Bolszewji w identy- 

czny sposób mówi się i myśli — „to jest 

człowiek starszy, on tego zrozumieć nie jest 

w stanie”. Stan taktyczny, że starsze poko- 

lenie jest wrogiem bolszewizmu musiało 

sie tu odbić i dlatego komunista partyjny 

nie wstydzi się tego, że jego stary ojciec 

i stara matka nie są komunistami. „No tru- 

dno — oni wszystkiego nie są w stanie 

zrozumieć.* W stosunkach politycznych 

starość występuje jako okoliczność łagodząca 

zupełnie podobnie, jak nasz kodeks karny 

meleinošč uważa za stan pomniejszający 

winę. Cat. . 

  

  

Będziemy śledziii za działalnością komisji dla ba- 
dania mniejszości polskiej na Łotwie i potrafimy 

zmobilizować opinję publiczną Polski by odpowied- 

nio zareagowała na krzywdy Polaków na Łotwie. 

  

  

SAMOBÓJSTWO DZIENNIKARZA 
W BYDGOSZCZY 

BYDGOSZCZ. (PAT) — W dniu 9 bm. nad 
ranem znaleziono we własnem mieszkaniu przy 

ul. Gdańskiej w Bydgoszczy, z  przestrzeloną 

skronią zwłoki Stanisława Lewandowskiego, by- 

łego naczelnego redaktora „Gonca Pomorskiego" 
w Tczewie oraz członka zarządu Syndykatu Dzien 

nikarzy Pomorskich W-g wszelkiego prawdopo- 

dobieństwa, redaktor Lewandowski popełnił saimo- 
bójstwo. Tragicznie zmarły liczył lat 27. 

AWANTURY W WIĘZIENIU 
BIELSKIM 

BIELSK. (Pat) — Więzienie sądu grodzkiego 

w Bielsku było w dniu 8 bm. terenem wybryków 
wywołanych przez jednego z więźniów krymina 

nych, odsiadujących karę więzienia, niejakiego Au- 
gustyna Prowsta, który począł nagle bez żadnych 
powodów rozbijać w oknie swej celi, a następnie 

wśród głośnych okrzyków zdemolował jej urządze 
nie. — Okrzyk ten powtórzyli aresztanci 7 innych 

cel, tłukąc za przykładem Prowsta szyby. Wezwa- 

na przez zarząd więzienia policja  obezwładniła 
Prowsta i 5 innych awanturujących się więżniów, 

przywracając zupełny spokój. 

Akcja baptystów w pow. 
Szczuczyńskim 

Na jeziorze Małe - Głębokie w pow. 
szczuczyńskim duchowny kaznę.izicja gro- 
dzieńskiego zboru baptystów Jan Mielniczuk 
dokonał w ostatnich dniach chrztu 13 osób, 
w tem 8 kobiet i 5 mężczyzn — wszyst- 
kich należących dotychczas do wyznania 
prawosławnego. Chrzest przyjęty 3 osoby ze 
wsi Mlatycze, 2 ze wsi Humienniki i 4 ze 
wsi Jakubowicze gm. nowodworskiej, 3 080- 
by ze wsi Pielowce, gm. ostryńskiej oraz je- 
dna osoba ze wsi Nowosiotki gm. Berszty. 
Obrzędowi przyglądało się przeszło 400 cie 
kawych mieszkańców sąsiednich wsi. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmi 

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

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa miilimetr 60 gr. W numerach świątecznych 

  

tekstem 15 gr. Komunmikaty oraz 
oraz ż prowincji o 25 proc drożej. 

drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

  

i-niane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
on 

Strajk tramuajów miejskich w Warszawie 
WARSZAWA. 9. 6. (telefon. od własn. 

koresp.) Dziś wybuchł w Warszawie całko 
wity strajk tramwajów miejskich. O godz. 5 
pp. przed lokalem frakcji rewoluc. w Ale- 
jach Jerozolimskich zebrali się tramwajarze 
na zapowiedziany wiec w. sprawie sytuacji, 
wynikłej wskutek zatargu między pracowni- 
kami tramwajowymi a dyrekcją. 

Gdy do zgromadzonych przemawiał p. 
Jaworowski, grupa komunizujących tramwa 
jarzy zrzuciła go z trybuny i wiec rozbiła. 

Następnie komunizujący tramwajarze u- 
dałi się na róg Alei Jerozolimskich i Brackiej 

by tam na przystanku autobusowym terro- 
rem zmusić obsługę autobusów do unieru- 
chomienia miejskiej finji autobusowej. 

Zawiadomiona o wypadkach policja kon 
na i piesza natychmiast zjawiła sie w Ale- 
jach Jerozolimskich i rozproszyła zebranych, 
terorystom zaś uniemożliwiła ich zamiary. 

żeby nie dopuścić do  steroryzowania 
'przez strajkujących tramwajarzy pasażerów 
i obsługi autobusów, na wszystkich przystan 
kach postawiono posterunki policyjne, jak 
również policjanci znajdują się w samych 
autobusach. 

Obniżenie oprecentowania pożyczek rolnych 
WARSZAWA. 9. 6. (tel. od wł. koresp.) 

Minister Skarbu Jan Piłsudski zarządzeniem 
z dn. 9 bm. obniżył znacznie oprocentowa 
nie kredytów rozprowadzanych przez Pa'- 
stwowy Bank Rolny za pośrednictwem gmin 
nych Kas Oszczędnościowych, komunalnych 
Kas Oszczędnościowych, a zwłaszcza za po 
średnictwem organizacyj spółdzielczych. 

Obniżenie stawki procentowej obowiązu 
je od dn. 1 lipca i wynosić będzie od 1% do 
półtora proc. 

Wobec ciężkiej sytuacji rolnictwa, cbni 
żenie oprocentowania pożyczek będzie dla 
rolnictwa znaczną ul gą. Akcja ta jest wy- 
nikiem usprawnienia pomocy kredytowej dła 
rolnictwa. 

Obniżanie oprocentowania udzielonych 
przez państwo kredytów za pośrednictwem 
szeregu instytucyj kredytowych  niewątpli- 
wie przyczyni się do wywołania tendencji 
obniżenia stawek procentowych w prywat- 
nych stosunkach kredytowych. 

600000 dolarów kredytu dla Pań- 
stwowego Banku Rolnego 

WARSZAWA. 9. 6. (telefon. od własn. 
korespon.) Jak nas informują, w tych dniach Pań- 

stwowy Bank Rolny uzyskał w Powszechnym B-ku 

Związków Kredytowych w wysokości 600000 do- 

larów z terminem dziewięciu miesięcy. na bardzo 

dogodnych iwarunkach. Kredyt ten został przezna 

czony na cele rolnictwa. 

Skazanie Ukraińców w Złoczowie 
ZŁOCZÓW. (Pat) — Przed twtejszym sądem 

przysięgłych odbyła się rozprawa przeciwko Anto 
niemu Denkowycz - Dobrjańskiemu, uczniowi 8 
klasy gimnazjum ukraińskiego we Lwowie, oskar 
żonemu o kolportaż czasopisma „Surma'* i ulotek 
LOW, jak również o przynależność do UOW. Na 
podstawie werdyktu ławy przysięgłych trybunał 
skazał Dobrjańskiego za zbrodnię zdrady stanu na 

karę 18 miesięcznego więzienia. Również przed 
sądem przysięgłych odbyła się rozprawa przeciw- 
ko Hilaremu Milleczukowi i Jeziernej, oskaržone- 
mu o kolportaż ulotek UOW. Na podstawie wer- 
dyktu ławy przysięgłych Milleczuka uznano win- 
nym zbrodni zdrady stanu z par. 58 ustawy karnej 
i skazano go na karę 18 miesięcy ciężkiego wię- 
zienia, 

Polskie minowce odpłynęły do Libawy 
GDYNIA. (Pat) — W dniu $ bm. odpłynął do 

Libawy na uroczystości 10 lecia marynarki łotew- 
skiej dywizjon minowców, złożony z ORP „Wi- 

cher*, „Podhalanin* i „Śląsk* pod dowództwem 

szefa sztabu floty dypl. komandora por. Solskiego 

Groźne zaburzenia w Niemczech 
BERLIN. (Pat) — Wczoraj ponowiły się za- 

burzenia w szeregu miast niemieckich. W Hambur- 
gu przez cały dzień trwały manifestacje bezro- 
botnych i komunistów, Demonstranci wznieśli w 
jednej z dzielnic barykady i pogasili wieczorem 
wszystkie światła w latarniach na ulicach. Do- 
szło do starć z policją, która w ciągu nocy aresz- 
towała 25 osób. Usiłowano również  splądrować 
sklepy. Ruch uliczny i komunikacja tratnwajowa 

zostały chwilowo wstrzymane. Pod adresem mie- 
szkańców skierowane zostały wezwania o niewy- 
chodzenie z domów, aby nie utrudniać  abław, 
zarządzonych przez policję. W Duisburgu podczas 
starć policji z bezrobotnymi kilka policjautów 70- 
stało poranionych. Wielu demonstrantów areszto- 
wano. © podobnych zajściach donoszą z Bremy i 
Limbach. * 

"_ Katastrofa angielskiej łodzi podwodnej 
LONDYN. (PAT) — Urząd admiralicji podaje 

następujący komunikat: Pod Wei-Hai-Wei  atonę 

ła łódź podwodna „Posejdon* po zderzeniu się ze 

statkiem handlowym. Na miejsce katastrofy przy- 

były w dniu dzisiejszym 3 statki wojenne. W-g 

pierwszych wiadomości, zdołano uratować 5 ofi- 

cerów i 25 marynarzy. Brak jeszcze 18 maryna- 

rzy. Łódź podwodna „Posejdon* zbudowana była 

w 1929 roku. * 

Sensacyjne areszty komunistów w Tallinie 
TALLIN. (Pat) — Policja polityczna wy 

kryła ostatniej nocy komitet wykonawczy 
nielegalnej estońskiej partji komunistycznej 
Aresztowano 17 osób, wśród nich wielu a-, 
gentów Kominternu, przybyłych z Rosji. 

  

Skoniiskowano dwie drukarnie, korespondcu 
cję oraz kiucz szyirowy. Tajna siedziba ko- 
mitetu znajdowała się: w betonowej sutery- 
nie na przedmieściu Tallina. Rewizje i are- 
sztowania trwają w dalszym ciągu. 

w sprawie wyjazdu nuncjusza 
apostolskiego z Kowna 

Doniesienia o wydaleniu nuncjusza apo- 
stolskiego, Msgra Bartoloni'ego, z Litwy są 
niezupełnie dokładne. Wezwanie do wyjaz- 
du ks. nuncjusza zbiegło się z innem, na- 
desłanem z Rzymu, by przybył, celem udzie 
lenia Sekretarjatowi Stanu pewnych. informa 
cyj, Nuncjusz wyjechał niezwłocznie. 

Watykan, otrzymawszy oświadczenie rzą 
du litewskiego, że nuncjusz Bartoloni jest 
persona ingrata, zwrócił się do litewskiego 
miniserstwa spraw zagranicznych z prośbą 
o wskazanie motywów, które skłoniły rząd 
kowieński do powzięcia takiej decyzji. Se- 
kretarjat Stanu Stolicy Apostolskiej opierał 
przytem na normach prawa międzynarodo- 

wego, stwierdzających, że rząd, któremu 
'notyfikowano, iż jego reprezentant jest per 
sona ingrata, ma prawo domagać się wy- - 
jaśnienia przyczyn takiego określenia. Rząd 
litewski odmówił jednak podania motywów. 

Jedna z głównych trudności, na jakie 
'natknął się nuncjusz Bartoloni w swej pra- 
cy w Kownie, był osobisty stosunek do nie- 
go ministra spraw zagranicznych, Zauniusa, 
który w związku ze swoją sytuacją rodzin- 
ną (minister żyje w nielegalnym związku 

7 lim, co sprawiło, że nuncjusz nie 
mógł z nim utrzymywać stosunków towarzy 
cyt żywił niechęć do przedstawiciela Sto- 

licy Św. 

Wyjašnienia,, Osservatore Romano“ 
RZYM. (Pat) — W związku z wydaleniem nun 

cjusza papieskiego „Osservatore Romano"  wy- 
jaśnia: 

Od dłuższego czasu rząd kowieński bez poda- 
wania motywów domagał się odwołania  Msgr. 
Bartoloniego. Zgodnie z praktyką dyplomatyczną 

Watykan zażądał wskazania powodów niełaski, 
w jaką popadł Mlsgr. Bartoloni. Nie chcąc za- 
ostrzać sprawy Watykan 5 czerwca: nakazał tełe- 

graficznie powrót Msgr. Bartoloniego do Rzymu, 
nie czekając na odpowiedź rządu  kowieńskiego. 
Pomimo to władze litewskie w tym samym dniu 

wydaliły nuncjusza.



Cały świat na obu. półkułach jest 
obecnie poruszany przez. wywrotowe 

. prądy, które, szerząc się od Wschodu, 
chcą swoje zgubne wpływy wywrzeć 
wszędzie, jak to widzimy obecnie w 
Hiszpanji i we Włoszech. Ale nie po- 

| winniśmy tracić nadziei w triumf praw 
| dy i sprawiedliwości. Akcja Katolicka 
|' coraz szersze obejmuje tereny, coraz 

głębsze zapuszcza korzenie i coraz bliż 
si jesteśmy dnia zwycięstwa. Jednym 
z objawów potęgi idei katolickiej był 

| zjazd. Międzynarodowej Unji Związ- 
ków Kobiet Katolickich, który się oda- 
był'w Warszawie w dniach 31 maja i 

 ,2—3 czerwca. Przybyły delegatki ze 
wszystkich części świata, a zauważyć 
trzeba, że zjednoczone organizącje so- 

_ lidarnie pod. rzymskim sztandarem 
przedstawiają imponującą liczbę 2% 
miljonów kobiet. 

„Przed kilkoma laty główną prze- 
" wodniczącą była Polka, š. p. hr. Wo- 

dzicka, ceniona przez samego papieża, 
który ją znał osobiście, i przez wszy- 
stkich tych, którzy mieli sposobność 

| bliżej patrzeć na jej działalność. Przy 
_ miosła ona nam prawdziwy zaszczyt. 

_ Dziś przewodniczącą Unji Katolickich 
Związków jest Hołenderka, pani Sten- 

' berghe-Engeringh. 
| Zjazd rozpoczął się nabożeństwem 
| w prastarej katedrze św. Jana. Mszę 
_ św. celebrował w asyście JE. ks. kar- 

- dynał Kakowski. Podniosły nastrój spo 
' tęgowany był przystąpieniem do Stołu 

" Pańskiego wszystkich pań przyjezd- 
nych z różnych krańców, świata. Pier- 
wszem tem wystąpieniem gremjalnem 

_ Odrazu zacisnęły się węzły uczuć sio- 
strzanych, dusz bratnich międzynaro- 
dowego przymierza katolickiego. 

Po nabożeństwie delegatki były po 
' dejmowane przez Warszawski Katoli 
'. ćki Związek Polek z prezeską swoją, 

_ fir. Władysławową Zamoyską na cze- 
sle 

O godz. 10 m. 30 w sali Resursy O- 
bywatelskiej na Krakowskiem Przedm. 
hr. Zamoyska zagaiła zebranie, zapra- 

' szając do prezydjalnego stołu: panią 
- Stenberghe-Engeringh, przewodniczą- 

cą główną Unji, z Holandji; panią 
_ margrabinę de Velard z Francji, wice- 
_ prezeskę Unji; panią de Hemptienne, 

również z Francji, jako przewodniczą- 
"ca Unji Młodych; pannę Baers z Bel- 
gji; panią Rzepecką, naczelną prezes- 

" kę Zjednoczenia Stowarzyszeń Katoli- 

ckich w Polsce z centralą w Pozna- 
niu; ks. Teresę Sapieżynę, wice-prze- 

" wodniczącą Zjednoczenia Polskich Or- 
ganizacyj, z Krakowa wreszcie pannę. 

" Doria Dernałowicz z zarządu Unji Mło 
dych Polek. 

„Poproszono również do stołu prezy 
_ djalnego głównego dyrektora Unji z ra 

/ mienia kardynała protektora, ks. prata 
„ta Hooweldt z Holandji, i ks. Brossa, 
jeneralnego dyrektora Akcji Katolic- 
Xiej w Polsce. 

- Przemówienie powitalne wypowie- 
dział w gorących słowach JE. kardy- 
mał Kakowski w języku francuskim. 

‚ Tu nadmienić trzeba w nawiasie, 
— że wszystkie obrady toczyły się w ję- 

- zyku francuskim; jako uznanym za mię 
_ dzynarodowy; wszystkie zaś następnie 
tłumaczone były i odczytywane w. stre 
szczeniu w języku polskim. я 

* Po kardynale witały serdecznie 
„ Zjazd prezeska Zjazdu, pani Rzepe- 

cka i panna Dernałowiczówna. W od- 
powiedzi do, kobiet polskich zwrócił 

_się dyrektor Unji, ks. Hooweldt, podno 
- sząc ich zalety, ten zapał i tę miłość 
„zwłaszcza, z którą stoją tak wytrwaie 

' przy katolicyzmie; zaznaczył że się cie 
"szy, iż ma możność poznać tę ziemię 

" polską, wsławioną swojem męczeń- 
__ stwem lat niewoli, która była od wie- 
_ ków przedmurzem chrześcijaństwa i 
° trwa dalej w swojem  posłannictwie, 
choć tak blisko ' korupcyjnych powie- 

- wów. Wschodu. 
Z kolei główna przewodnicząca U- 

_ njipani Engeringh, w bardzo sumien 
"nie opracowanym referacie p. t. „O 
Akcji Katolickiej na terenie międzyna 
"rodowym, mówiła o tych sprawach z 
własnego doświadczenia, obejmując 

_ szetoko bystrym umysłem wszystkie 
- narody, które wchodzą w skład jej tak 

rozległej działalności, jako przewodni 
czącej Unji. | ; | 

Mowa panny du Rostu, przewodni 
-czącej Ligi Patrjotycznej Młodych 
Francuzek, była nacechowana tą samą 
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Stara Genua 
"Kilka godzin z Medjolanu do Ge- 

  

З 
 nui szybko uptynęly. Początkowo mo- 

po 
|. 

notonha równina zamienia się ku Ge- 
nui w pagórkowatą, a później w.ska- 
diste górki. Wszystkie stacje są oble- 
pione reklamami „Olio Sasso". Jakieś 
towarzystwo pań i panów zaczęło za-    r 

ki kładać się o to, czy następna stacja 
znowuż będzie oblepiona temi samemi 

ogłoszeniami. Jedna stróna musiała 
* Być mocno pokrzywdzona, gdyż nie 

i 
Е ‚ 
, 

"Stanowczo „Olio Sasso“ zawojowalo 

*wszystkie stacje. Wreszcić przyjeżdżą 
. my do Genui. в ‚ 
24 Na pierwszym -planie wi 

    

dnieje na- 

  

-_ literami .„Olio Sasso". Stanowczo „0- 
lio Sasso“ zawojowało Włochy. 

| Innych reklam prawie wcale nie wi 
dać. - AOR ' 

'Na mieście wstąpiłem do winiarni, 

         х 
  K, a       

"św. w niedzielę. Po bytności 

było ani jednej stacji bez tej reklamy. 

pis: „Genova“, a obok niemniejszemi: 

ZJAZD MIĘDZYNARODOWEJ UNJI KOBIET 
‘ KATOLICKICH W WARSZAWIE 

ufnością w powodzenie katolickich 
wysiłków, które, promieniując dokoła, 
wywierają wpływ na całe otoczenie. 

Panna Weber, Niemka, posłanka z 
Reichstagu w Berlinie, tłumaczyła, jak 
kobieta w parlamencie, należąc do roz 
maitych partyj politycznych, równo- 
cześnie może stać twardo na gruncie 
zasad religijnych, nie zapierając się 
swoich ideałów i nie tracąc z oczu po- 
słannictwa kobiety. 

Margrabina de Vėlard z punktu hi- 
storycznego przedstawiła wzniosłą ro- 
lę kobiety w ciągu dziejów. 

Na tem zakończono przedpołudnio- 
we obrady. 

O godzinie 4-tej 
ciąg referatów. 

Belgijka, panna Bears, zaznajomiła 
zebranych z katolickim ruchem zawo- 
dowym robotnic. ы 

Panna Berelli, znana w szerokich 
kołach w świecie katolickim, wielka or 
ganizatorką zrzeszeń młodzieży żeń- 
skiej we Włoszech, została nagle we- 
zwana do Rzymu, w związku zapewne 
ze smutnemi wypadkami faszystow--- 
skiemi, które widocznie wybuchły nie- 
spodziewanie, właśnie w szeregach 
młodzieży i jej obecność była tam nie- 
zbędna. Musiała więc Warszawę opu- 
ścić z wielkim żalem, oddając swój 
głos delegatce z Turynu, pannie Giaj- 
Levra, która nas poinformowała w re- 
feracie p. t. „O organizacjach młodzie- 
ży żeńskiej we Włoszech*. Zdumiewa- 
jąca jest praca katechetek na głębokiej 
prowincji, gdyż w niektórych para- 
ijach we Włoszech zaniedbanie religij 
ne dochodziło do tego stopnia, że za- 
ledwie 10 osób uczęszczało na mszę 

) takiej 
skromnej, pokornej panienki liczba po- 
bożnych zwiększała się, dochodząc do 

setki. ; 
Panna Krystyna de Hemptinne z 

Gandawy (Belgja) z kolei mówiła o ru 
chu młodych, powołując się wciąż na 
poprzednią mówczynię. 

Burzą oklasków przywitano przed- 
stawicielkę społeczeństwa katolickie- 
go Meksyku, gdzie tak niedawno krew 
się lała za wiarę. Przypominając nam 
martyrologję swojej ojczyzny, młoda i 
urocza signorita Sofia dell Valle wycis 
nęła swoją mową łzy słuchaczy. Wzru 
szony do głębi nuncjusz papieski po- 
błogosławił ją na zakończenie, gdy u- 
klękła przed nim w ruchu, pełnym 
wdzięku. 

Miss Bridges z Londynu zapoznała 
zgromadzenie z działalnością kobiet an 
gielskich. 

Na zakończenie Zjazdu nuncjusz pa 
pieski, mgr. Marmaggi (po włosku) w. 
słowach entuzjastycznych zwrócił się 
do kobiet polskich, stwierdzając, że sto 
ią one zawsze i wszędzie mocno na 
podstawach religijnych pod sztanda- 
rem Kościoła, a ich działalność apo- 
stolska sięga czasów Dąbrówki, Kin- 
gi i Jadwigi, dzięki którym światło 
wiary przenikło wśród masy pogań- 
skie. Zachęcał do dalszej owocnej pra 
cy w Unji Międzynarodowej Kobiet, 
dziękując wszystkim za przybycie na 
te dnie pamiętne do Polski. Z głębo- 
kiem wzruszeniem wspomniał o cięż- 
kim kryzysie religijnym w jego ojczyź 
nie i na tę wzmiankę padł na kolana, 
wspólnie z całem zgromadzeniem zano 
sząc modły do Serca Boskiego za Na- 
miestnika Chrystusowego, ktory 

tak Polskę ukochał, niegdyś zajmując 
stanowisko nuncjusza w tej samej War 
szawie. 

Następnie udzielił wszystkim obec- 
nyni swe apostolskie błogosławień- 

nastąpił dalszy 

stwo, kończąc je słowami po polsku: | 
„Niech bedzie pochwalony Jezus Chry 
stus“. 
W objaśnieniu o Akcji Katolickiej 

w Polsce, że istnieje na obszarze Rze 
czypospolitej Zjednoczenie Kobiet Ka- 
tolickich z centralą w Poznaniu, z miej 
scowemi związkami w pięciu mia- 
stach: Warszawa, Kraków, Poznań, 

Lwów i Wilno. 
W Wilnie założony został przed 

dziesięciu laty Związek Katolicki Po- 
lek, a obecnie zlał się ze Stowarzysze 
niem Kobiet Katolickich z całej archi- 
diecezji z wieloma kołami parafjalne- 
mi „które podporządkowały się: nowo- 
powstałemu zarządowi. Na czele tegoż 
wybrano panią Mieczysławową  Jeleń- 
ską, a ks. Kafarski został przez JE. ar- 
cybiskupa naznaczony - na įeneralnego 

na szklaneczkę „Chianti“. Zastatem ze- 
spół amatorski, popisujący się grą na 
gitarze i innych instrumentach. 
sy wypadły bardzo dobrze: Po lepiej 
wykonanych utworach publiczność wy 
krzykiwała głośno „Bene* i zwykle 
ktoś ze słuchaczy fundował artystom 
po szklance wina. Humory były dobre, 
jednak publiczność zaczęła się potro- 
chu rozchodzić. Przysiadł się do mnie 
jakiś o podejrzanej powięrzchowności - 
jegomość i zaczął mnie namawiać na 
kupno biletu na loterję, bodaj, że nie 
istniejącą. Żeby się odczepić, posta 
wiłem "mu szklankę wina i wstałem, 
żeby wyjść. Mój dobroczyńca obraził 
się na takie traktowanie, lecz wino wy 
pił, ukłonił się i poszedł sobie w swo- 
jm kierunku z miną człowieka, który 
zrobił dobry interes. 

Po wyjściu z kawiarni odrazu 0- 
padło mnie kilku: przewodników i wi- 
dząc, że nie obronię się, wziąłem jed-' 
nego z nich, żeby mnie bronił przed 
innymi. Stara Genua ze swemi wąziut 

  

Popi=" 

„bicia pierwszych pieniędzy 

  

E) NW. 

Bruening į Curtius opuścili Londyn 
LONDYN. (Pat; —- kanclerz Bruening i min. Curtius odjechal: Gziš Z 

Londynu dc Southampton 
W rozmowie z przedstawicielem agencji Reutera Bruening oświadczyi 

że tak on sam, jak 1 min. Curtius są najzupełniej zadowoleni z przebiegu roz- 
mów z 
im zgotowano. 

angielskim: mężami stanu i zachwyceni gościnnem przyjęciem, jakie 

O godzinie 12 min. 30 opuścili ministrowie niemieccy Southampton na 
pokładzie kontrtorpedowca Wincesten udając się do Coves, gdozie oczekiwać 
bedzie na nich parowiec „Europe. 

Kiedy nastąpi rewizyta angielska 
LONDYN. (Pat) — W odpowiedzi na depesze pożegnalne kancterza; 

Brueninga i ministra Curtiusa premjer Mac Donald i minister Henderson wy- 
słali do nich odpowiedzi, w których komunikują, że przyjmują zaproszenie do 
złożenia wizyty w Berlinie. Data wizyty będzie ustalona później. 

LONDYN. (Pat) — Ogłoszono dzisiaj wymianę listów między Bałdwi- 
ńem a premjerem Mac Donaldem, w której premjer brytyjski odrzuca żąda- 
nie leadera opozycji odroczenia drugiej indyjskiej konierencji Okrągłego Sto- 
łu, wyznaczonęj na wrzesień posiada pewien związek z wizytą ministrów nie- 
mieckich w Chequers. 

Istnym motywem odmowy Mac Donalda jest podobno chęć odroczenia 
swej wiztyy w Berlinie możliwie aż najdalej, ewentualnie aż do przyszłegą 
roku.Będąc przewodniczącym konierencji Okrągłego Stołu, Mac Donald po- 
siada wystarczające na zewnątrz umotywowanie odroczenia wizyty w Berli- 
nie, o ile konferencja londyńska wznowiona zostanie, jak proponowano, we 
wrześniu. 

Nowy okres polityki niemieckiej 
„PARYŻ. (PAT), — Konferencja w Chequers wywołała wielkie wrażenie na pu- 

blicznej opinji francuskiej. Znamienna jest wstrzemięźliwość prasy w omawianiu tej 

sprawy, jakkolwiek wszelkie manifestacje dyplomacji międzynarodowej Stara się zazwy 
czaj upiększyć. Wszyscy zdają sobie sprawy z tego, że polityka niemiecka weszła w 

nowy okres, który nie wróży Francji ńic pomyślnego. 

Dziennik „Le Journal des Debats" pisze: Najsmutniejszą rzeczą w pacyiiźmie jest 
ta okoliczność, że wyzyskuje on nastroje mas ludzkich, szczerze przywiązanych do po- 

koju, zapewniając o spełnienie ich życzeń i ukrywając starannie rzeczywisty stan rzeczy, 

wywołany błędami dyplomacji. 

Około 3 miljonów bezrobotnych w Anglji 
LONDYN. (PAT) — Liczba bezrobotnych wynosiła w dniu 1 czerwca rb. 2629971 

osób, czyli o 123.034 osoby więcej, aniżeli w dn. 18 maja. 

00000900000000000900000090© 

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 

ODBUDOWA 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

1922 R. 2 zł. 
EUROPY POWOJENNEJ 1 POLSKI 

PANSTWA“ 
e 

odpowiedź na książkę 

DECENTRALISTYCZNEJ 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

TIYTYYYYYYYTYTYYYYTYTYYYTYTYY) 

Mrozy w północnej Europie 
MOSKWA. (Pat) — Nad północną okolicą Rosji sowieckiej preszedt przed kiiku 

dniami groźny cyklon, który spoowdował śnieżycę i znaczny spadek temperatury. Wi 
okolicy Leningrada zanotowano w ubiegłą. sobotę 5 stopni mrozu. Mróz wyrządził duże 

straty na polach i w ogrodach. 
HELSINGFORS. (Pat) — W ostatnich dwniach w Finłandji notowano bardzo niską 

temperaturę. W całej północnej Finlandji spadły śniegi. 
TALLIN. (Pat) — Wiatry polarne, jakie nawiedziły od kilku dni Estonię, 'wywo- 

łały nagłe obniżenia się temperatury. Od tygodnia panuje w całym kraju przenikliwe zim 
no. Temperatura dochodzi nocą do zera, a w szeregu miejscoości chwilami pada śnieg. 

PoE 

ski 18 klm. od stacji kolejowej. 

     

        

    

   

i malowniczych jezior. 

Kąpiele solankowe 

WARTOŚCI) kwasowęglowe, 

wietrza i ruchu. 

® 
  

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

Szosa — autobusy — taksówki. 

Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowych 

(NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 
borowinowe, Hydropatja, Ele- 

ktroterapja, Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny. 

Pierwszorzędny Zakład Stosowania słońca, 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 

Plaża na wyspie niemeńskiej. 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i TANIO! 

Sezon trwa od 15 maja do 30 września. # 
dyrektora. Oni to uczestniczyli w ob- wej Tupalskiej, hr. Broel - Platerowej, 

radach Unji, reprezentując Wilno, 
które miało oprócz nich swoje przed- 
stawicielki w osobach: pani jenerało- 

ČK TTT AEK COO IIS BIT TNT KITA KS SI TI T PORODY RO OECD 

kiemi uliczkami, staremi domami, por- 
iem o bogatej przeszłości handlowej 
rwojennej i dziś, pomimo kryzysu, jest 
ruchawa, tłoczna, pełna życia. ,, jed- 
riak to nie to, co dawniej, —skarżył 
się mój przewodnik, — naprzykład 
iuch turystyczny teraz prawie zupełnie 
istai,, - — ciagnął, odrazu przecho- 
dząc do tego, co go najwięcej boli. 
Zaintrygowało mnie, czemu prawie 
wszyscy, cyceroni zawsze zwracali się 
do mnie po niemiecku. „Bo mamy prze 
ważnie tylko Niemców turystów — ci 
najwięcej jeżdżą do nas i dla przewod- 
ników język niemiecki jest najpotrzeb- 
niejszy. Jeszcze przyjeżdżają również 
Anglicy, trochę Polący. i Amerykanie. 
Ci ostatni prawie zawsze zwiedzają 
miasto autami i ich interesują tutaj tyl 
ko dwie rzeczy: pierwsze: to jest 
dom, w którym urodził się Kolumb, a 
drugie: to pierwszy bank na świecie, 
w którym ocalały klisze, użyte do od- 

papiero- 
wych”. * L 

  

hr. Józeiowej Tyszkiewiczowej z Za- 

trocza i niżej podpisanej. 

8 : Helena Žagiellowna. 

Oprócz miasta w Genui zwiedziłem 
port, rynek ryb morskich, gdzie moż- 
na było oglądać olbrzymią ilość oka- 
zów krabów, langustów, ostryg, po ł- 
tworków morskich  etc.. Dalej, same 

miasto o uliczkach często nie przekra 
czających w. szerokości jednego me't- 
ra i tak zawieszonych suszącą się bie- 
lizną, że na dole panował półmrok. 
Wreszcie warta. jest zwiedzenia duża 
ilość zabytków, spotykanych na każ- 
dym kroku, starych kościołów, pom- 
nikow i t d. : . į 

— „O, tych rzeczy Amerykanie ni- 
gdy nie widzą!“  --ošwiadczyt mój 
'przewodnik. — w te stare ulicė mož 
na wejść tylko pieszo. Oni zaś zwie- 
dzają przeważnie autem. To też to, co 
jest najciekawsze, to ich wcałe nie in- 
teresuje*. — „No, a jak Francuzi zwie 
dzają?* — zapytałem, gdyż o Francu- 
zach w swoich opowiadaniach mój 
cycero ani razu nie wspomniał. 
„Francuzi mają swoją Riwjerę, a Wło- 

"si" swoją. Oni nie jeżdżą do nas, a my 

„ г 

  

ECHA KRAJ 
HORODYSZCZE 

— Ś. p. Bazyli Rusinow. Po zacnem, 
bogatem w nieustanną pracę życiu zmarł 
w Horodyszczu koło Baranowicz po długich 

i ciężkich cierpieniach dnia 15 ub. m. o 
godz. 18 m. 30 Bazyli Rusinow, obrońca 
sądowy przy sądzie okręgowym, przeżyw- 
szy lat 59. Zmarły urodził się w Białej iPod 
lasce. Już na wstępie swego życia doznał 
on kataklizmów losu, gdyż stracił rodzicówi. 
Był więc sierotą. Bez ojca i matki podjął 
walkę o zdobycie wiedzy i mając lat 17 u- 
kończył gimnazjum w Siedlcach.  Dokształ 
cał się jako samouk w kierunku wiedzy 
prawniczej i zdobytą wkrótce gruntowną 
znajomością tej gałęzi naukowej otworzył 
sobie drogę do urzędów wymiaru sprawied 
liwości. Początkowo aplikował w  Huszle- 
wie. Z czasem został sekretarzem sądu i 
sędzią grodzkim. W roku 1915 był ewakuo 
wany w głąb Rosji, skąd po powrocie 
przed 10-ciu laty na terytorjum polskie, ob 
jał posadę obrońcy sądowego w Horody- 
szczu, gdzie pracując przez szereg lat dał 
sie poznać, jako jednostka zacna i uczciwa 
i zdolny pracownik. On odszedł na żawsze, 
a pozostał płacz, szloch i łkania; pozostały 
łzy, lecz nietyłko łzy smutku, ale i wdzięcz 
ności. Łzy smutku, bo odszedł ciałem, a 

W_WIRZE STOLICY. 
FRAGMENT Z MATURY 

W jednem z żeńskich seminarjów  war- 

szawskich, delegat — poczciwy, stary ma- 

tematyk — przyszedł na sesję po-piśmienną 

wzburzony i rozgoryczony. 

— To zakrawa na skandal, moje panie, 

oświadczył szanownemu ciału  profesor- 

skiemu. 

— (Co się stało? 

sześć nauczycielek. 

— Proszę; oto ćwiczenia z polskiego. 

Delegat zaprezentował radzie połowę 30 

prac z polskiego. Nauczycielka poprawiła je 

sumiennie: tu dwa wyrazy z 13-go wiersza 

Ody do Młodości, zostały przestawione, tam 

interpretacja Mickiewicza nie była dość 

jasna, podsuwano Słowackiemu w Termo- 
pilach niekoniecznie jego koncepcje, myśl 

przewodnia sceny w domu warjatów z Nie- 

boskiej, nie była nałeżycie = uwypuklo- 

na. Sty! niedość wykwinty, zamało polotu 
— w rezultacie: 4-ka. Dobrze! 

Tymczasem, stary matematyk, pochodzą- 

cy z Kijowa, pamiętający wieszczów jak 
przez mgłę, nieorjentujący się w  symboli- 

kach, wpływach i myślach przewodnich, 

podkreślił w jednem czwórkowem wypra- 
cowaniu 42 błędy ortograficzne, a w in- 

nych przeciętnie od 15 do 30-stu. Takie 

perełki jak: tóż, ruwnież, orzenił się, prucz, 

chasło, hihot uszły uwadze nauczycielki, 

która nawet najłżejszym czerwonym zygza- 

giem ich nie zasygnalizowała. Jedna abi- 
turjentka pisała stale: Śiedźi, pieśći, wyćina, 

Silny, cedźi, ći, ćiebie... nic, wszystko w po- 

rządku. O końcówkach trudno nawet wspo- 
minač: kiedy „ym“, a kiedy „em“, žadna 

nie miała pojęcia, pisały ak popadło, to sa- 

mo słowo, raz przybierało męską końcówkę, 
po chwili bez żadnej racji — żeńską. 

Delegat się uparł i obniżył czwórkowi- 

czom, mającym ponad 25 błędów, stopnie 

do 2, wobec czego nie zostały dopuszczone 

do ustnych. Na pozostałe machnął ręką. 

Jakiż powstał gwałt! Przełożona omal 
nie zemdlała ze zgrozy, nauczycielka pol- 

skiego pieniła się i zgrzytała zębami: ten 

niełudzki, sadystyczny  ex-rosyjski belfrzy- 
na od algebry, obcińa takie świetne uczenice, 
zamyka im drogę żywota, łamie młode kwie 

    

pisnęły przełożona i 

cie, pozbawia kraj tak obiecujących — рга- 
cownic... 

Tu właśnie rozzłościł się poczciwy ma- 

tematyk: į i 
‘ — Nie mogę się zgodzić, by klempy, pi- 

szące co drugie słowo z błędami, zostawały 

nauczycie!kami..ludowemi, wołał, « będą 

uczyły! pewnie, pisać nauczą, maczać pióro 

dobrym końcem też nauczą, najgłupszy: tło- 

mok zawsze znajdzie jeszcze głupszego od 
siebie, ale to nie racja, by mu wydawać 
prawo nauczania. 

Kłótnie, waśnie, zgrzyty. Przełożona i 

nauczycielka, która nie zauważyła paru se- 
tek błędów ortograficznych, obraziły się 

śmiertelnie, przemyśliwują, jakby się zem- 

ścić, jakby delegatowi zaszkodzić, zepsuć 

mu opinję w Kuratorjium — taki kat, okrut- 

nik! i nad kim się pastwił? nad niewinne- 

mi dziewczątkami. 

Jeżeli — a jest to więcej niż prawdo- 

podobne — nauczycielka w ciągu kilku lat 

równie baczną zwracała uwagę na ich 

pisownię, jak w ćwiczeniach maturalnych, 
to istotnie są dość niewinne. Mentorka była 
z nich zadowolona więc i one z siebie. Sta- 
rały się zrozumieć Mickiewicza i basta. 

Ale „nieludzki, okrutny" delegat miał 
stanowczo rację. ; „„ Karol. 

do; nich“*;:— była krótka odpowiedź, 
wypowiedziana tonem bynajmniej nie 
świadczącym o życzliwym stosunku 
do tych sąsiadów. Wieczorem odje- 
chałem . pośpiesznym pociągiem do 
Ventimiglli. Pociąg mknął prawie cały 
czas brzegiem morskim. Fale rozbijały 
się często o sam tor kolejowy, ochro- 
niony w tych miejscach od podmycia 
wielkiemi głażami skalnemi. 

W dali na morzu widać było jakiś 
duży okręt, zdążający przypuszczalnie 
z Genui do Marsylji i znaczący swoją 
drogę długim pasmem czarnego dymu. 
„To widocznie jakieś stare pudło, 0- 
palane węglem. Nie lubię podróżować 
statkiem, opalanym węglem — zawsze 
są brudne" — oświadczył mój przy- 
godny  współtowarzysz _ podróży, 
Włoch, z miną wielkiego bywalca na 
morzu. Od czasu do czasu śliczne wi 
doki, tonące w promieniach jasnego i 
ciepłego słońca nagle zasłaniały ścia- 
ny czarnego i wilgotnego tunelu. Te 
zmiany następowały tak nagle i nieo- 

OWE 
łzy wdzięczności, bo przez całe swe życie 
niósł przed sobą uczucie dobroci we wspie 
raniu biednych. O tem wiedzą niektórzy, a 
inni dowiedzą się wkrótce, Wszak włas- 
nym kosztem kształcił młodzież szkołną w 
zakładach naukowych, żądną wiedzy, a nie 
posiadającą funduszów ku temu. Każdemu 
pomógł, nikomu nie odmówił. Bodaj że był 
umiarkowany we wszystkiem, ale nie w pra 
cy, pomimo nadwątlonego zdrowia. Po 
chowany zestał iw Horodyszczu. Na miejsce 
wiecznego spoczynku odprowadzany przez 
licznych znajomych i przyjaciół, gdzie na 
grobie złożono wieńce i wstęgi, których na 
pisy świadczyły o głębokim żalu, uznaniu i 
sympatji, jaką zmarły cieszył się wśród tut. 
społeczeństwa. Znak to, iż wtedy kultura 

  

wewnętrzna jest cennym skarbem, o ile pro , 
mieniuje nazewnątrz. Cechowała go u- 
przejmość, prostota, skromność i opanowa- 
nie. Nie dbał o tytuły i zaszczyty, nie cho 
rował na „manię wielkości”. Cześć jego pa- 
mięci! Leonard Sawicki. 

DAUGIELISZKI 

— U nas. Dawno już nic nie było sły- 
chać © naszem cichem miasteczku. 

A jednak praca wre w niem i widać dą 
żenie ku temu, aby było dobrze i coraz le 
piej. 

Przedewszystkiem należy podnieść sprę- 
żystość i żywotność od niedawna, bo od 
stycznia b. r. zorganizowanego Koła Rezer 
wistów i byłych Wojskowych. — Duch i 
idea ukochanego Marszałka Piłsudskiego o- 
raz animusz wojskowy natchnął tę garstkę 
weteranów wojny i młodych / żołnierzyków 
z armji czynnej, po odbyciu służby do za 
grody rodzinnej przybyłych, do zorganizowa 
nia się w całość silną i dążącą do zachowa 
nia tężyzny ducha i ciała. 

Dzień 3-go Maja był widomym znakiem 
tego, iż członkowie nie są tylko jednostkami 
zapisanemi na papierze do organizacji, lecz 
czynnemi i swe należenie z godnością re- 
prezentującemi nazewnątrz. 

Zebrał się bowiem w tym dniu na nabo 
żeństwo oddział w sile 75 ludzi, którzy zwar 
tym szeregiem z dzielną postawą zwracali 
powszechną uwagę. 

Staraniem tegoż Stowarzyszenia zostało 
zorganizowane przedstawienie sztuki „Gru- 

be ryby”  Bałuckiego.. 

Przy sali, nabitej po brzegi, popisywali 
się nasi ulubieńcy publiki. 

Po przedstawieniu była zabawa taneczna 
wesoła i ochocza, taka, jaką może być za 
bawa ludzi młodych, wesołych i ze speł 
nienia swych obowiązków zadowolonych. — 
Trzeba tutaj jeszcze podnieść położone tru 
dy i zabiegi organizowania całości,  pod- 
jęte przez pż wójta gminy Adamowicze oraz 
nadłeśniczego Moskwy. 

SŁONIM 

— © nowe kąpielisko dla 
Poruszone przez nas ostatnio w artykule p. 
t. „A jednak nie widzimy ani plonu, ani 
myśli przewodniej w gospodarce miejskiej” 
;kwestje znalazły żywy odźwięk w miejsco- 
wem społeczeństwie, które całkowicie soli- 
daryzowało się z treścią artykułu. 

Zdał sobie: z tego sprawę i magistrat, już 
od poniedziałku bowiem, od samego rana 
zauważyliśmy wzmożoną reparację „brukow, 
poręcze na moście choć krzywe i nieoheblo 
wane już -są wstawione, ponkladano- na mo- 
ście chodniki. Rozpoczęto już także. osu- 
szanie załanych przez powódź terenów, na 
tomiast o sprowadzaniu przez magistrat ró 
Py taftowej dla elektrowni bezpośrednio z 
rafinerji, ustawieniu dostatecznej ilości ławek 
na bulwarach, nałeżyte ich oświetlenie 
o tych. sprawach „historja narazie milczy” 
Dzisiaj nie będziemy dłużej zastanawiać się 
nad wymienionemi wyżej sprawami, poru- 
szymy natomiast palącą sprawę, będącą 
przedmiotem najżywszej dyskusji w mie- 
ście, to sprawę... kąpielisk, 

Słonim ma wyjątkowo dogodne warunki 
do urządzenia nad Szczarą pływalni i plaży. 
Niestety, „ojcowie* miasta nie zdążyli do 
tąd urządzić ani jednej, ani drugiej rzeczy. 
Są natomiast w Słonimie wyznaczone przez 
magistrat aż dwa kąpieliska, oddzielnie dla 
kobiet. (koło tartaku p. Fajna) i oddzielnie 
dla mężczyzn, na Bulwarach Ogińskiego. 

Ostatnie, aczkolwiek położone niema; w 
samem śródmieściu, cieszy się stosunkowo 
dużą frekwencją mieszkańców, którzy skwap 
fiwie korzystają z „dobrodziejstw* magi- 
stratu. Jak te „dobrodziejstwa* wyglądają 
w istocie — opiszemy poniżej. 

Jak już zaznaczyliśmy, kąpielisko t. zw. 
meskie jest na Bulwarach, po obu stronach 
których są domy mieszkalne. W jednym z 
takich domów mieści się nąwet internat u- 
czennic jednego z zakładów naukowych. Ok- 
na tego domu wychodzą, właśnie na kąpi 
lisko. Dalej lewy bulwar łączy miasto z pięk 
ną łąką za mostem kolejowym,  ulubionem 
miejscem wypoczynku i plażowania pań i 
dzieci. W latach ubiegłych droga ta  roiła 
się od niewiast bez różnicy wieku, zdążają 
cemi na łąkę, dzisiaj korzystanie z bulwa 
ru czy to dla spaceru, czy już jako arterji 
komunikacyjnej zostało nader skrępowane, 
gdyż iwłaśnie na przeciwległym brzegu jest 
kąpielisko, na którem widzi się mężczyzn, 

zupełnie nagich. З > 

Przytoczone wyżej powody dosadnie 
przemawiają za koniecznością natychmiasto 
wej zmiany istniejącego stanu rzeczy przez 
wyznaczenie nowego kąpieiiska poza obrę- 
bem Bulwarów i spowodowanie, .by. szanow 
na publiczność, korzystająca z kąpielisk, 
zaopatrywała się w tak tani i łatwy do na- 
bycia kostjum kąpiełowy i nie udawała pub 
licznie Adamów przed upadkiem. | 

  

czekiwanie, že pomimo, iż tych tuneli 
było bardzo dużo, jednak za każdym 
razem wrażenie była tak samo przy- 
kre. 

Wkrótce słońce zaszło. W. wago- 
nie restauracyjnym podano obiad. Kel- 
ner, o bardzo bujnej czuprynie, czarnej 
jak węgiel, między innemi potrawami 
podał mi włoskie „spagetti* z sosem 
pomidorowym, do tego „Chianti“. 

— „Jutro — we Francji panu już 
tych rzeczy nie podadzą* — 
zadowoloną oświadczył mi. W at 
miglli przykra niespodzianka. Nienaf-! 
lepsze stosunki francusko - włoskie 
dały się odczuć - przez to, że kazano 
wszystkim wysiąść, przejść przez dość 
szczegółową rewizję „i znowu wsiąść 
do francuskiego już « wozu. Na innych | 

granicach tego nie byłó. Tylko pare 
międzynarodowych ekspresów mają re / 

objaśniono mnie na | wizję w pociągu 
pocieszenie. A. Brochocki. 

mężczyzn. в 
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_ nościowa i pomocy doraźnej 

'AKCJA POMOCY 

Do p. naczelnika Jocza, jako do 
osoby, w rękach której grupują się ma- 
terjały, dotyczące prac Komitetu po- 
mocy powodzianom, zwróciliśmy się 
z prośbą © informacje. 

— Jakie są rozmiary pomocy po- 
wodzianom i w jakiej się ona postaci 

| przejawila, zapytujemy. 

-- Dokładnych cyfr  odzwierciad- 
Mających wysokość okazanej pomocy, 
w tej chwili, nie da się przytoczyć, 
gdyż prócz świadczeń ze strony Komi- 
tetów Centralnego i Wileńskiego, fun- 
kcjonują powiatowe i lokalne, które 
zebrały pewne sumy w gotówce i po- 
ważne: świadczenia w naturze, prze- 
znaczorne na pomoc dla powodzian. 

Mówiąc o akcji pomocy powodzia- 
nom, zaznaczyć należy, że akcja żyw 

(prze- 
ważnie gotówkowej), została już za- 
kończona całkowicie. 

Okres żywienia poszkodowanych 
zakończono we wszystkich punktach, 
gdyż nawet w Wilnie zlikwidowano 

. przed kilku dniami punkt przy ul. Szep 
tyckiego. 

Akcja ta prowadzona była prze- 
ważnie z sum, przeznaczonych na ten 

' cel, przez Ministerstwo P i O. S. (77 
tysięcy złotych), oraz częściowo z 
sum Komitetu Społecznego. 

Druga faza pomocy, to pomoc 
siewrna, mająca ogromne znaczenie z 
uwagi na zbiory jesienne. I ta akcja 
została już ukończona. Prowadzona 
ona była wyłącznie z sum Komitetów 
Społecznych. 

Centralny Komitet przeznaczył na 
tę akcję 70 tys. zł. a Wileński — 15 
tys- 

Obecnie przystąpiono do realizo- 
wania trzeciego, najkosztowniejszego 
rodzaju pomocy — pomocy budowla- 
nej. 

Chodzi tu o pomoc przy odbudo- 

TURNIEJ TENISOWY 

firmy Juljan Nowicki i Syn. 
Gra pojedyńczą z wyrównaniem 

puhar Redakcji „Słowa. 
Zgodnie z regulaminem turnieju, 

Po długich oczekiwaniach, po szeregu 

narad nad rozwiązanem kwestji zrzeszenia 

wileńskich motocyklistów powstał nareszcie 
dub. Powstał nieoczekiwanie, a raczej może 

z inicjatywy grupy osób, które zamiast mó- 
wić wzięły się do roboty i doprowadziły do 

izowania planu. . 
+ Powstał „Wojskowy Klub Motocyklistów 
w Wilmie”, ną czele którego stanął zarząd 
składający Się z następujących osób: mjr.   
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anja Gospodarczy Ziem Wychodnich 
POWODZIANOM 

(Wywiad z p. nacz. K. Joczem). 

wie zniszczonych domów  mieszkal- 

nych i budynków gospodarczych. 

Pomoc ta rozbita została na dwie 

kategorje: pomoc gotówkową, na za- 

kup cegieł i opłatę fachowych sił 

(zdun, cieśla, kowal), oraz pomoc w 

postaci budulca. 
Jak dotychczas, rząd obiecał dać 

2.500 fiest-metrów budulca zupełnie 

bezpłatnie i tyleż na warunkach ulgo- 

wych (50 proc. zniżki). 

Jak wynika z wykazów, sporzą- 

dzonych na podstawie najzupełniej 

realnego materjału, jakim są relacje 

starostów — przewodniczących Ko- 

mitetów lokalnych — potrzeby w bu- 

dulcu, dadzą się określić cyfrą nastę- 

pującą — 9.459 f. mtr., przyczem 4.728 

f. mtr. należałoby wydać poszczegól- 

nym osobom zupełnie bezpłatnie, a 

4.731 według taryfy ulgowej. 

Równolegle z tem, ma być prowa- 

dzona akcja naprawy studzien. Ma ona 

ogromne znaczenie z uwagi na grożą 

ce niebezpieczeństwo chorób  epide- 

micznych. 
Budowa nowych, betonowych stu- 

dzien, pochłonie pokaźną sumę ponad 

35.000 zł. 
Tyle mniej więcej dałoby się obec- 

nie powiedzieć o akcji pomocy dla po- 

wodzian. Wiadomem jest, że władze 

skarbowe udzieliły płatnikom, rekru- 

tującym się z pośród poszkodowanych 

od powodzi, znaczne ulgi podatkowe 

w postaci przesunięcia terminów płat- 

ności, oraz częściowego umarzania na- 

leżności. 
Prócz tego Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych, postanowił 

udzielić płatnikom przymusowej skład- 
ki ogniowej następujących ulg: 1) umo 
rzyć wszelkie należności za ubezpie- 

czerie budowli całkowicie zniszczo- 

nych przez powódź, 2) właścicielom 
budynków mniej poszkodowanych skut 
kiem powodzi, rozłożyć należność na 
raty, płatne w r. 1932 i 1933. W. T. 

  

DZET 
Z WYRÓWNANIEM 

Przypominamy, że w dniu 13 b. m. rozpoczyna się na kortach teniso- 
wych Parku Sportowego im. gen. Żeligowskiego, 
tenisowy z następującemi konkurencjami. | 

- Gra pojedyńcza z wyrównaniem pań o nagrodę przechodnią — puhar 

propagandowy turniej 

panów o nagrodę przechodnią — 

mogą w nim wziąć udział zarówno 

członkowie klubów, jak i niestowarzyszeni, bez ograniczeń. 

Zapisy przyjmuje Kierownictwo Parku do dnia 12 
przyczem nadmienić należy, że wpisowe obniżone zostało do 2 zł. 50 gr. 

W roku bieżącym trudne obowiązki handicap'era zechciał przyjąć na 

siebie p. Stanisław Urbanowicz. Techniczną stronę zawodów poprowadzi 

Komisja, której skład nie został jeszcze definitywnie ustalony, natomiast 
__ obowiązki -członków Komitetu Organizacyjnego zechcieli łaskawie przyjąć, 

panie: profesorowa Wanda Reicherowa, prokuratorowa Anna  Dowborowa, 

oraz panowie: prof. Z. Jundziłł, prof. Patkowski, oraz prot. T. Czežowski. 
Ponadto do komitetu tego wchodzi z ramienia ,„Słowa* red. W. Tatarzyński. 

Pierwsza wycieczka wojskowego Klubu Motocyklowego 

b. m. włącznie, 

Odstrasza ich to, że nowopowstały klub 

jest klubem wojskowym. Czy mają rację? 

Na ogólną ilość 46 motorzystów wileńskich 

trzej, najwyżej czterej są oficerami. 

W każdym razie, obecnie mamy wyraźny 

rozłam wśród motocyklistów. Członkowie 
Wil T-wa Cyklistów stworzyli sekcję moto 
cyklową z wiceprezesem p. E. Olszewskim 

na czele. Inna grupa myśli o sworzeniu klu- 

bu, najliczniejsza bodaj czeka nie zgłaszając 

    
Uczestnicy wycieczki szykują się do odjazdu z Trok. Od strony prawej: porucz- | 
nikowa Markiewiczowa wiezie prezesa klubu mjr. Golcza, obok por. Markiewicz 
na Rudge'u p. Bosiackiego, dalej szereg 

E (prezes), kpt. Siekierski, por. Markie 
wicz oraz pp. Grabowiecki i Pietkiewicz. 

Кч liczy już około 30 członków (15 

- maszyn) a pierwszą jego: imprezą była, zor 
ganizowana w niedzielę wycieczka do Trok. 

Wycieczka prowadzona przez por. Mar- 
" klewicza udała się doskonale. i wszyscy vza- 

‚° Wodgrcy wrócili do Wilna zadowoleni. Nie- 
е zaledwie dziesięć maszyn uczestniczyło 

'z bagażnika. | A 

członków klubu ora ich posażerowie 

się do żadnej z grup. ы 

Jak będzie, tak będzie, faktem jest, że 

nareszcie mamy klub ; będziemy mieli im- 

prezy. Walka o nagrody zgrupuje wszyst- 

kich na starcie, a oto chodzi przecież. W.T. 

Zarząd +Wilefikiego Towarzystwa Cykli- 
stów i Motocyklistów zawiadamia czton- 
ków i sympatyków, iż w dn. 14 bm. (nie- 

dziela) odbędzie się jednodniowa wycieczka 
° № Ё oficjalnem otwarciu sezonu, gdyż zna ma motocyklach do m. Grodna. 
„ia większość motorzystów „ wileńskich . 

wstrzymała się od zapisania się do klubu. 
Zbiórka punktualnie.o godzinie 4.30 ra-* 

no na piacu Katedralnym. | : 

nych. 

CEO WO 

Bomba lotnicza w pobliżu toru kolejowego 
W dniu wczorajszym rozeszła się alarmująca pogłoska, że podobno planowany 

był zamach na linję kolejową Warszawa — Zemgale, na odcinku Dukszty — Ignalino. 

Jak się okazało, znaleziono w pobliżu tor: u bombę wagi 50 kilogramów. Przybyła ną 

miejsce policja w towarzystwie pirotechnika ustaliła, że mamy do czynienia z bombą 
lotniczą, przedwojennego, rosyjskiego typu. . W roku 1917 gdy front niemiecko - rosyj- 

ski przebiegał w pobliżu Dyneburga, rosyjskie aeroplany wojskowe atakowały magistralę 
kolejową Wilno — Dyneburg, którędy przejeżdżały pociągi niemieckie, napełnione woj- 

skiem. Jedną z takich bomb zrzuconych z aeroplanu, jaka skutkiem defektu nie wybuchła 
— jest właśnie obecnie znaleziona bomba. Wojskowy pirotechnik zniszczył bombę. 

Umysłowo-chory morduje matkę i brata 
Wieś Zadzieny pow. prużańskiego była terenem wypadku napadu sza- 

łu, jakiemu uległ umysłowo chory Józef Kot. 
Przed kiłku laty, kiedy jeszcze niewiadomo było, że Kot jest chorym 

umysłowo zamordował on swego sędziwego ojca — Tymoteusza. 
Sąd skazał go na trzy lata ciężk iego więzienia, biorąc pod uwagę, jako 

okoliczność łagodzącą, pewne zaburzenia psychiczne. 
Po wyjściu z więzienia Kot zac howywał się zupełnie normalnie ostat- 

nio jednak, coraz częściej zdradzał objawy choroby umysłowej. 
Leczono go jakiś czas potem jednak wypisano z kliniki jako niezagra- 

żuiącego spokojowi publicznemu. 
Djagnoza ta okazała się mylną bo oto przed kilku dniami chory, bez ża- 

dnei przyczyny silnetm uderzeniem młota kowalskiego zabił swego brata Mi- 
chała, a następnie pobiegł do domu, schwycił siekierę i zabił 65 letnią natkę. 

Mordercę zatrzymano natychmiast. Związany zachowywał się zupełnie 
spokojnie i robił wrażenie człowieka znużonego. 

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

т @а19 9. VI, 31 <. 
C inienja šrednio w mm, 753 

Temnncetars średnia ul- 13 
Tesporstę'r ralwy?: + -|- 15 
Temnaerstwrse nsiniżęra -|- 1] 

On* w m, 14,0 

Wiatr: południowo- zachodni 

Terde + spadek stan stały 

tx*r' pochmurno, deszcz, 

URZĘDOWA 
Audjencje u p. wojewody. W dniu wczo- 

rajszym wojewoda Kirtiklis przyjął de'egację 
wyznaniowej gminy żydowskiej w osobach 
rabina Rubinsztejna, oraz p.p. Kruka i Zajd- 
sznura w sprawach gminy, pozatem był 
przyjęty starosta dziśnieński р. Jankowski 
w sprawach powiatu, komendant wojewódz 
kiej policji p. Ludwikowski z raportem. Po- 
nadto przybyli do p. wojewody prezes 
Izby Rzemieślniczej  Szumański i dyrektor 
tej Izby Łazarewicz z zaproszeniem na uro- 
rzystość otwarcia Resursy - Rzemieślniczej, 
która ma się odbyć 11 b. m. 

| MIEJSKA 
— Wiceprezydent Czyż i inž. Glatman 

wyjechali do Gdyni. Wczoraj wieczorem wy 
jechali do Gdyni na zjazd dyrektorów miej 
skich pp. wiceprezydent Czyż i dyrektor e- 
lektrowni inž. Głatman. KOBE ABA НЕ 

Jednocześnie z tem dowiddujemy się, że 
wkrótce wyjeżdżają też do Gdyni, na zjazd 

przedstawicieli samorządów i lekarzy higje 
nistów doktorzy Safarewicz i Kasperowicz, 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. We środę dnia 10 

b. m. o godzinie 13 w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędą się promocje na do- 
ktora wszechnauk lekarskich następujących 
osób: Oszmiana Bronisława, Narolewskie- 
go Jana Kazimierza, Kapłana Michała, Samu 
lika Józefa Rajmunda, Rosenzweiga. Emila, 
Golfarba Hersza, Marcewicza Karola, Maj- 
nemera Fiszeja, Lando Borucha, Perelsztej- 
na Szołoma, Sztulmana Józefa Chaima, Szy- 
rana Wsiewołoda,  Smolskiej | s 
Tołczyńskiego Borysa, Lipińskiej z Cielewi- 
czów Marji, Frenkiela Izraela. Wstęp wolny. 

—Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 
Stefana Batorego ul. Zakretowa 23 drugie 
wejście II piętro jest otwarte dla zwiedza- 
jących w środy i niedziele od godziny 11 
do godz. 14. Wstęp 50 gr. (dla uczącej się 
młodzieży po 20 gr.) dla wycieczek szkol- 
nych powyżej 10 osób po 10 gr. 

. AKADEMICKA 
— $£arząd Zrzeszenia Asystentów U.S.B.. 

podaje do wiadomości swych członków, że 
we środę 17 czerwca odbędzie się nadzwy- 

czajne walne zebranie w sali II gmachu 
głównego Uniwersytetu z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1. wybór delegatów na 
XII zjazd delegatów; 2) sprawa  ogórno 
związkowej kasy pogrzebowej; 3) « wolne 
wnioski. Początek zebrania o godz. 19, w II 

terminie — 19.30. 

Jednocześnie zarząd komunikuje, że 
wszelkich informacyj w sprawie wycieczki 
ną wystawę kolonjalną do Paryża udziela 

kol. K. Dowgielewicz, we wtorki 18 — 20 

godz. i piątki 12 — 14 w Zakładzie Chemii 
Nieorganicznej, ul. Nowogródzka 22. 

— Ogólno - akademicki wiec w sprawie 
podwyższenia t akad. zorganizowany 

  

. przez „Br. Pom“ zciągnął do Sali Śniadec- 
kich poważną część młodzieży akademickiej. 
Sala była przepełniona. Nastrój dostosowany 
do powagi chwili. Rzeczowo i sumiennie 
przygotowane referaty dały jako wynik przy 
jęcie przez zebrana młodzież (ze sprzeci- 
wem 9) rezołucyj, wysuniętych przez Brat- 
nią Pomoc. Były momenty, które zakłóciły 
poważne ustosunkowanie się —z uznaniem 
jednak podkreślić należy, że to co należało 
do organizatorów wiecu, zostało iwykonane 
sumiennie i dobrze, a co najważniejsze, wy- 
kazało, jak można urządzić dobry wiec bez 
czynienia z niego narzędzia walk partyj- 

' SZKOLNA 
— Egzaminy wstępne do I-szej kla 

sy we wszystkich państwowych mę- 
skich gimnazjach m. Wilna odbędą się 
jednocześnie w dn. 24 — 27 czerwca 
1931 r. 

Podania o dopuszczenie do egza- 
minów przyjmują się do. dnia 23 czer- 
wca. z ' 

Dyrekcja Gimnazjum im. kr. Zygmun- 
ta ati w Wilnie podaje do w zde 
ści: 1) egzaminy wstępne do klasy IV dla 
absolwentów szkół powszechnych ' (chłop- 
ców) odbędą się w terminie od 18 do 23 
"czerwca r. b. (początek o godz. 9), Poda-* 

\ 

Bronisławy, * 

  

ONIKA 
nia przyjmuje kancelarja Gimnazjum do dnia 
15 czerwca (M. Pohulanka 7—2. Egzaminy 
do klas I, V, VI, VII odbędą się w terminnie 
cd 24 do 27 czerwca (początek o godz. 8). 
Podania przymuje  kancelarja Gimnazjum 
do dn. 20 czerwca r. b. Dyrekcja. 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Naśw. Rodziny z Nazaretu w Wilnie 
powiadamia uiniejszem, że egzaminy wstęp 
ne do klas od pierwszej do czwartej włącz 
nie, rozpoczną się dnia 22 czerwca o godz. 
9-ej rano. Do wyższych kłas gimnazjalnych 
kandydatek Dyrekcja nie przyjmuje. — Przy 
pomina się, że od I do III klasy włącznie 
obowiązują dwa języki nowożytne, mianowi 
cie język francuski, a między niemieckim i 
angielskim — iwolny wybór. 

— Abiturjenci gimn. im. Zygmunta Au- 
gusta. Świadectwa dojrzałości w gim. Zyg. 
Augusta uzyskali: Andrzejewski Czesław, 
Baturo Jan, Chylicki Konstanty, Cynkutis 
Kazimierz, Frołow Eugenjusz, Gołubiew Jan, 
Grabowski Olgierd, Houwalt l:defons, Hen- 
drykson Kurt, Janczukowicz Jan, Kamiński 
Alfons, Kowzan Jerzy, Kozioł Bencjon, Lisie 
cki Wiktor, Lutosławski Tadeusz, Łaszkie 
wicz Juljan, Łempicki Tadeusz, Makarewicz 
Leon, Mikutowicz Władysław,  Mudrewicz 
Juljan, Niesiołowski Henryk, Nowicki  Ro- 
muald, Olszewski Jerzy, Pasławski Tadeusz, 
Piotrowicz Artur, Pławiski Stanisław, Połoń- 
ski Witołd, Rachalski Alfred, Romer Edward 
Rudziński Witold, Skabertin Gleb,. Surewiicz 
Aleksander, Szaciłło Leszek, Szapiro Józef, 
Szapiro Samuel, Szestow Cyryl, Świerzewski 
Witold, Tarasiewicz Wacław,  Tejtelbaum 
Izrael, Wądołowski Bohdan, Wądołowski 
Włedysław, Zieliński Jan 
4,Wręczenie świadectw dojrzałości nastąpi 

dn. 17 bm. o godzinie 12. - 2 

Reumatyzm i podagrę, 
  

łamanie w ko- 
ściach i stawach leczy i usuwa skutecznie 
Togal. Nieszkodliwe dla żołądka, serca i in- 
nych organów. Dzięki tabletkom  Togal, 
tysiące udręczonych odzyskało swe zdrowie! 
We własnym więc interesie wypróbujcie 
dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze tylko ory- 
ginalnych tabletek Togal — niema bowiem 
nic lepszego! We wiszystkich aptetkach. Ce- 
na zł, 2. 
  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XIX posiedzenie naukowe odbędzie się wspól 
nie z Wil. Oddz. Polskiego T-wa Pedjatrycz 
nego we środę dnia 10 czerwca 1931 r. o 
godz. 20 w sali własnej przy ul. Zamkowej 
Nr.-24' » 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) prof. dr. W. 
Jasiński: Sprawozdanie z IV zjazdu pedja- 
trów we Lwowie; 3) prof. dr. W. Jasiński: 
O konieczności i sposobie ustalania norm 
rozwoju fizycznego dzieci w Polsce; 4) doc. 
dr. S. Bagiński: Układ pokarmowy a gruczo 
iy dokrewne. 

— Zbranie. Dnia 6 b. m. odbyło się zebra 
nie organizacyjne obchodu dnia spółdziel- 
czości w lokalu Związku Spółdzielni Pol- 
skich. Na zebranie przybyli przedstawiciele 
poszczególnych Związków _ Spółdzielczych, 
spółdzielni, oraz instytucyj spółdzie!czych, 
położonych na terenie m. Wilna. Zebranie 
organizacyjne wyłoniło z pośród siebie Wi- 
leński Komitet Dnia Spółdzielczości, oraz 
opracowało 'program obchodu dnia spółdziel 
czości, który w tym roku przypada w dniu 
14 czerwca. ' 

—Zarząd Wileńskiego Towarzystwa 
Opieki nad Dziećmi zawiadamia. człon- 
ków Towarzystwa, że 14 czerwca w 
Sali Schroniska im. Zubowicza, ul. Ja- 
kóba Jasińskiego 20 — 22, odbędzie 
się o godzinie 11.30 zwyczajne Walne 
Zg :romadzenie członków T-wa. O ile 
Zgromadzenie w oznaczonym terminie 
z braku quorum nie dojdzie do skutku, 
drugie Zebranie odbędzie się tego sa- 
mego dnia i w tymże lokalu o godzi- 
nie 12.30. я 

Porządek obrad: 1) zagajenie, 2) 
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza. Słow; 

Dla reumatyków i cierpiących na bóle 
nerwowe! | va 

Nikt z cierpiących na reumatyzm, podagrę i 
bółe nerwowie nie powinien wątpić w możli- 
wość swego uzdrowienia, gdyż już tysiąc! 
udręczonych odzyskało swe zdrowie przy 
pomocy Togalu O swych doświadczeniach 
poczynionych z Togalem donosi nam p. J. 
Szerr, Lwów, Lindego 2/II m. i. co następu- 
je: od wielu lat cierpiałem na reumatyzm i 
okropne rwanie w prawej nodze. Przez ten 
czas używałem niezliczonej ilości różnych 
środków leczniczych, jakoteż dwa razy by- 
łem w miejscowościach kąpielowych zagra 
nicą. Skżutek był jednakowoż tylko przejścio 
wy, bóle zawsze wracały i nie odczuwałem 
poprawy. Przed około trzema / miesiącami 
zwrócił mi mój znajomy uwagę na Togal, 
który reż natychmiast nabyłem w aptece. 

Ta 
Z Jacewiczów 

JULJA DĄBROWSKA 
obywatelka ziemi kowieńskiaj, żona emerytowanego pułkownika 
W. P, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakra- 
mentami zasnęła w Bogu w Wilnie dnia 8 czerwca 1931 roku 

w wieku lat 55. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Jakóba Jasińskiego 7 m. 3) do 

Kościoła św. Jakóba nastąpi dn. 10 czerwca o godz. 7-ej wiecz. л 
Nabożeństwo żałobne odbędzie si 
godz. 9 min. 30. Poczem nastąpi 

w tym-że Kościele dn. 11 czerwca o * 
od;rowadzenie zwłok na cmentarz 

.po-Bernardyński. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i nieutulonym żalu 

matka, mąż, syn, córka, synowa I zięć. 

PUSZCZA SWISŁOCKA ZASĄDZONA NA RZECZ. 
SPADKOBIERCÓW GENERAŁA HR. TADEUSZA 

TYSZKIEWICZA aga 
W dniu w czorajszym na wokandzie 

Sądu Apelacyjnego znalazła się  nie- 
zwykle sensacyjna sprawa o rewindy- 
kację dóbr Swisłocz w pow. Wołkowy- 
skim, należących ongiś do. uczestnika 
powstania 1831 roku generała Tadeu- 
sza hr. Tyszkiewicza a następnie skon 
fiskowanych przez rząd rosyjski. 

Objekt ten, objemujący obszar 
23792 ha (w puszczy swisłockiej po od 
zyskaniu «przez. Rzeczpospolitą niepod- 
ległego bytu państwowego znalazł 
się w posiadaniu Skarbu Państwo. 

W roku 1921 obszar leśny podzie- 
lony został na trzy nadleśnictwa: Swi- 
słockie, Zamoskie i Oszczepskie. 

*W styczniu 1926 r. do Sądu Okrę- 
gowego w (irodnie wpłynęła ze stro- 
ny spadkobierców po śp. generale hr. 
Tyszkiewiczu pp. Marji Morawskiej 
(wnuczka) oraz Władysława Łempic- 
kiego (wnuk) skarga powodowa do- 
magaj ąca się uznania dóbr „Swisłocz* 
wraz z lasami jako własność powo- 
dów. 

Sąd Okręgowy w dniu 10. 12. 1930 
roku wyniósł wyrok przyznający spad- 

kobiercom prawo do majątku zagra- 
bionego* przez Rosjan. у 

Wyrok ten został zaskarżony przez « 
Generalną Prokuratorję i dlatego to 
wczoraj byi 'tematem obrad Sądu Ape- 
lacyjnego. ; _ 

Nie zmieniło to postaci rzeczy, - 
gdyż Sąd Apelacyjny, po zapoznaniu * 
sie ze sprawą oraz wysłuchaniu prze- › 
mówień stron wyrok pierwszej instan- 
cji zatwierdził, przyznając tem prawa 
spadkobierców śp. generała Tadeusza | 
hr. Tyszkiewicza do dóbr „Świsłocz”. + 

Sprawę tą prowadzili „adwokaci: 
Wł. Szyszkowski, Z. Rymowicz i Wł. 
Nadratowski. : 

* * + 

W trakcie przechodzenia , «sprawy 
przez instancje, ubiegająca się o przy- 
wrócenie praw własności p. Marja 
Morawska zmarła. Obecnie spadkobier 
cami jej są: Karol Morawski, Marja 
Pruszyńska, Marja Popielowa, Antoni- + 
na Meysztowiczowa, Józef Morawski, 
Zbigniew Morawski i Zygmunt Mo- 
rawski. ; ы 

Humanistyczne Gimnazjum Koedukacyjne 

Е. WE LERA 
ul. Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 

z pełnemi prawami (A) 
Egzaminy wstępne rozpoczną się dn. 15-go czerwca. 

3) Sprawozdanie ogólne z działalności 
Towarzystwa za 1930 — 31 rok. 
4) Bilans i Rachunek Strat i Zysków. 
5) Sprawozdanie ogólne i kasowe po- 
szczególnych Instytucyj Towarzystwa. 
6) Preliminarz na rok 1931 — 32 tych 
Instytucyj. 7) Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej. 8) Zatwierdzenie Bilansu, 
sprawozdań i preliminarza. 9) Sprze- 
daż folw. Zasimowo i kupno innego ob- 
jektu na kolonie letnie. 10) Wybory 
Członków Komisji Rewizyjnej. 12) 
Wolne wnioski. Osobne „zaproszenia 
nie będą rozsyłane. 

— Wiieńskie Koło Związku Bibljoteka- 
rzy Połskich. We czwartek, dnia 11 czerw- 
ca br. o godzinie 8 wiecz. w gmachu Uni- 

wersyteckiej Bibljoteki Publicznej odbędzie 
się 90 zebranie członków Koła. 

Na porządku dziennym: Komunikaty i in- 

formacje o bieżących pracach i wydarze- 

niach. Wprowadzeni goście mile widziani. 

— Zarząd Resursy Rzemieślniczej 
w Wilnie zaprasza wszystkich swych 
członków, ich rodziny oraz sympaty- 
ków na uroczystość otwarcia i poświę 
cenia lokalu Resursy Rzemieślniczej, 
która odbędzie sie w czwartek dnia 11 
szerwca br. o godzinie 10 rano, przy 
ul. Niemieckiej 25. 

RÓŻNE 

— Literatka niemiecka w Wilnie. Bawi 
w Wilnie, przybyła na kiłkodniowy pobyt, * 
znana literatka niemiecka, autorka dzieła o 
Polsce p. Elga Kern. 

Jak się dowiadujemy p. Kern wygłosi 
w piątek przez radjo odczyt na temat moż- | 
liwości polsko-niemieckiej współpracy 
polu literatury i sztuki. - ‚ 

— Delegatka wileńskich sto 
warzyszeń kobiecych na 
zjazd „wszechsłowiań - 
skiego zjednoczenia kobiet". 
Przedstawicielki szeregu wileńskich stowa- 
rzyszeń kobiecych, a mianowicie „Narodo- 
wej Organizacji obiet*, „Koła Ziemianek*, 
„Stowarzyszenie kobiet z wyższem wykształ 
ceniem", Katolickiego Związku Kobiet", oraz 
„Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet", na 
zeraniu, odbytem dnia 8 b. m. wysłały na 
zjazd „Wszechsłowiańskiego Zjednoczenia 
Kobiet”, jako swą delegatkę, z głosem do 
radczym, w celu zasięgnięcia informacyj dla 

mającego powstać w Wilnie „Koła Kobiet 
iańskich* p. Irenę Pimonównę. У оо 

па 

tej przykrej dolegiiwości i czuję się jak no- 
nonarodzoiy. Tabletki Togal będę każdemu › 
cierpiącemu gorąco polecał, Podobnie jak 'p. 
Sz. donosi wiele tysięcy, którzy przyjmowali 
Togal przy reumatyzmie, podagrze, rwaniu 
w stawach, bólach nerwowych i głowy, prze 
ziębieniach i pokrewnych  niedomaganiach. 
Tabletki Togal są nieszkodliwe dla żołądka 
serca i innych organów. Togal nietylko na- 
tychmiast uśmierza bóle, lecz usuwa w na- 
turalny sposób pierwiastki chorobotwórcze, 
a więc zwalcza.w zarodku te niedomagania. 
Dlatego nawet w chronicznych wypadkach 
osiągnięto przy pomocy Togalu nadspodzie-, 
wanie pomyślne rezultaty. Jeśli wiele tysię 
Gy lekarzy ordynuje ten środek, to każden 
z pełńem zaufaniem Togal zakupić może. 
Spróbujcie więc sami, lecz żądajcie tylko   Togal zażywałem codziennie trzy razy po) 

2 tabletki. Już w pierwszym tygodniu odczu- 
łem znaczną ulgę, a w trzeci *'m pozbyłem się 

ю 

| Togal. Niema. nic lepszego! We wszyst. ap. 
* 

    

„ogólne haj i żądania publiczności. | 

będzie się pierwszy występ znakomitego ze- 

wypełnią cztery drobne utwory tego znako- * 

— Przedstawiciel tundacji Rockielera w 
Wilnie. W dniu wczorajszym bawił w Wil-_ 
nie przedstawiciel fundacji Rockfelera dr. 
Strude. . 

Po przeprowadzeniu lustracji ośrodka | 
zdrowia dr, Strude wyjechał do Warszawy. 

— Z Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Wilnie komunikuje że w czerwcu br. Ognisko | 
Związku Nauczycielstwa Polskiego iw Dą- - 
browie, pow. sokolski łącznie ze Związkiem 
Strzeleckim organizuje wystawę propagandy 
wytwórczości krajowej. + * 

Pomienione organizacje proszą firmy О- . 
kręgu Izby Przemysłowo - Handlowėj w | 
Wiłnie o nadsyłanie minjaturowych ekspona 
tów, któreby umożliwiły propagandę pro- 
dukcji. Okręgu. : SBB 

Termin nadsyłania eksponatów upływa z - 
dniem 1 czerwca. ы 

* 

„. KOLEJOWA | 
— Doniosie zmiany na kolejce Dukszty— 

Druja. Z dniem 15 czerwca rb. rozpoczyna 
się przekuwanie torów na kolejce Dukszty - 
— Druja z szerokości dotychczasowej 600 | 
mmitr. na szerokość 750 mmitr., nie zaś na 
normalnotorową, jak było podano przez'nie 
które dzienniki. a 

Przekuwanie będzie prowadzone. w szyb- | 
kiem tempie, bez przerwy w ruchu oho 

wym i jedynie w czasie trwania prac które | 
potrwają około 10 dni, będzie stosowane | 
przesiadanie pasażerów. . тр 

Po ukoficzeniu przekuwania torėw bedą | 
uruchomione zupełnie nowe parowozy i wa 
gony, przyczem wagony osobowe w niczem 
nie będą ustępowały wagonom pociągów nor 

malnotorowych, gdyż. posiadają parowe 0 

grzewnie, elektryczne oświetlenie *i wszelkie й 

urządzenia dla wygody разайетбм. | || 
W. związku z, tem i szybkość pociągów 

na tej linji będzie zwiększona, zaś rozkład + 
jazdy jazdy będą przystosowane całkowicie 
do pociągów normalnotorowych w Duksz | 
tach. | įg UA 

Zad 

TEATR I MUZYKA | 
— Teatr miejski w Lutni. Ostatnie przed p 

stawienie „Dnia jego powrotu”. Dziś o godzi | 
nie 8.15 ukaże się nieodwołalnie po raz 0- . 
statni wi sezonie pełna nastroju i wyrazu R 
matycznego Sztuka ' Z. -Nałkowskiej „Dzień 
jego powrotu", w. reżyserji i z udziałem nd 

A 
a 

      

Wasilewskiego. | pozostałych. rolach: | 
Eichlerówna, Szurszewska, Kreczmar, oraz* 
Łubiakowski. Sztuka została wznowiona та | 

'eatr Letni. Występy й „Moskiewskiego, 
Teatru Artystycznego. Dziś o godz. 8.15 od | 

    

  społu Moskiewskiego Teatru Artystycznego, 
tzw. grupy praskiej. Swietni artyści. Teatru 
Stanisławskiego ukażą się dziś, w nieśmier 
telneį komedji M. Gogola „Rewizor”. Jutro 
we czwartek dnia: 11 o godzinie 8.15. ujrzymy. 
przemiłą, nastrojową sztukę K., Dickensa | 
„Owierszcz za kominem". : - LEMA 

W piątek dnia 12 bm. o godzinie 8.15 od- | 
będzie się „Wieczór A. Czechowa”, *który | 

    

   

mitego pisarza w ujęcii scenicznem. Będą T 
to: „Jubileusz“, „Ošwiadeczyny“, „Chirurgja“ | 
oraz „Zapomniał*. W sobotę. dnia 13 zespė! | 
Rosyjskiego Teatru Artystycznego wystąpi | 
dwukrotnie. O ZA 
"Po południu o godzinie 4 odbędzie się | 
przedstawienie ku uczczeniu pamięci T. Do- | 
stojewskiego. W programie: dwa akty „Bra 
ci Karamazowych“, jeden akt "djoty”. jeden 
akt „Zbrodni i kary”, oraz jeden akt „Wsi 
Stiepanczykowo”. Wieczorem o godzine 8.15 | 
ukaże się arcyzabawna komedja wi trzech | 
aktach M. Gogola ,Ożenek”. ‚ < 

$ 15 w. 
'OSy|- 

W niedzielę dnia 14 o godzinie 

(dałszy ciąg kroniki na str 4-eį) > 

        

ostatni, pożegnalny występ Teatru 

х A $ # й 
+ 
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Wzorowa placówka pracy kultur.-oŚwiatowej 7 $ Ą D 0 W KINO Od dnia 5 do 12 czerwca 1951 roku wjącznie będą wyświetlane filmy: 
Mówię o zespołe dramatycznym Częstochowy*. Są zmęczeni, ale cie- ECHA PEWNEGO POŻARU MIEJSKIE „DZIEWICA ORLEAŃSKA:* rate karalcu les Bekaa 

amatorskim Ogniska kolejowego w 
Wilnie. Przyznam się, że idąc 2 czerw- 
ca na ostatnie przedstawienie „Obro- 
ny Częstochowy'** do Ogniska kolejowe 
go, spodziewałem się zastać zwykłe 
niedołęstwo amatorskie. To, co wi- 
działem, godne jest podziwu. Copraw- 
da nie obeszło się bez zwykłego w ama 
torskich teatrach godzinowego opóź- 
nienia początku przedstawienia, tym 
razem jednak była to tylko wina nie- 
punktualnej publiczności. Zespół był 
na czas gotów do wystąpienia. Sko- 
rzystałem z tego i zajrzałem za kulisy. 
Mogłem tam podziwiać przedewszyst- 
kiem planowe i wielce umiejętne wy- 
korzystanie nieobszernej scenki. Unik- 
nięto nagromadzenia niepotrzebnych 
rekwizytów, a te które są i są niezbęd 
ne, zostały tak pomysłowo skompono- 
wane, że niema żadnej "trudności z 
ich przesunięciem w bardzo krótkich 
antraktach. Od strony widzowńi deko 
racje przypominają Redutę swoim sym 
bolizmem i pewną, wielce estetyczną 
ascezą. Szatnia zaopatrzona obficie w 
doskonałe kostjumy. Nietrudno odgad- 
nąć, jak wielkie koszty musiała ona 
pochłonąć, koszty oczywiście pokryte 
dochodem z ofiarnej, bezinteresownej 
pracy zespołu. 

Wdaję się w rozmowy z aktorami i 
zbieram plotki. Duszą całej imprezy 
jest p. Wktold Szemberg, brat znanego 
w Wilnie rzeźbiarza. Zespół dopiero 
wrócił z objazdu ognisk kolejowych 
poza Wilnem, byli w drodze 15 dni, 
dali około 20 przedstawień. Przedtem 
tak samo obwozili „Spadkobiercę'* 
Grzymały-Siedleckiego, teraz „Obronę 

szą się na myśl, że to już ostatnie 
przedstawienie tej sztuki. Znudziło ich 
powtarzanie tego samego. Radziby już 
popracować nad czemś nowem. Narze- 
kają na brak dobrych sztuk dla tea- 
trów ludowych. Znakomici autorzy pi- 
szą dla elity umysłowej, a ludowe 
utwory najczęściej grzeszą banalnością 
i niedołęstwem literackiem. Trudno nie, 
przyznać im racji. 

Zaczyna się przedstawienie. Grają 
bez suflera. Jeszcze jedna tradycja Re=j 
duty. Zresztą mają reżysera z Reduty 
p. Wacława Malinowskiego. Wśród 
artystów p. Irena Owczarkówna (jako: 
Anna Zamoyska) ma talent, P. Jensz 
(Zamoyski) rutynę, p. W. Szemberg i 
talent i rutynę inni doskonale opano- 
waną technikę i sumiennie wyćwiczone 
role. Wysoce inteligentną grą wyróż-' 
niają się p.p. St. Szembergowa  (Za- 
moyska — matka), Lisiewicz (Piotr 
Czarnecki), Nahorski (Radziejowski), 
Radwan (Wejhart), J. Bańkowski 
(Miller — syn), Chmielewski (Miller 
— ojciec). Całość osiąga zamierzony 
efekt, — niektóre momenty są wzru- 
szające. 

Zapomniałem jeszcze o doskonale 
zorganizowanej charakteryzacji akto- 
rów. Każdy charakteryzuje sam siebie 
i każdy czyni to doskonale, gdyż wszy- 
scy odbyli specjalny kurs. 

Mniemam, że wszystkie nasze pla- 
cówki oświatowe, które mają zespoły 

czyć się, jak powinna wyglądać i cze- 
go może doścignąć, doskonale zorga- 
nizowana i kierowana scena amator- 
ska: War. 

skiego. Wystawiona będzie „Biała gwar- 
dja” M. Bułhakowa. Nie należy wątpić, że 

-" występy znakomitego zespołu wzbudzą w 
Wilnie zainteresowanie i cieszyć się będą 
zrozumiałem powodzeniem. 

—Najbliższa premjera w Lutni. W piątek 
dnia 12 odbędzie się o godzinie 8.15 w tea- 
trze „Lutnia” niezwykle interesująca premje- 
ra Będzie nią „Ulica”, oryginalna, współcze 
sna sztuka amerykańska E!:mera Rice'a. Ory 
ginalną nowość tę reżyseruje E. Wasilew- 
ski, który zarazem odtwarza jedną z głów- 
nych rół. Cały niemal zespół zajęty jest w 
próbach. Niezwykle emocjonująca treść sztu 

ki przedstawia życie wielkiej kamienicy czyn 

szowej w ubogiej dzielnicy Nowego Jorku. 

Oryginalna ilustracja muzyczna odtwarza 

różnorodne gwary i hałasy wielkiego mia- 

“ sta. Zainteresowanie premierą ogromne. 

— Dzisiejszy koncert popularny w ogro- 

dzie po-bernardyńskim. Dziś o godzinie 8.30 

odbędzie się w ogrodzie po-bernardyńskim 

koncert popularny. Udział biorą: orkiestra 85 

pułku pod batutą T. Wołoszczuk, oraz ar- 

tyści Teatrów Miejskich: Szurszewska (pio- 

senki), Dejunowicz (monologi), Karpiński i 

Lisiecka (tańce), oraz Żurowski kuplety. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Dziewica Orleańska. 
Heljos — Rapsodja miłości. 

Nayecod — Walka ze skutkami pro- 

Casino — Impresarjo. 
Stylowy — Bigamja 

*światowid — Żar miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Dookoła katostrofy na stacji Terespol. 

W dniu 4 czerwca rb. o godzinie 23.20 poc. 

towarowy nr. 891 przy wyjściu ze stacji 

Terespol uległ wypadkowi, przyczem wyko- 

leił się parowóz i dwa wagony. W. wypadku 

tym zostali ranni kierownik pociągu i kon- 

duktor. { 

Aczkolwiek stacja Terespol naležy do Dy- 

rekcji Warszawskiej, lecz jest położona — © 

- kilkanaście kim. od stacji Brześć, należącej 

do Dyrekcji Wileńskiej, przeto pociąg ra- 

tunkowy został wysłany z Brześcia, który 

przybył na miejsce wypadków po upływie 

40 minut. Z pociągiem wyjechała - Komi- 

sja złożona z Kontrolerów Ruchu, Drogowe- 

go i Mechanicznego, w celu zlikwidowania 

skutków wypadku. ; 

Ranni zostali natychmiast odesłani wago- 

nem sanitarnym do szpitała kolejowego w 

Brześciu. 

Ruch pociągów, wobec zatarasowania 10 

rów odbywał się do godz. 6 m. 30 drogą о- 

kólną *przez stację Czeremcha. 

OSTATNI WYKŁAD PROF. 
ZDZIECHOWSKIEGO NA U.S.B. 

Onegdaj prof. Marjan Zdziechowski 
wygłosił ostatni wykład na Uniwersyte 
cie St. Batorego. Wykład ten był zara- 
zem pożegnaiem znakomitego uczone- 
go z młodzieżą akademicką, której od- 
dawał swą wiedzę z młodzieńczym za- 
pałem. 

Dziekan Wydziału Humanistyczne-, 
go, prof. Glixelli imieniem grona pro- 
fesorskiegc żegnał prof. Zdziechow- 
skiego, podkreślając Jego wybitną wie- 
dzę i zarazem niezwykłą skromność i 
prostotę. Imieniem słuchaczy żegnali 

Czcigodnego Profesora prezesi Kół 
Polonistów i Romanistów, ofiarowując 
Mu kwiaty. Ton przemówień pożegnal 
nych, pełnych żalu i uwielbienia dła u- 
kochanego profesora był wyrazem u- 
czuć młodzieży akademickiej, której 
miłość zdobył sobie prof. Zdziechow- 
ski w czasie swej długoletniej pracy 
pedagogicznej. 

Prof. Zdziechowski w swem poże- 
gnainem przemówieniu zwrócił uwa- 
ge na niebezpieczeństwo bolszewickie, 
wyrastające 'tuż zagranicą i pośród 
nas, jednocześnie wyraził zdumienie z 
powodu stosunku młodego pokolenia 
do chyhającego niebezpieczeństwa. To 
niedoczucie psychiki młodzieży współ- 
czesnej uważa Sz. profesor za skutek 
odmiennych warunków życiowych 
współczesnego pokolenia oraz wielkiej 
rozpiętości wieku pomiędzy nim a mło- 
dzieżą. 

Następnie prof. Zdziechowski wy- 
głosił wykład uniwersytecki. 

Przyczynę wypadku ustali Dyrekcja Kole 
jowa Warszawska, która w tym celu wyde 
legowała do Terespola specjalną Komisję. 

— Usiłowanie samobójstwa bezro- 
botnego szewca w Słonimie. Dzisiaj 
zrana przybył pieszo z Wilna bezrobot 
ny szewc, niejaki Rymkiewicz, który 
po bezskutecznem poszukiwaniu pra- 
cy w Słonimie, postanowił zakończyć 
swój żywot tułaczy samobójstwem. W 
tym celu za ostatnie grosze nabył 
esencji octowej, którą w ogrodzie 

W dniu 21 października 1927 r. wieczo- 
rem, w posesji należącej do J. Korengolda 
przy ul. Subocz Nr. 73 wybuchł pożar. 

Ogień strawił mieszczącą się tam fabry- 
kę farbek do bielizny, oraz dom mieszkalny 
z przybudówkami. 

_ Nieruchomości te były zaasekurowane w 
„Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajem- 
nych* i w „Związku Ubezpieczeniowym 
Przemysłowcówi Polskich" na łączną sumę 
20.000 dol. i 15.780 zł. 

Po pożarze właściciel fabryki i domu p. 
Korengold razem ze swymi wspólnikami 
Warancem i Anolikim, którzy nieruchomość 
tę asekurowali, zgłosili się do Towarzystw 
Ubezpieczeniowych z prośbą 0 wypłacenie 
asekuracji. Polisa asekuracyjna nie została 
wypłacona, gdyż władze wszczęły docho- 
dzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyn po- 
Zaru. 

Na skutek doniesienia stróża domu M. 
Januszkiewicza i jego żony, Korengold, Wa- 
ranc i Anolik, zostali pociągnięci do odpo- 
wiedzialności. 

18 'utego 1930 r. Sąd Okręgowy po roz- 
poznaniu tej sprawiy, skazał Korengolda i 
Waranca na 6 lat ciężkiego więzienia, a 
Anolika dla braku dowodów, jego winy unie- 
winniono. 
Skazani apelowali. 

W dniu wczorajszym sprawa została roz 
poznana przez Sąd Apelacyjny. Po prze- 
słuchaniu świadków i stron, Sąd jednogłoś- 
nie przyszedł do wniosku, że oskarżepie w 
stosunku do oskarżonych jest nieuzasad- 
nione i wyniósł wyrok uniewinniający. 

Bronili oskarżonych: adw. K. Petruse- 
wicz, W. Świda i M. Engiel. 
DAISY SIERRA DTS TI 

miejskim w Słonimie wypił (około 
godz. 20). 

W momencie, kiedy esencja zaczę- 
ła działać, Rymkiewicz upadł na zie- 
mię, na co nadszedł patrol policyjny, 
który odwiózł go do szpitala, gdzie 
udzielono desperatowi pierwszej po- 
mocy. — W ostatniej chwili dowiadu- 
jemy się, że stan zdrowia Rymkiewi- 
cza nie nastręcza żadnych obaw. 

— Wysie dlone z Litwy. W po 
bliżu  Antołkszy gm. kołtyniańskiej Litwini 
wysiedlili na nasze terytorjum litewską pod 
daną Marję Gujgo wraz z dwoma córkami. 

Wysiedlone, po załatwieniu formalności u 
władz administracyjnych zamieszkały u 

teścia Gujgo w pow. Święciańskim. Mąż 
wysiedłonej od szeregu lat zamieszkuje wi 
Ameryce. 

—Praktykant leśny postrzelony przez kłu 
sowników. Praktykant leśny ]. Ardamak, ob- 

chodząc swój rewir w pobliżu wsi Szułany 

gm. rzeszańskiej zameldował policji, że zo- 
stał postrzelony przez kłusowników leśnych. 
Policja wszczęła dochodzenie. 

— Pożar przez nieostrož- 
ność. We wsi Biedziunie, gminy kobylnie 
kiej, wskutek nieostrożności powstał pożar, 
przyczem spłonęły budynki gospodarcze, na- 
leżące do Cholaka Karola, Kuczyńskiego Sta 
nisława, Kupelina Witolda. Straty wynoszą 

16500 zł. 
— Różne kradzieże mieszkaniowe. Iwa- 

szkiewicz Juljan (Legjonowa 181) zameldo- 

wał, iż skradziono z jego mieszkania 400 zł. 

gotówki. ; 
Stefanowiczowej Halinie (Mickiewicza 22) 

nieznani sprawcy skradli z mieszkania 150 
zł w gotówce, damski. złoty zegarek oraz 

platynową emaljowana broszkę. 

Ż mieszkania Długacz Zofji (Piłsudskiego: 

24) skradziono 25 zł. w gotówce i gardero- 

bę. Sprawczynię kradzieży Płachtę Klaudję 

zatrzymano, a z mieszkania Leon Ireny (Ko 

narskiego 10) skradziono złotą obrączkę 

wartości 70 zł. Kradzieży tej dokonała Droz 

dówna Helena, którą zatrzymano. ы 

— Tajemniczy zgon. W pobliżu 

wsi Krzywionki gminy gródeckiej, znalezio 

no zwłoki Michała Sześciłowskiego, lat 11. 

Według wszelkich przypuszczeń Sześciłow- 

ski postradał życie wskutek własnej  nie- 

ostrożności. Na twarzy i rękach zmarłego 

są ślady zranień od wybuchu, nątomiast me- 

nażka, którą znaleziono około zabitego, nosi 

ślady po wybuchu jakiegoś materjału wybu 

chowego. Dochodzenie w toku. 2 

— Kradzieże z niezamkniętych mieszkań 

Abeison Chana (Zarzęcze 18) zameldowała 

o kradzieży z niezamkniętego szkan 

główki od maszyny do szycia marki „Sin- 

ger“ wartości zł. ` 

Goldberg Rozie (Milosierna 6) skradziono 
z niezamkniętego mieszkania pantofle męsk'e 
wartości 50 zł. Ustalono, że kradzieży tej 

dokorała Wieromiej Józefa (Zarzecze 22), 
którą zatrzymano. 

Ofiary 
Wycieczka młodzieży szkolnej przybyłej 

z 14 miast zachodniej i południowej Polski 
do Wilna w liczbie 150 osób pod kierownict- 
wem p. Stanisława Bułharowskiego składa 
na rzecz T-wa Opieki nad grobami poległych 
obrońców Wina złotych 100. 

    

M. i W. Grabińscy z Czerniowiec na Po- : 
wodzian zł. 20. : 

Bezimiennie na powodzian zł. 5 

mieszkania , 

    

SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 
Ambasadora F.ancji J. Laroche'a Aktów 8, W roli Joanny d'Arc promienna SIMONNE GENEVOIS 

Nad program: „ŚWIAT DO GuRY NOGAMI 
Kasa czynna cd godz. 5 m. 30. 

* komedja w 2 aktach. 
Początek stansów od godz. 6-ej w. 

  

NaRa Dziś! Wielki przebój dźwiękowy! KINO-TEATI 

HELIOS" RAPSODJA ĄIŁOŚCI w roli gł. LOIS MORAN i B ”ROTA DURGESS. 
ut WILENSKA 38. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gi. Na pozostałe 

Tel. 926. seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. Ostatni seans dziś o godz. 9-ej wiecz.   
  

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOCN: 

Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

„KRTYŚCI 
i mówią w języku polskim. 

Wielki przebój polski! 
w-g Sztuki scenicznej „Artyści* Georgea Mauker. 

W rolach główn. Nancy Carrol I Hall'a Skelly, którzy śpiewają 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u, 
    
  

Dźwiękowe kino 

Casino 
Wielka 47. Tel. 15-41. 

tem udział biorą 

dźwiękowo- 
śpiewnym 

  

oziś Laurala plante 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny Józef SCHILDKRAUT. Poza- 

cudownym swym 

słynne chóry murzyńskie w 100 proc. pr 

STATEK KOMEDJANTÓW. 
Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy 
4, 6, 81 10.15, w dnie świąt. o g. 2 ej. 

„FÓRRE 

banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 

Ceny zniżone 

śpiewem i grą na 

zebojowym filmie 

          Początek o godz. 

  

  

DZIŚ dla MĘŻCZYZN o godz. 10.30 wieczór w kinie „CASINO” 
  

ze WALKA 
RADIO WILEŃ>NIE 

ŚRODA DNIA 10 CZERWCA 
11,58: Czas. 
12.05 — 13,10: Muzyka włoska (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
15,25 — 15,45: „Wśród książek* -- z 

Warszawy wygłosi prof. Henryk Mościcki. 
16.00 — 16,30: Audycja dla dzieci 
16.40 — 16,45: Program dzienny. 
16,45 — 16,50: Komunikat dla żeglugi 
16,50 -— 17,10: .,Las jako źródło piękna" 

  

— odczyt ze Lwowa wygłosi prof. H. So 
kołowski. ` 

17,10 —17,35: Koncert dla młodzieży 
17.35 — 18.: „Klechdy dawnej Rusi' — 

odczyt wygłosi Tadeusz Łopalewski. Trans 
misja na wszystkie stacje. 

18,00 —19.00: Koncert z Warszawy. 
19,00 — -19,15: Chwilka strzelecka. 
19,15 — 19,30: „Skrzydlata niewiasta" 

— feljeton wygłosi Elżbieta Minkiewiczów- 
na. 

19.30 — 19,45: Komunikat Związku Mło 

dzieży Połskiej. 
19,45 — 19,55: Program na czwartłk i 

rozmaitości. 
20,15 — 20,30 „Chopin na Majorce“ — 

fe'jeton wygłosi Witold Hulewicz. 
20,30 — 22,00: Koncert z Krakowa. 

22 — 22,15: „Autor Robinsona" — 

ieljeton z Warszawy wygłosi ]. Parandow- 

ski. 
22,15 -— 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

ODCISKI 
radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 
znak ochronny Sfinks 

wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 
w Warszawie, Al Jerozolimskie 59, 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych. 

  

      

       
       

   

  

Mam do ulokowania do pewnego 50- 
lidnego i rentownego interesu sumę 
około 5000 dol., może być współudział 
w pracy. Tylko realne i poważne zgło- 
szenia będą uwzględnione, 

Wilne, 
tel. 

Ajencja 
ul. Królewska 3, „Polkres* 
17-80.     

OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego 

IX rewiru, Konstanty WKarmelitow, zam. 

w Wilnie przy ul. Gimnazjatnej 6 m. 14 na 
zasadzie art. 1030 UPC. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 19 czerwca 1931 
roku o godzinie 10-ej rano w Wilnie przy 

w Wilnie, 

ul. Kalwaryjskiej nr. 60—3 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Emilji 

Szelig-Szafrańskiej majątku ruchomego, skła 
dającego się z kanapy i 3 foteli, oszącowa- 

nego na sumę 1000 zł. na zaspokojenie pre- 

tensji Marjana Trojana w sumie 1004d01. Z 

procentami i kosztami. 3 
Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 

rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 UPC. 

Komornik sądowy 
(—) K. Karmelitow. 

  

skutkami 

bedzie demonstrowan 

PROSTYTUCJI. ris sos 

ILEKARZ Е I 
DOKTOR 

Hawryłkiewi- 
czowa 

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

W. Zdr. Nr. 77. 

Dr. 
K. Sokołowski 
Chor. skórne | we- 

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

5—7w. 

Dr. medytyny 

A. Cymbler poPIERAJCIE 
Саогобу weneryczne, 
skórne i uarząda mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przy! 

mnje 9—2 | 5—8. 
Tel. 15-64, 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene 
ryczue | moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel, 10-90, 

„ Od 9—12i 4-8 

ERASER ADRYGORZEJE" 

ĮAkuszerkiį 
BONRDSIEPOZSTZWOTWZECHZA. 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 
eraz Gabinet Kosmety- 
czny, USUWA ZMATSZCI- 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, karzajki, wy 

padanie włosów. 
Mieklewicza 45. 

l 

1. losu 
Szczęście stale 

  P.K.0. 81051. 
L   

Pokój 
do wynajęcia Z osob- 
nym wejściem i wy- 
godami, najchętniej dla 
pani. Pańska 4, m. 4. 

z wygodami (można z 
uż. kuchni) do wyna- 
jęcia Podgórna 5 m. 6. 

TTT 
Chcesz otrzymać ро- 
sadę? Musisz ukończyć 

  

Sora Sekułowicza. War- 

GABINET buhalterji, rachunkow o- 

kursy tachowo - kores- 
KOSMETYKAL pondencyjne im. profe- 

szawa Żurawia, 42. Kur- 
sy wyuczają listownie: 

RACJONALKĘ „ŚCI kupieckiej, kore- 
KOSMETYKI spondencji handlowej, 
LECZNICZEJ stenografji, nauki han- 

WIŁNO, MICKIEWi- dlu, prawa, kaligrafii, 
CZA 41 m. 4. pisania ua maszynach, 

kobiecą towaroznawstwa, — an- 

Urod konserwu- gielskiego, Irancuskie- 
je, dosko- go. niemieckiego, pisc= 

mali, odświeża, usuwa wni, gramatyki polskiej 
jej skazy i braki. Mass:  ckonomji, Po u- 
twarzy i ciała (panie kończeniu egzamin. 

Sztuczne opalanie cery) Żądajcie prospektów. 
Wypadanie włosów kra 
Iupiež. Najnowsze zdo 97 i rąk czer- 

= Pana żę”. o woność, 

Codziennie od g. 10—8. zmarszczki, wągry, bro- 
Ww.2 5 43. dawkii kurzajki usuwa 

> Gabinet ° 
Kosmetyki Ge di6 

"= Leczniczej 

nowej, Hryniewiczowej. 
Pianino Zagra- uj, WIELKA N 18 m.9. 
niczne do sprzedania ž 10-11 4-7 
Michalski zaułek 8—5.Przy- wg. 10-11 4- 

W. Z. P. A 26, 

      

  

  

KOŃUNIKAT. 
Podajemy do ogólnej wiadomości, że 

obecnej 23 Lot. Państw. są już u nas do nabycia 
dla posiadacza losu klasy poprzedniej 18 zł. 
dla nowonabywcy 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS" 
Wilno, Wielka 44. 

Zlecenia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą 

    

y film 
odczyt D-ra Med. Marty Grabowskiej. 

or
t   osy 2 klasy 

н 20 zł. 
sprzyja naszym P. T. Graczom. 

Tel. 425. 

NAJTANIEJ 
kupuje się towary gwarantowanej do- 
bro.i u  Głowińskiego. Polecamy 
tweedy na kostjumy i suknie, jedwa- 
bie sukniowe, paltowe i jedwabie su- 
rowe, perkale deseniowe i materjały 
mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27   
        
     

Lombard 
(przy ul. Biskupiej 12) 

podaje do wiadomości. że licytacja za- 

stała odłożona na dzień 15, 16, 17 i 18 

czerwca b. r. na godz. 5 pe poł. 

  

Przyjmę posadę 
pom. gospodarczego wzgłędnie ekono- 

ma choć za utrzymauie. Skończyłem 
szkołę roln., odbyłem prakt. Rodzice 

bidne', jestem w ciężkiej sytuacji, 

Referencje i zaświad ż. posiadam. 

Wilno, ul. Ponarska 16 2. Erdman.       

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. adg. 

Wilno, ul, fatarska 20, dom własny, 
istnieje od 1843, 

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

   

    

     

    
Unieważniam 

weksłe in blanco po 
300 zł., 4 z podpisem 
W. Rakowskiego Žy- 
rem S. Zawadzkiego i * : 
Jadwigi Rakowskiej i gubiony index aka- 

1 z podpisem S. Za-Św demicki, wyd. przez 
wadzkiego, razem naWydz. prawny U.S.B. 
sumę 1500 złotych, 74 N-rem 5000 na imię 
skradzione przez Anto. Leona Osińskiego u- 

niego Peliwę, Lwow- nieważnia się. 
ska 67. W. -Rakowski. 

        

KAZIMIERZ LECZYCKI 

„BdWUBZIEŚTY 
‹ (powieść) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Chemik, botanik i paru filozofów 

robią to samo. Wszyscy Są niedawno 

w wojsku i boją się straszliwie tego 

słowa — fundamentu armji. Wróbel 

rozpoczyna swój zwykły, bezczelny 

patos z odwołaniem się do honoru i 
dyscypliny. Bunt wzywa ich do siebie, 
drwi, grozi, wymyśla! Wśród powtór- 
nej salwy Warszawianki, od której 

drżą budynki stacyjne, wśród  wrza- 
sków, śmiechu i całej wiosennej bu- 
rzy młodości — transport zaczyna po- 
woli wysuwać się ze stacji. Z zamie- 
rającem sercem obserwuje Bronow- 

ski, jak odchodzi i znika, świecąc cze: 

wonemi krążkami latarni jego ostatni 

„sen o bohaterstwie!“. : 

11 

Pogrzeb matki, sprawy majątkowe 

i obowiązki społeczne zaleczyły na 

czas pewien serćową ranę panny Łę- 
skiej. Ale zaraz po wyjeździe do War- 
szawy, p. Jadwiga dostała się do naj- 
szczęśliwszego miejsca na świecie t.j. 
jakiegoś małego szpitaliku dla lekko 

| rannych i rana pod wpływem cudzego 
szczęścia, rozkrwawiła się. nanowo. 

у 

Leżący w jej szpitaliku ochotnicy 
byli odwiedzani i zamęczani przez na- 
rzeczone, sympatje i mateczki chrzest- 
ne. Napróżno p. Jadwiga pod pretek- 
stem troski a zdrowie pupilów, wydała 
cały szereg surowych zakazów. Dziew 
częta umiały się zakradać, jak kotki, 
a potem były tak przymilne i serdecz- 
nie — proszące, że nie było serca 
powyrzucać natrętki. W miarę nara- 

. stającego niebezpieczeństwa rosły licz 
by bukietów i adeptek najprzyjemniej 
szego potrjotyzmu. Tylko w pustem,. 
chłodnem samotnem mieszkaniu „pani 

zarządzającej leży na biurku list — 
koszyczek! : и 

List po sześciu miesiącach niewi- 
dzenia z... ceną diner i hoteli w Pa- 
ryżu, Bayonie i Biaritz. 

Czytała kilkakrotnie ten list, usiłu- 
jąc sobie wytłomaczyć jego chłodny, 
urzędowy ton w _ jakiś : inny, mniej- 
krzywdzący sposób... wciąż jednak 
powracała do bardziej trzeźwej, mę- 
skiej oceny sytuacji! 

Życie erotyczne jest giełda, na któ- 
rej mężczyzna i kobieta występują to 
w roli nabywcy, to w roli poszukiwa- 
nego waloru. Come il faut, kiórego 
nie może w sobie przełamać nawet w 
tym, najbardziej rewolucyjnym roku 
Europy, czyni ją walorem  niłość — 
nabywcą... i w tem jest źródło nie- 

szczęścia. Strona męska na giełdzie 
erotycznej, zwyżkuje. przecież. z dnia 
na dzień, strona kobieca idzie jeszcze 
ciągle w dół. 

Strona nabywców jest zdziesiątko- 
wana, zniszczona, rozegnana na cztery 
strony świata, osłabiona fizycznie i 
moralnie... strona kobieca stęskniona, 
liczna, głodna, — gotowa wziąć w ra- 
miona każdego, kto tylko powraca 
stamtąd. Jest — teraz tyle, tyle wy- 
ciągniętych ramion, że 'taki śliczny, in- 
teligentny i szlachetny chłopak, może 
pomiędzy niemi wybierać, jak pomię- 
dzy żywym towarem. 

No, a że napewno korzystał i ko- 

rzysta z tej wyjątkowej konjunktury 

historji, więc jakże mu wytłumaczyć, 
że ona nie chce opisów przyrody i 
cenników hotelowych, a tylko dwóch 
słów. 

Ale czy on to kiedykolwiek zrozu- 
mie? Czy odczuje, co to jest głód ero- 
tyczny, człowiek, który sam nie miał 
tego. nigdy. Pan i biedak! Syty i gło- 
dny! 

Może kiedyś, w przyszłej szczęśli- 
wej wojnie, w której żona będzie sta- 
ła obok męża i na polu śmierci będzie 
inaczej... ale dziś, kiedy „gloria sła- 
wy” opromienia przecież każą mier- 
notę, każdą słabiznę fizyczną i moral- 
ną, pozostawiając najsilniejszym ko- 

bietom  „przywileį“ podawania byle 
cherlakowi bułek i papierosów... mu- 
si być jeszcze tak, jak jest! 

Gdyby to było przed wojną, a Na- 
wrocki nie był chłopcem zamożnym, 
możeby jeszcze po jej stronie stanęły 
czynniki materjalne. Ale. przy obecnej 
konjunkturze i gospodarczej i politycz 
nej Jaworów jest raczej ciężarem, niż 
majątkiem. Jeżeli nie reforma rolna, 
to brak kapitału, inne aspiracje braci 
i... ewentualnie Romana.. coś się może 

da zresztą uratować, ale to nie jest 

to, coby mogło stworzyć walor ma- 
terjalny w dawnem znaczeniu tego 
słowa. 

Niema więc w gruncie rzeczy żad- 
nego atutu. Niema nawet adresu... mo- 
że już wrócił i zginął... a może nic mu 

się nie stało i nie powróci nigdy. Cały 
kraj podobny jest do domu podczas 
burzy... belki lecą na głowy ze wszyst 
kich stron! 
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Od daty wykonania wyroku na 
młodvm Zapolskim, upłynęło niewiele 

czasu, ale wiele historji. Tama starsze 
go brata stoi w okolicach Radzymina, 
przygotowując się do ostatniej, roz- 
paczliwej walki z najazdem. Na odcin- 
ku tamy panuje chwilowa cisza przed 
burzą i cisza, która jest nieszczęściem 
dla duszy jednego z dowódców.... du- 

szy, która mie może jeszcze wyzwolić 
się z pod wpływu lat dawnych... i nie- 
dawnego morderstwa. 

Skromny,- cichy / uniwersytetczyk, 
nieżyciowiec, marzyciel, szukacz, pa- 
try — niepodległościowiec, socjał 4 la 
Bem,,komuna, trybuństwo ludów, Bia- 
ły Orzeł na czerwonem polu, później 
S. — D. i tak od łyczka do rzemyczka! 

Nawracał go — nie nawrócił, zła- 
jał i zerwał! 63-ci, albo car, ale tak 
ni to, ni sio! A „potem resztki senty- 
mentów utftopiła przestrzeń. Jest gdzie 
zgubić się w tych 170 miljonach ludzi 
i tylu hektarach ziemi! 

A pozatem rodzina... stara blaga, 
głupia bujda! Jego rodzina, to pułk, 
jego żona i cudze żony. „Pryczom tut' 
brat, swat, siostra, wujaszek, czy ciot- 
ka! I poco kłamać?! Poco mówić, że 
sie czuje to, czego się nie czuło i nie 

czuje! 
A zresztą. chociażby i tak było! 

Czyż jest większa przepaść, jak ofi- 
cer i student?! Niewola i wolność, dy- 
scyplina i anarchja, protest i rozkaz! 
Niechciej.... i mus! 

Tak, to wszystko prawda... ale że- 
by aż tak stanąć na vis a vis! A 
wszystkiemu winne są te przeklęte 
idee... myśli, żywa idea dyscypliny! 

Głowa Kaina chyli się ku ziemi! 
Idzie sen! Dobry, kochany sen, taki, 

który przestawia rzeczywistość! 
On ma już lat 20, a tamten dopie- 

ro 8! Księżyc, cisza na jeziorze, pra- 
wie niedosłyszalny szmer szuwarów! 
Jedzie z panienkami na łódkę, a dzie- 
ciak prosi, żeby i jego wziąć. 

— Tylko go nie utop, — mówi 
matka! 

A gdzież go by tam utopił! Rzucił 
by się do wody, chociażby sam nie 
umiał pływać! 

Dlaczego wówczas go nie utopił? 
Dlaczego nie rzucił, jak szczeniaka z 
przywiązanym kamieniem! 1 Kain i 
Abel nie cierpieliby 'tak... jak później! 

A wszystkiemu winne są te prze- 
klęte idee — myśli, budząc się kapi- 
tan! Я 

I znowu... z salonu na ogród płynie 
muzyka fortepianu i zacicha nad egro- 
mnem jeziorem! Stary tortepian, sta- 
ieńki, a i ogród też niemtodszy- Tyl- 
ko ręce na klawiszach są jeszcze piek- į 
ne, jeszcze niestare i tak bardzo przez 
wszystkich kochane! : 

O jakby go te ręce błagały, jak 
przeklinaly... obu... te ustal Z jakie 
to 

(D.C. N.) 
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