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Wkroczyliśmy w okres, którego 

każdy dzień, niemal każda godzina 

przypomina o wielkich decydujących 

zdarzeniach z przed wieku. 

Już 14 czerwca 1831 r. zetknęły się 

pod Wilnem dwie strony walczące: 

Rosjanie zaatakowali placówki polskie 

koto Waki. 
Zbliżała się nieunikniona, tak spó- 

źniona wskutek niedołęstwa Giełguda, 

tak fatalnie przygotowana, raczej 

wcaie nieprzygotowana wałka o Wil- 

no i o losy powstania na Litwie. 

18 czerwca, w Rykontach połączył 

się Giełgud z Chłapowskim. 

Giełgud — stary generał, napoleoń- 

czyk, jeden z tych, który wywierał 

sugestję urokiem swych przeżyć i czy- 

nów pod wodzą „boga wojny”, — w 

31-m — tylko generał, posiadający 

wielką rangę, wielką uczciwość i wiel- 

ką nieudolność do zuchwałych czynów. 

Chłapowski, wiekiem o trzy  iata 
starszy od Giełguda (ur. w r. 1788), 

również napoleończyk, choć nie mają- 

cy poza sobą tak długiej, jak Giełgud 

służby, bo w szeregach armji znajdo- 

wał się tylko od r. 1807 do 1831, robił 

wrażenie młodszego, jako człowiek 

rzutki, odważny, stanowczy, pełen żoł 

nierskiego animuszu.... 

Triumfalne wkroczenie dywizji 

Giełguda na Litwę, bierne poddawa- 
nie się generała przejawom powszech- 

nego entuzjazmu społeczeństwa na wi 

dok munduru polskiego żołnierza, bez- 

czynność i bezmyslność, która towa- 

rzyszyła iestynom, balom i przyjęciom, 

przeszkadzającym akcji wojennej 

nosiło w sobie znamiona przyszłej klę- 

ski... Starży żołnierze odczuwali to i 

szemrali pocichu. 

Nieoczekiwane i z początku prawie 

niewidoczne wkroczenie na ziemie b. 

Litwy oddziału Chłapowskiego, jego 
przemarsz zuchwały i pełen fantazji, 

wreszcie sama postać generała — Po- 

znańczyka i jego otoczenie, będące 

symbolem jedności wszystkich ziem 

polskich, — odrazu zrodziły legendę, 
połączoną z wiarą w zwycięstwo. 

l gdy do wspólnego czynu zjedno- 

czyły się wojska dwu generałów, aby 

stanąć pod rozkazy starszego rangą, 

załamała się dyscyplina, rozprężyły się 

<=<karne szeregi... 

Oficerowie, nawet starzy, zaprawie- 

ni do walk. zawahali się, widząc, iż 

dowództwo przechodzi do rąk  nie- 

właściwych... 

Postanowiono prosić Giełguda, aby 

przekazał dowództwo Chłapowskiemu, 

aby się zrzekł władzy, przekraczającej 

iego siły nawet ifizyczne, bo wówczas 

cierpiał na różę i chodził kulejąc. 

Bunt... But w obliczu wroga!... 

Giełgud, stary żołnierz, nie posiadał 
się z oburzenia. Zgromił, złajał niekar- 

nych oficerów, przysiągł, że będzie wal 

czył do ostatniej kropli krwi, — ale... 

ale w sercach, zwątpienia pełnych, 

wiary nie zbudził... 

A działo się to 18 czerwca... 
18 czerwca już grały na górach Po- 

narskich armaty... 
Bitwę o Wilno przegraliśmy... By- 

ło to do przewidzenia... 

20 czerwca rozpoczęliśmy odwrót 
w kierunku północnym. 

21 czerwca nadeszła do Wilna ro- 

syjska armja rezerwową gen. Tołstoja; 

gen. Chłapowski tego dnia wkroczył 

Kowna... 
24 czerwca rozpoczęli Rosjanie 

pościg za Giełgudem; wypadki zaczę- 
ły rozwijać się coraz prędzej. 

Żmudź, ta Żmudź, która pierwsza 
dała hasło do powstania, reaguje na 

wypadki żywo i energicznie. Rosieny, 

Szawle, Kiejdany, Wiłkomierz stają 
się widownią wysiłków  organizacyj- 

nych, wałk, ofiar... 

29 czerwca zachodzi fakt znamien- 

ny, o któym dowiedziano się już na 
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LAT 
Skrzynecki mianuje Chłapowskiego wo 

dzem naczelnym na Litwie... 

Gdyby ta nominacja była podpisa- 

na o miesiąc wcześniej, — o tak nie- 

znaczące w życiu człowieka błahe trzy- 

dzieści dni, które jednak nieraz mogą 

zadecydować o losach narodu całego... 

29 czerwca pada Kowno po klęsce 

Kiekiernickiego, 2 lipca Moskale zaj- 

mują Wiłkomierz, 3-go Kiejdany, 6-go 

— Poniewiež... 

Losy powstania są przesądzone.... 

Debinski na czele swego oddziału 

zawraca, aby się przebić przez zamy- 

kające się koło Rosjan, dążąc do po- 

łączenia się z głównemi siłami polskie- 

mi. Jego bohaterski przemarsz przez 

tereny, na których już panował wróg, 

są uwieńczone powodzeniem: 3 sierp- 

nia wkracza waleczny generał do War- 

szawy... 
Oddziały Giełguda i Chłapowskie- 

go już są w Prusach.... Przekroczyły 

granice pod Gudawą dn. 13 lipca 1831 

roku... 

I znowu niesubordynacja oficerska, 

tym razem tragiczna: oficer siódmego 

pułku piechoty, Kazimierz Skulski, na 

widok broni, składanej w ręce Prusa- 

ków, w obłędzie rozpaczy wystrzałem 

z pistoletu zabił Giełguda w chwili 

przekraczania granicy. 

Dzieje powstania na Litwie w r. 

1831 jeszcze się nie doczekały swego 

-monografisty. Dopiero w ostatnich la- 

tach z seminarjum historycznego od- 

rodzonej Wszechnicy Batorowej zaczę- 

ły wychodzić prace, oświetlające po- 

szczególne etapy walk. 

Wiele faktów jest jeszcze do wydo- 

bycia, wiele nazwisk do utrwalenia we 

wdzięcznej pamięci ludzkiej. 

„Ale to, co już jest dorobkiem histo- 

rji. powinnoby było mocno -tkwić w 

naszej pamięci. 

Niestety, tak nie jest. Dzień dzisiej- 

szy przesłania nam przeszłość i mąci 

perspektywę. Nie umiemy odtwarzać 

tej przeszłości, nie znaleźliśmy do niej 

właściwego stosunku. Urządzamy tylko 

„wieloletnie* rocznice, uroczyste 0b- 

chody, beznadziejnie nudne akadem- 

je... W ten mniej - więcej sposób zor- 

ganizowaliśmy dla szerszych mas uro- 

czystości rocznicy powstania listopa- 

dowego. 

Właściwie nie powstania, lecz woj 

ny polsko - rosyjskiej, bo 29 listopada 

rozpoczęła się wojna dwu narodów, 

dwu państw. 

Powstanie natomiast miało miejsce 

na terenach wschodnich dawnej Rze- 

czypospolitej Polskiej. 

To, co przeżywamy obecnie, roz- 

pamiętywując zdarzenia z przed stu 

lat, bezpośrednio nas dotyczące i za- 

pomocą tradycyj rodzinnych łączące 
nas mocno, nierozerwalnie z „Koroną“ 

— to wszystko należałoby ująć w ja- 

kieś ramy organizacyjne. 

Dość pochodów, obchodów, akade- 

mij. Ale czy poza szablonami niema 
innych form? Powstanie na Litwie by- 
ło zmarnowane; w naszych wspomnie- 

niach tkwią nieraz,obrazy smutku, tra- 

giczne, ale godne zastanowienia się... 

Mamy znowuż momenty, jasne, ra- 

dośne, podnoszące ducha, jako świa- 

dectwo niewyczerpanej siły naszej zie- 

mi i bohaterstwa szlachetnych i ofiar- 

nych ludzi. 

Źle czy dobrze się działo wów- 

czas, ale działo się tak, jak na to by- 

ło nas stać i jak pozwalały na to wy- 

jatkowo ciężkie warunki. Przyznajmy 
się do popełnionych błędów i win: ich 

świadomość ustrzeże nas od klęsk w 

przyszłości. 

Ale rozjaśńmy oblicze na radosne 

wspomnienie czynów jasnych, bohater- 
skich. których nie brakło, chwała Bo- 

"gu! 

Walki na Litwie mają charakter 

swoisty, oryginalny. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarni 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK — Sklep „Įednošė“. 
LIDA — ul. Suwaiska 

  

  

Pan Prezydent na wystawie chałupniczej 
WARSZAWA. (Pat) — Pan Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie człon- 

ków domu cywilnego i wojskowego udał sięw dn. 19 bm. o godzinie 10 rano na zwie- 
dzenie wystawy pracy chłapuniczej, mieszczącej się przy ul. Leszno. W zwiedzeniu wziął 

udział również prezes Rady Ministrów Aleksander Pryster, minister przemysłu i handlu 

Zarzycki, wiceminister Kożuchowski i inni. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i człon- 

ków rządu powitał 'p. minister pracy i vrieki społecznej dr. Hubicki na czele członków 
komitetu wystawy z byłym ministrem Simonem i dyrektorem departamentu Dreckim na 

czełe. Pan Prezydent Rzeczypospolitej i członkowie rządu zabawili na wystawie godzi- 

nę, żywo interesując sie poszczególnemi eksponatami. 

Jubileusz College de France 
DELEGATEM USB JEST PROFESOR MARJAN ZDZIECHOWSKI. 

PARYŻ. (Pat) — Wczoraj odbyło się właściwe otwarcie uroczystości, 
połączonych z 400-a rocznicą ufundowania znakomitej uczelni College del 
France, poprzedzone onegdaj otwarciem w Bibljotece Narodowej wystawyj 
pamiątek, związanych z inauguracją tej uczelni. Zraną miały miejsce w Col- 
lege de France dwie prelekcje profesorów Vincent'a i Silvain Levi'ego zaś, 

po południu odbyło się uroczyste przyjęcie przez dyrektora prof. Józefa Bedier 
zagranicznych delegatów w liczbie 245, reprezentujących elitę intelektualną 
37 narodów. Polskę reprezentuje delegacja, złożoną z prof. Zielińskiego 
przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego i Akademji Umiejętności, prof. 
Zdziechowskiego (Uniwersytet Stefana Batorego), Lutosłańskiego (Wszech- 
nica Jagiellońska) Dembińskiego (Uniwersytet Poznański) i Arctowskiego 

(Uniwersytet Lwowski). Wieczorem delegaci zagraniczni podejmowani byli 

Francja buduje okręty wojenne 
PARYŻ. (Pat) — Przed głosowaniem nad całością projektu ustawy, 

dotyczącego części programu morskiego na rok 1931 — 32, Izba przyjęła 455 
głosami przeciwko 15 pierwszy ertykuł, upoważniający rząd do rozpoczęcia 
budowy okrętu linjowego oraz dwóch krążowników II klasy. Artykuł posta- 

nawia również iż ustalenie wysokości tonażu oraz dopuszczalnej szybkości 

statku bedzie podlegało aprobacie parlamentu. Artykuł 2 ustawy upoważnia 

sząd do rozpoczęcia budowy jednego istatku aviso, jednego transportowca 

przybrzeż iego oraz 4 statków konwojyjących. 

POROZUMIENIE NIEMIECKO - SOWIECKIE 
BERLIN. (Pat) — Upływający z dniem 29 bm. t.zw. traktat berliński między Rzeszą 

Niemiecką a Sowietami prolongowany będzie prawdopodobnie bez zmiany na okres 3 

iat, Według iniormacyj „Tagu* rząd sowiecki udzielił rządowi Rzeszy szczegółowych 

wiadomości © rokowaniach irancusko sowieckich w Paryżu. Rząd sowiecki zapewnić 

miał przytem, że rokowania paryskie nie wpłyną na obecną pozycję Niemiec na Wscho- 

dzie. 

Zamach na polskie granice 
BERLIN. (Pat)—Berlińskie koła polityczne interesują się niezwykle żywo ogłoszo- 

nym w „Germanji* artykułem, którego anonimowy autor, wedle zapewnień dziennika, 
jest doskonałym znawcą stosunków niemiecko - sowieckich. Istnieją przypuszczenia, że 
artykuł ten inspirowany jest przez niemieckie koła olicjalne. 

Autor artykułu, nawiązując do sprawy przedłużenia traktatu berlińskiego podkreśla, 
że Niemcom bardzo zależy na utrzymaniu pełnego zaufania wzajemnego w stosunkach 
politycznych z Rosją. Traktat niemiecko - sowiecki nie zawiera ostrza agresywnego 
przeciwko Zachodowi i nie jest sojuszem militarnym. Niemcy, chociażby nawet chcia- 
ły zwrócić się przeciwko Zachodowi, w obecnym stanie dłuższego osłabienia militar- 

nego nie mogłyby narażać się na tego rodzaju obciążenie i niebezpieczeństwo. Z drugiej 
strony byłoby nielogicznem, gdyby Niemcy żądały od Rosji aby wbrew swej woli pozo- 
stawała w stosunkach wrogich z Zachodem, Toż samo, czego żądają Niemcy dła siebie 
muszą przyznać i Rosji. 

Powstaja pytania, czy Rosja od samego początku rokowań paryskich zgodnie z du- 

chem traktatu berlińskiego informowała rząd niemiecki o przebiegu negocjacyj paryskich 
a po drugie: czy Rosja udzieliła gwarancji, że rozmowy paryskie nie będą podstawą 
dła dalszych szerszych rokowań na Wschodzie pod egidą Francji i Polski, któreby w 
końcu musiały doprowadzić ido pożądanego przez Polskę Locarna wschodniego i to bez 
spełrienia ze strony Polski wysuwanych przez Niemcy warunków takiego  Locarną 
wschodniego, polegających na zwrocie Górnego Śląska i korytarza. Na oba te pytania 
— oświadcza autor — odpowiedzieć możemy potwierdzająco. 

Z Moskwy dowiadujemy się, że ambasada niemiecka jest stale informowana i na- 
dal będzie o przebiegzu rokowań sowiecko - francuskich. Odnośnie drugiego pytania 
istnieją wiążące zapewnienia ze strony Rosji, które mogą nas zupełnie uspokoić. Prze- 
dłużenie traktatu berlińskiego jest plusem dla polityki niemieckiej i wskazuje, iż zarówno 
Niemcom, jak i Rosji zależy na tem, by ządokumentować przed całym Światem dalszej 
trwanie ich przyjaznych stosunków politycznych. 

Misja dr. Endera nie powiodła się 
WiEDEN. (Pat; -— Misja dr. Endera stworzenia gabinetu nie powiodła 

się. Obecnie były kanclerz ks. Scipe! stara się utworzyć rząd koalicyjny, k*ó- 
ry miałby objąć wszystkie stronnictwa. 

Katastrofa samolotowa 
DWIE KOBIETY: PILOTKA I PASAŻERKA SPŁONĘŁY 

LONDYN. (Pat) — W Hatfield koło Londynu ulegi katastrofie samolot, 
w którym znajdowały się dwie kobiety. Jedną z nich była miss O'Brien, zna- 
na pilotka, która ma amputowaną nogę na skutek wypadku samochodowego, 

jakiemu uiegła w roku 1928. Samolot spadł i stanał w płomieniach. Obie ko- 

biety uległy zwęgleniu. 

Juliusz Kaden-Bandrowski w Belgii 
BRUKSELA (Pat) — W poselstwie polskiem w Brukseli odbyła się 

droczystość wręczenia odznaki orderu Leopolda Il z gwiazdą |uljuszowi Ka- 

den - Bandrowskiemu. Wręczenia orderu dokonał belgijski minister oświaty 

Petitjean w obecności posłą i konsulów Rzeczypospolitej oraz najwybitniej- 

szych pisarzy beigijskich. : Ё : 
Po uroczystości p oseł Jackowski wydał Śniadanie, w którem wzięło 

udział dwadzieścia kilka osób z belgijskiego świata literackiego. Pen-Club 

belgijski wydaje bankiet na cześć Juljusza Kaden-Bandrowskiego. 

Litwa w r. 1831 stworzyła typ ko- robią nasze instytucje naukowe: Uni- 

    

4 ia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 

13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

biety - żołnierza, Litwa do walki por- 
wała akademików, uzbrojonych niemal 
w widły i siekiery, bosych i fantastycz- 
nie ubranych, Litwa dała bogatą ga- 
lerję typów powstańczych. 

Otoczmy naszą przeszłość z przed 
wieku  pieczołowitą opieką; zróbmy 
dla szerszych mas, w formie dowolnej, 

byle jak najbardziej przystępnej to, co 

wersytet Stefana Batorego i Towarzy- 

stwo Przyjaciół Nauk: pracujmy nad 

wskrzeszeniem lat i przeżyć minionych. 

Bo w tej przyszłości tkwi nasza 

wielka siła już chociażby dlatego, że 

wówczas choć na krótko zniesione zo- 

stały granice pomiędzy Warszawą, 

Wilnem, Kownem i Połągą.... 

W. Ch. 

NIESWIEŻ — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — ia faźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK -— Kiosk St. Mic 0. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Ksiegarn 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

ia Spółdz. Naucz. 

SLONIM — Księgarnis D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15 
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URZĘDOWE WYJAŚNIENIE „OSSER- 

VATORE ROMANO* W SPRAWIE 

AKCJI KATOL. WE WŁOSZECH 

CITTA DEL VATICANO. Organ 
Stolicy Apostolskiej „„Osservatore Ro- 
mano' ogłosił następujące wyjaśnie- 

nie: 
„Z tego, co się słyszy i czyta, *moż- 

naby sądzić, że słowa, które Ojciec św. 
wypowiedział w swem przemówieniu 
z dn. 31 maja w sprawie istnienia i 
działalności Akcji katolickiej we wszy- 
stkich jej odłamach i które były po- 
wtórzone w specjalnym komunikacie 
„Osservatore Romano“ z tego samego 
dnia, zostały niedokładnie. zrozumiane. 

Ojciec św. powiedział wyraźnie, że 
Akcja katolicka pozostaje tem, czem 
ją uczynili Kościół i Papież. Zależy ona 
w każdej diecezji od odpowiedniego 
biskupa, tak, jak przedtem, ale/wsku- 
tek ostatnich wypadków, zależność ta 
od biskupów będzie bezpośrednio, a 
nie za pośrednictwem komitetów die- 
cezjalnych. 

W tem wszystkiem, co ma charak- 
ter międzydiecezjalny i ogólny, Akcja 
katolicka będzie nadal zależała od Sto- 
licy Apostolskiej i od samego Ojca św. 
tak, jak przedtem. 

DAŁSZE ZAPRZECZENIA ZE STRO- 

NY WATYKANU 

CITTA DEL VATICANO. W ko- 
łach watykańskich zaprzeczono pogło- 
skom, że kardynał, sekretarz stanu Pa- 
celli i nuncjusz apostolski przy kwiry- 
nale, Msgr. Borgongini-Duca, złożyli 
wizytę królowi włoskiemu. Watykan 
nie wysyłał. też wcale do rządu wło- 
skiego trzeciej noty, w formie ultima- 
tum, w którem był wyznaczony rzeko- 
mo okres dziesięciu dni na odpowiedź. 

Potwierdza się natomiast fakt, że 
dotychczas przynajmniej nie nastąpiło 
żadne pozorumienie zasadnicze. Stoli- 
ca Apostolska podtrzymuje nadal swój 
punkt widzenia w sprawie rozwiąza- 
nia stowarzyszeń młodzieży katolickiej 
i nie uznaje tego rozwiązania. Można 
też dodać, że akcja dyplomatyczna 
trwa nadal i że według wszelkiego 
prawdopodobieństwa odpowiedź Wa- 
tykanu na notę włoską będzie sporzą- 
dzona w najkrótszym czasie. 

PREZYDENT DOUMER MA ODWIE- 
DZić RODZINY OFIAR KATASTRO- 

FY STATKU „ST. PHILIBERT". 

PARYŻ. (Pat). —. Los zrządził, że 
pierwsza podróż oficjalna prezydenta 
Doumera bedzie miała charakter żałob 
ny. W początku przyszłego tygodnia 
prezydent republiki ma udać się ofi- 
cjalnie do Nantes i St. Nazaire, aby od- 
wiedzić rodziny ofiar katastroty statku 
„St. Philibert* i zawieźć im słowa о- 
tuchy. 

KARY NA PRZYB' WAJĄCYCH 
Z ZA LINJI ADMINISTRACYJNEJ 

Z Kowna donoszą: W ubiegłą so- 
botę ukazał się kolejny numer „Wia- 
domości Urzędowych* (,Vyr. Žin.“), 
zawierający zmiany i uzupełnienia usta 
wy paszportowej. . 

Wedługenowych przepisów, naczel- 
nicy powiatów i naczelnik policji po- 
granicznej w kraju Kłajpedzkim, otrzy- 
mują prawo karania grzywną do tysią- 
ca litów z zamianą na 2 miesiące aresz 
tu cudzoziemców, którzy popełnili na- 
stępujące wykroczenia: 

1) przekroczenie granicy bez ze- 
zwolenia, lub wizy, albo rozmyślne 
uchylenie się od kontroli paszportów; 

2)pomoc okazana innym osobom 
przy przejściu granicy; 

3)pozostawanie w granicach Litwy 
na mocy wizy tranzytowej przez dłuż- 
szy czas, niż przewiduje ustawa; 

4) przekroczenie strefy pogranicz- 
nej z kartka, zezwalającą na przejście 
granicy; 

5) przebywanie-w granicach Lit- 
wy bez zezwolenia; 

6) nieopuszczanie Litwy w termi- 
nie, wskazanym przez odpowiednie or- 
gana. 

Oprócz wymienionej kary, winni 
wykroczenia podlegać będą wydaleniu 
z granic państwa. 

Osoby, winny przekroczenia linji 
administracyjnej, lub dopomagający 
innym osobom do jej przekroczenia, 

lub przebywający w Litwie z zezwole- 

niem na przejście przez linję administra 

cyjną dłużej, niż zezwolenie wskazuje, 
podlegną tej samej karze, do tysiąca 

litów z zamianą na dwumiesięczny 
areszt. 

Obcokrajowcy mogą być wydaleni 
z granic Litwy na mocy postanowie- 
nia, Ministerstwa spraw wewnętrznych, 
gubernatora kraju Kłajpedzkiego, lub 
organów przez nich upoważnionych. 

gr. W numerach świątecznych oraz z 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA —. ul. Mickiewicza 24, F. luczewakz 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

  

„ Komunikaty oraz 
prowincji o 25 proc drożej. 

Wie" 

POSIEDZENIE RADY PAŃSTWOWE- 
GO INSTYTUTU EKSPORTOWEGO. 

WARSZAWA. (Pat) — W dniu 19 
bm. odbyło się posiedzenie Rady Pań 
stwowego Instytutu Eksportowego, na 
którem p. minister przemysłu i handlu 
gen. dr. Zarzycki wygłosił przemówie- 
nie, stwierdzające duże znaczenie i de- 
niosłość zagadnienia eksportu w sytu- 
acji gospodarczej, w jakiej się obecnie 
znajdujemy. Zgodnie z poglądami p. 
ministra Zarzyckiego, eksport jest tym 
środkiem, który w naszych stosunkach 
może przynieść wielką ulgę gospodar- 
stwu narodowemu. W dalszym ciągu 
obrad toczyła się dyskusja nad spra- 
wozdaniem dyrektora Państwowego lr: 
stytutu Eksportowego za rok 1930, któ 
re zostało ogłoszone drukiem w formie 
obszernej monografii. Zebranie pod- 
kreślili z uznaniem, że sprawozdanie to 
zostało opracowane z dużą sumiennoś 
cią i zawiera całość materjału, dotyczą 
cego spraw handlu zagranicznego Pol- 
ski. 

W sprawie premjowania eksportu 
rolnego wygłosił referat były minister 
Gościcki. Następnie poszczególni człon 
kowie Rady wypowiadali się za koniecz 
nością kontynuowania dotychczasowe- 
go systemu premij zbożowych, które 
mają nietylko znaczenie dla rolnictwa, 
ale pośrednio i dla przemysłu. Ostat- 
nim punktem porządku dziennego był 
referat dr. Wachowiaka pod tyt.: „Wy 
stawy a eksport*. Referent zapropono- 
wał utworzenie stałego komitetu dla 
targów i wystaw zagranicznych, który- 
by zajął się kwalifikowaniem wystaw 
zagranicznych pod kątem użyteczności 
ich i celowości dla naszego eksportu. — 
Komitet ten zajmowałby się również 
praktyczną organizacją udziału Polski 
w poszczególnych wystawach zagrani- | 
cznych. Decyzje w tej sprawie zostały 
odłożone do następnego posiedzenia | 
Rady Państwowego Instytutu Eksporto | 
wego. 

WYJAZD DO RUMUNII POLSKIEJ 
DELEGACJI SFER GOSPOD. 
WARSZAWA. (Pat) — W ubieg- 

łą środę opuściła Warszawę delegacja 
polskich sfer gospodarczych udająca 
się na 8-dniowy pobyt do Rumunji. De 
legację zorganizował Związek Izb Prze 
mysłowo - Handlowych Rzeczypospo- - 
litej Polskiej, celem rewizytowania ru- 
muńskich sfer gospodarczych, 
odwiedziły Polskę w okresie Powsze- 
chnej Wystawy Krajowej. Delegacja 
polska w czasie pobytu w Bukaresz- 
cie będzie miała możność odbycia sze 
regu konferencyj, związanych z obec- 
nym stanem stosunków. gospodarczych 
polsko - rumuńskich na tle ogólnej sy-. | 
tuacji międzynarodowej. W skład de- 
legacji wchodzi jako przewodniczący 
były minister Czesław Klarner, prezes 
Izby Przemysłowo - Handlowej w War 
szawie i Związku Izb Przemysłowo - 4 
Handlowych, pozatem były minister 
sen. Jerzy Iwanowski, prezes Polsko - | 
Rumuńskiej Izby Handlowej w Warsza 
wie, następnie członkowie prezydjów i 
dyrekcyj Izb Przemysłowo - Handlo- | 
wych w Grudziądzu, Gdyni, Lwowie, 
Łodzi i Sosnowcu oraz przedstawiciele 
zizeszeń gospodarczych. Z ramienia Mi 
nisterstwa Spraw Zagranicznych to- 
warzyszy delegacji radca p. Roman. 

OD NIEMCÓW WCIĄŻ ŻĄDAJĄ 
GWARANCYJ 

PARYŻ. (Pat) — W. dzienniku 
„Actualitė“ Beranger. omawia warunki, 
na jakich możnaby było udzielić Niem 
com pomocy finansowej. jedyna gwa 
rancja, której należy zażądać od Niem 
ców — pisze on — powinna polegać 
na zrzeszeniu 
zawsze podnoszenia wszystkich 
strzeżeń co do traktatów przez nich 
przyjętych. Dopóki gwarancja ta nie 
będzie przez nich złożona, dopóty nie 

  

będzie w Europie bezpieczeństwa, aw 
świecie zaufania. 

Rozbrojenie pozostanie niemożliwo 
ścią i nie nastąpi dobrobyt. Liga Naro 
dów powinna wynaleźć sposób prze- 
szkodzenia Niemcom stałego podkopy= 
wania fundamentów, na jakich powin 
na opierać się nowa Europa. 

TENNISIŚCI POLSCY W ANGLIJI. 
LONDYN. (Pat) — W dniu wczo- 

rajszym, w wielkim turnieju międzyna- 
rodowym w Wimbledon, na kortach 
trawiastych, grali w pierwszej rundzie 
reprezentanci Polski Tłoczyński i Ję- 
drzejewska. < 

Wielkim sukcesem posz 
czycić się może jJędrzejowska, która | 
spotkała się w pierwszej rundzie z czo 

iową rakietą Anglji miss Feltham i po- | 

konaia ją w 'trzech setch 3:6, 6:4, 8:3: 

Prasa angielska rozpisuje się szeroko, | 

o wybitnych walorach  młodziutkiej 

Jędrzejowskiej i traktuje ją jako jedną 
z czołowych graczek. | 

które | 

się przez nich raz па - 
za-- 3 
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ECHA KRAJOWE 
- Wędrówka po Czarnym Borze 
; Jest taka miejscowość niedaleko od Wil- 
_" na — Czarnym Borem nazwana: trochę 
_ drzew, bardzo niewiele zieleni, a bagna 
_ wbród. Na jakiej podstawie nazwano to 
_ Czarnym Borem, odgadnąć trudno, Nie jest 

tam, pod żadnym względem różowo, lecz 
nie jest znowu tak bardzo czarno. Gdyby ta- 
ka nazwa pochodziła od gatunku :udzi, tam 
zamieszkałych, — to jeszcze rozumiałbym. 

Co do tego, to jest na co popatrzeć. Je- 
żeńi ktoś miałby chęć oglądać Jeruzalem 
pod względem zaludnienia, nie narażając 
się na daleką podróż, łatwo mógłby zaspo- 
koić ciekawość w Czarnym Borze — z jed- 
nem zastrzeżeniem, że musiałby udać się 

_ tam w porze letniej, kiedy ze wszystkich 
_ szpar wileńskich „naród wybrany” wyjeżdża 

г za miasto „podyszeć sobie świeżem powie- 
trzem”, W tym czasie uwaga przechodnia 

_ jest zajęta zestawieniem dwóch rzeczy, mia- 
„mowicie: co jest mniej przyjemne dla ucha, 
"czy rechotanie żab, gnieżdżących się w oko- 
licznych bagnach, czy „rusko-žydowski dia- 
lekt“, ktėry tutaj na każdym kroku się sły- 

_ szy. Jeżeli chodzi o mnie, to już wolę ża- 
E bie rechotanie; zawsze — to jest stworzenie 
_ Boże. 

Stała miejscowa ludność — ma może nie- 
_ eo odmienną cechę; jest to tak zwany „ele- 

_ ment podmiejski”, ce to swoje, już mu nie 
smakuje, a wciąż się chce tego, co cudze. 

_ Gdy wślad po dokonanej dezynfekcji od za- 
miałem 

    

  

  

   

  

razy bolszewickiej, przechodzić 
zz te strony, uprzedzano mię o niebez- 

3 
pieczeństwie samotnych wędrówek nawet w 
dzień, — z powodu częstych wypadków, 
dokonywanych rabunków, nieraz  połączo- 
nych z zabójstwem, 

Przyszedł jednak czas, że i do Czarne- 
‚° go Boru zawitał promyczek światła. Dziś —- 

pod względem kuitury ducha, omawiany te- 
" ren przybrał całkiem odmienny charakter. 

Jak wszędzie — tak również i tutaj musiała 
_ być dokonywana dłuższa i uciążliwa orka. 

Do tego pługa stanęły s.s. Urszulanki. Od 
szeregu lat orzą odłogi serc i dusz ludzkich 
na tym terenie. Zakłady wychowawcze i 
szkoła zawodowa s,s. Urszulanek w Czar- 

_ nym Borze — to jest istna oaza. Lecz doo- 
koła oazy jest pustynia. S.S. Urszulanki 
pragnąc rozszerzyć teren krzewienia kultury, 
rozpoczęły pracę nad obudzeniem ludzi do 
zynu na szerszym terenie — dookoła poło- 
onym. 

| Każdy chyba przyzna, że nie smuci nas 
_ tyle brak kultury u starszego społeczeństwa, 
"co u młodych pokoleń; wszak poczynając 
od poszczególnych rodzin, idąc poprzez spo 
deczeństwo do potęgi narodu, — należy przy- 
znać, że potęga narodu tkwi w kulturze mło 
dych pokoleń. Na tej zasadzie s. s, Urszu- 

 lanki postanowiły rozpocząć pracę nad wy- 
chowaniem szerszych warstw młodzieży 

_ miejscowej. W tym wypadku — jak w każ- 
_ dym innym, — jak postąpiłby każdy czło- 

wiek, miłujący piękno, —- wybrały dla mło- 
dzieży najwłaściwszą drogę — mianowicie: 
powołały młodzież żeńską i meską do Sto- 

 warzyszenia Młodzieży Polskiej. 

Rzeczywistość przekonała mnie, że SMP. 
w odniesieniu do innych organizacyj — jest 
akcją całkowicie opartą na czynniku spo- 

_lecznym, a wobec tego zostali zaproszeni do 
' pracy jednostki z miejscowego  społeczeń- 
Stwa. jak zwykle — podjęli się tej pracy 

_ ludzie, którzy mają najwięcej pracy. Wszedł 
doo grona tych ludzi — które patronatem 

ie zowie — p. Perkowski Wilhelm — osad- 
wojskowy z małżonką. Ten p. Perkow= 

ski — to ciekawy wzór osadnika: w fatal- 
ych warunkach potrafił jednak doprowadzić 
A gospodarstwo do wzlgędnej kultury. 

"PO: 

    

   
   

    

    

    

  

      

   
   
   
    

  

   

  

    
    

   

    

     
   

    

   
   

    

    
    
    
     

     

   

    

   
     

      

    
    

   

    

    
   

   
    

    

      

   

   
    

  

    

  

   

    

      

     

     

  

    

  

   

    

   

ozatem p. Żebrowski Bronisław — miejsco 
wy rolnik, ksiądz kanonik — stale zamiesz- 

— Ка м Czarnym Borze, p. Jodkowa i je- 
szcze paru gospodarzy, a na czełe wymie- 

nionych osób, stanęła odważnie siostra Or- 
łowska pod naczelnem kierownictwem s. 

> ag i iw 1929 roku, zorganizowali 

I
N
 

Ja — człowiek małej wiary, przechodząc 
mimo i widząc borykania się z tą pracą tej 

aleį garstki ludzi, z których jednak, trze- 
a to przyznać, cały ciężar pracy spoczywał 
a jednej osobie s, Orłowskiej, — nie ro- 
owałem tym wysiłkom powodzenia. Jednak 

ku wielkiemu memu zdumieniu — zasiew 
wydał płon. Cóż się okazało: dobre ziarna 

_ trafily na wdzięczną glebę. Dobrem ziarnem 
ły bezinteresowne wysiłki Judzi dobrej 

woli — do podniesienia poziomu moralnego 
mysłowego młodzieży, a dobrym gruntem 
okazała się sama młodzież. O jej warto- 

ści świadczy i ta okoliczność, że były czy- 
_ nione próby przez ludzi złej woli do sprowa- 

zenia młodzieży z jedynie właściwej drogi, 
młodzież — niewzruszenie i zdecydowanie 

ąży do szczytnych ideałów SMP. 
: ‚Ргаса jest widoczna. Wraz po zorganizo- 

waniu się SMP., zorganizował się hufiec 
_P. W. i ćwiczy stale. Nie darmo się mówi, 

i _ że nad poczciwym— to i Bóg czuwa. Gdzieś 
indziej — za pieniądze trudno znaleźć czło- 
wieka do poczciwej pracy, a w SMP. w 
Czarnym Borze, jeden z miejscowych miesz- 
ńców — kapral rezerwy -- ćwiczy dru- 

ów bezinteresownie. Jes to — jak mię in- 
formowano — druh Woronko z Borkow- 
szczyzny. Nie wykluczonem jest, że kiedy- 
kolwiek Komenda powiatowa P. W. na po- 
wiat Wileńsko-Trocki namyśli się uregulo- 

w PÓŁWIEKOWĄ 
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Przed pół wiekiem, a mianowicie 
-go maja 1881 r. zamknął powieki 
tatni z najsławniejszych profesorów 

_ dawnej wszechnicy wileńskiej, dr. med. 
‘Чат Ferdynand Adamowicz. Przed 
im umarł w Warszawie równie zna- 

komity uczonością swą i zasługami by- 
ły rektor Warszawskiej Szkoły Głów- 

ej, a niegdyś jako profesor medycyny, 
kolega wileński Adamowicza. Zmarł 
on o dwa lata wcześniej od tego ostat- 
niego, będąc właśnie o lat tyleż star- 
szym od Adamowicza. * 

Rok 1881-szy był dla dziejów umy- 
owości Wilna znamiennym z tego 

względu, że gdy Eliza Orzeszkowa, 
_ wznosząca wysoko sztandar emancy- 

pacji kobiecej, dawała przykład przy- 
nuśniałemu męskiemu pokoleniu ów- 
esnego Wilna odważną swą pracą 

kluturalną, pośród najcięższych wal- 
ąc warunków, w ujarzmionem wciąż 

straszliwie przez rosjan Wilnie, to 
ówczas nie zabrakło nam jednak mę- 

‚ со odczuwszy gwałtowna potrzebę 
towania zacierających się wciąż śla- 
ów tradycji dawnego uniwersytetu, 

  

  

    

wać stosunek z druhem Woronko — za je- 
go pracę. Lecz — że to— SMP, — to 
niech rzetelnie poczeka, : 

Ładnie tutaj prowadzi się W. F. Rozwój 
tego działu pracy młodzież zawdzięcza Urzę- 
dowi gminy Rudomińskiej, która bezstronnie, 
jak dotychczas ustosunkowuje się do orga- 
nizacji SMP. 

Dalej — przysposobienie rolnicze, pro- 
wadzone w SMP. Że ten dział pracy tam 
się rozwinie — w to najbardziej było trud- 
no uwierzyć, tembardziej, że moje zdanie 
podzietali „prawdziwi fachowcy”. 

Z tego tytułu młodzież, na ie mi wiado- 
mem jest — miała wiele ciekawych przejść 

i zajść. W roku ubiegłym posadzdi gdzieś 
tam kapustę, posiałi buraki między bagnami 
i pielęgnowali to jako półka konkursowe. A 
że takie pólka fachową opieką mają otaczać 
organizacje rolnicze więc zaczęły się przyjaz 
dy na lustrację, kontrolę : t. p. Najpierw 
przyjechała, coś w rodzaju niewiasty i przy 
pierwszej próbie pokonania bagnistego te- 
renu — ugrzęzła, Następnie został przez nią 
wydełegowany inny  dygnitarz, niejaki p. 
Nowikow — agronom (brzmienie nazwiska 
całkiem polskie, tylko podobno myślał ten 
pan całkiem nie po polsku), — z tym, ta 
sama historja, a że człowiek ustawicznie jest 
skłonny do usprawiedliwienia siebie samego, 
więc i ci panowie skomponowali bajeczkę, 
że żadnej pracy w kierunku przysposobienia 
rolniczego w Czarnym Borze SMP. nie pro- 
wadzi. I dopiero by ogromnie skonfudo- 
wani, gdy Młodzież Stowarzyszona — jak 
zwykle — licznie przybyła w jesieni na wy- 
stawę, przywożąc swoje eksponaty. 

Słowem — zaznacza się przewrót ku lep- 
szemu w życiu społecznem w tej miejscowo- 
ści, tak bliskiej na odległość, lecz tak da- 
lekiej pod względem kultury — od Wilna. 
Przyczyną tego jest SMP. 

Gdy tak człowiek idzie przez: świat, wi- 
dzi SMP., wszędzie SMP. 

A ja, mogę tylko powiedzieć: Szczęść 
Wam Boże — Młodzieży w pracy Waszej na 
drodze w dążeniu do ideałów SMP. 

„Przechodzień. 

WILEJKA 

— Koncert. Rzadką, a miłą kulturalną roz 
rywkę mieli m-cy miasta Wilejki w dniu 6 
czerwca b. r. W Świetlicy Strzeleckiej odbył 
się w godzinach wieczorowych koncert Or- 
kiestry dętej 10 Baonu K.O.P, pod dyr. B. 
Rokickiego. Obszerna sala świetlicy była wy 
pełniona po brzegi publicznością. Na kon- 
cert złożyły się odpowiednio dobrane utwo- 
ry znakomitych kompozytorów. Ogółem wy- 
konanie było bardzo staranne. Na szczegól- 
ne wyróżnienię zasługują: „Poranek w Fin- 
landji , „Odgłosy Kujaw* — Makoszy, „Wią 
zanka Humorystyczna“ — Sikorskiego, „Ro- 
mans Cyganki* — Glinki, „Duch Woje- 
wody“ — Grossmana i Marsz „Pułk Wilej- 
ka“ — Wiehlera. Osobno wymienić należy 
symfonię Il kompozycji samego dyrygenta 
p. B. Rekickiego. Tego utworu muzycznego 
i jego wykonanie można p. Rokickiemu 
szczerze powinszować. Talent kompozytor- 
ski uwydatnił się w nim nader wyraźnie. 
Szkóda tylko, że sała świetlicy nie jest od- 
powiednio zbudowaną do koncertów, (zła 
akustyka) i wskutek tego najlepiej wykona- 
ne utwory traciły jednak sporo na warto- 
ści, Pomimo to, każdy numer nagrodzony 
był hucznemi oklaskami. Po koncercie strze- 
lecka zabawa taneczna trwała w bardzo ży- 
wym nastroju do godz. 2 w nocy. Dochód 
z całej imprezy przeznaczono na cele kultu- 
ralno oświatowe Strzelca i KOP. Valde. 

  

  
Przegląd Współczesny — czerwiec 1931 

rok. Miesięcznik, wydawany przez d-ra Sta 
'nisława Badeniego i Krakowską Spółkę Wy- 
dawniczą. zawiera następującą treść: 

Elemer Hantos — Problem gospodarczy 
Europy Środkowej. 

Stefan Szuman -- Rzecz 0 zjawisku 
śmierci w sztuce. 

Enrigo Damiani — Literatura bułgarska 
Tadeusz Spitzer — Program elektryfika- 

cji Polski. 
Stanisław Windakiewicz — Włoszczyzna 

Mickiewicza. 
ranciszek Szary — Rząd Narodowy w 

Nankinie. 
S. S$. Aforyzmy gospodarcze doby  dzi- 

siejszej. 
Mieczysław Brahmer — Tradycje Odro 

dzenia we Włoszech współczesnych 
oraz przegląd miesięczny prasy. 

damskie i męskie 
Rowery pierwszorzędnej jakości 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a : 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty 
Żądajcie cenników. 

  

SŁU w 

„Bezbronne” Niemcy 
BERLIN. (Pat) — Były szef Richswehry gen. von Seeckt wygłosił wczo 

raj na uniwersytecie beń lińskim odczyt na temat walk o bezpieczeństwo Nie- 
miec. Mówca oświadczył, że największem niebezpieczeństwem grożącem 
Niemcom na konferencji rozbrojeniowej, byłby kompromis. Rózbrojenie długo 
nie będzie przedstawiało dla Niemiec wartości, dopóki traktat wersalski bę- 
dzie istniał. Niemcy marzą i o zbrojeniui o wprowadzeniu powszechnego о- 
bowiązku służby wojskowej. |eżeliby rząd niemiecki zaprzestał spłacenia 
rat reparacyjnych, 'to Francja niezwłocznie okupowałaby Nadrenję. Wszystko 
to dziać się może tylko dlatego, że Niemcy są bezbronne. Z drugiej strony bez 
bronność państwa niemieckiego odbiera mu możność przeciwstawiania się 
grożącemu zalewowi bolszewizmu. 

Niemcom powodzi się nieźle 
PARYŻ. (Pat) — Dziennik „Paris-Midi* podkreśla pomyślny stan niemieckiego 

bilansu handlowego. W ubiegłym miesiącu wwóz wynosił 585 miljonów mk., wywóz 
zaś 747 miljonów, co daje nadwyżkę 162 miljony mk. W ten sposób — pisze dziennik— 
bilans handlowy Niemiec jest stanowczo aktywny przy nadwyżce blisko 1 miljard fran- 
ków, podczas gdy Francja ma 1 miljard deficytu, 

Zaznaczyć przytem należy, że nadwyżka wywozu niemieckiego nie jest wcale zja- 
wiskiem jprzypadkowem, gdyż stan ten istnieje już od początku roku. Trzeba podkreślić 
kontrast jaki istnieje między tem zjawiskiem a coraz głośniejszemi utyskiwaniami Nie- 
miec na ciężką sytuację ekonomiczną. Niemcy czynią znaczne postępy na rynku świa- 
towym, a jednocześnie żądają ulg w spłatach długów zewnętrznych, co pozwała im 
rozwijać się w. jeszcze szybszem tempie. 

Dziennikarze duńscy w Polsce 
TORUŃ. (PAT) — Wczoraj przybyła de Torunia wycieczka dziennikarzy duń- 

skich, którzy zwiedzili Toruń i jego zabytki. Wieczorem zaś Związek Obrony Kresówi 
Zachodnich podejmował gości duńskich w kasynie garnizonowem przyjęciem, poczem 
goście (duńscy odjechali do Poznania, gdzie pozcstaną 2 dni, a następnie udadzą się do 
Warszawy, Krakowa [i okołicy, Ostatnim etapem podróży dziennikarzy duńskich jest 
Górny Śląsk. 

Powrót „Nautilusa” 
LONDYN. (Pat) — Prasa ogiasza komunikat departamentu marynarki w Waszyng- 

tonie, stwierdzający, iż „Wyoming* holuje łódź podwodną „Nautiłus* wśród burzliwego 

miorza. „Nautilus* doznała uszkodzenia pomostu peryskopowego tak że załoga znajdują- 
ca się w tylnej zamkniętej części łodzi nie może nic widzieć. „Nautilus* komunikuje się 

„Wyoming* zapomocą radja. 

Katastrofalne uderzenie pioruna 
WARSZAWA. (Pat) — W dnia 17 bm. w folwarku sejmikowym Stu- 

dzieniec starostwa sierpieckiego piorun uderzył w stodołę, w której odby- 
wały się wykłady przysposobienia wojskowego. W pożarze, który wywołał 
piorun, 4 chłopów poniosło śmierć, komendant powiatowy został ciężko ran- 
ny, 16 chłopów odniosło ciężkie, 30 zaś iżejsze oparzenia. Spłonęło ok. 50 
karabinów. 

Tajemnicza śmierć sowieckiego 
oficera marynarki 

HELSINKI. (Pat) — Wyrzucone na brzeg fiński zwłoki oficera marynarki sowiec 

kiej Karisona władza fińskie odstawiły do Hango, skąd ma je odebrać jeden z torpedow- 

ców sowieckich, znajdujący się obecnie w zatoce Fińskiej, 

W-g informacyj pose'stwa sowieckiego w Helsinki, Karlson był rzekomo komendan 

iem sowieckiej łodzi podwodnej, która zatonęła w zatoce Fińskiej w okresie Zielonych 

Świąt i nad której wydobyciem pracuje nadal flotylla marynarki sowieckiej, wzmocnio- 

na nowoczesnym statkiem sowieckim do wydobywania zatopionych statków. 

Niezwykłe burze w Niemczech 
BERLIN. (Pat) — Różne okolice Niemiec nawiedzone zostały wczoraj przez nie- 

zwykle silne burze, które pociągnęły za sobą liczne ofiary w ludziach. Grad zniszczył 

prawie całkowicie zbiory w okolicach Wrocławia. Nad Prusami wschodniemi do późnej 
nocy przeciągały się burze, połączone z piorunami, Pozatem wiele osób odniosło po- 

parzenia. Pod Ostróden piorun uderzył w grupę robotników, pracujących w polu i po- 

łożył na miejscu trupem dwóch robotników. 

ta 

    

" MECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY G3- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 
› EMIGRACJI 

MRóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwe zagranicą”, 
aa konto'P, K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walii 
с e Szkołę Polską. Z 

ROERSKAGEOREJYTET ET ZZTECERERZWRRT RPO TOR ISIN STIGA 

Ogromny pożar we wsi Swirany 
BARANOWICZE. (tel. wł. „Słowa”) 19. 6. — Dziś o godzinie 1 w nocy 

wybuchł we wsi Swirany opodal Baranowicz ogromny pożar. Pożar powstał 

wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem w zagrodzie włościanina 

Czerniaka. Wskutek niepomyślnych warunków atmosferycznych, pożar raz- 

powszechnił się na całą wieś. Momentałnie ogarnął 29 gospodarstw, które 

spłonęły doszczętnie. — Już podczas tłumienia pożarn, około godziny 6 wie- 

czeremi powstał nowy pożar w zagrodzie Orodczyka, który podpalił własne 

zabudowania w celu otrzymania asekuracji. Spłonęło jeszcze siedem gospo- 

darstw. 3-ch ludzi zostało groźnie poparzonych, w tem jeden bardzo ciężko. 

Qdwieziono go do szpitala w Baranowiczach. Orodczyka aresztowano. Celem 
stłumienia pożaru wezwano straż ogniową z Baranowicz. Pożar ugaszono 0 

godzinie 1 po południu. 

W WIRZE STOLICY 
PUDEŁKO OD ZAPAŁEK 

— Wiesz, rzekł mi rozradowany Kajtuś 

faska, wiem kim jest kochanek mojej żony. 

— Na Boga, ten wzór cnoty, ma ko- 

chanka? 

— Och, i oddawna, ale korciło mnie 
wyśledzić, kto to taki. Otóż teraz wszystko 

jasne. 

— Jakeś się dowiedział? 

—- He, he, niedarmo przeczytałem całego 

Wallace a, a już co do Sherlok Holmesa, 

to śmiem twierdzić, że on szczeniak przy 
mnie. Więc słuchaj: przychodzę późno wie 

czorem do domu i patrzę — na stoliku przy 

sofie ieży pudełko zapałek i świstek papie- 
ru. Na podstawie tego pudełka zapałek, me- 

todą dedukcyjno-indukcyjną, mogę ci po- 

wiedzieć, kto był u mojej żony z wizytą, 

— No proszę! 

—Napis Parzyhor mendoski* czyli po 
persku; zapałki pochodzą zatem z Persji, 
któż może tu mieć zapałki perskie? 

— Oczywiście jakiś Pers. 

Eeeh! Dła Persa takie zapałki nie są żad-- 
ną atrakcją — odwrotnie — Pers lubawałby 
Się w naszych, jako nowość. Nie, perskie 

zapałki nosi człowiek, dla którego są one 

egzotyczne, popisuje się niemi przed znajo- 

mymi: „a czy pani widziała takie zapałki?” 

Zatem jest to Polak. 
— Skądżeż ma te Parzyhor' mendoski? 
— Otóż to. Człowiek, który złapie raz 

wyjątkowo, perskie zapałki, nie zapomni ich 

u damy, ani nie będzie ich wypalał lekko- 

myślnie jak ten; widocznie spóźniony gość 
mojej żony ma dużo takich pudełek, nie 

oszczędza ich, nie są dlań unikatem — ma 

ich tyle, ile zechce. Zatem nowy wniosek: 

ten jegomość ma jakieś koneksje z Persją. 

— Wcale dowcipne. 

— Widuje często ludzi, co przyjeżdżają 

z Persji, albo raczej odwiedza instytucję, 
która przywozi coś z Persji — stale dwie 

partje towarów, przy okazji przesyłają kil- 

kanaście pudełek zapałek, 

— Ha! 

Pudełko pełne. Wypalone —- zapałki 

skrupulatnie schowane, przytem są bardzo 

spalone, znać, że długo trzymane. O czem 

to świadczy: przedewszystkiem, że tajemni- 

czy gość jest z niższej warstwy; czyż hra- 

bia, sub wogóle gentelmen chowa  potarte 
zapałki z powrotem? Gdzie tam, rzuca je 

niedbale poza siebie; człowieczek skromny, 

uniżony, wstydzący się swej obecności w 

salonie, czy gabinecie — taki człowieczek 

chowa zapałki z powrotem do pudełka. Są 

bardzo wypalone, prawie do końca — to 

jasne, właściciel ich dawał komuś ognia, za- 

palił i czekał aż jego rozmówca — człowiek 

ważniejszy, na którym mu zależy, dla któ- 
rego musi i chce być uprzejmym — raczy 

przypalić. Potem grzeczniutko chowa zapał- 

kę. Wszystkie są bardzo wypalone — zatem 

ten człowieczek stale komuś  nadskakuje, 

stale stara się przypochlebić. 
— Któż to może być? 

— Zazar, Urzędnik rozmawia ze swym 

szefem tylko czasem; kelner — nie krępuje 
się w swym barze, rzuca na podłogę; Szo- 

fer — tembardziej. Jakiż gatunek ludzi musi 
być ciągle ugrzeczniony? 

— Fryzjer? 

— Nie, skądby on miał perskie zapałki, 

a gdyby je dostał, nie dawałby byle klien- 
towi — i to chowanie... w swoim zakładzie. 
Nie — to jest akwizytor — wciska się do 
różnych zamożnych ludzi, włazi do ich ga- 

binetów — perortje, zachęca, częstuje og- 
niem — przy okazji zwraca uwagę, że to 
perskie zapałki. 

— No, no! 

— Niektóre zapałki są !epkie, polizałem 

je — słodkie, niema wątpliwości: konfitury, 
Wniosek niezawodny: to agent handlowy 

wielkiej wytwórni perskich konfitur. 
— Więc reasumując... 

— Kochanek mojej żony jest szczerym 

Polakiem, jest głupawym — akwizytor, to 

żaden fach — pracuje w przedstawicielstwie 

chafiszur, jedyne, autentyczne perskie kon- 

fitury, sprowadzane wprost z Małej Azji, 

mieszczące się jak wiesz na Marszałkowskiej 

pod Nr. 67. 5 

— Rzeczywiście, przekonałeś mnie. Bar- 
dzo subtelne wywody, spryciarz z ciebie, 
maestro — detektyw. 

— (o? Mam głowę nietylko do nosze- 

nia kapelusza? 

‚ — Ale; a mówiłeś, że znalazłeś jeszcze 
pozatem świstek papieru. Cóż to było? 

— Hm, bagatela, to był zdaje się kawa- 

Dwa wrażenia 
(Ze wspomnień) 

Za górami lat mnogich wychodziło pi- 

smo M. K. Był to tygodnik o wyraźnie o- 
kreślonym celu, sięgającym daleko poza o- 

bręb miejscowych rogatek. Wydawnictwo 
spoczy wało w rękach czystych i sercach 

podniosłych. Pismo jednak powodzenia nie 

miało: proste linje Partenonu nie wszyst- 

kim, podobają się, zawiłości zaś Labiryntu są 

ciekawsze i w życiu wygodŚniejsze. 

Między współpracownikami pisma rzeczo 
nego była p. F. Dosyć często spotykałem jej 
wiersze, pełne uroku i siły i, o ile sądzić 

mogłem, budowy nieprzeciętnej, Coraz wię- 

cej interesowały mnie te rzuty myśli i ich for Z 1 
ma wykwintna, więc zwróciłem się do re- A 

dakcji, prosząc o wskazanie adresu poetki. 

Wskazano mi miejscowość. Ku wielkiej ra- 

dości mojej okazało się, że siostra moja jest 

sąsiadka p. F. Powziąłem tedy zamiar sta- 

nowczy, że przy pierwszej sposobności od- 

wiedzając siostrę, — poznam poetkę, Jakoż 

po pewnym czasie znalazłem się w Ż. i za- 

raz nazajutrz wybrałem się do p. F, W danej 

miejscowości znano ją powszechnie; nie z 

jej jednak utworów poetyckich, jednak z jej 
bardzo pożytecznej działalności społecznej, 

z powodu której jej. dom w pięknym ogrodzie 

był jakby korabiem wśród fal obcych du- 
chem i mową. 

Z uczuciem uzsanowania wchodzę. Po 

chwiłt wychodzi do przedpokoju kobieta 
stara, okrągła, jakby olbrzymia wytaczana 

gruszka, zwana panną. Ubrana bardzo skrom 

nie, w sukni jakby kucharki, czy gospodyni 

dworskiej, w fartuchu, w czerwonych poń- 

czocnach i mocno wydeptanych pantofłach. 

— Czy mogę widzieć p. F? 

— A b ja właśnie jestem... 

Nie miałem w wyobrażni mojej żadnego 
typu poetki, ale też z całej duszy, mojej czu- 

łem, że tak wyglądać poetka nie może... Nie 

mieści w głowie, że tak wygląda ta, której 

piękne i subtejne wiersze mnie czarowały. 

Zmieszany niewypowiedzianie, rozpocząłem 

rozmawiać z p. F. i dopiero powoli, powoli 

wróciła równowaga, wypełzło wyrozumienie 

i przeświadczenie, že to tylko poetka może 

poruszyć struny duszy do głębi... 

Poznałem kobietę bardzo umysłowo za- 

sobną i wysokiej miary moralnej. 
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W tym prawie czasie wychodził 'w War 
szawie dziennik D. P. Czynny udział _w tem 
wydawnictwie brał jeden z naszych powie- 

ściopisarzy, dziś już nieżyjący. Obok niego 
pracowało kilka znanych osobistości, Na każ 

dego piszącego patrzałem tak naiwnie, jak 

bohater Orzeszkowej z „Dwóch biegunów*. 
Być w redakcji, posłuchać, a choćby tylko 

popatrzeć na znanych pisarzy — była dla 

mnie czemś tak powabnem, że, przełamaw- 

szy swoją nieśmiałość, poszedłem. Trafiłem 

bardzo pomyślnie, bo był p. redaktor i wszy 
scy 'wielcy pracownicy. Przyjęto mnie grze- 
cznie i poufale. Każdy mi coś powiedział i 

panowie zaczęli rozmowę o nowinach i za- 

bawach bieżących. Zrobiło mi się nieopisanie 
ciężko, bo rozmowa, przełewając się wodniś- 

cie, stała się nieczystą i pługawą w stopniu 

najwyższym. Nie mogłem zrozumieć, żeby 
ludzie wykształceni i dobrze wychowani, 

mogli lubować się w tej brudnej i podłej roz 

mowie... 

Poznałem panów bardzo umysłowo zasob 

nych i zarazem niskiej miary moralnej, 

X. Michał Rutkowski. 

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

    

lek bristolu z napisem: 
Stanisław Pukała, akwizytor f-my cha 
finur, jedynych autentycznych wy- 

twórni konfitur perskich. Marszałkow- 

ska 67. 
— Wiiesz, że jeśli żona cię zdradza, to 

ma rację. Jesteś idjotą, Karol. 

ROCZNICĘ ZGONU 
WILEŃSKIEGO UCZONEGO 

  

a przedewszystkiem potrzebę zgrupo- 
wania na nowo materjałów  przer6ž- 
nych do jego dziejów, pierwszy rozpo- 
czął podówczas iście obywatelską służ 
bę historyka oświaty a popularyzatora 
dziejów wiedzy i rozwoju nauk na kre- 
sach północnych Ojczyzny naszej. 

Był nim mianowicie, osiadły wkrót- 
ce potem w Wilnie, a śledzący od po- 
czątku zdala za stanem jego umysło- 
wości, lekarz, niegdyś wychowaniec 
Warszawskiej Szkoły Głównej Józef 
Bieliński. Zapoczątkował On właśnie 
żmudną swą pracę bio-i bibljograficz- 
ną życiorysem zgasłego w r. 1881 by- 
łego profesora wszechnicy wil. Ada- 
mowicza. 

Obszerniej potem napisał Bieliński 
o. Adamowiczu w monografji, umie- 
szczonej w „Ateneum warszawskim. 
W r. 1883-cim a następnie, w lat kil- 
kanaście potem, skrystalizowaną zosta 
ła, pełna erudycji, wiedza dziejów kul- 
tury czcigodnego badacza w jego wiel- 
kim trzytomowym opisie, ogłoszonym 
mianowicie w latach 1899 — 1900 
„Adhonorem quingentesimi anniversa- 

rii Alme Matris Jagellonicae*. Oczy- 
wiście nawet w onych latach w Wilnie 
samem ono dzieło Bielińskiego pod 
tyt. „Uniwersytet Wilenski“. epokowe, 
jak na swój czas, wydawnictwo, uka- 
zać się nie mogło... 

Charakteryzując w tej ostatniej 
pracy działalność naukową profesora 
Adama Ferdynanda Adamowicza w je- 
go ojczystem Wilnie, (tu bowiem uj- 
rzał Światło dzienne w r. 1802-im, dn. 
6 stycznia) oczywiście bardzo wyso- 
ko podnosi Bieliński zasługi Adamo- 
wicza dla wiedzy lekarskiej i dla sa- 
mej wszechnicy naszej w przedmiocie 
zwłaszcza nauk weterynaryjnych. Za 
to, cokolwiek może za surowo ocenia 
cn naszego uczonego, kreśląc sylwetkę 
jego i przypisując mu zbytek lojalno- 
ści względem ówczesnego rektora, 
Wacława Pelikana, oraz niechwalebne, 
co prawda, niektóre jego karjerowi- 
czowskie momenty, jako urzędnika. 

Prawdopodobną jest chyba wer- 
sja, o zniszczeniu przez Pelikana pew- 
nego inkryminowanego tomu pamiętni- 
ków Franka, jak wiadomo niekorzyst- 
nie trzymającego o rzeczonym  rekto- 
rze. Trudno jednak przypuszczać, że- 
by do sprawy zmarnowania onego rę- 
kopisu, miał się z umysłu przyczynić 
dr. Adamowicz.   

Kwestja ta zajmuje wciąż uwagę 
zarówno samego naszego przesławne- 
go T-wa lekarskiego, jak i badaczy 
dawnych stosunków wileńskich w epo- 
ce fatalnej gospodarki Pelikana w daw 
nym uniwersytecie wil. 

A teraz przenieśmy się myślą na 
wileńskie ewangielickie Campo santo 
na Pohulance. Tam bowiem, przede- 
wszystkiem, wśród nowoczesnych dzieł 
sztuki rzeźbiarskiej, uplastyczniających 
się w nagrobkach, zwraca uwagę gu- 
stowne dzieło, dłuta zasłużonego art. 
warsz., Prószyńskiego, który w onych- 
że latach przed pół wiekiem, wykonał 
był dla Tyszkiewiczowskiej Waki pod- 
wileńskiej piękne alegoryczne posągi 
niewieście, zdobiące pałac, wzniesio- 
ny przez znanego architekta Marconie- 
go na wzór królewskiego gmachu ła-- 
zienkowskiego. 

Pomnik cmentarny prof. Adamowi- 
cza, precyzyjnie wykonany w białym 
marmurze, a którego podobiznę przy 
niniejszem zamieszczamy  (iotogram 
zawdzięczamy dyrekcji wil. Bibljoteki 
Uniwersyteck.), zdobią biust uczonego 
umieszczony we wnęce nagrobka, oraz 
wyryty pod nim czterowiersz następ- 
ny Ant. Edw. Odyńca: 

Nauka, praca — oto życia jego droga, 

Cel ich był: służba bliźnim dla miłości 
Boga. 

Toż i nagrodę za nie miał w ciągu lat 
mnogich: 

Cześć uczniów, miłość ziomków i 
wdzięczność ubogich. 

Pamiętam, jak przed 50-ma laty 
sunął kondukt pogrzebowy ze zwłoka- 
„mi wielkiego niegdyś luminarza, daw 
nego uniwersytetu wil. przez ul. Troc- 
ką i poprzez górzystą Wielką Pohu- 
lankę na ów cmentarz, a orszak żałob- 
ny wyglądał tłumnie. 

Na pomienionej ul. Trockiej przez 
długie lata zamieszkiwał dr. Adamo- 
wicz w kamienicy, będącej niegdyś 
własnością profesorów Michała Poliń- 
skiego i Walerjana Górskiego, do któ-; 
rych życia i prac pewne przyczynki,+ 
będące w związku z życiem Adamowi- 

cza kolegi i przyjaciela ich, znaleźćby 
można w materjałach dokumentalnych, 
złożonych swego czasu w wil. Tow. 
Przyjaciół Nauk przez p. inż. Naręb- 
skiego, oraz w Uniwersytecie wil. 
przez kreślącego te wyrazy. 

Dr. Adamowicz wykształcenie swe 
zarówno średnie jak i wyższe, miano- 
wicie uniwersyteckie, otrzymał w ro- 
dzinnem swem Wiłnie. Od lat mło- 
dzieńczych wykazywał A. wyjątkowe 
zainieresowanie się nauką lekarską.
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* Uchwała wiecu, zwołanego przez 
Brammią Pomoc z powodu „niebezpie- 
czeństwa uniemożliwienia  studjów 
przez podwyższenie opłat*, robi wra- 
żenie dodatnie —— w jej motywach ani 
cienia przesady, sztucznego patosu, 
demagogji. Opierają się one na cyfrach 

' zapewne przez ankietę zdobytych, mo- 
_żłiwie prawdopodobnych: 
s „Młodzież, pochodząca z niezamoż- 
J f ch warstw pracujących, wynosi okrą 

_ gło 70 proc. ogółu studjujących“. 
Widać przytem, że „stery ziemiań 

skie, przemysłowe, kupieckie“, dające 
32,6 proc. młodzieży studjującej, zali- 
czają się ryczałtowo do zamożnych. 
Będziemy chyba jeszcze bliżsi rzeczy- 
wistości, jeżeli u nas w dobie obecnej 
około połowy tych sfer również do 
niezamożnych zaliczymy. 

Przez co iłość niezamożnych stu- 
djujących podniesie się w przybliżeniu 

pendjów i koło 20 proc. odroczeń opłat 
uniwersyteckich, które i dziś są nad 
siły ogółu studjujących*. jeżeli do te- 
go dodamy „75 proc. zmuszonych pra- 
cować zarobkowo podczas studjów, 
więc poświęcających tym studjom tył 
ko resztki czasu i sił, to streszczenie 
smutnego obrazu będzie wystarczająco 
wierne, a głębokość i wysoka wydaj- 
ność tych studjów byłaby miłą niespo 
dzianką. 

Tylko cyfrę 95 proc . zarażonych 
' gruźlicą wśród młodzieży akademic- 

kiej należy zaliczyć do teoretycznych 
nieporozumień, gdyż wskazuje ona tyl- 
ko na znany i zrozumiały fakt, że z za- 
razkiem gruźlicy w miejscach zaludnio- 
nych rozminąć się prawie tak niepodob 
na, jak z kurzem. Istnienie tego zaraz- 

„ka w stanie potencjalnym w procen- 
cie tak maksymalnie wysokim, stwier- 

_ dzono naukowo tylko u dzieci w wie- 
ku lat kilku. 

Wiadomo, że z każdym rokiem na- 
stępuym w miarę wzrostu odporności 
"Offfanizmów nosicieli, zarazek ten za- 

Ma w ogromnej większości wypad- 
ków bezpowrotnie. 

Co do 10 — 15 proc. akademików, 
przeważnie niedoszłych _ nauczycieli, 

rzeczywiście chorych na gruźlicę, to 
dla tych, ze stanowiska społecznego 
nie powinno być mowy o  zniżeniu 

_ opłat i stypendjach na dalsze studja, a 
raczej o uprzystępnieniu im w czas 
sanatorjum i możliwie najodpowiedniej 

‚ szej zmiany zawodu Zostaje bynajmniej 
' nie przesadzony w motywach oma- 

' wianej uchwały posępny obraz mate- 
tjalno-roślinnego podłoża, na jakiem 
wegetuje życie duchowe ogółu naszej 
młodzieży „studjującej”. . 

Czy jest ono gorsze, niż było przed 
wojną, na to trudno, dla braku odpo- 
wiednich cyfr dać ścisłą odpowiedź. 
Nie brak dokumentów, stwierdzających 
masową nędzę „żaków* w naszem 
średniowieczu. 

Niedawno nasi pisarze (Kraszew- 
ski, Orzeszkowa) niepotrzebnie, może 
nędzę tę idealizowali. Człowiekowi, 

_ mającemu conajmniej minimum egzy- 
Stencji i oświaty domowej, łatwiej za- 
interesować się szczerze i wytrwale 
prawdą, pięknem, ideą. Człowiek prze- 
ciętny dąży do tego, czego mu najbar- 
dziej brakuje — gdy zbyt długo głód 
i chłód znosi, najbardziej tęskni do 
chleba z masłem i ciepłego kąta; gdy 
to osiągnie z nadwyrężonemi siłami, 
„zwykle na tem poprzestaje. 

PP mogę jednak "nie przytoczyć 
u charakterystycznych obrazków Z 

życia odłamu zaprzeszłego pokolenia, 
z życia najbogatszego w bogatem im- 
imperjum uniwersytetu moskiewskiego, 
w którym wielu z nas studjowało, dla 
braku własnego. W oczach naszych 
wyrosła tam cała dzielnica wzorowych 
gmachów klinicznych i wzorowych$łub 
marnych burs studenckich, przeważ- 
nie z jednoosobowych ofiar bogatych 
kupców. Stypendjów było dużo. Znoś- 

  

  

Stąd 'też po ukończeniu w r. 1824 wy- 
działu medycznego, mógł już nieba- 
wem zasłynąć jako wybitnie uzdolnio- 
ny aleopata. Później zaś, po przejściu 
nauk weterynaryjnych pod prof. Lud- 
wikiem Bojanusem, stanął w rzędzie 
a ptszych weterynarzy  pol- 
skich. 

Znając doskonale języki obce, po- 
zostawał dr. A. asystentem prof. Józe- 
fa Franka i Bojanusa, a w r. 1834-ym 
otrzymał katedry anatomji porównaw- 
czej i zoologji w wil. Akademji medy- 
ko-chirurgicznej, w jąkowej przetrwał 
aż do jej zwinięcia w r. 1841. 

Wiedzę swą ugruntowywał Adamo 
wicz również i zagranicą, studjując 
głównie weterynarję. Zwiedził Peszt, 
Wżdeń, Monachium i t, d. 

W wil. T-wie Lekarskiem był dłu- 
goletnim prezesem i najgorliwszym naukowym jego współpracownikiem. 

Zostawił prof. Adam Ferd. Adamo- 
wicz bogatą spuściznę literacką z dzie 
dziny nauk lekarskich, z których się 
wyróżniają wspaniałe prace jego we- 

terynaryjne, jak np. „Nauka utrzymy- 
wania i ulepszania zwierząt domo- 

wych....“, „O poznawaniu i leczeniu 
zwierząt domowych dla użytku gospo- 
darzy”, „O kuciu koni i obchodzeniu 

do 85 proc. A na to tylko 2 proc. sty-* 

ne obiady półpłatne i bezpłatne, rów- 
nież z fundacji kupieckiej, wydawały 
się bez żadnych ograniczeń. A jednak 
wydajność naukowa tego uniwersytetu 
była znacznie mniejsza, niż znacznie 
uboższych, znacznie mniej uczęszcza- 
nych Dorpackiego i Kazańskiego. Na 
tem tle, na samym początku studjów 
dwa obrazki, których nigdy nie za- 
pomnę: 

Zacny, starszy kolega po „chluh- 
nem“ ukończeniu przyrody i niemniej 
„chlubnem* przejściu pięciu kursów 
medycyny, kończy swą karjerę sucho- 
tami galopującemi na łóżku szpitalnem 
i poucza młodych: „Wstąpiłem z nad- 
miarem sił, zdrowia i ochoty do nauki, 
brakło mi tylko pieniędzy, więc biega- 
jąc z wykładu na wykład, z korepety- 
cji na korepetycję, uważałem codzien- 
ne obiady i odpoczynki za czczą fo:- 
malność, która mnie nie obowiązuje. 
Podziwiajcie marny skutek, bierzcie z 
niego naukę. Żyłbym nie darmo, dał- 
bym sobie rady gdzieindziej, gdybym 
wczas z tej drogi zawrócił. 

W rocznicę założenia uniwersyte - 
tu, jedyny dzień nieograniczonej swo- 
body, kiedy pomimo  najczarniejszej 
reakcji Aleksandra Ill-go wolno było 
wznosić toasty na pohybel cara, jeden 
z najzacniejszych, najbardziej szanowa 
nych profesorów, wobec setek ucztu- 
jącej młodzieży wznosi taki toast: „Pa- 
miętam, że za moich czasów studenc- 
kich, nie brak tu było ludzi, którzy 
przyszli po światło nauki. Jeżeli i teraz 
są tacy, to piję za ich zdrowie!*. 

Nawet w czasach, kiedy z powodu 
niskiego stopnia oświaty każdy dyp- 
lom, każda cała, pół i ćwierć matura 
dawały pewną i mniej więcej odpowie- 
dnią posadę zarobkową, jeżeli nie w 
kraju rodzinnym, to na wschodzie, lub 
południu tegoż zaborczego imperjum, 
nawet w najbogatszym Uniwersytecie 
najbogatszego imperjum, byli studenci, 
przymierający głodem. 

I dla tego zaboru i dla dzielnic za- 
chodnich Polski stały szeroko otwo- 
rem wrota emigracji zarobkowej zaoce- 
anicznej, przeważnie dla pracowników 
fizycznych. Najuboższy materjalnie za- 
bór austrjacki już wtedy miał znaczny 
nadmiar młodzieży  „studjującej*', łak- 
nącej posad a mało zdatnej do emigra- 
cji i wogóle do życia samodzielnego. 

Tu natykamy się na różnicę naj- 
większą czasów przedwojennych w po- 
równaniu z obecnemi, na przemilcza- 
ną, nieoświetloną stronę omawianej 
sprawy. Tylko artykuł  ,„Maturzyšci“ 
p. W. Ch. n * 136 rzuca na nią promień 
światła. 

Jest to strona rozległa i do oświe- 
tlenia nie łatwa. Kto dziś u nas dać mo 
że wyczerpującą odpowiedź, ilu dyplo- 
mowanych humanistów, matematyków, 
teologów, inżynierów, lekarzy i t.d.,, 
ilu wreszcie maturzystów dalej nie stu 
djujacych, od ilu łat czeka na posadę, 
nawet do spisów bezrobotnych nie tra 
fia, gdyż na to trzeba zarobek stra- 
cić, a oni go jeszcze nie mieli, ilu ima 
się pierwszego lepszego sposobu zarob 
kowania, która ma nie wiele wspólnego 
z przygotowawczemi studjami? 

Bratnia Pomoc, jako obejmująca 
ogół młodzieży, „studjującej”, jest po- 
wołana w pierwszym rzędzie do zdo- 
bycia tej odpowiedzi, narazie chociaż- 
by przybliżonej do prawdy, do uzupeł 
niania jej z roku na rok, do wywiesza- 
nia miarodajnych wyników na najwi- 
doczniejszych miejscach w poczekał- 
niach odpowiednich zakładów i wy- 
działów. 

Bez zdobycia tych danych o sto- 
sunku podaży do popytu rozmaitych 
usług wykwalifikowanych nie wolno 
nawoływać ani państwa, ani społeczeń- 
stwa do dalszej bezplanowej ich nad- 
produkcji, która już się ujawniła pra- 
wie na całej linji. 

Najgorsze wyniki materjalne nie 
odstraszą może tych, którzy tam przyj- 
dą po światło na drogę wyraźnego po- 

się z kopytami tak zdrowemi, jak cho- 
remi“, „Rozróżnianie krwi ludzkiej od 
zwierzęcej pod względem sądowo-le- 
karskim*, „Krótki rys początku i po- 
stępu anatomji w Polsce i Litwie". 
Uzupełnił dzieło w Cuviera, przełożone 
przez Kremera i Belkego  „Dziejami 
anatomii w Polsce". Nadto ogłosił wie- 
le prac cennych w języku niemieckim, 
których przytaczać tu nie będziemy. 

Tytułów do rozlicznych zasług nau- 
kowych, znakomitego uczonego pol- 
skiego, doszukać się najłatwiej w dzie- 
łach dr. Józefa Bielińskiego zarówno 

w „Uniwersytecie wil.* jak i kapitał- 

nem jego „Stanie nauk lekarskich** za 
dawnej Akademji wileńskiej. 

Na świetnych kartach historji 
wszechnicy wileńskiej, w grupie głoś- 
nych imion Śniadeckich,  Jundziłłów, 
Gillibert'ów, Niszkowskich, Bielkiewi- 
czów, Porejanków i wielu innych leka- 
rzy i przyrodników, figurować zawsze 
będzie również poważane imię Adama 
Ferdynanda Adamowicza, rdzennego 
wilnianina. Sulimczyk. 
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-Jatnostrome oświetlenie gprawy zawiłej a ważnej 
(Głos dyskućsyjny z powodu artykułu: „Stanowisko wileńskiej młodzieży akademickiej"... nr. 113 „Słowa*) 

wołania, ale zawczasu ostrzegą tych 
naiwnych którzy owczym pędem tłoczą 
się na tych utartych drogach, które je- 
szcze niedawno prowadziły do pew- 
nych awansów społecznych, do wyż- 
szych i stalszych zarobków, a dziś zbyt 
często do zmarnowanych wysiłków, 
rozczarowań, wykwalifikowanego bez- 
robocia. 

Minął pierwszy okres gorączkowej 
odbudowy i rozbudowy Rzeczypospo- 
litej, kiedy kandydatów na posady, nie 
wyłączając profesorskich i ministerjal- 
nych na ulicy łapano i z za granicy spro 
wadzano. 

Nie zawsze pomaga młodzieży wa- 
żny przywilej — nieprzekraczalny 40 
rok życia zwvkle przy konkursach za- 
strzegany. Dalej w tym kierunku iść 
warto. Poszli znacznie dalej nasi wscho 
dni sąsiedzi — wszystko dla nowego 
państwa, dla jego młodzieży sfer pra- 
cujących: władza, nauka, gotowe środ- 
ki państwowe, na bezprawnej reszcie 
zdobyte. Trudno prorokować o dalekiej 
przyszłości. Ale każdy przywilej demo- 
ralizuję — ten raj młodzieży gorzej cu- 
chnie krwia daremnie przelaną, nedzą 
i niewolą, niż za czasów caratu. 

Wróćmy do tych najkonieczniej- 
szych zadań i możliwości współczes- 
nego nam własnego państwa, w któ- 
rych każdy obywatel „studjujący” a 

nie „zamykający oczu na Otaczające go 
życie orjentować się powinien. 

Aparat tego państwa budował się w 
naszych oczach od fundamentów na 
gruzach powojennego zniszczenia. Z 
konieczności budował się gorączkowo, 
nie dość planowo, tu i ówdzie za sze- 
roko, zanadto po pańsku. Jak w każdej 
budowie państwowo społecznej musi- 
my tu wyróżnić dwa piętra, czy war- 
stwy główne. Dolną fundamentalną, wy 
twarzającą wartości materjalne, i gór- 
ną nadbudowę broniącą, rządzącą, 
regulującą, nawczającą, wytwarzają- 
cą tylko wartości duchowe, ży- 
jacą z konieczności z gotowych środ- 
ków czerpanych z warstwy dolnej. Co- 
dzienna obserwacja życiowa stwierdza, 
że ta nadbudowa okazała się dla da- 
nych fundamentów za ciężką, że się 
one pod nią załamują. Stwierdza to i 
teorja naukowa: w wydanej przed kil 
ku laty książce „Polska Niepodleg- 
ła*. Prof. Sujkowski pisze: (Cytuję mo 
że niedosłownie, lecz bez uszkodzenia 
treści): „Ogólny majątek Polski oce- 
niają na 84 miljardy. Dochód z niego 
około 15 miljardów*. Raczej za wysoko 
niż za nisko = czy dużo u nas przed= 
siębiorstw dających obecnie około 20 
proc. dochodu? 

Wobec tego ,,W-g przyjętej teorji bu 
dżet państw. może być doprowadzony 
do 1,5 — 1,6 miljarda bez wywierania 
szkodliwego nacisku na ustrój $ospo- 
darczy“. Wiemy, że w ciągu kilku lat 
ostatnich budżet ten wynosił okrągło 
około 3 miljardów. Wniosek logiczny z 
tego może być tylko jeden — budżet 
ten był dwukrotnie za duży, za ciężki, 
przez co wywierał i wywiera szkodli- 
wy nacisk na ustrój gospodarczy w 
dodatku do kryzysu powszechnego. 
Nie może być gruntownej naprawy Rze 
czypospolitej bez naprawy tego głów- 
nego grzechu jej młodości. Jest to zada 
nie tak cieżkie, że Rząd obecny pomi- 
mo swojej względnej stałości i mocy 

„zabrał się do niego z kilkoletniem opóź 
nieniem. 

Więc przyjdzie jak najbardziej nie 
w porę, okaże się zupełnie niewykonal 
ną pomimo groźnie poważnych moty- 
wów uchwała wiecu o „udostępnieniu 
wyższych studjów szerokim  rzeszom 
młodzieży. pochodzącej z niezamoż- 
nych pracujących warstw narodu"... 
przez a) podwyższenie ilości stypen- 
djów, b) zwiększenie ilości odroczeń 
opłat uniwersyteckich... 

Odroczeń, oczywiście, w obecnych 
warunkach bezprocentowych, beztermi 
nowych i bez żadnych gwarancyj na 
zwrot, kiedy długoterminowy kredyt 
jeszcze prawie nie istnieje dla tegoż 
Rządu i wcale nie istnieje dla naszych 
warstw gospodarczo - twórczych. 

(D. C. N.) 

      
Walerjan Charkiewicz 

Zrhierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6,— 
Piacyd Jankowski (John o! Dycalp) — 

życie i twórczość . zł. 10— 
Bez steru ! busoll (Sylwetka    

    

x prof. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa 
plesklego w Wlinie . 0.60 
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leńskich kolejarzy | ‚ 0.80 
     

TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie iłoczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w ra 
buchałterów i zachmiatżzów, S 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
u Do nabycia we wszystkich księgarniach p 
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KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 
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Z SĄDÓW 
PRZYWŁASZCZONY SPADEK 

W lipcu 1928 r. rozeszła się we wsi Bie- 
rezowo wiadomość o tem, że mieszkanka tej 
wsi Agrypina z Kisielów Czajewska otrzy- 
mała wielki spadek po swoim mężu z Ame 
ryki. 

Ponieważ Czajewska nie mogła dać sobie 
rady z otrzymaniem spadku „przeto udała się 
do prawosławnego proboszcza w Mołodecz- 
nie Józefa Morozowa, który ją zaprowadził 
do adwokata A. Kotowicza. 

Tam umówiono się, że po otrzymaniu 
spadku wraz z proboszczem otrzymają 50 
proc, wzamian za co zobowiązali się przepro 
wadzić wszystkie formalności. 

Wkrótce po wizycie Czajewskiej w Moło 
decznie przybyło na ręce księdza Morozowa 
dwa tysiące dolarów przeznaczonych dla je- 
ge mocodawczyni. Powiadomiona o przyby 
ciu pieniędzy Czajewska, przyjechała do Mo 
łodeczna wraz ze swoją szwagierką Ksenją 
Bielaczewską. 

Według umowy Czajewska otrzymała po 
łowę pieniędzy od tego jednak potrącono je- 
szcze 40 dol. na koszta związane z otrzyma- 
niem spadku. 

Ksiądz Morozow i Kotowicz poradzili 
Czajewskiej, ażeby oddała otrzymane pienią 
Gze na przechowanie Bielaczewskiej, gdyż 
jest ona roztropniejszą i potrafi z pieniędzy 
tych zrobić użytek. 

Czajewska zastosowała się do rad swoich 
opiekunów. 

W zimie 1928 r, Czajewska zwróciła się 
do szwagierki z prośbą o zwrócenie pienię- 
dzy. 

Bilczewska pieniędzy nie miała i prosiła 
Czajewską zaczekać. Poinformowany o tem 
ks. Morozow poradził Czajewskiej ażeby 
zaskarżyła Bilczewską do Sądu. 

Postawiona w stan oskarżenia Bilczewska 
nie przyznała się do winy, wyjaśniając że prawy. 

Cukier pobudza pracę umysłową — 

  

pieniędzy otrzymanych od Czajewskiej nie 
przywłaszczyła, a tylko zatrzymała jako swo 
je, ponieważ pożyczyła śp. Czajewskiemu 
(swemu bratu) w roku 1911 czterysta rubli, 
na dowód czego posiada dwa weksle wysta- 
wione przez niego. 

Sąd, do którego wpłynęła ta sprawa, w 
dniu 20 listopada 1930 r. uznał Bilczewską 
za winną przywłaszczenia i skazał ją na 2 
i pół lat więzienia zamieniającego dom po- 

Nieujawnieni złodzieje okradli Bazylikę 
DWA OBRAZY STAŁY SIĘ ŁUPEM OPRYSZKÓW 

Urząd Śledczy powiadomiony został onegdaj, że do komisarjatu wpły- 
nął meldunek zakrystjana Bazyliki St. Bejnarowicza o okradzeniu Bazyliki. 

Złodzieje, jak widać czatujący na dogodną okazję i orjentujący się w 
rozkładzie wykorzystali chwilową nieobecność zakrystjana, zakradli się do 
niezamkniętej zakrystji gdzie skradli dwa cenne obrazy. 

Wiadomość o świętokradzkiej kradzieży lotem ptaka rozniosła się po 
Wilnie i wzbudziła zrozumiałe oburzenie. 

Niewątpliwie policja dołoży starań i wynajdzie sprawców kradzieży, 
gdyż trudno nawet przypuszczać aby obrazy mogły nie powrócić na swoje 
miejsce. 

Tajemnicza rola cyganów opro- 
wadzaiących niedźwiedzi 

aresztowano ich gdy chcieli przedostać się 
do Rosji Sowieckiej 

Kilkanaście dni temu przybyła do Wilna grupa cyganów z 
pięcioma niedźwiedziami. 

Pojawienie się niedźwiedzi na ulicach miasta wywołało nie- 
małą sensację i przez szereg dni tłumy publiczności oblegaty 

niedźwiedników. 
Cyganie twierdzili, że pochodzą z Turcji, część zaś z Bułga- 

-vjl, a ostatnio prżebywali na terenie Niemiec. 
Złe obchodzenie się cyganów z niedźwiedziami było przy- 

czyną, że Starostwo Grodzkie poleciło wysiedlić ich z Wilna. 
Wczoraj nadeszła do Wilna sensacyjna wiadomość, że cyga- 

nie ci zostali 
przekraczania granicy. Jakob 

aresztowani w pobliżu Stołpców w momencie 
okazali się oni na usługach wy- 

wiadu jednego z państw ościennych. й 
Zadaniem ich miało być przenoszenie szyfrów i zdjęć doko- 

nywanych przez innych członków wyw 
Eokumenty te mieli ukryte w obrożach na szyjach niedźwie- 

dzi. Akcję swoją mieli niezwykle ułatwioną ze względu na wę- 
drowny charakter pracy. 

Wiadomość tą podajemy z obowiązku dziennikarskiego nie 
biorąc za nią odpowiedzialności. 

  

KRONIKA 
SOBOTA 

Dziś 39 W. :. g. 2 m. 43 

Sylwerjusza 
jutro 

Alojzego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

QROLOGJI U. S$. B. W WILNIE 
Z dnia 20 czerwca 1931 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 760 
Temperatura średnia --17 

Temperatura najwyższa +23 
Temperatura najniższa +-13 

Opad w mm. — 

Wiatr: zachodni 

Tendencja — silny wzrost 
Uwagi: pogodnie, wietrznie, 

— Osobiste. iego Ekse. biskup Michalkie 
wicz w dniu dzisiejszym wyjechał przez Tur 
mont do Brasławia na Kongres Eucharysty- 
czny. 

Lomas JE uczestniczył w takichże Kon 
gresach w Święcianach, Iwiu i Lidzie, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt w języku francuskim p.t. „Ро- 

lacy we Francji i w literaturze francuskiej" 
wygłosi adwokat J. P. Palewski, doradca 
prawny Ambasady Połskiej w Paryżu, w so- 
botę 20 czerwca br. o godzinie 19 w Auli 
Kołumnowej Uniwersytetu, Wstęp wolny. 

— Zarząd Koła b. wychowanek 
zjum S,S. Nazaretanek powiadamia, że w 
niedzielę, dnia 21-VI o godz. 4 p.p. w sali 
gimn. odbędzie sie zebranie Koła. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocje. W sobotę, dnia 20 czerwca 

o godzinie I po południu w Aułi Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędą się promocje na dyplo 
mowanych artystów - malarzy absolwentów 
Wydziału Sztuk - Pięknych USB: p. Zotji 
Pruszyńskiej i p. Jakóba Romana Jakimowi- 
cza. Wstęp wolny. > 

— Z Uniwersytetu. W sobotę, dnia 20 
b. m, o godzinie 13 min. 30 w Auli Kolum- 
nowej Uniwersytetu odbędzie się promocja 
doktorska p. Erwina Kamieńskiego, który 
uzyskał stopięń doktora filozofji na Wydzia- 
le Matematyczno-Przyrodniczym w zakre- 
sie chemji. 

Następnie odbędą się promocje na dok- 
iki wszechnauk !ekarskich następujących 
osób: 

Kaweckiej Marji, J]anuszewiczówny Wik- 
torji, Werakso z Hryniewskich Nadziei Jad- 
wigi. Wstęp wolny. 

Z. s. g. 7 m. 55 
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AKADEMICKA 
— Wieczornica białoruska. Związek Aka- 

demików Białorusinów USB organizuje w dn. 
dzisiejszym (sobota) w sali Gimnazjum Bia- 
łoruskiego (Ostrobramska 9) ostatnie w 
tym roku akademickim teatralne przedstawie 
nie - wieczornicę. 

W programie: 1) „Bojownicy o ideę* 
(Zmahary za ideju) — dramatyczny obra- 
zek w 4 aktach Togobocznego, 2) Tańce do 
1ana. 

Wstęp na podstawie zaproszeń, które mo 
žna nabyć u członków Związku. Początek 
c godzinie 20. 

— Wszyscy jedziemy do  Legaciszek! 
„Sezon w Legaciszkach już się rozpoczął” 
— elektryzują nas te magiczne słowa, boć 
gdzież można milej spędzić *wakację, jeśli 
nie tam w powodzi słońca, żywicznego po- 

wietrza i humoru (bynajmniej nie 
wisielczego)? Sezon zapowiada się wy- 
śmienicie, Zaprowadzona w roku bież ele- 
ktryczność, wodociągi i kanalizacja każą ża- 
pomnieć o usterkach podmiejskich letnisk. 
Wieczorki towarzyskie w olbrzymiej sali ta 
necznej, żywa gazetka, comedia dell'arte, 
pianino, radjo i biblioteka nie pozwolą ni- 
gdy, aby chmury melancholji zawisły nad 
kolonją akademicką. Stała opieka lekarska, 
obfity i smaczny wikt (5 razy dziennie), pła 
że nad Wilją, lasy sosnowe, fachowy instruk 
tor sportowy, 'ekkoatletyka, koszykówka, 
siatkówka, korty tenisowe, piłka nożna, ping- 
pong, wycieczki na jeziora trockie i w oko- 
lice przyczynią się niewątpliwie do wybit- 
nej zmiany zdrowia na lepsze. 

Do Legaciszek przyjechać mogą wszyscy 
kiedy chcą, od 15 czerwca rb. do 1 paž- 
dziernika. Akademicy i absolwenci uczelni 
akademickich winni zgłosić się do Sekretar 
jatu Bratniej Pomocy w Wilnie ul, Wielka 
24 przedkładając: zaświadczenie o członko- 
stwie Bratniej Pomocy i zaświadczenie le- 
karskie, stwierdzające brak chorób zakaź- 

nych. Nieakademicy składają podania o przy 
jęcie z uwzględnieniem terminu i zaświadcze 
nie lekarskie, 

Dojazd z Wiłna do St. Zawiasy, gdzie о- 
czekiwać bedą konie z Legaciszek. Opłaty 
wynoszą dla akademików w czerwcu i wrze 
śniu 4 zł. 20 gr. w lipcu i sierpniu 4 zł. 50 
gr., dla nieakademików w czerwcu i wrześ 
niu 5 zł, 50 gr. w fipcu i sierpniu 6 zł. 
dziennie. 

Zarząd Bratniej Pomocy pragnąc udostęp 
nić pobyt w Legaciszkach  jaknajszerszym 
rzeszom akademickim, przeznaczył 4 tysiące 
zł. na udzielenie zniżek 75 proc., 50 proc., i 
100 proc, gdy w roku ubiegłym przezna- 
czono tylko 1900 zł. A więc wszyscy Spot- 
kamy się w Legaciszkach. 

Obrońca oskarżonej adw. Andrejew 
wniósł skargę apelacyjną. 

W dniu wczorajszym sprawę tą rozpo- 
znano ponownie. 

Sąd Apelacyjny przychylając się do wnio 
sków obrońcy uznał winę oskarżonej za nie- 
udowodnioną, — uchylił wyrok pierwszej in- 
stancji i uniewinnił Bielczewską. 

WOJSKOWA 
— Baczność oficerowie rezerwy, Podaje 

się do wiadomości, iż przypuszczalnie w 
drugiej połowie września, a najpóźniej z 
dniem 1. 10 br. zostanie uruchomiony kurs 
instruktorski obrony przeciwgazowej zorgani 
zowany staraniem Koła Wileńskiego ZOR 
przez Komitet Wojewódzki Ligi Obrony Po- 
wietrznej i Przeciw gazowej. 

Celem kursu OPG dla oficerów rezerwy 
jest stworzenie w społeczeństwie wogóle, na 
terenie zaś poszczególnych  instytucyj w 
szczególności, zastępu ludzi (instruktorów), 
którzyby sprawę przygotowania ludności 
do zadań obrony przeciwgazowej na swoim 
terenie odpowiednio postawili. 

Dotychczas bowiem jest zbyt mało 
społeczeństwie instruktorów łączących w so- 
bie zarówno fachowe przygotowanie jak też 
zrozumienie doniosłości sprawy i umiejęt- 
ności kierowania zbiorowem wyszkoleniem 
ludzi. Do takiej roli najbardziej się nadaje 
efic. rez., który w olbrzymiej większości 

WA 

  

wypadków sam się dotknął z grozą wojny 23 
chemicznej. 

Słuchacze, którzy po ukonczeniu kursu | 
wykažą dostateczne przygotowanie do przy- 
szłych zadań przystąpią do pracy nad zor- 
ganizowaniem akcji obrony przeciwgazowej    
na swoim terenie przez wyszkolenie drużyn 
OPG, a przedewszystkiem w przyszłej woj- 
nie do niesiennia pomocy napadniętej lud- 
ności. 

Kurs będzie prowadzony przez 

Wojewódzki Komitet Ligi Obrony Przeciw- 
gazowej. 

Trwanie kursu obliczone jest na przeciąg | 
2-ch względnie 3-ch miesięcy w zależności | 
od ilości godzin wykładów w tygodniu. 

Celem jaknajmniejszego obciążenia 
cą podczas kursu Komitet Wojewódzki LOPP 
poczyni starania, aby chociaż część wykła- 
dów przeprowadzić w godzinach urzędowych 
kosztem normalnej pracy  słuchaczów 
swoich urzędach, oprócz tego wykłady będą 
także prowadzone w godzinach  wieczoro- | 
wych, 

Komitet Wojewódzki LOPP w miarę mo- 
żności będzie honorował pracę instruktorów, 
udzielając premji za wyróżniającą działalność 
ustalając różnego rodzaju nagrody, organi- 
zując konkursy miejscowe, wysyłając druży- 
ny na konkursy Wojewódzkie, Ogólnopol- 
skie i t.d. 

Biorąc pod uwagę doniosłość sprawy pod E 
względem obrony Państwa w przyszłej woj 
rie Żarząd Koła Wileńskiego ZOR apeluje 
do Sz. Kolegów, ażeby jaknajliczniej zech- 
cieli zapisać się na powyższy kurs. 

"Wszelkich informacyj udziela Sekretarjat 
Koła Wileńskiego ZOR ul. Mickiewicza 
gmach Kasyna Garnizonowego we wtorki i 
piątki od godz, 18 do 19, a także przyjmuje 
zgłoszenia. Lista zgłoszeń będzie zamknięta 
z dniem 15. 9. br. i po tym terminie zgło- 
szenia nie będą uwzględniane, 

KOLEJOWA | 

Ruch na odcinka Dukszty — Druja 
wznowiony. Dyrekcja P.K.P. w Wilnie po- 
daje do wiadomości że wobec ukończenia 
przekuwania toru na kolejce Dukszty — Dru | 
ja z dniem 19 b m. ruch na tej kolejce bę- 
dzie odbywać się normalnie bez przesiada- 
nia pasażerów. PE 

RÓŻNE 

— Dziesięciozłotówki będą skasowane. 
Dziesięciozłotowe baknoty będą z obiegu wy 
cofane Wszystkie instytucje państwowe sta 
rają się przyjmować dziesięciozłotówki w 
jak największych ilościach, lecz z powrotem. 
nie puszczają w obieg. ж 

‚ — Uwadze posiadaczy dolarówek. Bank 
Polski komunikuje że dolarówki Il-serji, które 
nie zostały wymienione na dolarowe obliga 

    

cje nowej serji są wykupywane przez centra | 8 
le i wszystkie filie według kursu dolarowego 
po 5 dołarów za każdą obligację. 

— Kryzys w szkołach prywatnych. Jak 
nas informują obecny rok szkolny ujawnił 
w dużych rozmiarach stagnację, jaką prze- 
żywają gimnazja prywatne. Wiele rodziców 
nie będąc w stanie uiścić opłat za swe dzie- - 
ci, zalega z opłatą czesnego co znów odbija 
się na wypłacie pensyj nauczycielom. Ostat 
nio zaobserwowano mniejszą w porównani: 
z ub.r. liczbę nowo wstępujących uczniów, 

„— Niebywała sensacja w Wilnie. W ni 
dzielę dnia 21 czerwca rb. o godzinie 13 
(pierwszej po poł.) przy ul. Biskupiej 12 na 
budynku Pana Bohdanowicza odbędzie się 
popis sportowo - akrobatyczny, który wyko 
na słynny już w całej Polsce „człowiek - 
mucha", Program składa się z wejścia 
prostopadłej ścianie kamienicy 4-ro piętrowej 
bez jakichkoiwiek 
nad przepaścią wykona artysta szereg 
chamie emocjonujących ewolucyj na Ё 
nie i trapezie. oraz zejście z powrotem po 
prostopadłej ścianie. Pan Nazarewicz, tak się 
nazywą ów akrobata, jest Krakowianinem i 
zdolności swoje odkrył całkiem przypadko- 
wo w r. 1928, gdzie podczas pożaru łuszczar | 
ni ryżu w Dąbiu pod Krakowem wyratował 
4 strażaków od tego czasu rozpoczął swoją 
karjerę obj L 
Rzeczypospolitej Polskiej i tak popisywał 
się dotychczas w Krakowie, w Warszawie, w 
Poznaniu, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Ło- 
dzi, w Kaliszu, w Częstochowie i t.d. 

Zamiast biletu wstępu będą zbierane 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej.) 
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Akcja przesiedienia niebez- 
piecznych 

DWAJ OPORNI UKARANI 

obywateli 
GRZYWNĄ I ARESZTEM 

Pisaliśmy niedawno, że w myśl ustawy o ochronie granic wszystkie osoby zamie- 

szkałe w pasie pogranicznym, a mające za sobą uprawomocnione wyroki skazujące za 

działalność antypaństwową zostaną pozbawione prawa zamieszkiwania w tym pasie i 
wysiedlone w głąb Państwa. 

Jak się dowiadujemy dotychczas zapadła już decyzja w stosunku do sześciu osób. 

Dwie z nich, a mianowicie: Abram Bałak i Mowsza Glazman odmówiły się wyje- 

chać dobrowolnie do miejsc wyznaczonych im, wobec czego władze bezpieczeństwa zmu 

szone były do przymusowego wysiedłenia ich. 

Za niepodporządkowanie się rozporządzeniom władz Bałak i Glazman ukarani zo- 

stali 
godni. 

dla Państwa obywateli, prowadzona będzie 
około czterdziestu. 

grzywną po 1000 zł. każdy oraz karą bezwzględnego aresztu na przeciąg dwóch ty- 

Alkcja przesiedłania osób podpadających pod omawianą kategorję niebezpiecznych 

nadal, aż do przesiedlenia wszystkich t.j. 

Nadmienić tu należy, że nie dotyczy ona obcokrajowców, 

Tragiczne zakańczenie wycieczki po jeziorz 
Rodzeństwo Strzałko składające się z 18-m i 15-to letnich chłopców oraz 14-letniej 

dziewczynki wybrało się łodzią na jezioro Kama -w pow. brasławskim. Jak widać przez 
nieostrożność swawołących spacerowiczów łódź wywróciła się. Na krzyk tonących po- 
śpieszyli na ratunek żołnierze KOP-u. Zanim znaleziono wiosła i podjechano do miejsca 
wypadku najsłabszy fizycznie z całej trójki 18-letni Jan skrył się pod wodą. Oboje młod- 
szych wyratowano, 

Poszukiwania zwłok trwają. 

Zabójstwo przez swawolę 
CZTEREJ PASTUSZKOWIE POZBAWILI ŻYCIA KOLEGĘ 

Na pastwisku koło wsi Michniewicze, gm. 
świrskiej, powiatu święciańskiego, przez pa 
stuchów Korniak Marję 'at 16, Szyłejko Bo- 
lesława lat 16 Puchowicza Michała lat 15 i 
Łojko Władysławę, zamieszkałych we wsi 
Michniewicze, został zabity przez nieostroż- 
ność Sołowiej Bronisław lat 15, zamieszkały 
w tejże wsi. 

Bronisław Sołowiej spał na łące, a wyżej 
wspomniane dzieci przez swawołę podnosiły 
słup, leżący obok i nie mogąc utrzymać 
go, opuściły słup na ziemię. Słupj roztrza- 
skał czaszkę  Bronisławowi  Sotowjowi. 
Śmierć nastąpiła natychmiast. Zwłoki odda- 
no rodzicom. 

wwo!ne datki do puszek, z czego przeznaczy 
artysta 25 proc. na rzecz Związku Podofi- 
cerów Rezerwy i 25 proc. na Komitet niesie- 
nia Pomocy Powodzianom. Podczas występu 
przygrywać będzie orkiestra. A zatem wszy 
scy w niedzielę o godzinie 1 na plac Ka- 
iedralny, bo tylko raz w życiu masz moż- 
ność podziwiać tą niezwykłą imprezę. 

— Pielgrzymka „Echa* do Katwarji. Za- 
rząd chóru „Echo* powiadamia swych człon 

" Golda, która odniosła niebywały 

ków, że dnia 21 czerwca r. b. odbędzie się 
pielgrzymka do Kalwarji, która wyruszy z 
Wilna o godzinie 8-mej. Zbiórka członków 
chóru o godzinie 7 minut 30 rano na przy- 
stani statków, W razie niepogody pielgrzym- 
ka nie odbędzie się. 

POCZTOWA 
— Jak należy adresować listy. Minister- 

stwo Poczt i Tel. wyjaśnia, że oznaczenie 
adresata na zwykłej przesyłce listowej tylko 
numerem skrytki pocztowej np. „Posiadacz 
skrytki pocztowej Nr.....', lub „Skrytka po- 
cztowa Nr..„,* i wymienienie nazwy poczto- 
wego urzędu oddawczego jest niewystarcza 
jące. Przesyłki takie będą zwracane do miej- 
sca nadania, jako niedoręczalne. Powyższe 
dotyczy również wszelkich przesyłek reje- 
strowanych. 

— Likwidacja agencji pocztowe 
cia P. i T. w Wilnie zawiadamia, : 
cja pocztowa Berdówka w powiecie lidzkim 
zostanie zwinięta z dniem 20 lipca b. r.. 

t BALE I ZABAWY 

— W sobotę dnia 20 czerwca odbędzie 
się w Salonach Kasyna Garnizonowego (Mic 

kiewicza 13) Bal Dyplomowy absolwentów 
Państw, Szkoły Techn. im. Marszałka Pił- 
sudskiego w Wilnie. Przygrywać będą dwie 
orkiestry: jazz-band i dęta. Zaproszenia 
otrzymać można w Kasynie  Garnizonowem 
godz. 16 — 19, oraz w„Sekretarjacie Szko- 
ły technicznej (Holendernia 12) godz. 10 — 
14, 

  

„  — Dancing u Sztralla. Zapowiadatty dat- 
cing Rodziny Policyjnej odbędzie się w so- 
botę w ogrodzie przy cukierni Sztrala. 

Piękne, pomysłowe dekoracje świetlne, 3 

estrady do tańca, 2 doskonałe orkiestry, za- 
chęca niewątpliwie wszystkich do spędze- 
nia kilku wesołych godzin w miłym ogródku. 

— Noc Świętojańska zostanie uczczona 
dorocznym zwyczajem przez Towarzystwo 
Pomocy Żołnierzowi Polskiemu, które w dn. 
23 bm. urządza wielką zabawę w ogrodzie 
'bernardyńskim. SZ : 

Znana już doskonała organizacja tych im 
prez zapewnia cały szereg atrakcyj i weso- 
łvch niespodzianek. 2 > 

Program wieczoru wypełnią popisy — аг- 
tystów teatrów Miejskich na scenie, batet p. 
Winogradzkiej wykona piękne tańce w efek 
townem oświetleniu na tle gór trzykrzyskich 
popisy chórów, koncerty orkiestr, obóz су- 
gański, wróżby, wygrywanie losów Sszczęś- 
cia, palenie ogni, korowody, lampiony, most 
westchnień i t.d. i t.d. UPA 

Jeżeli kto chce spędzić wesoło wieczór, 
to tylko we wtorek w noc świętojańską na 

| zabawie w ogrodzie bernardyńskim. 
— „Sobótka* w Resursie Rzemieślniczej, 

Dnia 20 b.m. odbędzie się w Resursie Rzem. 
(Niemiecka Nr. 25 w swoim lokalu druga 
„Sobėtka“, na którą Zarząd zaprasza: 
swych członków wraz z rodzinami. Początek 
o godz. 8 wiecz, Gry towarzyskie, tańce. Go 
ście miłe widziani. 

— Doroczny popis publiczny Konserwa- 
tofjum. W niedzielę, dnia 21 %. m, w sali 
Konserwatorjum (ul. Wielka 47 wejście od 
ul. Końskiej), odbędzie się doroczny popis 
publiczny uczniów i uczenic  Konserwato- 
rjum. Do popisu staną kłasy: fortepianu, 
skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu solowego, ze- 
społów i orkiestrowa. Początek o godz. 12 
w poł. Karty wstępu w Sekretarjacie Kon- 
serwatorjum od godz. 4 — 7 po poł., a w 
„dzień popisu od godz. 11 r. 

TEATR ! MUZ 

— Teatr Miejski w „Lutni”. Dziś, o godz. 
8 min, 15 ukaże się pełna tragicznego napię- 
cia sztuka Rice*a, która odniosła w Wilnie 
prawdziwy triumi artystyczny. Składają się 
na to: arcyciekawa fabuła, interesujące śro- 
dowisko, wnikliwa reżyserja R. Wasilew- 
skiego, oraz kapitalna gra całego zespołu. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 8 min, 15 w. ujrzymy 
czarującą krotochwilę Z. Geyera: „Szalona 
okazja” w reżyserji i z udziałem K. Wyrwicz 
Wichrowskiego.  Eichlerówna, Kamińska, 
Niwińska, = Jaśkiewicz — 
dopełniają zgranej obsady. 

ss o alejszy występ orkiestry H.,Golda 
w muszli koncertowej, w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Dziś o godz. 8 min. 30 wiecz, 
wystąpi w ogrodzie po-Bernardyńskim zna 
komita orkiestra jazz-bandowa Henryka 

sukces fi 
osiągnęła ogromne powodzenie. Bogaty pro- 
gram, obejmujący szereg przebojów mu 
zycznych, oraz piosenki w wykonaniu świet 
nego artysty stolicy Tadeusza Faliszewskie- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

vk 

go zapewniają wieczcrowi temu zasłużone 
powodzenie. 

Bilety wejścia 1 zł, @а dzieci 50 gr., 
miejsce siedzące przed estradą 2 zł. 

CG GKAJĄ W KIBACHĘ 

Heljos — Tajemniczy Dżems. 
Casino — Karkołomne zakręty. 
Stylowy — Wielka parada. 
Światowid Brzdąc 
Hoilywood—Rozkosze gościnności. 
Kino Miejskie — W obronie kobiety. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
Ciężkie oskarżenie. Kali- 

nowski józef (Zakretowa 23) został prze- 
wieziony przez Pogotowie Ratunkowe do 
szpitala żydowskiego, gdzie lekarz stwier- 
dził zatrucie strychniną i przesłuchany 
oświadczył, że jego żona Łucja, dosypała 
mu do podanej potrawy nieznanej trucizny. 
Kalinowska do usiłewania otrucia męża nie 
przyznaje się. 

— Straszny pożar zniszczył 
miasteczko Pońsk. W miasteczku 
Pońsk (koło Wiżaju) wybuchł pożar. Zanim 
zdołano zorganizować akcję ratowniczą ogień 
objął szereg domostw. Akcję ratunkową u- 
trudniał jeszcze silny wiatr  rozsiewający 
iskry. 

W rezultacie spłonęły 153 budynki, a 
wśród nich starożytna synagoga. Straty wy- 
noszą ponad pół miljona. Е 

W czasie ratowania inwentarza trzy 0- 
soby uległy poparzeniom. Wydatną pomoc 
przy ratowaniu zagrożonego mienia okazały 
stancjonowane w pobliżu oddziały KOP-u, 

— Różne kradzieże. Z mieszkania Gar- 
ber Riwy (Wiłkomierska 36) dokonał kra- 
dzieży 38 dol. Szapiro josel (Kalwaryjska 
33), którego z gotówką zatrzymano. 

Rejszecherowi |anowi zam. w hotelu 
Szlacheckim, skradziono z pokoju srebrną 
papierośnicę wartości 115 zł. Papierośnicę 
skradła Adamowiczówna Anna, którą za- 
trzymano. Papierośnicy nie odnaleziono. 

— Trzy samobójstwa na tle 
materjalnem. Ciężkie warunki mater- 
jalne w jakich znaleźli się rolnicy, zarówno 
drobni jak i więksi były już nieraz przyczyną 
samobójstw, 

Ostatnio miały miejsce trzy wypadki sa 
mobójstw na tem tle. 

We wsi Sosenka gm. kościeniewickiej po 
wiesił się w chlewie 24-letni ]. Emiljanowicz. 
W Mołodecznie w podobny sposób przerwał 
pasmo żywota 25-letni Jan Hruździonek, a 
w pobliżu wsi Sienkiewicze (koło Smorgoń) 
znaleziono w lesie St. Janczukowicza. Nie-- 
wątpliwie na tych nazwiskach nie zakończy 
się lista ofiar kryzysu. 

— Oryginalne usiłowanie samobójstwa. 
Onegdaj mieszkaniec m, Baranowicz Janusz 
kiewicz Jan usiłował popełnić samobójstwo 
przez przecięcie kosą żył lewej ręki. W do- 
konaniu samobójstwa Januszkiewiczowi prze 
szkodziła rodzina. Niedoszłego samobójcę, 
po założeniu opatrunku pozostawiono w szpi 
talu miejskim w Baranowiczach. Przyczyną 
samobójstwa prawdopodobnie były nieporo- 
zumienia . rodzinne. 

— Podrzutek. Przy ul. św Jakóbskiej 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 

1 dni, którego umieszczono w przytuł 
Jzieciątka Jezus. 

Bezimiennie na powodzian zł. 5 
Na uczczenie pamięci Dordzika zł, 5. 

RADIO WILENS 
SOBOTA, DN. 20 CZERWCA 

12.05 — 13.10 Koncert popularny (płyty) 
15.45 — 16.00 Kom. sportowy z Warsz. 
16.00 — 16.50 Aud. i koncert dla młodzie 

ży z Warszawy 
16.50 — 17.10 — „Owady dżungli i lo- 

dów podbiegunowych* — odczyt z Warsza- 
wy wygłosi prof. St. Sumiński. 

17.10 — 17.15 Program dzienny. 
17.15 — 17.35 „Mala skrzyneczka“ — 

listy dzieci omówi Ciocia Hala. 
17.35 — 18.00 „Żarty logiczne" — odcz. 

ze Lwowa wygł. prof. K. Ajdukiewicz. 
18,00 — 19.00 Koncert popołudniowy : 
19.00 — 19.15 Kom. Wil. Tow. Org. i kół 

rolniczych 
19.15 — 19,35 „Ze świata radjowego* — 

pPog. wygłosi Alfred Daun. 
19.35 — 19.50 Ciotka Albinowa mówi. 
19.55 — 20.00 Kom, meteor. z Warszawy. 
20.00 -— 20.10 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20,15 — 2200 Muzyka lekka z Warsz. 
22.00 — 22.15 „Na widnokręgu" z War. 
22,15 — 22.20 Dod. do pras. dzien. radj. 

z Warszawy 
22.20 — 22.50 Koncert chopinowski 

Warszawy 
22.50 — 24,00 Kom. i muzyka tancez- 

na z Warszawy. 

    KU 
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Polskie morze pod 
wzgledem strate- 

-gicznym 
Z chwilą dojścia do morza jego 

obszary stają się terenami prawdopodo 
bnej walki. Kilkadziesiąt klm. wybrze- 

ża, należącego do Polski, wciśnięte 
jest w terytorjum niemieckie i tylko 
siła zbrojna morska może nam dać 
gwarancję że w czasie zawieruchy wo- 
jennej „brzeg bursztynowy” będzie 
dla nas uchroniony: : 

Dążymy do morza. jak inne ludy — 
przestrzenie jego, jak i bezbrzeża oce- 
anów są wolne (umiędzynarodowione) 
nie podlegają nominalnie nikomu. W 
rzeczywistości włada bezmiarem wód 
państwo nadbrzeżne o najpotężniejszej 
locie. Anglja tradycyjnie ustanawia 
admirała Atlantyku — lecz urząd ten 
jest nietylko zaszczytem. Drogi dla 
wszystkich statków na wodach nie sa 
zamknięte. : 

„ Pod wzgledem wojskowym w rejo- 
nie walk morskich są dwie ważne głę 
bokości skrajne, mianowicie 10 i 100 
mtr. Pierwsza oznacza najmniejszą mo 
żliwą głębokość, przy której wielkie 
bojowe okręty bezpiecznie się porusza- 
ja, bez obawy zaczepienia o dno. Dru- 
ga jest maksymalną głębokością, przy której ustawiają jeszcze miny kotwi- 
cowe. Miny kotwicowe w wojnie 1914 
— 18 w zupełności usunęły dawne lot- 
ne, pędzone prądami, niebezpieczne dla 
obu stron. Polskie morze jest morzem 
płytkiem. Przy polskim brzegu wiel- 
kiego morza izobata 10-trowa przebie- 
g0 >> 1,5 klm. od brzegu; tak samo 
mniej więcej od Helu. Przy Gdyni prze biega około 1 klm., kierując się na płn. 
wsch. ku Jastarni, zvstawiając małe 
aj: (zatokę pucką o 14 klm. od brze 
gu). 

Ważnym czynnikiem jest mgła. W 
czasie pokoju chronią się okręty przed 
jej fatalnemi następstwami, dawaniem 
bezustannych-:sygnałów. W okresie woj 
ny panowanie mgły jest najbardziej 
zdradliwe dla stron walczących. Nie- 
Przyjaciel może podejść niespodziewa- 
nie, tak jak to miało miejsce w czasie 
wojny światowej iloty angielskiej w 
okolicach Helgolandu. 

D Bałtyk opierać się będzie nasze, 
jak i niemieckie północne skrzydło stra 
iegiczne frontów lądowych, a usunię- 
cie nas z Bałtyku zapewnia Niemcom 
swobodę ruchu i bezpieczną komunika- 
cję z Rosją, jak również możność wy- 
sadzenia desantu w: dowolnym punkcie 
wybrzeży Prus Wschodnich i uderze- 
nia na nasze tyły. 

Bałtyk może być wykorzystany dla 
aktywnych działań naszej floty, operu- 
jącej wzdłuż płd. brzegów w kierunku 
na Szczecin, który jest głównym por- 
tem Berlina na Bałtyku i dalej celem 
zamknięcia wyjścia flocie niemieckiej 
na morze i zapewnienia sobie na niem 
swobody ruchów w komunikcji z pół 
wyspem skandynawskim i państwami 
bałtyckiemi. 

Za lat kilka stosunki na Bałtyku z 
chwilą zrodzenia floty polskiej ulegną 
radykalnej zmianie. Flota niemiecka 
roli decydującej mieć nie będzie. Przy- 
puszczać należy, że odnośny punkt trak 
tatu wersalskiego, ograniczający licze- 
bność marynarki niemieckiej będzie 
troskliwie przestrzegany. 

Uwzględniając wszystkie  powyž- 
sze momenty, rozumiemy, jak ważne 
jest dla nas nasze „Polskie Morze*, 
nasze „okno na šwiat“ i pojmiemy, że 
trzeba nam dążyć  jaknausilniej do 
tego, aby z: polskiego brzegu wyrusza- 
ły w otwarty świat coraz częściej oraz 
coraz liczniej polskie okręty. W trakcie 
zwiedzania przez polska wycieczkę 
przed wojną lettarni morskiej w Trjeś- 
cie, gdzie zauważono między flagami 
i banderami różnych państw również i 
dawną flagę polską, stary latarnik oś- 
wiadczył jednemu z turystów: „Długo 
żyję i pełnię tu służbę, ale takiej bande 
ry nigdy jeszcze nie napotkałem”. 

Niechże więc ów stary latarnik w 
Trjeście i jego koledzy, rozsiani wśród 
rozległych brzegów mórz całego świa- 
ta, widzą coraz częściej powiewającą 
u szczytu masztu — polską banderę. 
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MIEJSKIE 
SALA MIEJSKĄ 

Ostrobramska 5 

ZA 
Nad program: „MIK I 

  

GS dma 20 47 22 Uk wa 1931 runu «łącznie będą wyświetlane filmy: 

Komedjo-dramat w 8 aktach, W 
RORIE KOBIETY" 

roli głównej Jackle Coogan. 
JERRY NA WYWCZASACH“ komedja w 2 aktach. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów ed godz. 6-ej w. Następny program: „Córka kapitana" 

  

pozostałe seansy Balkon 60 gr. Pater oć 1 zł. 

rolach gł. L. BARYMORE, WILLIAM 
HAINES i KAROL DANE (SLIM). 

Dźwiękowy | Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 g. Na 
KINO-<TEATR Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 

HELIOS. | TAJEMNIC й «$' 

ut, WILEŃSKA 38. T JE 8 ZY BZEŃR 
Tel. 826. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

Dzwięscwe kino 

„KOLLYWSGD 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

Dziś! Arcywesoła komedia z BUSTE R KEATON'EM p. t. 

RO©ŻZKOSZE GOŚCINNOŚCI! Śmiech! Humor! Dowcip! 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zmiżóne. 
  

a. 
  

ŹWisuwWE IRQ 

ŻĘ k Aš, tei. 15-41 

Pensja urzędnicza a... 
papierosy 

Do jakiego ograniczenia potrzeb dopro- 
wadziła 15-procentcwa zniżka płac urzędni- 
czych, świadczy gwałtowny spadek konsum- 
cji wyrobów tytoniowych, Dość powiedzieć, 
że od czasu obcięcia 15 proc., uliczni sprze 
dawcy papierosów sprzedają do 20 proc. 
xnniej towaru niż przedtem. 

. Wielu pałaczy zaprzestało palenia wo 
góle, inni nie mogąc się na to zdobyć ogra 
niczają palenie do minimum, lub palą gor- 
sze gatunki tytoniu. Ci, którzy dawniej pa- 
lili do 40 stzuk dziennie, obecnie palą o po- 
łowę mniej. Bardzo wiele osób kupuje tytoń 
w paczkach i robi ierosy w domu, ponie 

. Nietkrózy palą faj- 
i sznie zresztą z założenia, 

ze fajką nie trzeba częstować, podczas gdy 
papierosami wypada. 

Pomysłowość palaczy ma też duże zasto 
sowanie w omijaniu zwyczaju częstowania, 
Zwykle palacz ma albo „ostatniego" i wów 
czas przeprasza innych palących, albo też 
„właśnie zapomniał kupić bo strasznie się 
śpieszył* i wtedy prosi o _ poczęstowanie, 
albo też zapala sam, zamyka pelną papieros 
nicę i nie mówi nic. 

Sprzedawcy uliczni wprost nie poznają 
swych klientów. Wie!u potracili, inni oby- 
wają się prawie niczem. Przytem koniec i 
środek miesiąca są dniem czarnego głodu. 
Sprzedawca, który przed 1-szym i przed 15 
zarobił 2 złote na dzień, liczy się do szczę- 
śliwych. 

Niskie dotychczas zarobki sprzedawców 
ulicznych zmalały do tego stopnia, że po 
opłaceniu podatków, a jest ich sporo, pozo 
staje im 120 do 150 zł. zarobku miesięcznie. 
Nic też dziwnego, że w budkach z napisem 
„Inwalida wojenny* siedzą przeważnie ko- 
biety, podczas gdy mężczyźni uganiają się 
za dodatkowym zarobkiem. 

Wyzbycie się nałogu palenia jest bez- 
wątpienia rzeczą ze wszechmiar godną po- 
chwały, bo to i na zdrowie i na kieszeń nie 
szkodzi, ale co pocznie monopoł tytoniowy, 
gdy któregokolwiek dnia wybuchnie nowy, 
nieobliczainy w skutkach strajk palaczek i 
palaczy? Jakież środki represyjne zastosuje 
monopol i w jaki sposób złamie groźny 
strajk? 

ARRAL 

JĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa. 

ZAKŁAD LECZNICZY DLA JĄKAŁÓW 
S ŻYŁKIEWICZA, 
Warszawa, Chłodna Nr. 22 

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie 
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ZĄBAJCIE 
we wszystkich spiekach i 

akladach aptecznych zuanego 
środga od odcisków 

(° Prow. A. PAKA 
AAM i k 
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Fabryka | skład mebli 

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

Wilno, uł. Tatarska 20, dom wlasny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 
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KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
„DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PANSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 

PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ REFORMY I 

1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA I 
Dmowskiego — 2 zł. 

ODBUDOWA PAŃSTWA* 

I POLSKI 

odpowiedź na książkę 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PRQJEKT KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

  

  

„Spółdzielczość iest oruanizacją ludzi nie słów, lecz czynów, nie pustych 
„haseł, ale twardej, codziennej pracy”. 

Kapitały i drobne oszczędności, ulokowane 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokoiu Nr. 28 w Wilnie 

daią najwyższe oproc'ntowanie i gwarantowane są kapitałami własnemi 
Bnku, oraz mieniem członków. 

Bank Antokotsk w;daje pożyczki w 
urezpieczenia grupowe dla P.K.O. bez badań lekarskich i przy wypłacal- 

nosci ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

Popierajcie L. 0. P. P. 

  

sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuje 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 : 

KAR 
CLARA BOW i RICHARD ARLEN. Nad program: Wszechśwatowy dodatek dźwiękowy,FOXA* 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie Świąt. o godz. 2-ej. 

   

   

  

   

  

Džiši 

KOŁOMNE ZAKRĘTY 

Wkrótca: Przebój dźwiękowy „DY NA 

Poważne, dobrze wprowadzone 
wydawnictwo 

odda na dobrych warnnkach przedstawic 

Województwo Wileńskie. Oferty sub: „Egzystencja* kierować 

do Administracji gazety „Słowo* w Wilnie, (Zamkowa 2). 
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RR RR RARE RR RARE 
OGŁOSZE 

DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI 

R. H. Sp. 382 III. Firma: 

giej i Stanisław Łowkis, zam. w Iwju. 

DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SĄDU 
"WILNIE W DNIU 31-IN. 1931 R. PÓD'NR. 810 WCIĄGNIĘTO 

NASTĘPUJĄCY WPiS DODATKOWY: 
S Ž „Spėldzielnia  Kolonizacyjno- 

Mieszkaniowa Pracowników Państwowych i 
R. H. Sp. 810 Il. Firma 

w Wilnie" Zarząd obecnie stanowią zam 
Szubert przy ul. Makowej 5, Władysław Bądzyński przy ul. 
3 Maja 9, Marjan Waligóra przy ul. Dominikańskiej 
Smorygo przy ul. Jasnej 12 i Justyn Cywiński 
sennej 1. 

RARE R R 
Osuszanie Morza Śród- 
ziemnego i nawodnie- 

nie Sachary 
Sensacyjny projekt osuszenia czę- 

ści morza Śródziemnego i nawodnienia 
Sahary, jest już tak szczegółowo opra 
cowany przez inżynierów francuskich, 
jak gdyby już jutro zamierzano przy- 
stąpić do jego realizacji, a pojutrze pa- 
rowce francuskie miały pruć fale, szu- 
miące tam, gdzie dzisiaj nuży wzrok 
martwa, bezkresna pustynia. Anglja 
zamierza budować przez Afrykę dwie 
wielkie linje kołejowe, jedną z Kap- 
stadtu do Aleksandrji — poszczególne 
części tej linji są już gotowe — drugą 
z Oranu przez Saharę do Timbuktu i 
dalej do Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Długo biedzono się nad  proble- 
mem, skąd wziąć wodę do lokomotyw, 
teraz jednak trudności te zostały czę- 
ściowo usunięte, ze względu na zasto- 
sowanie motorów Diesla. Pozostaje 
jeszcze trudność budowy szyn w głę- 
bokim piasku. Wszystkie te kłopoty 
jednak zostałyby odrazu usunięte, gdy- 
by Sahara stała się tem, czem była 
przed tysiącami lat, a mianowicie mo- 
rzem. Możnaby wówczas dostać się 
łatwo w głąb Afryki na okrętach. 

Zupełnie odmiennie przedstawia się 
plan inżyniera niemieckiego Soergla. 
Polega on na tem, żeby nie zwiększać 
powierzchni morza, lecz przeciwnie, 
zyskać jaknajwiększe połacie nowego 
łądu. Wystarczyłoby zamknąć dwa 
wentyle morza Śródziemnego,  ciešni- 
nę Gibraltarską i cieśninę  Dardanel- 
ską, aby morze Śródziemne pod gorą- 
cemi promieniami słońca zwolna się 
wysuszyło. Cieśnina Gibraltarska ma 
zaledwie 13 klm. szerokości, a 'stwo- 
rzenie takiej tamy nie przedstawia dla 
współczesnej techniki specjalnych trud 
ności. Ile morza Śródziemnego trzeba- 
by osuszyć, aby zyskała na tem kon- 
junktura gospodarcza państw nadbrzeż 
nych, zależy ściśle od woli „realizato- 
rów projektu. 

Ten śmiały plan połączenia się lą- 
dem Europy z Afryką, obaliłby inny 
plan, który jest obecnie rozważany 
zupełnie serjo. Chodzi mianowicie o 
tunel kolejowy pod cieśniną Gibraltar- 
ską. Wielkie trudności dla realizacji te- 
go planu stanowi głębia morza w tem 
miejscu. To też tune! nie byłby wykuty 
bezpośrednio w skale dna morskiego, 
jecz Hiszpanję połączyłaby z Marok- 
kiem ogromna podziemna rura z żela- 
zo-betonu na słupach betonowych. 

Nekrologi, 
ogłoszenia, 

różne 

Zalatwia na 

BARDZO dogod- 

nych warunkach 

‚ AMEE Blur Lt p 
do Biuro Reślemowe R. @ { глейу Posiadając dużą pastję 

[LI wi s jemy h i „SŁOWA Ё ШЁМИШМ PUL pacoirz delicje? = ah 
oraz do 

wszystkich 
pism 

w Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82 

  

CZYŚ$ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIAZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

SĄDU OKRĘGOWEGO W 
W WILNIE DZIAŁ SPÓŁDZIELNI W DNIU 5-11 1931 R. POD 
NR. 382 WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCY WPIS DODATKOWY: 

Ez я Spółdzielcze Stowarzyszenie 
Spożywców JEDNOŚĆ w IWIU z odpowiedzialnością udziała- 
mi“. Zarząd obecnie stanowią: Paweł Podolecki, Adolf Sier- 

i reguluje. Maquillage. 

Kosmetyki 

Wieiki dramat życiowył 
Obraz całkowicie mówiony po polsku 
W relach głównych rudowłosa gwiazda 

X 

Ceny znižone. 
M? T*. W roli gł. Conrad Nagel. 

Studentka 
humanistyki pesiadają- 

ielstwo ua Wilno i ca język francuski po- 

szukuje kondycji na 
lato. Zgłoszenia w 
Adm.  „Słewa* pod 
C. M 

Letnisko 
blizko 
sliczna | miejscowošč. 
Jagiellońska 9—13 Iub 
red. „Słowa*. 

Letnisko 

NIE 

566 —VI 7 klm. od Wilna ko- 
mumika:ja  autobuso- 

J OKRĘGOWEGO W va 3 pokoje i kuch- 
nio, mleko 4 jarzyny 
na miejscu. Wiadomošč 
Brzózka 4 (pod Zakre- 
tem) lub tel. 456. —2 

2 Pokoje. 
  Samorządowych 

. w Wilnie: Stanisiaw 

2, Mic 
przy ul. Wio- Ze wszystkiemi wygo- 
567 — VI dami (można z uż. 
E kuch ii) do wynajęcia 

Pcdgórna 5. m. 6. 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Wł. Cichoń, zamieszkały w Wilnie ul. Góra 
Bouffałowa 19, na zasadzie art. 1030 U-P.C. 
ogłasza, że w dniu 26 czerwca 193Ł r. od 
godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Św. Jań- 
skiej 6 m. 8 (sklep) odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, 'nałeżą 
cych do Bronisława i Zofji Piotrowskich i 
składających się ze sweterków  damskieh, 
koszul męskich, maszyny do robienia ręka- 
wiczek i stołu, oszacowanych na sumę zł. 
1190. 555—VI 

Komornik Sądowy (—) Wł. Cichoń 

  

  

A I O ROA OWCA 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sadu Grodzkiego w  Wilnie 

rewiru VI Władysław Cichoń, mający siedzi- 
bę w Wilnie, przy ulicy Góra  Boufałłowa 
19 m. I, na zasadzie art. 1039 U.P.C. ob- 
wieszcza, iż w dniu 24 czerwca 1931 roku 
od godziny 10-ej rano w majątku Pawłowo, 
gminy Turgielskiej, powiatu Wileńsko-Troc 
kiego, odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej ruchomości, należącej do dłużnika 
Witolda Wagnera, składającej się z urządze- 
nia mieszkaniowego, oraz żywego i martwe 
go inwentarza, oszacowanej dla ticytacji na 
sumę 6.000 złotych na zaspokojenie preten- 
sji Berela Gerszenowicza i innych wiezzy- 

cieli. 554—VI 
Komornik Sądowy (—) Wł. Cichoń 

DS SOUVOSKTTMMMOD — 
Dr Ginsberg E 
Choroby skórn:, we-£ 
»eryczne | moczopłcio- 
se, Włlańska 3 od 
8 — 1 i 4 — 8. Tel. 
547, 

[akuszeri 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
e'az Gabinet Kosmety- 
ihy, uSaWa ZMArsZCZ- 

si, piegi, wągry, łupież, 
zredawki, kerzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

i sMETYKa| 

GABINE 

  

2 mieszkania 
3 pokojowe de wy: 
dzierżawieria iub od 
sprzedania od ł lipca, 
ze wszystkiemi wygo- 
dami, kuchnia gazowa, 
4 piętro. Mostowa 3 
Spółdzielnia. Informa- 
cje u dozorcy. 

Pokój wany ze 
wszełkiemi wygodami 
poszukuję w chrzešci- 
jańskiej rodzinie w 
rejonie ulic Stowackie- 
goi Piłsudskiego, ofer- 
ty złożyć w  bisrze 
Karlina, Niemie.ka 22. 

RACJONALRĘJ Ag : KOSMETYKI Odnajmę 
LR Só inteligentnym — bez- 

m - dzietnym dwa lub trzy в CZA komi cą pokoje z używalnością 

rode: e SE 
p: doskc- 69 m8, НЙ лаЕ сч 

mali, odšwieža, asūwa || — 
jej skazy i braki. Masz: 
wsarzy i ciała (panie, 
Sztnczne opalanie cery) 
wypadanie włosów 
iepież. Najnowsze zdo- ama 
bycze kosmetyki racjo Uwądze 

nalnej, 
Codziennie od g. 10—8, dów, Instyt 5 

bardzo tanich: ołówki 
zwykłe. chemiczne, 
stalówki, kalki, płótna 

e angielskie, maszynki 
teczniczej „ do spinania „Flores“, 
]. Hryniewiczowej, skoroszyty i inne ma- 

ul. WIELKA A 18 m9. terjały piśmienne. 
; 227 bard, Biskupi. Przyj.wg. 10-11 4-7 A: upiz 12 

WZ POMPE T 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. 

Gabinet 
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