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Wywody końcowe o Bolszewiji 
POLILMPCEST 

Ktoś wymyślił, a mnóstwo ludzi powtas 

rza, że z muzeami bolszewicy obchodzą 

się kulturalnie. Jest to największe głupstwo, 

jakie można powiedzieć. Bolszewicy istotnie 

nie posiękli Rembrandtów z Ermitażu w pa- 

ski i nie rozdali ludności na onucze. Jeśli 

ktoś to uważa za zasługę, 'to nie będziemy 

się z nim kłócili. Ale już meble z pałaców 

carskich są wynoszone do klubów robotni- 

_ czych i tu oczywiście niszczone przez pu- 

bliczność. Ale już pałac Zimowy w Peters- 
burgu z jego piękfemi posadzkami — zmie- 

niony na mugeum rewolucji, codzień 

tłuczony tysiącami bucisk, niszczony bez- 

„ myślnie i obrzydliwie. Wreszcie najładniej- 

"szy gobelin, najładniejszy obraz może być 

w każdej chwili zastawiony, zasłonięty 

przez tablicę z przyklejonemi groszowemi 

fotografjami  rewolucyjnemi.  Objaśnianie 

arcydzieł sztuki, we wszystkich pięknych 

muzeach Rosji odbywa się wyłącznie na 

płaszczyźnie propagandy antyreligijnej i an- 

tyburżuazyjnej. 

Dodajmy do tego sprzedaż płócien i 

arcydzieł sztuki szeroko uprawianą przez 

bołszewików._ Przedmioty sztuki są wywo- 

żone zagranicę i tam sprzedawane, aby uzy- 

skać pieniądze na uprzemysłowienie kraju. 

Zachowam swój objektywizm do końca. 

Przyjechałem do Moskwy i Petersburga 

prosto z Rzymu. Tkwiły mi w pamięci ruiny 

świątyń, łaźni, budowli pogańskich rozbie- 

rame, łamane przez wyzwolone chrześcijań- 

stwo. Także tam zginąło dużo, dużo przed- 

miotów sztuki kultury antycznej. 

Tylko jest różnica. 

Chrześcijaństwo burzyło to co się sprze- 

ciwiało idei ducha.  Bolszewizm burzy 

j dławi co się sprzeciwia najbardziej ma- 

terjalistycznemu pojmowaniu świata. 

Śmieszni jednak są ci ludzie, jak Bruno 

Jasieński, którzy nienawidzą chrześcijań- 

stwa, są bolszewikami, zachwycają się 

światem pogańskim, światem kultury anty- 

cznej. Cóż to za śmieszne, głupie nieporo- 

zumienie. Świat antyczny był światem kul- 

tury, świadem artystycznego piękna.  Bol- 

szewizm całą siłą swej gruboskórnej ideolo- 

gii zwraca się właśnie przeciwko takiemu 

światu. Bolszewizm jest zaprzeczeniem, jest 

walką z kufturą artystyczną, kulturą rozmy- 

ślań o pięknie. Pogaństwo dla wybudowa- 

nia jednego budynku, gotowe było 

posłać na śmierć tysiące niewolników. Bol- 

szewizm dla ocalenia życia jednego robo- 

ciarza gotów jest oddać na zniszczenie nie 

jedną katedrę w Reims, lecz wszystkie ka- 

tedry Europy i wszystkie. rzeźby świata. 

Niema większego rozpięcia, jak świat an- 

tycznej kultury i niszczyciele wszelkiej kul- 

tury, dobrobytu, swobody człowieka 

bolszewicy. Ale głupawa logika takiego Bru- 
no-]asieńskiego, autora „Palę Paryż: te świa 

ty omal że utożsamia. To jest przyczynek do 

iniekcji bolszewickiej jaką przenika w spo- 

sób nadzwyczajny, nawet do kulturalnych 

środowisk Europy. 

Chciałbym odpowiedzieć na swoje piąte 

i ostatnie pytanie o palimkreście. Czytelnik 
znalazł już jednak sobie sam rozwią- 
zanie w tem, co pisałem 0 „poput- 
czikach* i w tem co pisałem o polityce na- 
rodowościowej Sowietów. Wiedzieliśmy, że 
literatura i wogóle sztuka jest podporządko- 
wana w sposób gruboskórny wymaganiom 

propagandy walki klas, oraz aktualnym po- 
trzebom państwa sowietów. Sztuka wolna 

jest gnębiona, a specjalnie gnębione  ja- 

kiekolwiek objawy związku ideowego z 
dawną literaturą rosyjską. W stosunku do 
mniejszości narodowych, bolszewicy upra- 
wiają politykę, którą nazwę  „Demjanowa 
ucha”, Temi słowami nazwał Kryłow swoją 
bajkę, w której gościnny gospodarz tak ura- 
cza swego gościa zupą z ryby, tak wpycha 
w niego coraz 'to nowe łyżki tego przysmaku 

‚ rosyjskiego, że gość nieszczęśliwy ucieka i 
od tego czasu... gościnnego Demjana nigdy 
nie odwiedza. Mniejszości narodowe, od 
największej, bo ukraińskiej począwszy, w 
dziedzinie językowej otrzymały od Sowie- 
tów więcej, niż mogły strawić. Kazano Ro- 

sjanom rodowitym na terytorjach, uznanych 
za mnłejszościowe, „mówić po ukraińsku, 
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białorusku, tatarsku, kazano im mówić w 

narzeczach, które wczoraj jeszcze nie mia- 

ły swego alfabetu. W ten sposób, powta- 

rzam, dano mniejszościom narodowym w 

dziedzinie językowej więcej, niż te mogły 

strawić. Lecz za tę cenę zabito w nich roz- 

wój właściwego nacjonalizmu, właściwego 

patrjotyzmu. Zrealizowano hasło Stalina, że 

powstająca kultura tych narodowości będzie 

narodową w swej formie, sowiecką w tre- 

ści. 

Tego z Rosjanami zrobić nie można. 

Byłą oczywiście niemożliwą jakakolwiek 

polityka „,rozszerzania* praw językowych 

języka rosyjskiego. Pozatem siła i jakość 

narodu wielkorosyjskiego nie da się porów- 

nać z innemi narodami Sowietów. Neopa- 

trjotyzm rosyjski zawisł nad głową Sowie- 

tów, jak miecz Damoklesa. Nie mówię, aby 

ten ruch neopatrjotyczny rosyjski w Sow- 

depji dziś istniał. Pisałem już, iż to społe- 

czeństwo jest w 70% wrogo usposobione 

do władzy, lecz zupełnie bezsilne, bierne. 

Ale ten patrjotyzm może się odrodzić. Mo- 

gą przyjść wstrząśnienia, które go obudzą. 

Jedyną sukcesorką ideologji bolszewickiej, 

nawet wśród młodzieży, może być rosyjska 

ideologja wielkomocarstwowa, osobiście go- 

tów jestem ryzykować przypuszczenie, że 

z podkłądem historycznym,  wielbiącym 

Iwana III i Piotra, a nawet Mikołaja l-go, 

z odcieniem monarchistycznym. 

Jadąc do Bolszewji, rozmawiałem z jed-. 

nym z bolszewików, oficjalnie mieszkają- 

cych w Warszawie, tłumacząc mu swoją 

teorję palimpcestu, że pod górną warstwą 

bolszewicką, znajdę: w Bołszewji dolną war- 

stwę staro-rosyjską, niezmiennie-rosyjską. 

Nie wiedziałem wtedy, że zapowiedź takich 

poszukiwań brzmiała prowokacyjnie, że 

chciałem dowodzić istnienia tego, co naj- 

bardziej jest gnębione i prześladowane. 

Również nosiłem się przed wyjazdem do 

Rosji z zamiarem napisania szkicu o jednym 

z współczesnych powieściopisarzy sowiee- 

kich, p. t. „„Szlacheckie szczenię”. Pisarz 

ten napisał dużo rzeczy antyburżuazyjnych, 

lecz oto ja chciałem wykazywać, że w smu- 

gach jego pióra znajduję nitki, które uspra- 
wiedliwią mój tytuł. Nie napiszę takiego ar- 

tykułu przez prostą -ludzką przyzwoitość. 

Pisarz, o którym myślałem, już był areszto- 

wany, a mój artykuł byłby przygotowaniem 

aktu oskarżenia, któreby sobie рггеНита- 

czyło i miało G.P.U. 

Tyle co do palimpcestu. 

TEROR 

Czy mogą przyjść wstrząśnienia na So- 

wiety, któreby zachwiały ich potęgą? 

Przyznam się, wolę o Bolszewji poda- 

wać informacje, niż budować teorje i hipo- 

tezy. Tak trudno konstruować hipotezy, sto- 

jąc na tym wulkanicznym: gruncie, gdzie 

ziemia drży pod nogami, gdzie wszystko 

co chwiła się zmienia. 

Przypuszczam jednak, że teror centralny, 

że rzucanie bomb na członków rządu, na 

Wcik, na instytucje i urzędy centralne mo- 

skiewskie zrobiłoby swoje. Bardzo przepra- 

szam nasze M.S.Z., że w stosunku do pań- 

Stwa, sąsadującego z nami, puszczam się na 

tak drażliwe rozmyślania. Ale po-pierwsze: 

w Moskwie napatrzyłem się i nasłuchałem 

tylu zachęt do rewolucji wszechšwiatowej i“ 

tylu urągań naszemu państwu, że gdybym 

wprost nawoływał do teroru, to jeszczebym 

był kryty zasadą wzajemności, i to z na- 

wiązką. Lecz ja tego nie:czynię, tyl- 

ko z obowiązku sprawozdawcy, rozpatru 

jąc pytanie: „co się stanie z Sowietami?" 

shcę powiedzieć wszystkie możliwości. 

Przypuszczam, że teror centralny odpo- 
wiednio intensywnie stosowany, byłby bol- 
szewikom o wiele więcej zaszkodził, niż za- 
szkodziły rządowi rosyjskiemu bomby miota- 
de swego czasu w Plehwego, Sipiagina 
etc. Różnica polega na poczuciu pewności 
władzy. Bolszewicy nie mają w swem pań- 
stwie silnych organizacyj antybolszewic- 
kich. Rząd cesarski był podminowany orga- 
nizacjami wywrotowemi. A jednak rząd ce- 
sarski był władzy pewny. Przeceniał o wiele 
swe znaczenie. Cesarz Mikołaj II jeszcze 
w Tobolsku obawiał się, że go Niemcy chcą 
porwać, aby podpis jego na traktacie Brze- 
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skim otrzymać. Mieliśmy tu więc przesadne 

poczucie władzy. Otóż rzecz dziwna! Bol- 

szewicy nietylko tego uczucia nie mają, 

lecz ciągle mówią i myślą o niebezpieczeń- 

stwach, grożących ich władzy. Niebezpie- 

czeństwo obalenia bolszewizmu ma coś 

z widziadła sennego, niewiadomo skąd po- 

wstaje, ale męczy i dusi, jak koszmar nocny. 

Pisząc tak, znowu myślę wyłącznie 

o „starych“ bolszewikach. Zwracałem już 

uwagę, że między starymi bolszewikami 

a młodzieżą bolszewicką zachodzi ogromna 

różnica. Młodzież bolszewicka wyprzedziła 

swoich wodzów w przyjęciu ostatnich kon- 

sekwencyj doktryny i jej stosowania. Mło- 

dzieży się oddaje coraz liczniejsze i coraz 

wyższe posterunki w pracy państwowej, co 

znaczy w Bołszewji w pracy wogóle. * Lecz 

przecież te najwyższe stanowiska, powiedz- 

my „sownarkom“ SSSR, czyli rada mini- 

strów Bolszewji dotychczas jeszcze obsa- 

dzona jest ludźmi starymi. | na tych to ludzi 

padające bomby zrobią wrażenie. Nie chcę 

bynajmniej upraszczać zjawiska mówić 

„przestraszą się* — czy coś podobnego. 

Wobec jednak poczucia „niepewności wła- 

dzy”, które ci ludzie noszą w sobie (cią- 

głe myśli o wojnie, © umacnianiu władzy, 

o zamachach na władzę wewnątrz kraju) 

ci ludzie przy widoku bomb załamią się 

psychicznie, jak się załamał swego czasu 

Ludwik Filip, jak się załamał Alfons XIII. 

Wtedy to, co stanowi dziś centrum wła- 

dzy stanie się centrum paniki. Panika ta 

promieniować będzie od punktu centralnego 

od nerwów władzy, od mózgu władzy. Mo- 

że to sparaliżować: cały organizm. — - 

Za pięć, za dziesięć lat, młodzież obej- 

mie już wszystkie stanowiska w Sowdepji. 

Tak w sprawie niebezpieczeństwa wojny, 

jak niebezpieczeństwa teroru, czas pracuje 

aa bolszewików. 

Raz jednak chciałbym powtórzyć, aby 
jaknajwięcej swoją myśl uwypuklić, że 

ogromna ilość myśli i pracy skierowana jest 

przez bolszewików ciągle i ciągle na zabez- 

pieczanie swej władzy. Kołchozy, piatiletka, 

zreorganizowanie przemysłu -— cóż to jest 

pod kątem widzenia psychologicznym. 

Tem samem co owo przewożenie z miasta 

do miasta mebli, zabranych u osób prywat- 

nych. Tak samo, jak już dziś nikt nie od- 
szuka w Związku Sowieckim swego krzesła, 

czy swojej komody, którą zostawił w Wo- 

roneżu, tak i cała Rosja jest zmieniona tak, 

aby jej „rodzona matka nie poznała”, -aby 

*owrót do „starych czasów* był technicznie 

niemożlrwy. 

Co do niebezpieczeństwa teroru, to zda- 

je się, że bolszewicy mogą się go nie oba- 

wiać. jest wprost niepodobieństwem, zor- 

ganizować na emigracji, czy w Bolszewji 

spisek, któryby nie miał w swem środowi- 

sku prowokatora. Dawne partje rosyjskie, 

także miały prowokatorów moc, a bolszewi- 

cy, ten system wysoce udoskonalili. Dawny 

rząd cesarski postępował z przestępcami 

politycznemi w rękawiczkach — oczywiście 

w porównaniu z dzisiejszym. Wreszcie za 

czasów caratu, przestępca polityczny nosił 

na sobie pewne moralne „tabu”*. Pomagał 

mu się ukrywać każdy szlachcic, każdy ku- 

piec, każdy inny burżuj —: chociaż był 

to człowiek dążący do zniszczenia burżua- 

zji. Dzisiejszego kontrrewolucjonistę pier- 

wszy spotkany komsomolec, czy komsomoł- 

ka chwyci za gardło. 

Nie wierzę, aby emigracja rosyjska na 

serjo była siłą zdolną do walki z Sowietami. 

Zresztą słyszałem wersje, że gen. Kutiepow 

przygotowywał walkę terorystyczną i dla- 

tego został porwany. Bolszewicy porwą, 

lub zabiją każdego, kto będzie naprawdę 

niebezpiecznym przeciwnikiem. To należy 

do tych wersyj, o których się mówi: si non 

e vero, e bene trovato. 

PRZYSZŁOŚĆ 

Raz jeszcze powtórzywszy swoją niechęć 

do zajmowania się teorjami o Rosji, zamiast 

informacjami o Rosji, muszę jednak uszere- 

gować swoje wrażenia i przypuszczenia, co 

się stanie z tem imperjum. 

1) Najbardziej prawdopodobny mimo 

wszystko wydaje mi się upadek Sowie- 

ów z powodu jakiegoś bardzo trudno dają- 
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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

ęgarn 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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cego się przewidzieć kataklizmu. Nie moż- 

na przecież przypuścić, że długo może ist- 

nieć społeczeństwo, karmione wyłącznie 

morfiną. Ta rewolucyjność wprowadzana 

w życie codzłenne jest przecież psycholo- 

gicznie tem samem, co morfina. A to zabi- 

ja, a nie usposabią do życia. 

2) Drugą ewentualnością w porządku 

prawdopodobieństwa, wydaje mi się zwy- 

cięstwo Sowietów i idei bolszewickiej nad 

całym globem. Prowadzą ku temu dwie dro 

go: infekcja, którą nazwę krótkowzrocznością 

kupiecką, a która zatruwa defensywę 

naszego świata wobłec bolszewickiej agresji 

t infekcja, którą nazwę ideową, a która ułat- 

wia bolszewikom ofensywę ideową 

wgłąb naszego Świata. 

3) Trzecią, co do możliwości, wydaje 

mi się możliwość współistnienia, 

współżycia świata kapitalistycznego i bol- 

szewickiego. Zwłaszcza jeśli rewolucy j- 

nośćżycia Sowietów nie osłabnie, nie 

zmieni się, nie zaniknie. Z taką rewolucyj- 

nością, jak dziś, współżycie naszych Świa- 

tów możliwe jest może lat 10, może pięt- 

naście, dwadzieścia. Wkońcu skończy się na 

agresji z ich strony. Zarówno Nep, jak i pia- 

tiletki, to są właściwie tylko „pieredyszki“ 
z ich strony. 

INFEKCJA KUPIECKA 

Jest to mó:j osobisty pogląd na dzieje 

psychologji politycznej śwedniowiecza, cza- 

sów nowożytnych i czasów naszych, które- 

go nie chcę tu ani uzasadniać, ani pogłę- 

biać. Dzielę tę psychologję na szlachecko- 

militarną i mieszczańsko-kupiecką. Podział 
ten idzie od wieków średnich. Twórczą po- 

litycznie była, majem zdaniem pierwsza psy- 

chologja. Odpowiada ten mój podział, po- 

działowi ambicji władzy i żądzy pieniędzy. 

Mojem zdaniem nie 'ekonomika, lecz polity- 

ka, czyli zagadnienia władzy rządziły świa- 
tem. Polityka, czyli władza stwarzała 

dopiero taką, czy inną konjunkturę gospo- 

carczą. Najwybitniejszym przedstawicielem 

psychologji militarnej, był Napoleon. Czasa- 

mi największej hegemonji ducha kupieckie- 

go są czasy obecne, od traktatu Włersalskie- 
go 1919 r. począwszy. 

Przechodząc z gruntu aforyzmów na 

grunt feljetonu, zacytuję tu wierszyk, który 
znalazłem w pamiętnikach jednej z najbar- 
dziej ciekawych osobistości politycznych w 

w Polsqe. Wierszyk ten tak właśnie rysuję 

stosunek psychologji militarnej do kupiec- 

kiej, jak ja to rozumiem. Bardzo głęboki jest 

ten wierszyk, zresztą oparty o Puszkina. 

Wsio majo — skazał bułat 
Wsio majo — skazało złato 
Wsio kuplu — skazało złato 

Paszoł won — skazał bułat 

I pajdu — skazało złato 

Wszystko moje — orzekł miecz 
Wszystko moje — rzekło złoto. 
Wszystko wezmę — orzekł miecz 

Wszystko kupię — rzekło złoto 

Pójdziesz precz — orzekł miecz 
A no pójdę — rzekło złoto. 

Torysi i liberali są w jednych i tych 

samych stronnictwach. Czasami tych, co są 
tylko reprezentantami pschologji pieniądza, 
uważa się za konserwatystów. W Polsce 

Przyjazd Pani 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

НнА ая ana 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — kKsięgarułe T-wa „Rauch”*. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski © 
WILEJKA POWIATOWA —. ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

stronie 2-ej i gr. 40. 
AAA 

Jaźwińskiego. 

jęgarnia Spółdz. N: 
KE Polska — St, Bedm 

Ka tekstem 15 gr. zip = 
oraz z prowincji o proc drożej. 

nie przyjmuje zastrzeżeń 60 
ję zmieniane dowolnie. dostarczenie numeru dowodowego 20 -gr. 

stronnictwo prawicowe „Narodowje“ jest 

jedrocześnie skrajnie  pro-bolszewickiem 

stronnictwem w polityce międzynarodowej. 

Uważam jednak tych tylko za prawdziwych 

konserwatystów, którzy te zmieszane mię- 

dzy sobą elementy potrafią rozróżniać. 

Kupiec, jadący do Bolsgewji nie rozu- 

mie, że reprezentuje stronę nierówną, nie- 

równie słabszą. On chce tylko zarobić, on 

tu przyjechał tylko ze swą wagą kupiecką. 

Ma do czynienią z człowiekiem zakutym jak 

w żelazo w swą ideologję agresji socjali- 

stycznej. 

Pan Lloyd George, albo jak u nas 

p. Wierzbicki — oto jest ta infekcja, utrud- 

niająca nam defensywę przeciwko bolsze- 

INFEKCJA IDEOWA 

Powołam się tutaj na przykład blisko 

mnie obchodzący, bo na przykład wrażenia, 

które uczyniły moje artykuły. Prawda, że 

pisałem prawdę, bo uważałem, że każde 

przeinaczanie prawdy, zwiększa niebezpie- 

czeństwa, które nam grożą ze strony boisze- 

wizmu. Ale właśnie dlatego, że pisałem 

prawdę, przedstawiłem całą ohydę życia 

bołszewickłego, tego człowieka, którego 

nietylko, że jest głodny i źle odziany, ale 

przedewszystkiem ma myśl trzymaną w ob- 

cęgach. Człowieka trzymanego w  najgor- 

szej katordze, bo katordze myśli. I oto ze 

strony poważnej, ze strony jednego wielkie- 

go człowieka słyszałem zdanie, że moje 
studja działały zachęcająco do bolszewizmu. 

  

Czytałem wreszcie artykuł jednej pani, w 
którym ona, wyrażając się o mojej osobie 
bardzo pochlebnje, czyni ze mnie wprost 

propagatora bolszewizmu. ° 

Nie umiem sobie tego zjawiska inaczej 
wytłumaczyć, jak bakcylem iniekcyjnym bol- 
szewickim, swego rodzaju chorobą mózgo- 
wą którą można spotkać u ludzi zajadają- 
cych białe bułki i pijących kawę z kożusz- 
kiem nad Sekwaną, nad Wisłą, nad Tamizą. 
Anatol France, ten wielki poganin chwalił 
bolszewizm! Skąd powstaje ten  bakcył. 
Mam śmiałość powiedzieć, że z przesy- 
tu dobrobytu. Tu u nas mówi się o 
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nędzy, bezrobociu, kryzysach ekonomicz- | 
nych, sytuacji katastrofalnej. Pojedźcie do 
Bołszewji. Wtedy to wszystko, co się u nas 
dzieje, nazwiecie jednym wyrazem: prze- 
Syt dobrobytu. 

POJEDŹCIE DO BOLSZEWII 
Raz jeszcze: pojedźcie do  Bolszewji. 

Jakże na tamtym terytorjum wydadzą się 
wam małe nasze spory. Litwa kowieńska 
przecież to państwo, według bolszewickiej 
terminologii kułackie, państwo, gdzie 

każdy się modli, państwo katolickie. Niem- 
cy — państwo chrześcijańskie, kulturalne. 
Jakże niepotrzebne, jakże dziwne wygląda- 
ja te spory wobec tego niezebpieczeństwa, 
które nam stamtąd grozi. C a t. 

Przyp. Red. jest to właściwie ostatni 
artykuł naszego Redaktora, zamykający  serję 
jego wrażeń z podróży do Rosji. Zamieścimy tyl- 
ko jeszcze dwa, luźniej z tą serją związane, mia- 
nowicie, artykuł przynoszący nowe szczegóły co 
do merderstwa cesarza Mikołaja Ii, oraz artykuł 
© powodach upadku starej Rosji. Wszystko to ra- 
zem ukaże się w broszurze, wydanej nakładem 

Ferdynanda Hoesicka. 

Marszałkowej 
Piłsudskiej 

Wczoraj o godz, 18 min. 15, pociągiem osobowym z Warszawy przy- 

była do Wilna przejazdem do Piekiliszek, pani Marszałkowa Piłsudska z có- 
reczkami. 

Na dworcu powitali p. Marszałkową wojewoda Z. Beczkowicz, prezes 
Dyr. Kol. Falkowski, pułk. Wenda, starosta grodzki Iszora, p. Adam Piłsud 
ski i inni. 

Pani Marszałkowa zatrzymała się w Wilnie u rodziny. 

Mistrz Paderewski do Polski nie przyjedzie 
WARSZAWA. PAT. — We środę wieczorem nadeszła do Ministerstwa 

Spraw zagranicznych depesza od posła polskiego w. Bernie p. Modzelewskie 
go, w której p. Modzelewski komunikuje, że w stanie zdrowia pani Paderew- 
skiej nastąpiło nagłe pogorszenie, wskutek czego Ignacy Paderewski musiał 
„w ostatniej chwili zrezygnować z wyjazdu do Poiski. — Jak wiadomo, Igna- 
cy Paderewski miał przybyć w dniu 3 lipca, jako gość Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej do Warszawy, a następnie udać się do Poznania na uroczy 
stości odsłonięcia pomnika prezydenta Wilsona.
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"ECHA KRAJOW 
Wielkie uroczystości sportowe w Słonimie 

Jak już zapowiadaliśmy, w dniu 
21i 22 czerwca r. b. odbyły się w Słonimie 
wielkie uroczystości sportowe z okazji przy- 
padającego Święta P. W. i W. F. oraz po- 
święcenia sztandaru Koła Loka!nego P. K. 
do O. K. uzyskanego przez koło tutejsze 
na ostatnim żjeździe Kół w Warszawie w 
dowód twyróżnienia za pracę. Koło  Sło- 
nimskie poszczycić się może tem, że trze- 
cie z kolei w Rzeczypospolitej (po Warsza- 
wie i Krakowie) uzyskało jako nagrodę 

$ sztandar. Z tej racji Święto PW  odno- 
"_ śnie do organizacji przysposobienia  ko- 

__ biet do obrony kraju rozszerzono do skali 
__ święta p. w. Okręgu Korpusu Nr. IX. 

г Na uroczystości te Komitet Powiatowy 
P. W. iW. F. pozostający pod przewod- 

_ mnictwem p. starosty E. Koślacza tudzież Ko- 
ło Lokalne P. W. K. zaprosiło J. E. Bis- 

- kupa Bandurskiego oraz szereg dygnitarzy 
cywilnych i wojskowych 

ORGANIZACJA ŚWIĘTA 

" Organizacja imprez o charakterze okrę- 
gowym wymagała specjalnego zaintereso- 
wania się urządzeniem święta p. w. To 
też na dwa tygodnie przed zapowiedzia- 

_ mym terminem święta Komitet Powiatowy 
— — opracował plan pracy na boisku, gdzie za- 
_ wody miały się odbywać, a którego stan 
| z braku środków na wykończenie  nastrę- 
| ezał szereg braków, znacznie utrudniających 
= wykonanie zawodów. Obmyślano wewnę- 

_ trzną strukturę organizacyjną zawodów, po- 
ruczając ją w rece wielce zasłużonego @а 
p. w. naszego powiatu Komendanta Pow. 
por. Lipińskiego. Sprawą uporządkowania 
boiska zajął się sekretarz pow. Komitetu p. 
Jakób Szegidewicz. : 

Czas mijai szybko, nadszedł wreszcie 
dzień 20 czerwca — dzień  gorączkowej 
pracy nietylko na stadjonie, lecz wśród 
młodzieży, której treningi gimnastyczne by- 
ły ostatnio jedną myślą a zwycięstwo marze- 
niem. 

Wieczorem przez ulice miasta przeszła 

orkiestra 80 p. p. zapowiadając tem roz- 
poczęcie się wielkich uroczystości sporto- 
wiych. Žž 
+ Około godziny 22-ej dworzec Słonimski 
zaroił się licznemi delegatkami słonimskich 

- hufców PWIK., które na czele ze swą 
“| prezeską p. mecenasową Głębską Heleną, 

wielce zasłużoną działaczką na polu wy- 
chowania fizycznego dziewcząt, podążyły 
tam, by spotkać swych drogich i tak upra- 
gnionych gości — koleżanek P. W. z te- 
renów innych powiatów. . 

Nadchodzą oba pociągi, z których ficz- 
ne reprezentacje wysiadają i po powitaniu 
jeh przez serdeczne  słonimianki udają się 
na zasłużony spoczynek do specjalnie za- 

“ rezerwowanych i odpowiednio _przystoso- 
wanych lokali 79 p. p. 

I-SZY DZIEŃ ZAWODÓW 

- Poranek dnia 21. czerwca zapowiadał po- 

odę dla święta bardzo niekorzystnie. Na 
loryzoncie ze wszech stron jak oko sięgnie, 

nadciągały duże, czarne chmury których 

| groza przemawiała za ulewą i niepogoda. 
_ Około godziny 6-tej wypadł rzęsisty de- 

szcz, połączony z grzmotamł Burza ta trwa- 

j jednak niedługo, nie wyrządzając znacz- 
jszych strat urządzeniom. : 

A gdy rozpogodzilo się około godziny 
_ B-ej nadeszły liczne hufce żeńskie i oddziały 

'P. W. męskie.że związkiem strzeleckim na 
czele. Niebawem też rozpoczęły się zawo- 

dy pod rutynowanem ' kierownictwem mjr. 

- Malika (79 pp.). 
/. Powietrze znacznie ochłodzone po ostat- 
° mim deszczu, ułatwia odbywanie się za- 
S: wodów, które rozpoczęły skoki dla pań z 
rozbiegu. 3 3 ; 
(Tu dzielnie sekundują sobie zawodnicz- 
| ki, zdobywając coraz to nowe rekordy. 

_ Groźną konkurencję 
zespół niešwieski, 

dla Słonima stanowił 
którego członkini p. 

"Krystyńska Helena (gimn. państw. „Nieśw.) 
zdobyła 4,26 ctm. Tem niemniej jednakże 
niespodziewany skok. Malinowskiej Stefanii 
(gimn. państw, Słonim) postawił zespół 
ten na pierwszem miejscu (4,40 cm.) p 

Dalej równocześnie niemal odbywają się 
oki z rozbiegu dla mężczyzn, w których 

pierwsze miejsce zajął Snarski Karol. (P. W 
Żyrowice — szk. roln.) 5,55 cm. i biegi na 

"+60 mtr. dla pań w których pierwsze miej- 
sce zajęła  Korsakówna Helena (gimn. 
państw. Słonim). » н 

__ Specjalną uwagę publiczności zwróciła 
"na siebie konkurencja skoków wzwyż d!a 
pań. 
cięstwo 
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reprezentacji  baranowickiej w 
osobie p. Alicjj  Korzeniewskiej (gimn. 
państw. Baranowicze), która osiągnęła 

wysokość skoku 1 mtr. 25 i pół cm. Dru- 
 żyny słonimskie i tu także wyróżniły się 
swoją sprawnością i dopiero po rozgrywce 
oddały pierwszeństwo Baranowiczom. 

' Skok wzwyż dla mężczyzn cieszył się 
również dużem powodzeniem Pierwsze miej- 
sce osiągnął Snarski Karol, (1 m. 55 cm.) 

. М. (państw. szk. roln. w Żyrowicach) 
" Rzut dyskiem, oszczepem i kulą wśród 

publiczności dużego zainteresowania nie 

   

    

     

    

    

      

   
    

    

  

   

     

    
     

- Pod takim tytułem ukazała się 
iedawno nowa powieść. Autorem jej 
est p. Kazimierz Wybranowski. Kto 

jest wydawcą, niewiadomo: na karcie 
tytułowej wymijająco zaznaczono: 
„Skład główny Gabethner i Wolif — 
Varszawa“. 

Tytut powiešci nie jest przypadko- 
/ i zawiera ukryty, głęboki, niemal 

filozoficzny sens. 
| „W. połowie drogi", -— to przypo- 
pomnienie początku Boskiej komedji. 
_ — „Nel mezzo del cammin*... 

— Jeden z bohaterów powieści mó- 
WE 

/  — „Każdy prawie człowiek myślą- 
_ Cy „w połowie drogi naszego żywota” 

_ czasem 'trochę wicześniej, czasem tro- 
chę później, zaczyna błądzić w „ciem 
lyvm lesie" zagadnień bytu. 

chwiła, kiedy z naśladującego  mist- 
ów młodzieńca staje się mężczyzna 

_ myślącym i działającym na własny ra 
_, chunek. ' 

_Z tego lasu bądź wydostaje się na pro 
— 51а drogę, po której idzie do końca 
życia prostym krokiem, bądź też gu- 

- bi się w nim i ginie na bezdrożach”... 
“ (str. 64). 
| Ot6ž glėwny bohater powieści trzy- 

__ dziestoletni enteryt (po przewrocie ma- 
_ 1owym) pułkownik Borowski błądzi w 

  

Tu miłą niespodziankę sprawiło zwy- ; 

Następnie odbyły się biegi dla panów na 
100, 400, 800 metrów oraz 3 i 5 klm., któ- 
rych finałowe rozgrywki wypadły przeważ- 
nie na korzyść hufca p. w.  Żyrowice i 
Słonim. 

Popołudnie pierwszego dnia zawodów 
wypełniły biegi, koszykówka, siatkówka ha- 
zena tudzież mecz piłki nożnej. Do opisa- 
nia rezultatów gry sportowej przystąpimy 
później narazie zatrzymamy się na chwilę 
nad meczem piłki nożnej. Oto świeżo ut- 
worzony klub pocztowców, którego ilość 
gier nie przekracza 2-ch uległ rzecz zro- 
zumiała przewadze od dłuższego czasu sta- 
le trenującego się klubu sportowego „Ma- 
kabi* 2:3 (2:1) na korzyść ostatniego. „Ma- 
kabi“ lepsza w !inji ataku dopiero po przer- 
wie z dużym trudem ledwo. uporała się 
z dobrze grającymi tyłami przeciwnika. 

Wieczorem o godzinie 20-ej hufce. żeń- 
skie rozłożyły na stadjonie ognisko, przy 
któren pięknie tańczyły. członkinie P. W., 
wśród których na wyróżnienie zasługują 
atrakcje zgotowane przez P. W. Bara- 
nowicze. Ognisko to zaszczyciła swoją 
obecnością p. Komendantka Naczelna Wit- 
tekówna, która wygłosiła przemówienie 
okolicznościowe, podkreślając że jest to 
pierwsze ognisko na ziemiach wschodnich i 
że pierwsze takie ognisko w Połsce przed 
kilkunastoma dniami rozniecono w Spale 
przy udziale P. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, Ognisko ma być symbolem pracy 
P. W. K. Przemówienie to zakończyła p. 
Wittekówna okrzykiem na cześć Rzeczy 
pospolitej, jej Prezydenta i Marszałka Pił- 
sudskiego. Zgromadzeni entuzjastycznie 
podchwycili okrzyk, zaś orkiestra 80 p. p. 
odegrała hymn narodowy. 

Na tem zakończył się - pierwszy dzień 
święta sportowego  Znużone  całodzienne- 
mi zawodami członkinie P. W. K. poma- 
szerowały zwartemi kolumnami do swych 
lokali wypoczynkowych — na spoczynek. 

DRUGI DZIE: ŚWIĘTA P.W. W SŁO- 
NIMIE 

W poniedziałek od samego rana poczę- 
ły się gromadzić na stadjonie oddziały P. W. 
z powiatu słonimskiego, miasta, -a około 
godziny 8-ej nadeszły zwartemi koium- 
nami, za niemi kompanja honorowa wojska 
z chorągwią i orkiestrą 79 p. p. 

Niebawem też przybył na plac kpt, Sza- 
Komendant Obwodowy P. W. który 

już jako Dowódca poustawiał przed о'- 
iarzem polowym zgromadzone oddziały 
wojskowe PW żeńskiego i męskiego. 

Jednocześnie poczęła gremialnie  napły- 
wać publiczność słonimska, która na wieść 
o przyjeździe J. E. Ks. Biskupa Bandur- 
skiego špiesznie zdążała na Mszę Świętą. 

Zaraz po dziewiątej nadjechał na płac 
D-ca 20 Dywizji Gen. Krok - Paszkowski, 
a za nim Gen. Trojanowski D-ca O. K. IX 
Obaj generałowie powitali na placu  zgro- 
madzone oddziały i odeszli ku ołtarzowi, 
gdzie wspólnie z przybyłemi  przedstawi- 
cielami- władz cywilnych i miejscowego spo- 
łeczeństwa oczekiwali przyjazdu |]. E. Ks. 
Biskupa. х 

Około godziny 9,30 nadjechał j. E. ks. 
Biskup Bandurski w otoczeniu księż 
począł celebrować uroczystą mszę Św. 
wą. 

Na stole przed ołtarzem ułożono piękny 
sztandar koła lokalnego, P. W. K. w Sło- 
nimie. 

Po Mszy św. w czasie której przygry- 
wała orkiestra 79 p. p. J. E. Ks Biskup 
wygłosił wielce podniosłe kazanie, w cza- 
sie którego zwracał się specja!nie do człon- 
kiń hufców, zjednoczonych pod sztandara- 
mi P. W. K. precyzując rolę kobiety oby- 
watełki wzgłędem rodziny, społeczeństwa 
i ojczyzny. Następnie Ks. Biskup cytuje 
przykłady czynów bohaterskich kobiet, po- 
czynając od starego testamentu, następnie 
przechodzi do nowego testamentu, wymienia 
nazwiska kobiet, które życie swoje kładli 
na ołtarzu Ojczyzny, a następnie nakreśla 
historję kobiety - Polki oddanej w służ- 
bie dlą ojczyzny  (Emilja Plater i t. p.). 

Ks. Biskup kończy kazanie, zachęcając 
młode hufce P W. do wytrwałej pracy 
nad sobą dla dobra i pożytku kraju i udzie- 
la im błogosławieństwa. 

Przemówienie JE. ks. biskupa wywarło 
na zgromadzonych bardzo silne, podniosłe 
wrażenie. 

Ks. biskup udaje się następnie do stoli- 
ka, na którym rozłożono wspaniały, nowy 
sztandar PWK. w Słonimie i poświęca go. 
Potem następuje ceremonja wbijania gwo- 
żdzi i trwa dobre kilkadziesiąt minut. 

W tym czasie generał Trojanowski, 
d-ca O.K. IX. wraz ze świtą udaje się 
przed oddziały strzeleckie, zgromadzone na 
placu i odbiera od nich przysięgę. 

A gdy ceremonja wbijania gwoździ zo 
stała ukończona, następuje uroczysty akt 
wręczania sztandaru przy dźwiękach hym- 
nu narodowego. Następnie JE. ks. biskup, 
generalicja, przedstawiciele władz i tłumy 
publicznošci przechodzą na pobliską, bo gra 
niczącą ze stadjonem, szosę baranowicką, 
by zobaczyć defiladę, którą przyjmuje gen. 
Trojanowski. 

Na czele 

łek, 

  

'kroczy orkiestra, za nia kom 

ciemnym lesie i wychodzi na jasną, 
prostą drogę — i to podwójnie: w 
życiu prywatnem i społeczno - polity- 
cznem. Odrodzenie duchowe pana puł- 
kownika następuje po ożenieniu się z 
idealną panną Basią oraz po zacią- 
gnięciu się do szeregów czynnych po- 
lityków obozu enćeckiego!... : 

Sprawy miłosne pana pułkownika 
wyglądają w ten sposób. 

Kochał się on w pannie Oli (naj- 
piękniejszej warszawiance) — сбгсе 
przedsiębiorczych  dorobkiewiczów. 

Był z Olą prawie zaręczony, ale 
nieoczekiwana dymisja popsuła szyki. 
Przyszły teść, mający dostawy do 
wojska, nic nie miał przeciwko pułkow 
nikowi sztabu generalnego, lecz sły- 
szeć nie chciał © zięciu, który z nę- 
dzy jął się dość szpetnego rzemiosła 
— stał się... dziennikarzem, sprawoz- 
dawcą sportowym!... Bogaty p. Jan- 
kowski prędko zdobył rękę narzeczo- 
nejj ex-pułkownika. Ale panna Ola po- 
została wierna swemu wybranemu, 

więc przed ślubem z Jankowskim od- 
dałą się Borowskiemu i spędziła z nim 
miodowłe tygodnie nim rozpoczęła mio- 
dowe miesiące z prawowitym małżon- 
kiem. 

Panna Ola była kobietą współcze- 
sną: samodzielną, odważną, mającą 
mocne przekonania. Swego męża nie 
a> bo dokładnie go poinfor- 
mowała o stanie” rzeczy i on — „ko- 
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WARSZAWA. PAT — W dniu 1 lipcą o godzinie 18 min. 35 pociągiem paryskim 
przybyła da Warszawy wdowa po byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych A. P. 
Wilsonie, (wi towarzystwie swej siostrzenicy pani Moeling i sen. Barucha. Na powitanie 
gości przyby!i na dworzec szef gabinetu wojskowego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
płk. Głogowski, ambasador Stanów Zjednoczonych Willys, dyrektor protokułu dyploma- 
tycznego Romer, naczelnik wydziału M.S.Z p. Lipski, attache wojskowy ambasady Sta 
nów Zjednoczonych Yaeger, radca Michał Mościcki, prezes Izby Polsko-Amerykańskiej 
Kotnowski i wielu innych — przedstawicieli władz państwowych i miejskich. — W! cza 
sie powitania na peroniewręczono pani Wilsonowej piękny bukiet kwiatów. Zgromadzo- 
na przed dworcem publiczność urządziła wdowie po wielkim Amerykaninie 
owację. Pani Wilsonowa z siostrzenicą odjechały na Zamek, gdzie 
goście Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

serdeczną 
zamieszkały jako 

DOOKOŁA PROPOZYCJI HOOVERA 
Włosi przystąpili do planu Hoovera 

BERLIN. Pat. Prasa poranna wita z entuzjazmem przystąpienie Włoch 
do planu Hoovera, 
skiemu. 

Stany Zjednoczone 

notyfikowane wczoraj wieczorem rządowi amerykań- 

dziś odpowiedzą na 
notę francuską 

PARYŻ. Pat. Dzień dzisiejszy będzie stanowczym w rokowaniach w 
sprawie planu prezydenta Hoovera, dziś bowiem ma być zakomunikowana 
ostatecza odpowiedź rządu amerykańskiego na notę francuską. 

Jeżeli Stany Zjednoczone nie zgodzą się na kontrpropozycje fran- 
cuskie, jest rzeczą możliwą, że nastąpi zerwanie rokowań. 

Wówczas powstanie pytanie, jak postąpi rząd francuski. Według pa- 
nującej tu ogólnej opinji, rząd szukać będzie rozstrzygnięcia zagadnienia 
w bezpośrednich rozmowach z kierownikami polityki niemieckiej, 

Odpowiedź Belgji 
BRUKSELA. Pat. Urzędowy tekst odpowiedzi belgijskiej na propozy- 

cję Hoovera stwierdza, że Belgja pragnie szczerze sukcesu inicjatywy ame- 
rykańskiej, przypomina jednak, że pragnie zachować swe niezłomne prawo 
do odszkodowań za szkody, które bez swej winy poniosła. 

Uroczyste deklaracje poszczególnych rządów i zawarte układy uświę- 
cają jeszcze raz to prawo, które nie nigdy kwestjonowane i na podstawie 
którego przy regulowaniu odszkodowań i długów wojennych przyznano Bel- 
gji specjalne stanowisko. 

Niema powodu zmieniania tej taktyki. W związku z tem nie możnaby 
przyjąć projektu, 
na poważne trudności finansowe. 

Czyniąc te zastrzeżenia, Belgja 

któryby narzucił Belgji kosztowne ustępstwa i naraził ją 

wypowiada się z całą szczerością za 
zasadami, wysuniętemi przez propozycję Floovera. 

    

Pan Minister W. Neuman opuszcza Paryż 
PARYŻ. PAT. — Z powodu wvjazdu mianowanego na stanowisko po- 

sła Rzeczypospolitej Polskiej w Osło radcy ambasady polskiej p. Władysła- 
przybyto, bardzo liczne grono jego przyjaciół i kolegów. Obecni byli amba- 
wa Neumana, kolonja polska wydała 
sador Chłapowski z 

wczoraj pożegnalny obiad, na który 
małżonką. min. Muchlstein, konsul generalny Poznański, 

członkowie ambasady i konsulatu i wielu innych wybitnych przedstawicieli 
kolonji polskiej. Po szeregu prąemówieńiach kierownik księgarni 
Krawczyński doręczył о. ministrowi Neumanowi ozdobny dyplom 

polskiej 
członka 

honorowego kolonii, polskiej w Paryżu. 

Komu pogratulować wygranej? 
WARSZAWA. PAT. — Urząd Pożyczek Państwowych podaje do wia- 

domości numery obligacyj 4 proc. premi. pożyczki dolarowej, na którą padły 
wygrane w dniu 1 lipca 1931 roku: 

12 tysięcy dolarów — Nr. 1.416.233, po 3 tysiące dolarów — 0.979,060 i 
1.095.493 po tysiąc dolarów — 1.022.186, 1.103.040, 0.556.991, 0,916.333, 
1.416.257, 1.144.354, 0.737.621, po 
0.104.987, 0.582.790, 0.425.585, 1.469,945, 0.548.913, 0.002.419, 
0,727,392 

500 dolarów -— 1.079.089, 0,504,961 
1.008.546, 

Rozruchy komunistyczne w Berlinie 
BERLIN. Pat. W dzielnicy wschodniej Berlina doszło wczoraj 

czorem do krwawych starć między policją a komunistami. 
wie- 

Około 800 de- 
monstrantów komunistycznych zaatakowało oddział policyjny, zasypując go 
gradem kamieni i salwami rewolwerowemi. Wachmistrz policji trafiony ku- 
lą zmarł w czasie transportu do szpitala. Aresztowano 17 osób. Wdrożone 
w tym czasie dochodzenie ustaliło, że napad zorganizowany i kierowany 
był przez centralę komunistyczną. Również i w innych dzielnicach miasta 
doszło do rozruchów komunistycznych. Z uwagi na ich groźny charakter 
pruski minister spraw wewnętrznych 
dentem policji berlińskiej wydał ponownie zakaz 
takjad. 

Severing po naradzie Z wiceprezy- 
odbywania t. zw. spar- 

panja honorowa 79 p. p., następnie członki 
nie PWK., krocząc dziarskim krokiem żoł- 
nierskim. Ogólną uwagę zwracały na siebie 
hufce nieświeski i baranowicki, które, pozo 
stając pod fachowem kierownictwem instruk 
torki p. H. Śmigielskiejj widoczne w tej 
dziedzinie poczyniły postępy. Za niemi idzie 
jeszcze długi sznur oddziałów PW męskich. 

Defilada PWK.. wypadła imponująco, co 
też podkreślił z widocznem zadowoleniem 
d-ca O.K. p gen. Trojanowski, 

Po defiladzie oddziały PW., harcerze i 
strzelcy odeszli do swych świetlic, dokąd 
niebawem nadjechał ks. biskup i je poświę- 

chający Olę do szaleństwa” —- przy- 
znał jej rację tak dalece, że gdy pó- 
Źźniej stosunki pomiędzy Olą a Borow 
skim oziębiły się z winy Borowskiego, 
stał się rzecznikiem pokrzywdzonej nie- 
wiasty. Poprosił Borowskiego o po- 
uiną rozmowę i w sposób. energiczny 
i przekonywujący niema! błagał puł- 
kownika, aby ten wobec jego żony 
nie zaniedbywał swych obowiązków 

Niestety! Pułkownik Borowski nie 
mógł zadość uczynić uprzejmej proś- 
bie pana Jankowskiego z przyczyny od 
niego niezależnej, bo z racji niespodzia 
nej miłości do Basi. 

Basia, studentka uniwersytetu, kre- 
sowe dziewczę z Wołynia, sierota, 
której rodzina została wymordowana 
przez bolszewików, była cudem, więk 
szym od Oli. 

Pułkownik poznał Basię w sposób 
romantyczny: w nocy — gdy Basię 
napastowali na ulicy dwaj pijani 
awanturnicy (jeden z nich ex-kolega 
wojskowy pułkownika, dawny legjoni- 
Sta, skończony łotr). 

Pułkownik dał w gębę każdemu 
z prześladowców Basi, poczem w niej 
się zakochał, z czego przez dłuższy 
czas nie zdawał sobie sprawy. 

Uświadomił sobie swój nowy stan 
dopiero po wielu przygodach i po skon- 
statowaniu, że Ola oprócz cudownego $ 
ciała i nadzwyczajnego temperamentu 

cit. W drodze do nich młodzież obsypywa- 
ła auto ks. biskupa kwieciem, zag w šwiet- 
licy harcerskiej para najmłodszych harcerzy 
wręczyła Mu olbrzymi bukiet róż białych. 

Około godz. 13-ej nadjechał do Słoni- 
ma z Nowogródka p. wicewiojewoda God- 
lewski i naczelnik Wydz. Bezp. Publ p Pa 
1082 — prezes Podokr. Zw. Strz. w Nowo 
gródku. Niestety, sprawy służbowe nie po 
zwoliły p. wojewodzie wcześniej przybyć 
do Słonima i dopiero po załatwieniu ich 
przybył, by tu wziąć udział w uroczysto- 
ściach. 

innych zalet nie posiada, natomiast 
Basia, posiadająca właśnie wszelkie 
inne zalety, odznacza się i urodą. 

— „Bojaźliwe wycięcie. sukienki u 
góry ukazywało niewiele, ale wystar- 
czyło to do oceny wspaniałej karnacij. 
Śliczna szyja i początek nie za wiele 
wypukłej piersi, wreszcie klasyczna 
wprost linja, spadająca od szyi ku 
ramionom, mówiły Borowskiemu rze- 
czy, których przedtem mógł się tyl- 
ko domyślać" (str. 262). 

Basia, polonistka warszawskiego 
uniwersytetu, przyszła nauczycielka i 
wielka działaczka społeczna, oceniła 
zalety  dymisjowanego pułkownika, 
(który w międzyczasie zdobył błogo- 
sławieństwo Oli na małżeństwo), i 
chętnie zrezygnowała z działalności 
pedagogicznej i społecznej, oddając 
rękę Borowskiemu. Wygłosiła przy tem 
parę głębokich myśli o kobietach - 
społeczniczkach. 

— Są kobiety, które muszą. mieć 
swe samodzielne życie, a w niem po- 
ważne cele. Ale to nie jest szczęście. 
To są kobiety, którym szczęście nie 
jest dane. Kobieta jest naprawdę 

szczęśliwa wtedy, gdy jej ukochany 
mężczyzna ma wielkie, samodzielne ży- 
cie, zwrócone do wielkich celów, 
gdy może jemu, a przez to jego 
celom służyć. To jest dopiero szczę- 

— Basiu! I to ty mówisz! A twoje 

(CITTA DEL VATICANO). „Os- 
servatore Romano“, komentujac propo 

zycję moratorjun: prezydenta Hoovera, 

zaznacza, że jeżeli nawet nie wszy- 
stkie jej nadziej: zostana uwieńczone 
Fomyślnym wynikiem, to i tak będzie 
ona faktem godnym uwagi, który 
wzbudzi ufność do przyszłości. Acz- 
kolwiek niemożliwą jest rzeczą, żądać 
od Hoovera, by w trzynaście lat po 
wojnie zrealizował myśl Benedykta 
XV o długach wojennych, to jadnak 
należy zaznaczyć, że postępowanie je 

"g0 cechuje zmysł rzeczywistości. Pro 
ponując moratorjom, Ameryka nie kie 
iuje się względami uczuciowemi, lecz 

traktuje tę sprawe, jako dobry interes. 

Moratorjum winno być uważane za 
dobrą inwestycję. Należy ufać, że Sta 

ny Zjednoczone zajmą vodobnje stano 

wisko wobec wszelkich odpowiedzial- 

rych problemów polityki europejskiei. 

"Zapewne. państwa zainteresowane 

w sprawie propozycji Hoovera znajdą 

się w trudnem położeniu. Szczególnie 

dotyczy to Francji której ofiary w ra- 

zie przyjęcia propozycji amerykań - 

skiej, byłyby największe. Mimo to, 

„Osservatore Romano* daje wyraz uf 

rości, że na decyzję Francji wpłynie 

wzgląd na wyższe interesy ludzkości, 

które nie są tylko  koniecznościami 

materjalnemi. Ufność ta tem bardziej 

jest uzasadniona, że interesy wyższe, 

interesy powszechne nie moga nie har 

monizować z interesami takjego naro 

cu, jak francuski. 

  

Е Pani Wilsonowa w Warszawie Echa planu Hoovera Głos przedstawiciela 
naszego rolnictwa 
Antoni hr Tundziłł udzielił przed” 

stawicielowi Polskiej Agencji Publicy: 
stycznej wywiadu, w związku z odby 

tą w ubiegłym tygodniu konferencją 
w. Ministerstwie Rolnictwa. 
Chcę najpierw podkreślić zgod- 

ność i harmonję między wszystkiemi 
przedstawicielami życia rolniczego a 
Ministerstwem w opracowaniu zasad 
polityki rolniczej ną przyszły rok 

gospodarczy. Daje to najlepszą gwa- 
iancję zupełnego skoordynowania w 
przyszłości wysiłków rządu z poczy- 
rianiami i działalnością  organizacyj 
rolniczych w waice z kryzysem rolnyn. 

Konferencja dała wyczerpująde oś- 
wietlenie najbardziej aktualnych dla 
iolnictwa zagadnień, tak w sprawie 
kształtowania się cen na produkty rol- 
ne, jak zagadnień kredytowych. Bar- 
dzo doniosłą w skutkach może być 
próba skoordynowania kredytu  krót- 
ko-terminowego i rozwiązania  pie- 
irzących się obecnie trudności w tej 
dziedzinie przez rozłożenie spłat na 
kilka lat a tem samem stworzenie o 
własnych siłach kredytu  średnioter- 
minowego. 

Sądzę natomiast, że sprawy podat- 
kowie i kwestje ubezpieczeń socjal- - 
nych, które nie były przedmiotem ob- 
iad konferencji, winny zostać podda- 
ne z kolei starannej analizie i dysku- 
sji. Są to problemy pierwszorzędnej 
doniosłości dla opłacalności produk- 
cji rolnej. W tym kierunku należy 
szukać uzdrowienia _ warsztatów | 
przy jednoczesnem _ zastosowaniu 
wszelkich środków w dziedzinie pod- 
niesienia cen. 

Również należy uważać za wska- 
żane rozpatrzenie na osobnej kon- 
ierencji całokształtu prac, związanych 
z gospodarką leśną. 

Deklaracja Wołyńskiego Ukraińskiego 
Zjednoczenia 

ŁUCK. Pat. W związku z odbytem w dniu 29 b.m. kongresem Wołyń- 
skiego Ukraińskiego Zjednoczenia podajemy w streszczeniu deklarację, do- 
tyczącą ideologji politycznej Zjednoczenia, odczytaną na kongresie przez 
posła Pewnija. 

Zbrojnym wysiłkiem obu narodów—ukraińskiego i polskiego — część 
ziemi Wołyńskiej została zwolniona z okupacji moskiewskiej i z woli losu 
weszła w skład ziem Rzeczypospolitej. Ludność ukraińska Wołynia korzy- 
stała i korzysta*z wszelkich dobrodziejstw, jakich państwo polskie udziela 
swym obywatelom. Wziąwszy udział czynny w pracach izb ustawodawczych 
Rzeczypospolitej, zwołanych przez jej zwierzchnią władzę, wybrała do niej 
swoich przedstawicieli, którzy złożyli przysięgę na wierność konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie próby czynników wrogicli państwu pol- 
skiemu tworzenia na Wołyniu partyj politycznych, zmierzających ku wznie- 
ceniu nienawiści pomiędzy narodem polskim i ukraińskim lub ku sponie- 
wleraniu idei narodowej, zbankrutowały w samych zaczątkach. W głębi 
ukraińskich mas ludowych Wołynia, jego demokracji gospodarczej i prole- 
tarjatu dojrzał już uzgodniony wewnętrznie nakaz dla warstwy przodują- 
cej — inteligencji i działaczy społecznych — szukania porozumienia z przo- 
dującemi warstwami społeczeństwa polskiego w sprawie utrwalenia siły 
państwa polskiego i -normalnego rozwiązania problematu ukraińskiego w 
Polsce, zgodnie z współczesną strukturą państw demokratycznych. W tych 
warunkach życia ukraińskiego powstaje wywołane zupełnie naturalną jego 
potrzebą i odpowiadające tej potrzebie Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, 
powstaje ono jako organizacja polityczna, mająca na celu ochronę regjo- 
nalnych wartości Wołynia w imię tej przeszłości jasnej, która wypełniła 
najświetniejsze karty historji obu narodów. Wołyńskie Zjednoczenie Ukraiń- 
skie, jako wyraziciel zorganizowanej woli politycznej i narodowej ludności 
ukraińskiej Wołynia na swym zjezdzie krajowym, stwierdza wierność lud- 
ności ukraińskiej w Polsce ustawie konstytucyjnej Rzeczypospolitej i jej 
prawom, pragnąc zacieśnić przyjaźń obu narodów polskiego i ukraińskie- 
go—oraz skonsolidować myśl polityczną i narodową szerokich mas ukrajń- 
skich, rozbudować i wzmocnić ich życie kulturalno-narodowe. 

W ten sposób formułuje wytyczne punkty Wołyńskie Zjednoczenie 
Ukraińskie. Zkolei wyliczone są poszczególne punkty, z których jeden 
stwierdza co następuje: 

„ Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, jako zjednoczenie całego narodu 
ukraińskiego, broniące swoich praw narodowych, społecznych i wyznanio- | 
wych, stwierdza, że rozwiązanie problematu ukraińskiego w Polsce jako 
problematu mniejszościowego należy 
tej i jej parlamentu. 

do kompetencji rządu Rzeczypospoli-- 

Lot naokoło Świata 
LONDYN. PAT. Według otrzymanych tu doniesień, lotnicy Post i Gatty przybyli 

do Edmonton po 14 godzinach i 10 minutach lotu. Jak wiadonio, lotnicy 
w Fairbanks. Gatty odniósł lekką ranę wskutek potrącenia o śmigło. Lotnicy mieli a 
świcie podjąć dalszylot do Stanów Zjednoczonych. Jest rzeczą możliwą, że obecnie za- 
kończą oni swój lot naokoło świata jednym przelotem, Edmonton — Nowy York, 2 ty- 
siące mil liczącym. 

studja! A twoje stowarzyszenia, do 
których należysz! 

— To wszystko smutna przeszłość 
-— odrzekła uśmiechając się Basia. 
To mi było potrzebne, ale nie dawało 
mi szczęścia. Dziś to wszystko mnie 
nie obchodzi (str. 298). 

Niekażda studentka polonistyki, na 
wet wychodząc zamąż, jest tak szcze- 
ra, jak Basia, no to i nie każda może 
mieć takiego męża, jak Borowski. 

Basia zachwyca się nietylko osobą 
pułkownika lecz i jego ideą, której 
zaczął służyć: ideą walki z nędzną 
rzeczywistością polską, której się 

przeciwstawia coś idealnego, lecz wsty 
dliwie nieuchwytnego, acz wyraźnie 
„narodowego*... 

— „lluż znałem takich, co mówili, 
że są ludźmi wolnymi, a różnili się od 
nas głównie tem, że my chodzimy 
w zaprzęgu polskim, a oni w żydow- 
skim” (str. 299). 
— „Naród to przedewszystkiem my, 

ludzie, związani z nim nierozerwalne- 
mi węzłami moralnemi, my, niewolni- 
cy w służbie przeszłych i przyszłych 
jego pokoleń' (str. 250). 

Takie zdania wygłaszał Zaleski, 
jak samo nazwisko wskazuje, wy- 
bitny leśnik, wyrzucony ze służby 
państwowej. 

— „Za CO go wyrzucili?“ 
— Przedewszystkiem za przekona- 

nia: to energiczny działacz politycz- 

  

ny, przytem nie ukrywa się z tem, co 
myśli. Po wtóre zbyt ostro prowadził 
walkę ze złodziejami'. (str. 160). 

Ten właśnie niepokalanie uczciwy | 
endek, ofiara nikczemnych  sanato-- 
rów, nawrócił ex-pułkownika na swo- | 
ja wiarę i wciągnął go do czynnej po- 4 
lityki, przyczem pan pułkownik ma- 
rzy o powrocie do wojska, naturalnie, 
w innych, lepszych warunkach. 

— Wrócę do wojska, gdy będę. 
mógł, i mam nadzieję, że to niezadługo į 
nastąpi“ (str. 220). @ 

Pułkownik jest wojskowym z krwi 
i kości. Lubi wojsko, ma wybitne 
zdolności, gdyby nie maj, zrobiłby 
karjerę. 

Są jednak i na słońcu plamy: 
pułkownik ciemną, ponurą kartę 
swem życiu: w swoim czasie, będą 
chłopcem (bądźmy względni!), wbrew 
woli ojca (darujmy to!) popełnił zbro- 
dnię... trudno wymówić... wstąpił... 
o Boże!... do legjonów!... 

Pawłowicz, znakomity komedjopi- 
sarz polski, tak mówi o tym strasznym 
fakcie: 

— „Wlazłeś do legionów, jak bez- 
myślny dzieciak. Chwała Bogu, nie 
udało ci się zgubić Polski. Później 
starałeś się to naprawić gorliwą pracą 
w wojsku”. (str. 152). 

Znakomity leśnik, jak i znakomity 
pisarz, gotów jest wybaczyć Borow- 
skiemu pobyt w legjonach: 

  

   

    

   

    

   

  



—w dn. 

0 pomnikach T.Wróblewskiego i A.Czurlanisa 
NA ROSSIE 

Pragniemy poświęcić na tem miej 
scu słówko dwóm niepospolicie warto 
ściowym pomnikom cmentarnym, wziio 
szonym obecnie na Rossie. 

Wykończony już został nagrobek 
słynnego artysty malarza litewskiego, 
Antoniego Czurlanisa, zaś wkrótce już 
ustawiony będzie monument na mogi- 
le, znakomicie zasłużonego mecenasa 
ś. p. Tadeusza Wróblewskiego, funda- 
tora wspaniałej Bibljoteki im. Eusta- 
chego i Emilji Wroblewskich. 

Ten ostatni miał być poświęcony 
3-im lipca r. b., jako w 6-tą 

rocznicę zgonu tego poważanego praw 
sika » bljofila, lecz że nagrobek 
ów nie mógi być na czas wykończony, 
uroczystość powyższa odbędzie się nie 
co później. 

Twórcą oryginalnego, stylowo w 
ujęciu symbolistyczrjem oddanego, na- 
grobka Czurlanisa jest najzdolniejszy 
dziś bodaj z rzeźbiarzy litewskich, Li- 
karas. Wznosi się pomnik ten na zbo 
czu wzgórza, na którem jeszcze przed 
pół wiekierń spoczął jeden z ostatnich 
uczniów Rustema, Jan Baniewicz, au- 
tor bardzo mało znanego portretu Jul- 
jusża Słowackiego, oraz nieopodal po 
chowany w kilka lat potem, słynny 
gitarzysta Marek Sokołowski (ma ład- 
ły nagrobek z bronzowaą płaskorzeź- 
lą — podobizną artysty dłuta Bol. 

jjacuńskiego). 
Tuż za nagrobkiem Czurlanisa, nie 

dawne stanął skromny pomnik namo- 
gilny betonowy, ozdobiony _ wszela- 
koż wprawioną weń plakietą bronzo- 
wą, wykonaną podług rzeźby prof. Bo 
lesława Bałzukiewicza, brata przed- 
wcześnie zgasłego, a tak powszechnie 
u nas kochanego artysty malarza Ś. p. 
Józefa. 
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Świat — Nr. 26 — Stefan  Kiedrzyński 
dowcipnie a złośliwie pisze 0 polskiej rze- 
czywistości w artykule p. t. „Rehabilitacja 
Olendorfa", o plantacji bananów w Gwinei 
informuje j. Prós: , © kryzysie gospo- 
dzrczymi żartobiwie, lecz całkiem słusznie 
i rzeczowo mówi W. Grubiński, nastroje 
wakacyjne z sentymentem odtwarza T. Gar- 
czyński, o „Klejnotach Warszawy”, czyli 
kobiety dowcipkują nie zawsze szczęśliwie 
— Magdalena Samozwaniec. W kronice te- 
atralnej — wzmianka o niezdrowych stosun 
kach we Lwowie, gdzie Leon Schiller pono 
teroryzuje krytykę. 

Świafowid Nr. 26. Głównem zdarzeniem, 
edzwierciedlonem w ostatnim numerze, jest 
naturalnie, straszna katastrofa okrętowa, 
której uległ „St. Philibert'. Pozatem — 
otwarcie pomnika ks. Mieszka I w Cieszy- 

nie, planty w Krakowie, wycieczka automo- 
biłistów włoskich z Bergamo nad mogiłami 
pulk. Nullo i per. Marchetti. 

Nasze Echo — wydawnictwo Semina- 
rjów nauczycielskich w Wilnie i Trokach. 
Od grudnia 1930 r. ukazuje się w zasadzie 
miesięcznik, w rzeczywistości — raczej dwu 
miesięcznik, będący organem młodzieży se- 
minaryjnej. Jak wykazuje schemat redakcyj- 
no-wydawniczy, umieszczony w Nr. 2, pi- 
semko ma swych przedstawicieli bodaj na 
każdym kursie seminarjów wileńskich — 
żeńskiego, męskiego i ochroniarskiego, oraz 
seminarjum trockiego. Jest to pomysł dobry: 
stworzenie współczesnego _ młodzieńczego 
organu, któryby zbliżył i zjednoczył przy- 
szłych nauczycień, mających w dość bli- 
skiej przyszłości uzupełnić kadry dość zwar 
tej korporacj:. 

Ceł ; zadania pisma są dobre — wyko- 
rosie jednak szwankuje. Bardzo słaba jest 
 przedewszystkiem poezja „Echa* — to robi 
"przykre wrażenie. Kierownictwo ogółne nie- 
_zdecydowane. Wypowiadanie się „półgęb- 

  

   

  

- kiem*. Zbyt widoczna nieśmiałość, czy też 
„dypłomacja”.. Więcej samodzielności i bez- 
pośredniości jest bodaj tylko w dziale hu- 

moru. s 
Redagowanie pism, nawet szkolnego, nie 

nałeży do zadań łatwych i wymaga doświad 
czenia, świadomości celu i silnej woli do 
przeprowadzenia swych myśli i p!anów. 
przypuszczać jednak należy, iż redaktor na- 
czelny echa po półrocznem doświadczeniu 
stworzy od jesieni bardziej „konsekwentne, 
żywe i śmiałe pisemko, które już teraz za- 
sadniczo jest na dobrej drodze. 

Nagrobek Czurlanisa wykonany zo 
stał z cementu, zmieszanego z tłuczo 
nym marmurem szarej barwy. Z wy- 
niosłego tego monumentu, ' moderni- 
stycznie wykoncepowanego, wyłania 
się duży, skośnie ułożony krzyż, po- 
środku którego artysta Likaras umie- 
ścił dobrą podobiznę ś. p. Czurlanisa. 
ulaną w bronzie. Z lewego boku krzy 
ża umieszczona jest tablica z datami i 
nazwiskiem zmarłego artysty. 

Wzgórze ono, z nagrobkami wyżej 
wymienionych malarzy i muzyka, przy 
lega do tyle popularnej na cmentarzu 
Górki Literackiej z mogiłami Syro- 
komli, Mikołaja Malinowskiego, Eu- 
stachego Tyszkiewicza i Adama  Jo- 
chera. Poniżej onej górki jest równie 
drogi wilnianom grób nieodżałowanej 
pamięci Czesława Jankowskiego, któ- 
ry obyż jaknajrychlej oznaczony zo- 
stał monumentem artystycznym. 

Co do nagrobka ś. p. Tadeusza 
Wróblewskiego, to sporządzeniem od- 
nośnej, z czarnego granitu szwkedzkie 
go, niezwykle okazałej i pięknej pa- 
miątki, zajęty jest jeden z najlepszych 
wileńskch zakładów snycersko-kamie- 
niarskich. Sama zaś koncepcja nagrob 
ka pomyślana jest przez utalentowane- 
go art. rzeźbiarza wil. Rafała Jachi- 
mowicza, autora dużej bronzowej po- 
dobizny ś. p. mec. T. Wróblewskiego. 
która będzie ozdabiać część frontową 
pomnika. Wykonany przez niego rów- 
nież w bronzie jest wieniec, jakowy 
przymocowany zostanie na zwerzch- 
niej płaszczyźnie nagrobka. 

Pomienione rzeźby odlane już zo- 
stały w warszawskim zakładzie braci 
Łopieńskich i nader efektownie ozda- 
biać będą omawiany monument. 

Pomnik ten, ukształtowany w for- 
mie podłużnego sarkofagu (długość 
jego wynosi mianowicie 1 m. 80 cm.), 
będzie miał dość wysokie podjum, zło 
żone z trzech również z granitu szwe- 
dzkiego wykonanych bloków podłuż- 
nych. 

Jednem słowem, komitet, zajmują- 
cy się sprawą uczczenia pamięci wy- 
bitnie zasłużonego krajowi męża, 
słusznie usankcjonował ów niezwykle 
ciekawy pomysł artysty, który potra- 
fił prostemi środkami utworzyć dzieło 
nieszablonowe. 

Koszta owego monumentu wyno- 
szą kilkanaście tysięcy złotych, które 
wyasygnował zarząd Bibljoteki im. 
Wróblewski, z sum, przekazanych 
prziez testatora Wróblewskiego na 
rzecz spraw najpilniejszych komitetu 
bibljotecznego . S-czyk. 

  

CD SIĘ STANIE Z OGRODEM 
PRZY KOŚCIELE OSTROBRAM- 

SKIM (ŚW. TERESY) 
Sporo mamy, chwała Bogu, ogrodów i 

parków! w Wilnie. Znam je wszystkie od 
przeszło 50 lat. Bywałem i w parku przy 
Pałacu Reprezentacyjnym i przy Starostwie 
Grodzkiem. 

Do jednego tylko nie udało mi się do 
tychczas wstąpić. Jest to ogród miejski 
przy kościele Ostrobrainskim. Niemasz do 
niego wstępu. A dla tego wydaje mi stę o- 
wianym aby tajemnicą. Tylko konary stu 
letnich drzew poza murem zdradzają istnie 
nie tego ogrodu. 

I dziwnie wabią i przyciągają do siebie 
owe ciemne i stare drzewa. W ich cieniu 
musi panować pokój, jak niegdyś, gdy w 
klasztornym ogrodzie kroczył zakonnik, 
przebierając różaniec i szemrząc cichą mod- 
litwę... 

Powstaje pytaniė czyžby tylko dla tego 
magistrat przywłaszczył sobie ten park, aby 
trzymać go pod kluczem? Przecież iw: tej 
dzielnicy miasta nie mamy żadnego ogro- 
du.. A dla małych dzieci do Bernardynki 
lub Cielętnika za daleko Też mogliby tu 
odpoczywać i ci, którzy przychodzą pomod 
lič się przed Najświętszym Obrazem. 

Więc — mojem zdaniem — należałoby 
otworzyć omówiony ogród dła publiczności, 
a w tym celu wyłamać kiłka metrów muru, 
tworząc w tem miejscu piękną bramę. 

R. Kiżhn. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBO K 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKA POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

  

— My do was, młodych, cošcie 
Szli. naoślep, pretensji nie mamy. 
Wyście nic nie rozumieli. Tylko ża- 
Jowališmy was, a przedewszystkiem 
żałowaliśmy Polski, że tak się jej siły 
marnują. Pocieszaliśmy się, że to już 
ostatnia próba użycia Polaków prze- 
Ziw Polsck“ (str. 162). 

Borowski sam nieraz się zastana- 
wiał nad tym bolesnym i haniebnym 
okresem swego życia i stwierdził z 
Otuchą, że jednak w legjonach on się 
nie załamał moralnie. 

— „Środowisko go nie zasymilowa- 
ło: pomimo wysiłków, jakie robił, że- 
by się zbliżyć ze swoimi nowymi to- 
warzyszami, czuł się od nich coraz 
dalej. (Z początku to przeciwieństwo 
nie było wyrozumowane: miał instyn- 
ktowną wprost odrazę do wielu rze- 
czy, które spostrzegł, do wielu ludzi, 
z którymi się zetknął. 

Zastanawiając się, doszedł póź- 
niej do zrozumienia tego, co go od 
tych ludzi dzieliło. 

Rozwinęła się między nimi a otocze- 
niem walka... Nie była to walka poli- 
1усга, ale raczej walka przeciwnych 
sobie 't«ypów moralnych*.. (str. 202). 

Człowiek 0 tak wyrobionych mo- 
cnych zasadach moralnych, że go 
nie zdeprawowała nawet służba w le- 
gjonach, jest człowiekiem niezwykłym. 

Nic też dziwnego, że ze wszelkich 
opresyj wychodził cało i nawet unika, - 

zdawałoby się pewnej śmierci z rąk 
skrytobójców, nadesłanych przez pe- 
wane osobistości, odgrywające dziś 
dużą rolę“, o których Borowski wie- 
dział rzeczy „niezbyt dla nich pochleb- 
e“ (str 303). 

Po tym zamachu na Borowskigo, 
iego przyjaciel, p. Zaleski udał się do 
„niebylejakiej osoby”, która wysłała 
zbójów, i szpetnie do tej osoby prze- 
mówił, zaznaczając m. in.: 

— „Ta historja (zamach na Bo- 
rowskiego) jest dokładnie opisana z 
uwzględnieniem pańskiego zaszczyt- 
nego w niej udziału. 

Tego dokumentu niech pan nie 
szuka, bo go pan nie znajdzie. W tej 
chwili użytku z tego nie robimy. To 
materjał na przyszłość. Zna ją na- 
pamięć kilkanaście ludzi; niech ich pan 
nie szuka, bo ich pan także nie znaj- 
dzie (str. 307). 

— „Z temi słowy wyszedł, a tam- 
ten został w fotelu nieruchomy, z ot- 
wartemi ustami... 

Mniej więcej w takiej pozycji znaj- 
dzie się niejeden czytelnik, który zgłę- 
bi zajmującą powieść  rokującego 
świetne nadzieje pisarza. 

No - no... Jeżeli taki jest debiut 
literacki pana Wybranowskiego, to cóż 
będzie za lat dziesięć — dwadzieścia? 

Chyba zacznie nasycać papier 
swych książek gazami  trujacemi? 

W. Ch. 'daży obrazków na rzecz Legji została 

SŁ O W u 

Sprawa budowy pomnika W. Księcia Witolda 
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Prezydjum Ko 

mitetu Obchodu 500-iecia śmierci W. Ks. %%itolda z udziałem za- 
proszonych dr. $t. Lorentza oraz inż. Narębskiego. Na posiedze- 

niu tem wyjaśniło się, iż projekt pomnika dłóta prof. Siendziń- 

skiego już jest wykonany i znajduje się obecnie na Wystawie 

Tow. Artystów Plastyków. 
Pierwotny zamiar ustawienia pomnika na górze Zamkowej 

po szczegółowem rozpatrzeniu okazał się nieaktualny. To też 
Komitet wyłonił podkomisję, która ma zbadać sytuację i wystą- 
pić z konkretnym wnioskiem o miejscu wystawienia pomnika. 

Do podkomisji tej zostali powołani: prof. Siendziński, dr. LO- 
rentz oraz inż. Narębski. 

Kwestja teatrów wileńskich nie została 
jeszcze wyświetlona 

Wbrew informacjom prasy popo- 
łudniowej o tem, jakoby dyrektor 'Zel- 
werowicz „cofnął na życzenie kompe- 
ientnych władz swą rezygnację ze sta- 
nowiska dyrektora teatrów miejskich”, 
dowiadujemy się, ze źródła absolutnie 
nie budzącego wątpliwości, że kwestja 
teatralna nie została jeszcze załatwio- 
na i nic nie wiadomo, jak się ona wy- 
klaruje. 

P. wojewoda Beczkowicz, będąc w 
Warszawie, poczynił pewne kroki, ma- 
jące na celu zdobycie subwencyj rzą- 
dowych, jednak suma, jaką udało się 
p. wojewodzie uzyskać, nie jest taką, 
aby mogła ona zapewnić teatrom wi- 
ieńskim spokojną egzystencję. 

Odpowiedź na pytanie: co będzie 
z teatrami wileńskiemi, usłyszymy 
najprędzej za tydzień. 

  

Tragiczny wynik nieostrożności 
Skibicki Józef gajowy mj. Wiedromicze pow. Wołkowyskiego pozosta- 

wił w mieszkaniu nabity rewolwer w szufiadzie od stołu. Podczas nieobecno- 
ści starszych, 5-letni syn wymienionego wyjął rewolwer i począł bawić się z 
nim, powodując wystrzał. 
zabijając go na miejscu. 

Kula przeszyła Franciszka Łojkę 7-letniego chłopca, 

Pedwójna zbrodnia nieujawnionego 
ZB?CZEŃCA 

Helena Gasparewiczowa, młoda gospodyni z zaścianka Lipowo wracając 
z Niemenczyna do domu została napadnięta przez nieznanego jej osobnika, który początkowo zrobił jej niedwuznaczną propozycję, a następnie siłą usiło- 
wał zmusić do posłuszeństwa. 

Napadnięta broniia się rozpacziiwie bijąc I drapiąc napastnika. Rozwście- 
czony stawianym mu oporem zbir w 
gardło Gasparewiczowej, 

Zaalarmowany o wsz 

ją w kiinice U.S.B. 

yjął z kieszeni 
poczem zbiegł słysząc głosy zbliżających się kobiet. 
ystklem posterunek policji przewiózł biedną oflarę 

zwierzęcych instynktów nieznanego napastnika do Wilna, 

brzytwę i poderznął nią 

gdzie umieszczono 

Morderca— dezerter rozstrzelany 
NA WZGÓRZACH ANTOKOLSKICH 

Onegdaj na wzgórzach Antokolskich wykonany został wyrok — kara 
śmierci przez rozstrzelanie — na dezerterze-ułanie Stanisławie Monkasie, któ- 
ry zamordował małego chłopca, 
obecności domowników. 

świadka kradzieży dokonanej w czasie nie- 

Wyrok wykonany został w godzinach porannych. 
PALINK 

U SOAEPOCEREOWYCA, | 

CZWARTEK 

Dziś Ф 
Naw. N.M.P. 

jut:o 
Anatola 

E 

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

Z dnia 1 lipca 1931 r. 
Ciśnienie średnie 764 
Temperatura średnia 16 

Temperatura najwyższa Ą-20 

Temperatura najniższa 4-6 

Opad 'w mm. — 
Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem lekki spadek 

Uwagi: pogodnie. 

W. s. g. 2 m, 48 

£, s;g. 7 m. 56 

URZĘDOWA 
Dwunastu kandydatów na rabinów. Spe- 

cjalna komisja wojewódzka powołana do 
egzaminowania z języka polskiego kandyda 
tów na rabinów i podrabinów, egzaminowa 
ła czternastu kandydatów, przyczem dwóch 
uznała za niedostatecznie przygotowanych. 

MIEJSKA 
— QOadwołanie rejestracji taksówek. W 

związku z strajkiem taksówek zapowiedzia- 
ny na dziś przegląd dorožek samochodo 
wych został odwołany do czasu  ukończe- 
nia strajku. 

.  — Tymczasowy regulamin. Wczoraj о- 
głoszony został Opracowany przez Magi- 
strat tymczasowy regulamin załatwiania 
czynności meldunkowych, przez właścicieli 
domów i zakładów, oraz osób upoważnio- 
nych do prowadzenia meldunków w stosun 
ku do cudzoziemców. 

— Zamknięcie wystawy Obrazów art.. 
malarza Witolda Kajruksztisa oraz 4 b. ucz 
niów jego przy ul. Jakóba Jasińskiego 6, na- 
stąpi w piątek, 3 lipca. Dzisiaj i jutro wysta 
wa otwarta od godz. 10 do 18-ej. Wstęp 
wolny. 

— Dorożki konne i statki korzystają ze 
strejku samochodów. Zapowiedziany oneg- 
daj strejk autobusów komunikacji zamiej- 
skiej, oraz dorożek samochodowych, rozpo-- 
czął się o półnecy. Kierowcy taksików zje- 
chali z postojów gesiego przy akompanja- 
mencie ryku syren. Wczoraj przez cały dzień 
nie widać było na mieście ani jednej ma- 
szyny, zaopatrzonej w boczny numer, na- 
tomiast normalnie kursowały autobusy „Spół 
dzielni* obsługujące wszystkie linje miejskie. 

Strejk samochodów odbił się doskonale 
na interesach dorożkarzy, -którzy radzi z 
okazji odbijałi się za wszystkie ciężkie cza- 
sy. Dało się nawet słyszeć, że wielu doroż 
karzy podniosło ceny. nie chcąc jechać dal- 
szych kursów za złotówkę Zwiększenie się 
frekwencji dało się zauważyć na statkach, 
gdyż osoby zamieszkałe na letniskach w Po- 
śpieszce, pozbawione komunikacji autobu- 
sowej na Niemenczyn, musiały korzystać z 
usług statków. 

Wi niedzielę zapewne ruch ten wzmoże 
się jeszcze, gdyż publiczność pozbawiona 
autobusów zamiejskich, zechce wyjechać 
poza miasto. 

WOJSKOWA 
— Wezwania. Zarząd główny Legji In- 

walidów Wiojsk Polskich wzywa do nie- 
zwłocznego zwrócenia posiadanych legity- 
macyj, upoważniających do rozsprzedaży 
obrazków na rzecz Legji Inwalidów. Wojsk 
Polskich, tych akwizytorów, którzy dotych- 
czas tego nie uczynili. Jednocześnie Legja 
komunikuje publiczności, że akcja rozsprze- 

0- 

  

ONIKA 
Statecznie zlikwidowana w. dniu 31 maja 
1931 roku. Wobec powyższego osoby, trud 
niące się nadal rozsprzedażą tych  przed- 
miotów i legitymujące się upowažnieniėm 
zarządu głównego Legji Inwalidów Wojsk 
Polskich, działają nieprawnie, Wszystkich 
którzy zauważą wypadki rozsprzedaży, u- 
przejmie prosimy o łaskawe zawiadomie- 
nie o nich organów bezpieczeństwa publicz 
nego. Po zlikwidowaniu akcji rozsprzedaży 
obrazków Legja obecnie żadnych zbiórek, 
rolportaży i t. p. nie dokonuje, 

— Walne zebranie legjonistów. Dnia 23 
b. m. wi sałach Kursów Gimnazjalnych im. 
Kochanowskiego odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Oddziału Wileńskiego Żw. 
Legjonistów Polskich. 

Na przewodniczącego wybrano ob. О- 
lechnowicza, na sekretarza ob. Šwiderskie- 
go, na asesorów ob. ob. Lasonia i Proszyń 
skiego. 

Po sprawozdaniu Zarządu i dyskusji u- 
chwalono czterokrotną większością głosów 
wotum zaufania Zarządowi, w odpowiedzi 
na rezygnację Zarządu wybrano nowy Za- 
rząd, w tym samym składzie: do Zarządu 
weszli ponownie, jako członkowie: ob. 
Biński, Wójcicki,  Pazowski, Krzyszkowski, 
Świderski, Skotnicki oraz ob. Lasoń, jako 
zastępcy ponownie ob. Śniechowski i Gier 
czycki, oraz ob. Łysakowski, Łodziński i 
Drajewicz у 

„,. Wkońcu uchwalono, by Zarząd wystą- 
pił z inicjatywą zwołania Nadzw. Okręgowe 
go Zjazdu Delegatów, w  jaknajkrótszym 
czasie. 

Wkońcu jednomyślnie i przez aklamację 
wśród uroczystego nastroju i gromkich о- 
klasków przyjęto wniosek Zarządu o nada- 
nie godności Członka Honorowego Związ- 
ku na najbliższym Walnym Zjeździe w 
Warszawie JE ks. biskupowi dr. Władysła 
wowi Bandurskiemu, 

AKADEMICKA 
— Koła Historyków podaje do 

wiadomości, że lokal Koła będzie otwarty 
w okresie wakacyjnym. 

Zarząd uruchamia z dniem 15 września 
informatorjum dla nowiowstępujących. 

: SZKOLNA 
-- Koedukacyjne Gimnazjum im. Tadeu- 

sza Czackiego w Wilnie z pełnemi prawami, 
z klasą podwstępną i wstępną, przyjmuje 
zapisy codziennie do dnia 10 lipca; od 11 
lipca do 20 sierpnia we wtorki i piątki od 
11 > 16). 

Terminy egzaminów wstępnych ogłoszo 
ne tędą po 15 sierpnia. 

— Średnią Szkołę Handlową Stowarzy- 
szenia Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jan w Wilnie ukończyli: 

Anusewicz Czesław, Bałcer Wincenty, 
Bogusławski Wiktor, Chomicz Romuald, 
Ciuksza Edward, Czepułkowski Romuald, 
Fiedorowicz Piotr, Gilis Olgierd, Górski Ka- 
zimierz, Kajetowski Antoni (z wynikiem do- 
brym), Kałłaur Konstanty, Kieńć Emiljan, 
Koiomecki Włodzimierz, Komarowski  Śta- 
nisław, Kostecki |ózef, Korzienok Aleksan- 
der (z wynikiem dobrym), Kozakiewicz 
Bronisław, Kozłowski Leon, Lachowicz Sta- 
nisław, Mackiewicz Władysław (z wynikiem 
dobrym), Makrocki Edward, Michalak Bo- 
lesław, Palczewski Zdzisław, Fańko Alek- 
sander, Pańko Wincenty (z wynikiem do- 
brym), Papakul Jan, Pawłowicz Gustaw, 

  

Przy niedostatecznej funkcji przewodu 
pokarmowego, katarze żołądka i kiszek, opu- 
chlinie i stanach zapainych  kiszki grubej, 
skłonności do zapalenia ślepej kiszki, natural 
na włoda gorzka „Franciszka-józefa* szyb- 
ko usuwa objawy zastoinowe i bóle w pod- 
brzuszu. 
  

- partyjnego Bloku 

  

PAWEŁ 
zmarł wskutek tragicznego wypadku dnia 1 lipca r. b. w wieku lat 27, 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Sołtańskiej 20 do 
cerkwi na Zwierzyńcu nastąpi dnia 3 lipca o godz. 10 rano. 

Pogrzeb na cmentarzu prawosławnym odbędzie się tegoż dnia 
o godz. 6 wieczór. 

O tym smutnym obrzędzie zawiadamiają w głębokim smutku 
pogrążeni 

OWIE 

„żona, córeczka i rodzina. 

  

Paweł 0 
zmarł dnia 1 lipca 1931 roku. 

O śmierci długoletniego współpracownika i dobrego kolegi 

Zespół Redakcji i Administracji ‚ 5 ЕО МА. 

perowiec 
zawiadamia 4, 

" 

  

  

"Pawel Operowiec į 
TOWARZYSZ SZTUKI DRUKARSKIEJ ч 

zmarł dnia 1 lipca 1931 roku, 

O šmierci nieodžalowanego kolegi 
zawiadamiają 

PRACOWNICY DRUKARNI „SLOWĄ“. 

  

Pietkiewicz Stefan, Piotrowski Marjan, Pola- 
kiewicz Wacław, Puchalski Wacław, Ru- 
dziński Bolesław, Rutkowski Eustachy, Sa- 
dowski jarosław, Stankiewicz Antoni, Stat- 
kiewicz Walerjan, Staszkiewicz -Konstanty, 
Szabłowski Jan (z wynik. dobrym), Szysz- 
man Michał (z wyn. dobrym), Wa!entyno- 
wicz Antoni, Wierzbowski Ludwik, Wierz- 
powski Zdzisław, Wojczalis Stanisław, Zie- 
lonkowski Wojciech, Zienkiewicz Jan, Zimo- 
dro Tadeusz. 

— Zakończenie roku szkolnego w wię- 
zieniu Steiańskiem. Widomym znakiem za- 
kończenia prac oświatowych w: więzieniu 
Stefańskiem był akt zamknięcia roku szkol 
nego w dniu 29 ub. m. Na program złoży 
ły się: odczyt miejscowego nauczyciela „О 
potędze ciemnęty", sztuka w trzech aktach 
„Lekarz mimowoli* oraz dział chóralno - 
muzyczny. Ze sprawozdania, wygłoszonego 
wynika, iż w roku. szkolnym 1930 -— 31 
wygłoszono 62 odczyty, ilustrowane obraza 
mi šwietlnemi, których wysłuchało «koło 
7700 więźniów. Wydatną pomoc w tej dzie 
dzinie wykazał Patronat Więzienny, Stara- 
niem którego odbyły się 24 odczyty. Ponad 
to w okresie roku z okazji świąt i różnych 
dat w życiu państwowem, zorganizowano 
7 przedstawień teatralnych i 3 obchody 0 
łącznej frekwencji przeszło 1500 osób.. 
Ważną rzeczą w życiu oświatowem  więzie 
nia jest nabycie nowoczesnego - epidjoskopu 
do wszelkiego rodzaju ilustracyj, co umoż 
liwiło żywszy i bardziej różnelity dobór te 
matów odczytowych. * 

Obecnością swą poza administracją wię 
zienia z naczelnikiem p. Urbanowiczem na 
czele, zaszczycili akt zamknięcia przedsta 
wiciełka patronatu p. M. Gruszkowska, о- 
raz weteran pracy społeczno - misyjnej 
salezjanii ks. katecheta Wawrzyniec Mnich. 

POCZTOWA 
— Likwidacja agencji pocztowej. Z dn. 

31 lipca 1931 roku zwiniętą zostaje agencja 
pocztowa Czeressa w powiecie brasławskim. 

RÓŻNE 
— Sekretarjat Koła Wileńskiego Bez- 

Współpracy z Rządem, 
jest czynny w poniedziałki, środy i piątki 
od godz. 18 do 10 w lokalu przy u. Zawal- 
nej 1 m. 4. 

—— Podziękowanie. Zarząd T-wa Pomocy 
Żołnierzowi Polskiemu składa serdeczne 
podziękowanie p.p.: dowódcy 3 p. sape- 
rów, dowódcy : p p Leg, dyr. PKP., zespo 
łowi Chóru Pocztowego z prof. Leśniew- 
skim na czele oraz Magistratowi za wydat 
ną pomoc w uświetnieniu dorocznej trady- 
cyjnej zabawy. 

Czysty zysk wyniósł zł. 1394 gr. 86, 
przeznaczony na Schronisko Sierot im. Mar 
szałka ]. Piłsudskiego oraz cele kulturalno- 
oświatowe żołnierza. 

— Nowy kurator ŻAKS-u. Dziekan prof. 
Jasiński przyjął delegację Żydowskiego A- 
kademickiego Klubu Sportowego, która pro 
siła p. dziekana o łaskawe objęcie kurator 
stwa nad Klubem, wobec tego, że dotychcza 
sowy kurator ŻAKS-u prof. Komamnicki 
zrzekł się powyższej godności. Prof. Ja- 
siński wyraził swą zgodę na objęcie kura- 
torstwa nad klubem. 

— Wagons — Lits — Cook w nowym 
lokalu. W dniu wczorajszym została prze- 
niesiona do nowo-urządzonego lokalu przy 
ul. Adama Mickiewicza 6 Agencja Wszech- 
swiatowej Organizacji Podróży — Wagons 
Lits Cook. Organizacja ta jak wiadomo 
załatwia wszelkie forma'ności w zakres po- 
dróży wchodzących, jak wizy paszportowe, 
urządzenie wycieczek krajowych i zagra- 
nicznych, sprzedaż biletów, oraz udziela 
wszelkich informacyj w swoim zakresie — 

  

Ś.p. Paweł Operowiec 
Wypadek tragiczny zabrał nan: nietylko 

najlepszego robotnika, lecz przyjaciela. Ś. 
p. Paweł Operowiec, który ulegi nieszczę- > 
śliwemu rozbiciu się o słup podczas jazdy 
rowerem, jak o tem donosiliśmy wczoraj, 
umarł we środę o godzinie 10-€ej rano w 
klinice uniwersyteckiej w obezności swej żo 
ny. Nie mogły nic pomóc zabiegi iekarskie. 
Uderzając głową o słup, dostał wstrząśnie- 
nia mózgu, poczem nastąpiły  krwotosi 
wewnętrzne w mózgu. 
Młody — miał załedwie 25 lat, —- Ope- 

rowiec był człowiekiem  ienomenalnych 

wprost zdolności. Samouk, uczył się cią- 

gle i wszędzie i uczył się prędko, bajecz- 

nie zdolnie, W ostatnich czasu:h skończył 
kurs szkoły  elektrotechnicznej w Paryżu 
przez korespondencję i przez korespundes- 
cję zdał tam egzamin. Robota paliła mu się. 

w rękach. Z biednego robotnika stał się 
człowiekiem prawie zamożnym, to znaczy 
dużo zarabiającym. Zawsze wesoły, w dob- 
rym humorze, nie bał się najcięższej i naj- 
dłuższej pracy. 

W, drukarni „Słowa”* pracował prawie 
od początku naszego wydawnictwa, Pier- 
wej jako zecer ręczny, potes1 jako mietram 

paż, wkońcu jako maszynista na intertypie. | 
Skomplikowany mechanizm tej maszyny ` 

nie miał dla niego tajemnic. — Osierovił żo- || 
nę i córeczkę, 8 

Zespół naszej redakcji z wielkim żałem | 
odprowadzi kilkuletniego towarzysza pracy, | 
kolegę w pracy codziennej na miejsce wiecz || 
nego spoczynku. Cat. i 8 
RESTA TIESTTRSNATNKEETETAKSIO TEST | 

bezpłatnie. Nowa placówka zaoszczędzi nan: 
nieprzyjemnych emocyj wystawania przed 
kasami kolejowemi, a pozwoli zakupić bilet 
o każdym dogodnym dla nas czasie na kaž- 
dy dzień tygodnia naprzód. 

BALE I ZABAWY 

— Zabawa w ogrodzie. W nadchodzącą 
niedzielę „Rodzina Policyjna" - Koło m. 
Wilna urządza w ogrodzie „Zakret”* wielką 
całodzienną zabawę ludową w połączeniu z 
szeregiem  atrakcyj, jak: strzełnica, losy 
szczęścia, karuzela,  siłomierz, słup szczę- 
ścia i t. p. 4 

Jako specjałny dział przewidziana jest 
w godzinach popołudniowych zabawa dia 
dzieci, pod kierownictwem freblanki, przy- 
czem wyznaczony jest w rozmaitych graci 
szereg 

Przez cały czas zabawy przygrywać bę 
dzie orkiestra do tańca. A 

Wstęp 50 gr., dla dzieci i młodzieży — | 
groszy. * 
— „Sobótka"* w Resursie Rzemieślni- | 

czej. Dnia 4 bm. odbędzie się 3-cia Sobót | 
ka w Resursie Rzemieślniczej przy ub. Nie- | 
mieckiej 25. Początek o godz. 8 m, 30, Go 
ście mile widziani. 5 ` 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Dzis > godz. 

8 min. 15 wiecz. ujszymy przezabawna kro- 
tochwilę W. Rapackiego „Cichy wspólnik”, 
w kapitalnem wykonaniu Sawickiej, Zelwe- 
rowiczówny, Balcerzaka, oraz Wyrwicza, 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
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Z SĄDÓW 
FOBJASZ  BUNIMOWICZ UNIEWINNIONY 

W marcu r b. do Starostwa Grodzkiego 
wpłynęło pismo lekarza sanitarnego 1 okrę“ 
gu dr. Narkiewicza, powiadamiające o tem, 
Że w niezarejestrowanym składzie towaro- 
wym banku T. Bunimowicz, zmagazynowa- 
ne jest 2350 sztuk sołonych, niewyrobionych 
skór bydlęcych. 

Starostwo, opierając się na  rozporzą- 
dzeniu p. 'wojewody, ukarało Bunimowicza 
grzywną *w wysokości 1000 zł. z zamianą 
na 14 dni aresztu. 

Pełnomocnik skazanego złożył skargę do 
Sądu Okręgowego, który po rozpoznaniu 
sprawy złagodził karę do 500 zł. 

Od tego wyroku wpłynęła skarga kasa- 
cyjna, przyczem pełnomocnik p. Bunimowi- 
cza adw. Rodziewicz, zaznaczył w skardze, 
że władze wojewódzkie przekroczyły swoje 
kompetencje, wydając wspomniane  zarzą- 
dzenie. 

Sąd Najwyższy anulował wyrok, poleca- 
jąc rozpoznać sprawę po raz drugi. Wczo- 
raj sprawa ta znalazła się na  wokandzie 
Sądu Okręgowego i zakończyła się wyro- 
kiem uniewinniającym. 

SPRAWA O ZAMACH NA KURECA. 

Sprawa Michała Bejnarowicza, oskarżo- 
nego o dokonanie zbrojnego zamachu na 
właściciela tekturowni  „Grzegorzewo*  р. 
4. Kureca, była wczoraj na wokandzie Są- 
du Okręgowego, lecz została odroczona, 
gdyż Sąd uznał za konieczne poddać oskar 
žonego Bejnarowicza klinicznemu badaniu 
lekarzy psychjatrów. Decyzja ta powzięta 
na iwniosek biegłych lekarzy p.p. Podwiń- 
skiego i Wirszubskiego. 

który zarazem sztukę wyreżyserował. 
Niemałą atrakcją jest melodyjna piosen 

ka „Zawsze będę cię kochała" w wykona- 
mu S. Sawickiej przy akompanjaniencie p. 
Zygmunta Wajnberga. 

Doskonała komedja ta cieszy 
„kiem powodzeniem. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
skim. Dziś, o godz. 8 min. 15 wiecz. cieszą- 
ca się niezwykiem powodzeniem sensacyj- 
ra sztuka Vicki Baum p. t. „Ludzie w hote- 

„Ju“: Emocjonująca akcja, ukazująca nam w 
dramatycznych skrótach życie wielkiego, 
łuksusowego hote'n i rozgrywającą się na 
tem tle tragedję szeregu istot ludzkich, trzy- 
ma widza w napięciu przez cały czas trwa- 
ma widowiska. 

Doskonała obsada z Fichlerówną, Niwiń- 
ską, Rychłowską, Ciecierskim, Jaśkiewiczem, 
Kreczmarem, oraz Wasilewskim na czele, 
zbiera zasłużone oklaski. 

— Komunikat Dyrekcji. Dyrekcja Tea- 
trówMiejskich w Wilnie, zwraca się do Sza- 
nownej P. T. pubhczności z prośbą o pun- 
ktuelne przybywanie do teatrów, celem umo 
źliwienia rozpoczęcia widowisk "w czasie 
oznaczonym i niekończenia ich o zbyt póź- 
nej godzinie. | 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Barjera śmierci. 
Heljos — Wesoły wdowiec. 
Hollywood — O czem śnią dziewczęta. 
Casino — Student ze Sztokholmu. 
Stylowy — Marsz Weselny 

_ Mimoza — Łzy matki. 

Lux — Samotni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Grožny požar. We wsi Kotoski 

wybuchł w poniedziałek pożar, który strawił 
pięć domów, cztery chlewy, trzy stodoły i 

Jak się okazało, ogień powstał wskutek 
tego, że jeden z gospodarzy zmuszony wyjść 
do kowala, zostawił w izbie małe dzieci. 
Dzieci te, bawiąc się koło pieca, zapró 

'_ Poszkodowani zostali gospodarze:  Po- 
tyrski i Uścinowski. 

— Strzał z ukrycia. jan Woł- 
czącki ze wsi Rukiszki, gm. kołtyniańskiej, 

wracając do domu z zabawy, został postrze 
LE nogę. 
"Tajemniczy wróg strzelał do niego 

wrzaków. Policja prowadzi dochodzenie, 
— Kradzież mieszkaniowa. Wołożyński 

Mowsza (Wielka 18) zame!dował, że z je 
go mieszkania: skradziono marynarkę, płót- 
no i bieliznę na łączną sumę 200 zł. Kradzie 
ży dokonała Korzeniowska Marja (Niemie- 
cka 23), u której w czasie rewizji -znalezio 
no skradzione przedmioty. 

— Nieostrožna zabawa z nabojem. Gaj- 
delis Paweł (Słowiańska 8) lat 17, rozbija 
jąc kamieniem znalezioną łuskę od naboju 
karabinowego, spowodował wybuch tego 
ostatniego, przyczem odłamek łuski utkwił 
wi nodze przechodzącej obok w tym czasie 
Kozłowskiej Longinji (Trębacka 22). 

— Dziecko wypija przez nieostrożność 
denaturat. W mieszkaniu p. Heieny  Gry- 
dziuszko przy ul. Ponarskiej 23 — 3, za- 
truł się niebezpiecznie denaturatem pozosta 
wiony bez opieki 4-letni jej synek Ryszard. 

Dziecku udzieliło pierwszej pomocy Po- 
gotowie, odwożąc je do szpitala Dziecięce 
go na Antokolu. 

Stan nieostrożnego malca bardzo ciężki. 

się wiel- 

! 

z 

„motorzystow wilenskich nie interesuje 

' spuszczonemi smutnie głowami, marzący tyl- 

SŁU W Y 

  

POGOŃ ZA LISEM NA MOTOCYKLU 
CIEKAWA IMPREZA WOJSK. KLUBU 

MOTOCYKLISTÓW 

W niedzielę mieliśmy ciekawą imprezę 
motocyklową — pogoń za lisem. Impreza 
ta, zorganizowana starannie przez pracowi- 
tego członka zarządu Klubu por. Markiewi 
cza, udała się pod względem sportowym 
doskonale, i wykazeia, że znaczna większość 

się 
motocyklizmem sportowym, ograniczając 
swoje zainteresowania do turystyki, ze 
specjalnem uwzgiędnieniem.... ulicy _ Mickie 
wicza, 

O dziesiątej rano zebrało się na płacu 
Katedralnym kilka (dosłownie kilka) ma- 
szyn. 

Na znak por. Markiewicza wyrusza lis. 
Jest, a raczej są nim pp. Bosiacki i red. 
Tatarzyński na  Rudge'u z przyczepką. 

Kierunek wyznaczony na linji Wilno — 
Mejszagoła. 

Lis „pomyka“ szosą kilka kilometrów, 
skręca w prawo, ucieka polnemi dróżkami, 
traktem i szosą przez Kalwarję do Lendzie 
niszek. 

Tu pierwszy, przymusowy postój. Ru- 
dge — lis, mknący doskonale wybrukowa- 
ną ulicą wsi nagle podskakuje w górę i 
„przysiada*, zatrzymany raptownie  šwiet- 
nie działającemi hamulcami. Przysiada o 
krok niemal od wyrwy w jeźdni. 

Okazuje się, że woda podmyła bruk, 
Głęboki rów wpoprzek ulicy nie deranżuje 
tynajmniej nikog o itrwa od wiosny. 

' Podobno wie o nim p. wójt. 
e Za chwile lis pędzi datej w stronę Rz- 
szy, skręca ku szosie, przecina ją i przez 
majątek Galin p. Węcławowiczów pomyka 
przez malownicze laski  jodłowe ku wsi 
Aksztewory. 

Tu załoga Rudge a pokrzepia się jajecz 
nicą i poziomkami, spaceruje na brzegu je 
ziorka i czeka na myśliwych. 

Po godzinie słychać 
Przeletuje 
nim „F.N.* 

Pomknęli dalej szukać śladów (czerwone 
trociny). : 

Nie znaležii ich, wracają więc i 
nąwszy  informacyj u mieszkańców eb. 
przyłapują lisa. 

turkot motoru. 
„Moto-Sacoche* a w ślad ZAC; 

się można w Komendzie Obwodu 

Pierwszym jest Lucjan Kobyliński wraz 
ze swym mechanikiem  Kleberem. Dzielni 
chłopcy, jadąc na nowiutkim  Moto-Saco- 
che 'u zdobywają nagrody w postaci pla- 
kiety. 

W ten sposób pierwszą nagrodę Klubu 
zdobył najmłodszy jego czło '€x. 

Inni uczestnicy imprezy, a w ich rzędzie 
i organizator jej, por. Markiewicz, zmylili 
ślad i do oznaczonej godziny nie odnaleźli 
kryjówki lisa. 

Pisząc o tej imprezie, możemy zaanonso 
wać następną wycieczkę do Trok, na re- 
gaty, w dniu 5 bm. Ciekawe, czy i ta im- 
preza nie zainteresuje większej ilości moto 
rzystów? 

WYCIECZKA MOTOCYKLOWĄ DO 
TROK. 

'Vojskowy Klub Motocyklistów w Wii- 
nie urządza w dniu 5 bm. wycieczkę towa 
rzyską do Trok na regaty wioślarskie, na 
którą zaprasza wszystkich motocyklistów z 
Wilna. 

Wobec tego, że regaty te zgromadzą e- 
itę sportu z całej Polski, nie może zabrak 
nąć na nich również żadnego motocyklisty 
wileńskiego. 

Zbiórka uczestników o godz. 8 rano na 
Placu Katedralnym. 

KOLARSKI OBÓZ WĘDROWNY 

Państwowy Urząd W.F. i P.W. zarzą- 
dził w roku bieżącym zorganizowanie wę 
drownego obozu kolarskiego dla młodzieży 
szkolnej w czasie od 8 lipca do 8 sierpnia 
1931 roku. Udział w obozie mogą wziąć 
uczniowie szkół Średnich, członkowie Ob- 
wodu PW. 1 p.p. Leg., posiadający ukoń 
czony Il stopień PW, 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje  Ko- 
menda Obwodu PW. I pp. Leg. w Wilnie 
— Dominikańska od 13 do dnia 30 
czerwca 1931 roku. 

Kandydaci winni posiadać świadectwo 
lekarskie o zdolności do wyż. wymienione 
go obozu. 

Rowery, wyżywienie i kwatery bezpłat- 
nė 

O szczegółowych warunkach dowiedzieć 
PW. 

Z przeszłorocznych obozów przysposobienia 
wojskowego 

PRZYJAZD 
Triumfalna brama, aleja, wysadzana 

drzewkami, szumiący las, niebo, zaciągnię- 
te ciężkiemi, szaremi _ chmurami, "szeregi 
białych namiotów, jakieś budynki i składy 
— to Grandzieże. Podróż skończona... 

Gdzieś na skraju lasu otrzymujemy tym 
czasowy namiot. Zmoczeni, zziębnięci, ze 

ko o dobrym śnie i kolacji, włazimy do na 
szego namiotu. Lecz tu spotyka nas niela-- 
da rozczarowanie; ani łóżek, ant sienników, 
nie absołutnie, tylko płótno, a goła ziemia. 

Na nic się zdały dowcipy „Ryżego”, złość 
nas ogarnęła. apatyczni, obojętni na wszy- 
stko rozsiedliśmy się na bezładnie porozrzu 
canych bagażach, pogrążając się w zamy- 
śleniu. 

Przed oczyma przesuwały się obrazy z 
tak niedawnej przeszłości, dolatywały zda- 
leka zapachy domowych obiadów, w u- 
szach  dźwięczały  „przeboje”, _ płynące 
gdzieś na falach eteru. 

Nagłe, wejście  piutonowego przerwało 
ządumę. 

— A cóż to panowie tak cicho, co za 
odpoczywanie, 'wieczór już nadchodzi, a 
łóżka kto przyniesie — może ksiądz? 

— Marsz w tej chwili! 
Lecz „Ryży” nie dał za wygrane. 
— Dobrze panu mówić, —- marsz, jak 

pan już parę dni odpoczywa, wylęgając się 
brzuchem do góry, a nam, dopiero co przy 
byłym, nawet i odpocząć nie dadzą — nie- 
można już to było tych łóżek wcześniej 
poprzynosić, tyle czasu, tyle czasu.... było, 

— Próżne gadania, moi panowie, jak 
rozkaz, to- rozkaz, a 

— Święta prawda, i radzi nie radzi na- 
sunęliśmy swoje płaszcze, leniwie ruszając 
za instruktorem leśną drożyną, wsłuchani w 
cichy szum niewidocznej rzeki. 

Po paru minutach stanęliśmy nad  urwi 
stym brzegiem Niemna, tworzącym w tem 
miejscu dość duże półkole, urozmaicone oł- 
brzymiemi głazami, w które z wściekłością 
biły ciemno - sine masy jego wód. Tuż 
nad brzegiem widniały jakieś budynki; to 
izba chorych, kantyna, i magazyn żywno- 
šciowy, nieco dalej kuchnia, obok zaś sta- 
ły szeregami poustawiane setki żelaznych 
łóżek wojskowych. Zabraliśmy się więc do 
dzieła, klnąc od cholery na takie porządki. 

Lecz nie na tem koniec naszej niedoli; 
ściga nas jakieś fatum — mamy spać na 
gołych deskach. 

— Ależ, panie plutonowy, jak to na go 
łych deskach, a słoma, a sienniki, a...? 

— Niestety, proszę panów, przed paru 
godzinami wyczerpał się ostatni zapas sło- 
my, nic nie poradzę na to.“ 

To nas zirytowało doszczętnie.. 
Nadszedł wreszcie wieczór, rozdano nam 

chleb i bułki, oraz „menażki*”, z któremi ga- 
iopem popędziliśmy do kuchni, ażeby po 
raz pierwszy dostać prawdziwą, żołnierską 
kolację. 

Trwała ona przerażająco krótko: poło- 
wę kawy wylano, kaszę wyrzucono, nato 
miast zjedzono doszczętnie resztki zapasów 
domowych. 

Przyszli nasi  „Napoleonowie“  smutnie 
pospuszczali głowy, rozmyślając nad lepszem 
jutrem, które miało przyjść dopiero za sześć 
tygodni. в : 

Po odšpiewaniu 
spač. 

W namiocie cisza, słychać tylko bębnie 
p deszczu o płótno i żałośny skrzyp łó- 
ek. 

Nikt nie śpi. 
. Niebawem jednak zły humor mija, roz- 

wiązują się języki na temat teraźniejszości 
i przeszłości, słychać żarty i śmiechy. Bez 
brzeznie głupia ta gadanina trwa do półno- 
cy. 

Zmęczenie zaczyna dawać się we znaki. 
Robi się coraz ciszej, zdala tylko dola- 

tują jakieś dzikie śmiechy, lecz niebawem 
i to ustaje. Cicza zaległa obóz, sen skleił 
powieki. Śpią. 

WIECZOREM 

Godzina dziewiętnasta, kolacja skończo- 
na. Ostatnie promienie zachodzącego słoń- 
ca zaczerwienily błądzące po niebie obło 
ki, ozłociły wierzchołki wysmukłych so- 
sen, które cicho szumiały, kołysane niewi- 
dzialną siłą przyrody. 

"Wśród tych sosen, na skraju lasu po- 
tężny słup ognia strzela ku górze, chował 
się w chmurze dymu, co chwila buchał ty 
siącem iskier, które unosiły się wysoko i 
nikły w przeszkodach. To ognisko. 

Na okalającym wale dziesiątki dziarskich 
postaci, o twarzach roześmianych, opalo- 
nych, czerwonych od żary ogniska z powa 
gą słucha opowiadań kapitana z czasów 
wojny o niepodległość Polski. 

Po pogadance krótka dyskusja, a wresz- 
cie śpiewy. Tu już rej wodzi „bracie Sa- 
marra““, najweselszy chłop w obozie. 

Stanąwszy po środku z potężnym kijem 
w dłoni, którym zaczął precyzyjnie machać 
nad uchylającemi się głowami współkole- 
gów, rozpoczął swą rolę dyrygenta. 

No, chłopcy, cisza grobowa, zaraz 
zaczynamy, tylko energicznie! (słychać 
śmiechy i rozmowy). 

— (icza! psiakrew wasza, powtarzam! 
— już liczę, razt.. dwia!.. 
— A co śpiewamy, Samarra? 

modlitwy _ poszliśmy 

  

KINO 

SALA 

Ostrobramska 5 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansėw od godz. 6-eį w. Następny program: 

Od dnia 30 czerwca do 2 lipca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

MIEJSKIE | „BARJERA $MIERCE PV“ 
MIEJSKA 

w 7 aktach, z prologiem 
Rafaela Sabatini 

W rolach głównych: Marja Zola, Renato del Torchio I Bebo Coradi. 
Nad program: „Wycieczka z przygodami' komedja w 2 aktach. 

Sm. я rod Ę „Paslerbica“. 

  

EŹWIĘNOWE KINO 

CGJIN 
DZiS! Pierwszy, wspaniały, przepiękny film dźwiękowo-muzyczno-śpiewny prod. szwedzkie. 

STUBEKT Z SZTOKHOLĄU 
Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. Główne role odtwarzają najwybitniejsi artyści teatrów 

szwedzkich. Mad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

  

  

WIELKA 47. tel. 16-41 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny zniżene. 

Dźwiękowy Dziś! Wielki 100 proc. BĘ AR? $ Potężny dramat 
Kino-Teat- przebój dźwiękowy p. t. z SE ELNY w 12 aktach 

„STYLOWY" Niebywały przepych wystawy. Śpiewy solowe i Chóru Cygańskich Romansów. W roli głównej: 
Wielka 36 May Wong, Fay Wray i Erich von Strochelm. \ 

\   

RADJO WiLENSKIE 
CZWARTEK, DNIA 2 LiPCA 

13.05: Koncert popularny (płyty) 
16,45: Komunikat dła żeglugi z Warsza 

wy. 
17,10: „Łodzie podwodne" —odczyt z 

Warszawy wygłosi nż. Z. Kacprowsk, 
17,5: „Wiadomości przyjemne i poży-- 

teczne" z Warszawy. 
17,25: Utwory ]. S. Bacha (płyty). 

Preludjum i fuga fort (M. Lewicki) 
17,35: „Indje a Europa" — odczyt z 

Krakowa wygłosi prof. H. Grabowska-- Wili 
mann. R 

18,00: Koncert Heleny Szyrmo - Kuli- 
ckiej (fort.) i prof. Hermana Sołomonowa. 
(skrzypce) 

19,00: „Skrzynka pocztowa nr 156 — 
listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz, dyr. programowy R.W, 

19,20: Program na piątek 
20,15: Koncert z Doliny 

z Warszawy. 
22,00: Dialog o dziennikarstwie z War- 

szawy. 
22,15: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

i rozmaitości. 
Szwajcarskiej 

— „Malgorzatkę“! więcej mi nie prze- 
szkadzać, do licha! No, ciężd? już ZACZ ji 
my, tylko energicznie; raz, dwa, trzy... i 
wnet popłynęła z kilkudziesięciu młodych 
piersi wesoła piosenka żołnierska. 

Po niej następowała inna i jeszcze in- 
na, na zakończenie zaś „Za Niemen', który 
jak mówił „Samarra” śpiewaliśmy bardzo 
energicznie, a on znał się na tem. Punktu 
alnie o godz. 19 m. 45 odegrano capstrzyk. 

Przeciągły gwizdek, gwizdek plutonowe 
go, odrywa  rozbawione bractwo na roz- 
kaz i modlitwę. 

Ostatni jeszcze raz / dorzucono brzemię 
suchych gałęzi i jałowców, z których strze- 
sił ku górze ogromny słup ognia j iskier, a 
rozpraszając wkoło panujące ciemności, o- 
świetlił przemykające się postacie uczniów 
na zbiórkę. 

Zbiórka zrobiona, plutonowy zdał ra- 
port, szef odczytał rozkaz na dzień następ- 
ny, rozdał pocztę, poczem odśpiewano mod- 
litwę i ruszono spać do namiotów. Po pa- 
ru minutach obóz spał, pogaszono światła, 
ustały śmiechy j rozmowy — ciszą wszę- 
dzie zaległa. Cisza ta była jednak pozorną, 
tu i ówdzie dosłyszeć można było ciche 
szepty rozmów, urwane śmiechy, lub na- 

wet, jakieś kłótnie o żle podzielony „fasu- 
nek", 

Spokój zapanował dopiero, gdy nadcho- 
dził oficer inspekcyjny. W oświetlonym na- 
tenczas latarką namiocie słychać było głoś- 
ne chrapanie, przeraźliwe gwizdy i stękania. 

Po inspekcji cicho już było naprawdę. 
Zmęczenie brało górę nad rozgadanem 

bractwem, sen zamykał ociężałe powieki. 
Nie spał tylko podoficer służbowły, któ- 

ry niby duch opiekuńczy przesuwał się 
przed namiotąmi, oczekując co chwila in- 
spekcji oficera dyżurnego. 

Tymczasem na niebo wypłynęła srebrna 
tarcza księżyca, obieliła szereg namiotów, 
oświetlając snującą się ścieżkami postać 
służbowego. 

OSTATNIE CHWILE 

Zbliżał się uroczysty akt zamknięcia o- 
bozów. 

Ostatnie dnie poświęcono na uporządko- 
wanie j przyozdobienie obozu. 

Znoszono więc tu i ówdzieszyszki, ukła 
dano jakieś wzory, sadzono jałowce, зура- 
no kopce, a każdy namiot starał się być 
pierwszym, ładniejszym nad inne. 

Nadszedł wreszcie oczekiwany przez tak 
długie tygodnie, dzień 10 sierpnia. 

Już o godz. 9-ej wszystkie obozy, zgro- 
madzone na placu, czekają przybycia ducho 
wieństwa, władz wojskowych i gości. 

Przybywają. 
Krótkie nabożeństwo połowe, przegląd 

uczni i defilada przed generałem. 
Opuszczenie wielkiego sztandar: dopel- 

nia uroczystego aktu zamknięcia obozów. 
Po defiladzie zdaliśmy, och! już tak cięż 

kie karabiny i ruszyliśmy tłumnie na boisko 
sportowe, gdzie się odbywały ostatnie za- 
wody. 

Po południu zwróciliśmy „drelichy”, zło 
żyliśmy łóżka, wytrzęśliśmy słomę z sienni- 
ków, kończąc tem samem ostatnie roboty. 

Szarża i instruktorzy już nam nie istnieli, 
staliśmy się znów szarymi, „beznadziejny- 
mi“ cywilami. 

Godziny  wlokły się powołi, pogoda 

\ 

Letnisko 
blizko Wilna sucha 
śliczna _ miejscewość, 
las, rzeka. Jagiellońska 
9—13 lub red. „Słowa 

Letnisko 
pokoje z utrzyma: sm 
4 zł, dziennie, k u 
nikacja autobusowa 
las, jezioro. Ar: ! 
5Ка 4—5. 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE i ZAGRANICZKE 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

EZR CZT ZET ая 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

Jj i M KA : i AM UL LEKARZE i 
  

     

z PIANINA,FORTEPIANY 

: в SPRZEDAŽ WVNAJĘCIE 

OBWIESZCZENIE l 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Odpoczynek 

rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. DOKTOR letniskowy 
Jakóba Jasihskiegc Nr. 1 m. 5, zgodnie z \ 
art. 1030 Ust. Post. Čyw. podaje do wia- Szyrwindt « 
domości publicznej, że w dniu 6 lipca 1931 choroby weneryczne, suchej miejscowo JB 

r. o godzinie 16 rano w Wilnie, przy ul. skórne i moczopłciose rzeka na miejscu jw 
Dzielnej Nr. 46 odbędzie się sprzedaż z licy- Wielka 19, od 9 do 1 Ridas = 4 5 1. 
tacji należącego do Anieli Hertlowej mająt- 3—7 sdi aoc a A 
ku ruchomego, składającego sie z fortepia- a wam = I 

ru, — oszacowanego na sumę zł. 500. otr zy maziem & 
į udzinow- Komórnif (--) F.- Legiecki dziennie A. Kudzinow 
ska dom główzy. 

ŽIA A Ek : 

górzystej sosnowej 

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne | moczopłciowe — 

  

  

i: WIELKA ži STAN RACHUNKU: POMOCY OFIAROM „ci, 621, od49-—113—1 POSAL 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM | W Z. P. 25 * 

BANKU HANDLOWYM S. A. 
Stan na 12-VI 31 r. zł.27.225.75 
Wpłacono w okresie 12-VI — 1-VII r.b. 

į j dowa po przsniku 
KOSMETYKA w starsza osoba, 

doqrego towarzystwa, 

NN. 2— znająca doskonale go- 
Gimnazjum Zygmunta Augusta 60— GABINET spodarstwa domowe 
Województwo Wileńskie ss96 RACJORAŁNĘJ poszukuje possdy za- 

ЗЕ S Е KOSMETYKI rządzającej domem, 

Z. Augustyn 60— LECZNICZEJ _ pensjonatem. iestorki, 
Ks. Ostrejko 50— WILNO, MICKiEWw: lub ea pra- 

i ja CZA 81 m. 4. cy wymagającej nie- 

ios = kobiecą ograniczonego zaufania 
ВОЫ = rod konserwo- Posiada poahłebne re- 

Ks. Bojnowski 100.— je, dosko: ferencje AEO 

Wydawnictwo „Rycerz Niepokalany" 10.— sali, edświeża, wsuw: w Polsce. erty do 

Związek Akademików Polaków _ 570,— |€! skazy l braki. Masaż Adm. „Slawa“ pod 
twarzy i ciała (panie. H. K. 

227.50 Sztuczne opalanie cery) 
220— Wypadanie włosów 

Kurja w Ładzi 

Rektor Sem. Duch. w Lublinie Człowiek śni „13 tapież. Najnowsze zda 
AE e bycze kosmetyki racjo w wieku 29 lat, żona- 
Ks.. Tomak 1485 = sslaej. ty, b. telefonista in- 
Związek Kolejarzy Poł. 550.— Codziennie od g. 10—8. struktor wojskowy, Zz dg 
Ks. Butkiewicz Ž 10.75 W 7. P. 43. zawodu Pda: G 2 

= 22 pracował za ekonoma Ks. Butkiewicz Ž Cerę RD posiadający b. 4“ bre 

Ks. Pryczek = zaniedbane świadectwa prosi 0 
L. Halaszkiewicz 4.50 poprawia, pielęgnj. łaskawe  zaofiarowanie 

M. Bugno 5— oraz usuwa wady skór; = e sių 
Gimnazjum Emilji  Platerówny w Gabinet = kedtójna móglky jedzio 

Sosnowcu 40— KŁ eat cześnie spełniać inne a styń 10.— Lė staz 
Urząd Gminy „Prostyń 1. Hryniewiczowej poruczenia, Za ceł swój 
Komitet Rudnicki 159.90 stawi uczciwe i staran: 

uł. WIELKA AB 18 m 
Przyj.wg. 10-11 4-0 

zł. 30.945.39 W. Z. P. № % 

P kój niekrę- - — 
0 pujący, z ggubiony kwit lom- 

wygodami Wileńska 32 śm bardowy Nr. 82144 
m. 5. Obejrzeć od 3—7 Biskupia 12 Marji We- 
godz. po poł. rowej, unieważisia się. 

ne pełnienie obowiąz- 

ku. A. Bożyczko, Wil- 
no, Subcez 65 m. 2. Stan na 2.VII 1931 

  

      

- Oflary 
Beżimiernie* 

    

a 

na Chleb Dzieciom zł. 5. S ŽADAICIE — 
na Żłobek im. Maryi zł 5. A € REY 
na Walkę z Żebractwem 2-5, ! BW TE £3 

aś we- wzzystkich aptekach * 
zwładach apiecznych ruenege 

środsa od odcisków = 

М Ргом. А. РАКА || 
EE 
Letnisko sucha, zdrowa miej- . 

scowość, ładny park 
rzeka, 1 kilom. od kolei. Kaplica, do- 
ktor, apteka, 2 godz. od Wilna. Cało- 
dzienne utrzymanie 7 złotych. Bliższe 
informacje: Jagiellońska 7 m. 5. 

   

        
    

          

   

{ Fabryka I sktad mebli 

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

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

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

  
  

  
  

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 9. 

Wielka. okazjal! 
Tania wyprzedaż 

obić papier. (Tapet), 

Rabat od 5 do 25 proc. 

wietrzna i szara, 
deszcz. 

Już wieczór. Jedni irudzy 
pieszo opuszczają obóz wi jakiejś dziwnej, 
niezrozumiałej ciszy, rzucając po raz ostat- 

chwilami pada jesienny 

autobusami, drudzy 

ni zamglonemi oczy na szare kontury na- 
mniotów, w których przeżyło się wspólnie 
tyle miłych, wesołych, a nawet czasami cięż- 
kich chwil swego młodocianego życia. 

Włodzimierz Umiastowski.     
  

JANUSZ MEISSNER 

PRZED CZOŁEM BURZY 
Długie wolnonośne skrzydła „Bo- 

 ciana* zachybotały pod ich uderze- 
niami. Pod szybowcem  zatańczyły w 
konwulsjach nagłych rozkołychów ko- 
lumny drzew. Rzuciło w górę, wdół, 
na bok i znów w górę. Zepchnęło pła- 
towiec nad strome zbocze, tuż blisko. 
cieszyc zobaczył pod sobą ziemię, 
jak ręką sięgnąć. Jakiś ogromny, roz- 
rosły szeroko Świerk, zgięty w po- 
kornym ukłonie przed nadchodzącą 
wichurą, wyrósł powyżej lewego 
skrzydła. Niesposób było go wymi- 
nąć. Pilot poczuł, że lotka więźnie mię- 
dzy gałęzie, a gnany pędem „Bocian“ 
zatacza się nagle, pochyla się na 
burtę i spada wdół bezwładnie ak 
kartka papieru. 

" Całym wysiłkiem ramienia sparo- 
wał poślizg. Ziemia gnała skośnie 
zboku na jego spotkanie. W uszach 
wył pęd. 

Ale już płaty skrzydeł trafiły w 
łoże prądu i szybowiec zaczął się 
wznosić równolegle do stoku. 
_ — Przeniesie mnie przez grzbiet 
i rzuci na ziemię po tamtej stronie— 
pomyślał Scieszyc. 

l, pomimo niebezpieczeństwa za- 

czepienia _ Skrzydłem 
drzew smaganych wiatrem, zwisł wraz 
z płatowcem w ostrym wirażu. Pchało 
go bokiem, zahamowało w miejscu 
zawróciło twarzą pod wiatr. Wtedy 
zobaczył burzę. 

Gnała na chyżych kwadrygach 
kręcących się tumanów kurzu, zacią- 
gając uiebo czarno-sinym pokrowcem 
chmur. Waliła z ciężkim turkotem 
grzmotów, wyrębując piorunami prze- 
strzeń, spękana w zygzaki błyskawic, 
odległa jeszcze, ale już straszna, 0- 
pętana szaleństwem wichru, rozwšcie- 
czona pokorą targanych za czub 
drzew zgniecionych u samej ziemi 
traw i wleczonych nisko dymów. 
Parła na północ, wysyłając naprzód 
szarżujące szwadrony lekkich obłoków 
toczyła się po owładniętej grozą ziemi, 
zagarniała coraz więcej nieba, hucząc 
aż po krańce horyzontu bezmyślną 
radością zniszczenia. 

Była wielka, potężna i nieuniknio- 
na, jak przeznaczenie. 

Ścieszyc zawahał się: czy kruchy 
Szybowiec zdoła wytrzymać natarcie 
tej niczem niewstrzymanej mocy? Czy 
porwany nawałnicą, mały i słaby jak 
komar w porównaniu z pędem hura- 
ganu nie zostanie strzaskany w drza- 
zgi pierwszym skrętem wiru? 

Jeszcze czas było lądować.  „Bo- 

o wierzchołkician* spychany tyłem i, jak latawiec 
biorący całą powierzchnią skrzydeł 
wiatr pod siebie, znajdował się nad 
środkiem lądowiska. Można było zdą- 
żyć jeszcze przed burzą. 

Ale tuż za myślą o niebezpieczeń- 
stwie płynęły inne — o zwycięskim 
locie. Taka burza,to był nielada silnik, 
z którym przebyć można wiele ponad 
sto kilometrów. Byle utrzymać się 
zdala od jądra cyklonu, na czele 
cwałujących gońców wiatru, I — byle 
starczyło sił do walki z nimi, 

Czas uciekał. Burza Szła coraz 
prędzej, wciąż wyżej wynosząc na 
swych barkach szybowiec. I kiedy 
Scieszyc zdecydował się wreszcie na 
lot, spostrzegł, że niemógłby już po- 
stąpić inaczej: lądowisko przykrywał 
w tej chwili potężny, skłębiony tu- 
man białego pyłu z pobliskich kamie- 
niołomów, a wiatr chwyciwszy go za 
ogon, kręcił nim, wlokąc płasko po 
ziemi wśród słaniających się krzaków 
i miotanych jakby przedšmiertnymi 
kurczami płóciennych namiotów. 

Zapadał mrok. Zachód palił się 
jeszcze całą bezmierrie szczodrą roz- 
rzutnością słońca, unurzany w płyn- 
nych klejnotach wszechbarwnych bla- 
sków, zalewających pół nieba. Na 
południo- wschodzie natomiast leżał 
już głęboki czarny cień, rzucony 
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przez zwisającą nisko, ciężką pokry- 
wę chmur. 

Burza bynajmniej się nie wyczerpy 
wała. Przeciwnie: zdawało się, że roś 
nie w moc i potęgą swoją gasi blask 
słońca, kilmome tr po kilometrze obej 
mując panowanie nad światem. Tylko, 
że teraz Ścieszyc był dalej od niej, u- 
ciekłszy przed gwałtownością walki w 
pierwszych szeregach wichury, aby 
odpocząć w spokojnym locie ślizgo- 
wym. 

Zszedł niżej, do 600 metrów, i su- 
nął w ciszy, rozkoszując się wolnym, 
łagodnym ruchem szybowca, tak róż- 
nym od poddanego n/eustannym wibra 
cjom lotu aeroplanu. Na swoim długo- 
skrzydłym „Bocianie'* czuł się napraw 
dę ptakiem. Słyszał wyraźne odgłosy 
ziemi, nad którą leciał bez szmeru i 
hałasu zagłuszającego wszystko silni- 
ka. Mijał wolno prostokąty pól, gąb 
czaste liszaje lasów, długie, popielate 
linje szós, obramione cieniami drzew, 
kręte smugi dróg polnych ze śladami 
kół wozów, i tory kolejowe, czarne, 
srebrzone po środku nitkami szyn. 

'Na szosach turkotały wozy i trąbi- 
ły samochody; Po wsiach ujadały psy. 
Bydło ryczało na pastwisku i słychać 
było nawoływania pastuchów. We wsi 
piały koguty i można było nawet doj- 

Urukarmia w    

błoki, krążyć w ich białym puchu, spły 

między opłotkami. wać nisko nad ziemię lub ginąć w 
błękicie nieba. 

Nie zdawał sobie sprawy, gdzie się 
właściwie znajduje. Wiedział tylko, že 
burza poniosła go daleko na północ, 
teraz zaś wykręcała lekko na zachód. 
Bał się ją zgubić, zawrócił więc w jej 
stronę, aby po chwili odczuć gwałtow 
nie wstępujący nurt prądu. 

Tuż za pierwszym uderzającym, 
jak taran, łbem wichru, szły dałsze, 
raz wyższe i coraz potężniejsze. Znó! 
pod skrzydłami załomotały ciosy roz- 
pętanego żywiołu, zatarmosiły sterami, 
rzuciły płatowcem, jak piórkiem w 
sam środek wiru. 

Ścieszyc musiał walczyć e zacho- 
wanie jakiej - takiej równowagi, co- 
raz zacieklej i coraz - ciężej. Musiał 
przytem utrzymać się na czele nawał 
nicy i nie pozwolić wciągnąć się w 
głąb pędzących za nim obłoków. Tam, 
pośród upustów ulewy, między ściera- 

jącemi się z łoskotem gromów masa- 
mi gęstych chmur, groziło niebezpie- 
czeństwo zerwania wiązań skrzydło- 
wych pod, naporem walących na sie- 
bie ataków huraganu. 

rzeć je zwysoka ! 
Ścieszyc słyszał ludzi, rozmawiających 
na progach chat, i nie mógł się po- 
wstrzymać, aby nie krzyknąć im zgóry: 

— Pochwalony! 

Dźwięk własnego głosu zdumiał go 

wyrazistością i mocą. Niemniej zdumie 

ni byli ci w dole. Patrzyli za nim dłu- 

go i machali rękoma. Wołali coś, cze 
go nie mógł zrozumieć w gwarze wie 
lu, krzyczących naraz. 

Po dwóch godzinach lotu w skłę- 
bionych wirach czoła burzy, ten kilko- 
minutowy spokój ślizgowego lotu wy- 
dał mu się rozkosznym wypoczynkiem, 
bajeczną podróżą poza granicami rze- 
czywistości, cudownym snem, czaro- 
dziejskim cudem, który pozbawił cięża 
ru jego ciało i przeobraził go w ptaka. 

Całym sobą czuł wspaniałość lotu 
w równych, krzepko gęstniejących pod 
skrzydłami warstwach powietrza. Miał 
wrażenie, że skrzydła szybowca łączą 
się z mięśniami i nerwami jego  ra- 
mion i że stery ogona przyrosły mu 
do nóg. On i płatowiec — to była te- 
raz jedna istota: człowiek - ptak, bio- 
rący we władanie niezmierny prze- 
stwór powietrzny, zwyciężający burze 
i wichry, mogący wspinać się nad 0- (D. C. N.) 
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