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Przypadkowa rozmowa w pociągu 
Kilka słów o książce Sokołowa. 

Po oswobodzeniu Jekaterynburga od bol- 

szewików, władze rosyjskie w dniu 30 lipca 

zleciły sędziemu śledczemu do spraw wagi 

szczególnej panu Nametkinowi przeprowa- 

dzenie śledztwa w tej sprawie. Pan Nantet- 

kin był sędzią rezydującym w Jekaterynbur- 

gu i nie chciał prowadzić tej sprawy bez 

wymaganej przez rosyjski kodeks procedu- 

ry karnej, zlecenia prokuratora odnośnego 

sądu. Następcą jego był członek sądu pan 

Siergiejew, a tego znów następcą był pan 

Sokołow, sedzia śledczy sądu w Omsku. 

Badania swe, charakteru ściśle sądowo- 

śledczego, wraz jednak ze swemi osobiste- 

mi rozważaniami o charakterze historycz- 

nym, a nawet historyczno-politycznym, wy- 

łożył w książce, której tytuł powyżej cyto- 

wałem. 

Na wstępie tej książki pan Sokołow pod- 

kreśla z naciskiem. 

„Nie pretenduję do znajomości wszyst- 
kich faktów, ani też ujawnienia prawdy ca- 

łej. Twierdzę tylko, że ze wszystkich je- 

stem jedynym, który do tej prawdy pod- 

szedł najbliżej”. 

Do tych słów, pisanych w roku 1924, 

historja nic już nie mogła dodać. Nie może- 

imy przecież ani na chwilę brać poważnie 

fantastycznych dziejów pani Czajkowskiej, 

pretendującej do tego, iż jest córką Miko- 

łaja il Anastazja, jakkolwiek nie mówiąca 

ani po rosyjsku, ani po angielsku. Nie pa- 

miętajacej nazwy żadnego miasta w Rosji, 

"prócz Petersburga, wreszcie zdemaskowa- 

nej przez rodzoną siostrę jako Anna Szanc- 

kowska ze Śląska. Ustalone przez pana 

Sokołowa wyniki dochodzeń dopiero dziś 
"ia, dzieki niezwykłemu zbiegowi okoliczńo- 

„ści, mogę trzupełnić. EB 

,. Pan Sokołow ustalił, fazwiska straży, 
która pilnowała rodzinę cesarską w Jeka- 

"terynburgu i nazwiska te znajdujemy w je- 

"go książce. Dotyczą one jednak tylko od- 

działów, sformowanych na fabryce Złokaso- 
wowów, oraz fabryce Syssert. Według ba- 

dań pana Sokołowa oddziały te na kilka 

—"dni-orzed popełnieniem morderstwa, były 

odsunięte do pełnienia służby zewnętrznej 

w ogrodzie koło częstokołów, natomiast 

, służbe wewnętrzną, pilnowanie bezpośred- 

nie cesarza i jego rodziny obięli czekiści. 

«Xiedv dokładnie to się stało, pan Sokołow 

tego nie ustalił, powiada on tylko na 172 

stronicy swojej książki, że w. pierwszych 

dniach. lipca dotychczasowy komendant do- 

mu Ipatjewa, Awdiejew, został zamieniony 

przez Jakėba Jurowskiego, którego pomoc- 

nikiem był niejaki Nikulin. Następnie pan 

Sokołow pisze, że kilka dni później dołą- 

czyło się do nich (]urowskłego i Nikulina) 
dziesięciu ludzi, którzy zamieszkali. na par- 

‚ terze w pokojach Nr. 2, Nr. 4 i Nr. 6“. 

Nazwisk tych panu Sokołowowi nie uda- 

ło się ustalić. Ustala on jednak na dalszych 
kartach swej książki, że byli to czekiści 

„i že pod przewództwem Jurowskiego doko- 

nali samego aktu zbrodni. Pan Sokołow 

uważa za ich przywódcę Jakóba Jurowskie- 

go -— Żyda. Książka jego zawiera, mojem 

zdanieni, zbyt mało danych, aby przeczyć 

temu, czego się dowiedziałem, że właści- 

wym dowódcą bandy tych czekistów, był 

nie Jurowski, lecz niejaki Griszka Suchoru- 

kow. Imie Griszka, byłoby więc dla ostat- 
niego Cesarza wszechrosji prawdziwie fatal- 
ne. Mój rozmówca wymienił mi nazwisko 
Jurowski, lecz nie jako „głównego”. Muszę 

tu zauważyć, że Sokołow bardzo podkreśla, 

że wśród tych dwunastu czekistów, było kil- 

ku Łotyszy, wypowiada przypuszczenie, że 

był tam jeden Węgier, cytuje wierszyki, 
napisane na ścianie po niemiecku. Specjal- 

nie pytałem się o Węgra. Mój rozmówca 

- wytłumaczył mi, że żadnego Węgra i wo- 
góle żadnego byłego jeńca wśród nich nie 
było. Był to „północny oddział karzący' — 

„Siewłerno-karatielnyj otriad czeka". Sądzę, 
że nacisk, który czynił pan Sokołow na 

obecność cudzoziemców, wśród bandy mor- 
derezej cesarza, bez przytaczania zresztą 

istotnych danych po temu, wynikał z pa- 
trjotyzmu pana Sokołowa — przed którym 
schylam głowę. Boleję nad tem, że te ilu- 
zje będę rozsłewał i raz jeszcze zaznaczę, 
że używając wyrazu „iluzję”*, używam go 

  

bez cienia złośliwości, lecz z największym 

szacunkiem i _ szczerem _ współczuciem. 

f)świadczam, że rozumiem doskonale patrjo- 

tyzm monarchiczny, nieszczęśliwej starej 
Rosji. 

Skoro jestem przy omawianiu sentymen- 

tów pana Sokołowa, muszę w charakterze 

dvgresji oświetlić jeszcze jedną hipotezę 

pana Sokołowa, którą wyłuszcza w swojej 

książce, zresztą niestosującą się do terenu 

bezpośrednich iego badań sądowo-śled- 

czych, to znaczy do terenu Jekaterynburga. 
Otóż przez całą książkę pana Sokołowa 
przewija się przekonanie, że niejaki Jakow- 
lew, który wiózł cesarza, cesarzową i wiel- 
ką księżniczkę Marje, był agentem niemiec- 

kim, który chciał ocalić cesarza. Ponieważ 

ednak okazało sie, że cesarz oferty niemiec- 

kiej nie przyjął, więc Jakowlew porzucił 

cesarza w Jekaterynburgu. Nie wdajac się 

w bliższy rozbiór tej hipotezy, opowiem tyl- 

ko, że zapytałem sie mego rozmówcę, czy 

znał Jakowlewa, który wiózł cesarza z To- 

Kolska do Jekaterynburga. Odpowiedział mi, 

że znał i podał mi nawet obecny adres tego 

Jakowlewa, mianowicie, mieszka on w miej- 

scowości Szartasz na Uralu, o ile pamiętam, 

nad jeziorem tego nazwiska, zajmuje się 

ogrodownictwem. 

Pan Sokołow w swej książce stwierdza, 

że autentycznego przebiegu samego morder- 

stwa opisać nie może, a tylko dochodzi da 

niego na podstawie badania samego wnętrza 

ubikacji, w której akt morderstwa został 

aokonany, oraz na podstawie zeznań świad- 

ków, z których jednak żaden nie był naocz- 
nym świadkiem mordu, a tylko powtarzał 

przed władzami sądowo-šledczemi to, co 

słyszał:'o nim z drugich, czy trzecich ust. 

Żadnego członka bandy czekistów, którzy 

Hokonali aktu morderstwa, pan Sokołow na 

cczy <nie widział, pan' Sokołow również nie 

znał nazwisk tych ludzi za wyjątkiem ju- 

rowskiego i Nikulina. Pan Sokołow nie zna 

wreszcie momentu skąd i kto dał Jurow- 

skiemu,: (którego. mylnie uważa za szefa 

bandv) rozkaz dokonania mordu. 

Moje wiadomości ten moment przyno- 

szą. Okazuje się, że Mikołaj II i iego rodzi- 

па zostali zamordowani przez przypadek, 

przez nieporozumienie. 

Powiedziawszy to wszystko, przystąpię 

do najdokładniejszego opisu wydarzenia, 
tóry dał mi w ręce te wiadomości. 

Dnia 5 maja 1931 roku siadłem w Kaza- 

ni do pociągu pocztowego, który wychodził 

z Kazani 8.40 według czasu tamtejszego, 
i. który przybył z 40-to minutowem opóźnie- 

niem. W wagonie miękkim jechali razem ze 
mną aktorzy teatru małego i artystycznego 

(Moskowskij: chudożestwiennyj teatr), któ- 

rzy wracali z objazdu kołchozów. Nie byli 

oczywiście to aktorzy pierwszorzędni tych 

zespołów teatralnych, lecz specjalna „bry- 

gada”, jak oni mówili, wysłana dla propa- 

gandy na głuchą wieś. Jeden z tych aktorów 

był dawnym „bezpryzornym”, jeden z nich 

był nawet Świadkiem najciekawszych mo- 

nientów mojej rozmowy. Dowiedziałem sie 

nawet nazwiska tego aktora, człowieka star- 

szego, który twierdził, że znał swego cza- 

su mecenasa Lednickiego. Nazwisko to 
brzmi: Aleksy Mikołajewicz Fogt. 

Mój rozmówca był nie aktorem, lecz 
jechał na jakiś zjazd do Moskwy ze Swierd- 

łowska. Jak to często bywa w Rosji w po- 

dróży, rozmawiał dużo, ze mną.. Z począt- 

ku nie przypisywałem specjalnego znacze- 

nia do tego, co on mówi i jakkolwiek poka- 

zywał mi swoją legitymację, jako członka 

„gorsowieta“ (rady miejskiej) w Swierd- 

łowsku, nie zwróciłem uwagi nawet na jego 

nazwisko. Dopiero później, gdy się dowie- 
działem, że jest przewodniczącym komisji 

dla „czystki“ byłych partyzantów, że miesz- 

ka w domu dla byłych czekistów w Swierd- 
łowsku i że przez całą wojnę wewnętrzną 

iosyjską był członkiem  „Siewierno-kara- 

tielnago otriada czeka”, zacząłem mu sie 

pilniej przypatrywać i pilniej uważać na to, 
co mówił Pokazał mi wtedy swoją legity- 
mację, jako przewodniczącego komisji po 

„czystkie*. Nazwisko jego brzmiało Mak- 
kiadan. 

Muszę tu objaśnić, że Swierdłowsk zna- 

czy tyle, co jekaterynburg. jest to nowa 

nazwa miasta Jekaterynburga. 
Opowiadania Makkiedana w ciągu coby 

w wagonie, którą z nim spędziłem brzmiały 

mniej-więcej następująco: 

Jest Mołdawianinem z pochodzenia. Tę- 

skni do Mołdawii, chce się tam dostać, łecz 

iego władze nie dają mu paszportu zagra- 

nicznego. W Mołdawji ma ojca lat 94-ch i 

matke lat 82, których chciałby zobaczyć. 

Posiada też krewnych w Polsce, jakiś adwo- 

kat Gąberski, którv mieszka w Lublinie 

i jest z panną Jankowską z Kiszyniowa, któ- 

ra jest jego krewną. 

Opowiadał mi także o swojej żonie, cór- 
ce weterynarza'z Petersburga i która sama 

posiada zootechniczne wykształcenie. Jak 

jechał w 1920, czy w 1921 roku (nie pamię- 

tam) wagonem czeka na czele oddziału 

czeka i jak zaprosił do tego wagonu ..pa- 

nienkę* (barysznię), jak jej tam palcem nie 

tknął, jak później ona przyjechała do niego 

do Jekaterynburga, jak mieszkali razem. lecz 

bez niczego, jak później ona mu sie oświad- 

czyła w miłości. Ma teraz dwoje dzieci. 

Starszego synka trzeba oddawać do szkoły, 

Jecz członkowie domu czekistów własnej 

szkoły nie posiadają, a kolejowcy, do któ- 

tych szkoły chciał go oddać, nie chcą dziec- 
ka niekolejowca przyjąć. Pomstował na to. 

Podczas wojny był trzy razy ranny. Po- 

kazywał mi bliznę na lewem ręku od kuii, 

która przeszyła mu rękę na wylot. W woj- 

sku cesarskiem, podczas wielkiej wojny nie 

służył. Ma lat 38. Posiada złoty zegarek, ja- 

ko prezent od Trockiego. 

W pewnym momencie rozmowy, wyra- 
ził żal, że nie byłem we Swierdłowsku, że 

nie widziałen: domu Ipatjewa. 

Wtedy błyskawica przeszła mi przez 

mózg. 

— „A wyście tam byli... podczas egze- 

kucji?“. 
*  — „A kakže“ (a no chyba). 

Wtedy zaczął mi opowiadać po kolei 

wszystko. Powtórze to już nie jego słowanii. 

Wieczorem przyszła depesza od Bieło- 

gorodowa. z Bażienowa, to jest w miejsco- 

wości, położonej o 50 wiorst od Jekateryn- 
burga. Depesza 'ta donosiła, że nieprzyjaciel 

sapiera i zawierała'na końcu frazes „pry- 

mitie nadleżaszczyja miery*. (prziedsięwziąć 

odpowiednie środki). 

Suchorukow nas wtedy zebrał wszyst- 

ich dwunastu, co zrobić, pan rozumie, że 

zabić cesarza, to nie to, co zabić mnie, lub 

pana. Ja nie brałem udziału w dyskusji, 

iniałem gardło spuchnięte, mówić nie mo- 

głem, no i.zdecydowaliśmy „trzeba, żeby 

dusza wyszła”. Biełoborodow nazajutrz wy- 

jechał. Zobaczył co się stało, że wszyscy 

zabici. Dopiero nas wymyślał. Wszystkich 

was rozstrzelać trzeba — mówił. Matem 

nas krył. 

-- A [urowski tam był? — zapytałem. 

-— Był. 
O 12 w-nocy przyszedł Suchorukow do 

nich i powiedział im, że tu sie będzie robiła 

dezyniekcja w tych pokojach. Rozumie Pan, 

on tak sobie powiedział o dezyniekcii. Ale 

oni coś przeczuwali, o, przeczuwali. Stałem 

na schodach, jak schodzili. Mikołaj, jego 

żona, cztery panienki. Takie piękne były... 

Pamiętam, jak wzdrygnąłem się, gdy 

„Makkiadan powiedział: „Takie piękne były”. 

Pomyślałem o uczuciu człowieka, patrzące- 

go na te cztery dziewczęta — księżniczki, 

prowadzone na rzeź. 
— Tak było ze służbą. Sama siebie na 

śmierć skazała. Myśmy powiedzieli: „służ- 

ba niech wyjdzie”, a oni: „nie pójdziemy”. 

Doktór też był. Botkin. „No, nie pójdziecie, 

tak czort z wami”. Pan rozumie, że roz- 

strzelać 12 osób, to nie to samo, co 7. Myś- 

my tamtych chcieli wyprowadzić przed dom 

i powiedzieć: „Idźcie do wszystkch dja- 

błów". 
— To nieprawda, żeby kto się znęcał. 

Nic. Nawet „matem nikt nie pokrył". Niech 

mi na tę rękę ołów się naleje, jeśli niepraw-- 
dę mówię. 

Mowa tu jest o ordynarnem, cynicznem 

przekleństwie rosyjskiem.. 

-— Kiedy powiedzieliście służbie, że-mo- 
że iść? 

—- A o czwartej rano. O 12-ej sprowa- 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

nadesłane milimetr 50 
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Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

Warszawa. Pat. — Pane Prezydent Rze- 

czypospolitej udaje się jutro, dnia 3 lipca 

do Poznania, by wziąć osobiście udział w 

o Poznania 
uroczystościach, związanych z odsłonięciem 

pomnika prezydenta Wilsona w Poznaniu. 

s 2 żar 4 
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Depesza Ignacego Paderewskiego 
WARSZAWA. PAT. -— Pan minister spraw 

zagranicznych August Zaleski otrzymał w dn. 2 
b. m. od p. Ignacego Paderewskiego depeszę tre- 
ci następtjącej: z SA 

Z wielkim żalem donoszę Panu Ministrowi, że 
zinuszony jestem zrezygnować z mojego projektu 
podróży do Warszawy i Poznania. Oczekiwane i 
tak upragnione polepszenie w stanie zdrowia nie 

nastąpiło. Wobec tego, preszę Pana Ministra, aby 

zechciał wyrazić Panu Prezydentewi Rzeczypo- 

spoliieį mėj głęboki szacunek i najszczersze ubo- 

lewanie, iak również moje najgłębsze podzięko- 

wania zą wielki zaszczyt, jaki Pan Prezydent ze- 
chciał mi uczynić. Proszę przyjąć, Panie Ministrze, 
zapewnienia mojego całkowitego oddania. — 

(—) Paderewski 

   

415 miljonów zł. oszczędności 
WARSZAWA. 2-VII (tel. wi. „Stowa“) 
Dowiadujemy się, że w rezultacie ostat- 

mich zarządzeń oszczędnościowych Rządu, 

dodatki rzeczowe, a mianowicie: wydatki 

administracyjne i inwestycyjne, zminiejszą 

się o 260 milj. zł. 

Cofniecie dodatków od uposażeń urzęd- 

Zwiększenie funduszu 
WARSZAWA. 2-VII (tel. wł. „Słowa*) 
Minister Komunikacji wydał wczoraj 

zarązdzenie, mocą którego sumy, przezna- 

czone na zapomogi doraźne dla kolejarzy 

najgorzej uposażonych, lub obarczonych licz 

WARSZAWA. PAT. — We czwartek dnia 2 
linca p. premier przyjął delegację  organizacyj 
inwalidzkich W skład d:lcgacji "wchodzili repere- 
zentanci Związku Inwalidów Wojennych Rzeczy- 
pospelitej Polskiej z prezesem posłem Karkoszką 
na czele, Legji Inwatidów Wojsk Poa!skich z pre- 
zesem kpt. Połońskim i Związku Żołnierzy ociem 
niałych z prezesem Wagnerem, upoważnionym rów 
nież do reprezentowania Związku Inwalidów Ży- 
dowstkich Г > Е 

Delegacja przedstawiła p. premierowi dotkliwe 
Skrtki, jakie pociągneło za sobą dla inwalidów cof 

Pogrzeb Ś. p. 
WARSZAWA. 2-VII (tel. wł. „Słowa*) 
Dziś odbył się w Warszawie pogrzeb 

ś.p. dr. Eugenji Lewickiej, znanej lekarki 

zdrojowej w Druskienikach. o 

W nabożeństwie żałobnem, odprawio- 

nem w. kaplicy cmentarnej na Powązkach, 

wziął udział Marszałek Piłsudski, który 

Pani Wilsonowa w Warszawie 
W dniu 2 lipca wdowa po byłym prezydencie Stanów Zjede WARSZAWA. (Pat.). 

niczych dało 148 milj. zł. a ponadto w dro- 
dze skasowania zbytecznych urzędów, ma 

rząd uzyskać 67 milj. zł. Łącznie więc о- 

szczędności budżetowe, na podstawie zarzą” 

дхей z ostatnich dwóch tygodni, dadza 

zmniejszenie wydatków budżetowych o 415 

miljonów. 

zapomog dla kolejarzy: 
ną rodziną, zwiększone zostały trzykrotnie. 

Zapomogi te mają częściowo  przynaj- 

mniej wynagrodzić kolejarzom straty, ponie 

sione przez skasowanie dodatku do uposa- 

zeń. 

Delegacja Inwalidów u Pana Premjera 
nięcie dodaiku do rent inwalidzkich, które nawet 
przed tem cofnięciem nie zabezpieczały minimum 
utrzymania tym, którzv ponieśli najcięższe 
w' czasie wojny. 

Pan premier odpowiedział serdecznie delega- 
tnm, wskazując, iż już jako minister inwalidów i 
starał się dać dowody życzłiwego ustosunkowania 
sie do ich potrzeb. Pan premjer wskazał, że cdci-- 
rek inwalidzki uważa bezwzęlednie za pierwszy 
na którym, z chwilą, gdy najcięższy okres przemi- 
vie, dotkliwie zarządzenia oszczędnościowe został, 
złagodzone 

E. Lewickiej 
przybył w towarzystwie dr. Woyczyńskieg 

i- pułkownika  Wieniawy-Długoszewskiego, 

Graz: p.p. premjer Prystor, min. Sławoj- 

Składkowski, szereg wyższych urzędników 

Ministerstwa, wojskowi, i niemal cały świat 

lekarski Warszawy. 

ofiary 

noczonych pani Wilson w towarzystwie zastępcy szefa protokółu dyplomatycznego Przeź- 
dzieckiego zwiedziała stare miasto, Łazienki oraz cenniejsze zabytki Warszawy. 

O godz. 13 min. 30 p. minister Zaleski 
siostrzenicę pannę Moeling oraz państwa Bar 

W godzinach popołudniowych pani 
. zwiedziała Wilanów, poczemi udała się do Na 
kiem przez Helenę hr. Potocką. 

z małżonką podejmowali panią Wilson i jej 
uchów śniadaniem. 
Wilson wraz z towarzyszącemi jej osobami 
tolina, gdzie była podejmowana podwieczor- 

O godz. 20 min. 30 w apartamentach ambasadora Stanów Zjednoczonych A, P. od- 
był się obiad, wydany przez ambasadora Wyllysa na cześć Pana Prezydenta Rzeczypo- 
litej. W obiedzie tym wzięli 
wyższych dostojników Państwa. 

udział Pan prezydent Rzeczypospolitej, w otoczeniu naj- 

Niemcy grożą Litwinom 
TYLŻA. PAT. — W Tyłży, nad granicą litew 

rką, hitlerowcy urządzili wielki zjazd. ktory zgro- 
madził przeszło 8 tysięcy osób. Zadaniem zjazdu 
było podkreślenie stanowiska partji hitlerowskiej w 

sprawie rewizji granic. Spoglądając na litewski 
trze Niemna, przywódca  narodowo-secjalistyczny 
Goebbels wzywał do wałki z postanowieniami trak 
tatu wersalskiego 

dziliśmy z góry na dół. Oni się rozebrali, 

położyli spać. O 4-ej rano weszliśmy i Su- 

chorukow mówi: „teraz możecie iść*. Oni 

„nie pójdziemy”. 

-— A mówiono, że czytano wyrok, mó- 

wiono, że powiedziano cesarzowi „musimy 

was rozstrzelać* a on powiedział: „czto*. 

- - Gdzież tam. Nic podobniego. Strzela- 
no i już. 

— A cesarz nie trzymał cesarzewicza 
na ręku? 

-- Przeciwnie, Mikołaj pierwszy upadł. 

Wszyscy byli w koszulach, panienki miały 

na koszulach kaftaniki z flaneli. Jedną pa- 

nienkę trafiła kulą w ramię, do niej strzela- 

no dwa razy, a do chłopca (cesarzewicza) 

strzełano cztery razy. On jakoś zesztywniał, 

skostniał, wreszcie trafiono mu tu (Mak- 

kiadan pokazał na część czaszki nad uchem). 

-— W tych kaftanikach znaleźliśmy po- 

tem mnóstwo brylantów. 

-- A jakże z ubraniem. Przecież znale- 

ziono części ubrania obok spalonych ciał? 

— Ubranie powieźliśmy razem spalić. 
— A opowiadano, że bagnetami zabito 

jokojówkę i jedna z księżniczek? 
® 

— Niech mi tu naleją ołowiu na ręke, 

jeśli tak było. Nic podobnego. Nikt bagne- 

tem nie tknął, nie ruszył. 

W głosie Makkiadana zabrzmiał ten sam 

"szczery patos, co poprzednio, gdy mówił, 

że nikt się nie znęcał i „matem nie krył” 

Jak gdyby zabić kogoś bagnetem, było zgo- 

ła czem innem, niż wystrzałem broni palnej. 

Potem opowiadał mi jeszcze, krótko 
szczegóły palenia ciał O ile mogłem się 

żorjentować, bo byłem trochę zdenerwowa- 

ny tem, co słyszałem — takie same, jak 

u Sokołowa. 

Nie pamiętam już kiedy, rozmowa ze- 

Szła na Wielkiego Księcia Michała Alek- 

sandrowicza. Makkiadan powiedział: 

— Zabity on był w 11-tym dniu po Mi- 
kcłaju. Zabity był na dziedzińcu duchow- 
nego seminarjum. 

O ile wiem, jest to również pierwsza 
wiadomość o miejscu zamordowania Wieł- 
kiego Księcia Michała Aleksandrowicza. 
Dotychczas znane było tyłko miasto, w któ- 
iem widziano go po raz ostatni, to jest 
Perm. Cat. | >  



  

COŚ NIECOŚ O TEORJI 
„odmładzania urzędów" 

Od jednego z naszych czytelników, zaj- 

mującego na prowincji wybitne stanowisko 

w sądownictwie, otrzymujemy podany niżej 

artykuł) : 

Hasło „odmładzania urzędów”, jak wiele 

haseł doby obecnej, w której z powodu na- 

'wiału przed Polską stojących zadań, — teo- 

rja nie zdąża za życiem — prędzej prze- 

prowadza się w życie, niż zdążono je sobie 

uprzytomnić i znależć dlań właściwe pod- 

4 wy teoretyczne : naležyte ramy, a tym- 

Czasem zachodzić może  niebezpieczeństwo, 

że, działając w ten sposób, siłą jedynie in- 

tuicji, a następnie — bezwładu — hasło to 

łatwo może się załamać, bądź — zmanie- 

rować. dlatego też czas już największy, 

byśmy je sobie należycie uprzytomniii i we 

właściwe ramy wprowadzili; narazie mamy 

bowiem tylko kawiarniane pomruki i kulua- 

rowe poszepty o „dzieciakach na stanowi- 

sku generałów i wojewodów”, niechętne 

twarze „trzydziestoletnich emerytów" — 

z jednej strony, a bezkrytyczne okrzyki: 

„niech żyje hasło odmładzania urzędów** 

z drugiej strony, no i — wymogi życia, któ 

re i jedno i drugie tworzą. 

Polska jest państwem  młodem, musi 

więc tworzyć swoją młodą rutynę państwo- 

wą, musi jaknajprędzej pozbyć się całego 

tego bagażu, który dźwigać dotąd musiała, 

obarczoną dziedzictwem  nieswiojem  urzę- 

dów i urzędników zaborczych, którzy do 

1ego w trzech odmiennych szkołach wycho- 

wani zostali, a to jedno wspólne, ze sobą 

mieli, że teadycja ich tworzyła w niezmien- 

nej ku Polsce wrogości; twierdzenie to 

“jest do tyla prostem i niewątpliwem, że 

 kruizmem się poprostu wydaje, ale, jako 

będące podstawą całego dalszego zrozumie 

cia — podkreślone być tutaj musi z całym 

naciskiem. = 

Niemniej niewątpliwą jest również 

zasada, że szyć buty — trzeba się . tego 

nauczyć, i że rutyna administracji państwo- 

wej we wszystkich dziedzinach nie nabywa 

się z dnia na dzień. 

Tymczasem tragiczne losy życia Polski 

pod rozbiorami wytworzyły następujący 

paradoks: najbardziej zasłużonymi dła Pol- 

ski w czasach rozbiorów były jednostki, któ 

re niczem się z państwowością obcą nie 

wiązały, a odwrotnie — państwowość tę 

wszelkierii siłami wywrócić usiłowały, a z 

tego powodu — nie biorąc najmniejszego 

nawet udziału w rządzeniu — nie miały 

również żadnej pod tym względem rutyny; 

z drugiej zaś strony osoby, które rutynę ad- 

ministracyjną _posiadły — były to osoby, 

które względy osobiste stawiały ponad za- 

sadniczo zawsze negatywny stosunek do 

państwowości zaborczej, a dlatego rutyna 

jdch (do tego rutyna obcd nam i wroga) na 

byta była kosztem uchybienia obowiązko- 

wi patrjotycznemu, 

ч Zmuszona więc dziejowemi wypadkami 
do natychmiastowego utworzenia w ten lub 
inny sposób kadrów -swoich funkcjonarju- 

<zy, — Polska musiała korzystać z tego 
materjału, który miała w swojem rozporzą- 

dzeniu: fachowcy więc „apołityczni* (w 

«ajlepszym wypadku — tak było istotnie) 

«czyh patrjotycznych wywrotowców oraz 

»iemniej patrjotyczną młodzież sztuki  rzą- 

dzenia; kilkanaście lat życia państwowego 

w warunkach niepodległej Polski wytworžy- 

tv już. kadry urzęd ników swojego chowu 

* dłatego dziś „Polska wybierać już może, 

| co lepsze 
A tymczasem powojenne trudne i skom- 

plikowane życie — wysuwa coraz to no- 

we zadania, do których lepiej jest przysto 

sowany człowiek, w którym rutyna” nie 

przeżarła jeszcze inicjatywy, a z drugiej 

strony życie to wymaga bardzo intensywnej 

| mracy, co znowu ze swojej strony bardziej 

/ męczy i wyczerpuje, a wymaga — bardzo 

Aužo sił i energji; w tych więc warunkach 

_—_- młodszy łatwiej wytrzymuje. konkuren- 

cję od starszego 
Przy takich warunkach nastąpić musi i 

- faktycznie następuje selekcja wśród bogat- 

szego już dziś materjału, a następować ona 

winna, rzecz oczywista — pod kątem zdecy 
dowanego „odmłodzenia”*, które pojmowa- 

ne być musi bądź jako „odmłodzenie osobo 
we,” bądź też, jako „odmłodzenie dusz urzęd 

nikow““. 
Jeśli bowiem działacz „przedwojenny” po 

SALON PLASTYK 
"Obecna wystawa w Pałacu Repre- 

' zentacyjnym składa się z dwóch sa- 
lonów: Wileńskiego Towarzystwa Ar- 
tystów Plastyków i Instytutu Propa- 
andy Sztuki z Warszawy  (1.P.S.). 

Wtnianie dali przeszło sto ekspona- 
tów, LP.S — przeszło sześćdziesiąt. 
Liczba poważna dzieł różnej wartości 
4 treści. 

Wilnianie są nam bliżsi. 
my od nich. 

Znamy ich dobrze. Umiemy od- 
" różnić każdego z nich, jego styl 

i manierę. Każdy z nich ma pewne 
koło miłośników, wielbicieli i na- 
 bywców 
_ Wiemy także czem jest w łonie 
Towarzystwa Plastyków t. zw. Szko- 
ła Wileńska. O jej kierunku jesteśmy 
dostatecznie poinformowani. Wiemy, 
że dąży ona do syntezy w malarstwie 
do opanowanej i skonstruowanej for- 
my, do poprawności rysunkui dosko- 

' nałej kompozycji. Wiemy, że uznaje 
kanon jako podstawę wykształcenia 
artystycznego, że opiera się na trady- 
cjach wielkich mistrzów, ale dorzuca 
do tych nieprzemijających wartości 
wciąż nowe zdobycze, Wiemy także, 
że twórcą jej jest Ludomir Sleńdziń- 
ski, jeden z najświetniejszych .repre- 

z 

   

    

Zacznij- 

        

trafi się należycie  nagiąć i przystosować 

do nowych warunków, jeśli — wystarczy 

mu sił, by wymaganą przez chwilę obecną 

oracę przeprowadzić, —* byłoby  niedopu- 

szczalnem inarnotrawstwem materjału lu- 

dzkiego (którego jednak zadużo i dziś nie 

posiadamy) — pozbycie się jego; Z drugiej 

strony —  nieodmłodzony duchowo rutyni- 

sta — musi odejść, ustępując miejsce zruty- 

rizowanemu już (bodaj częściowo) patrjo- 

cie, bądź „mładzieńcowi*. 

Nie trzeba jednak przesadzać; Sama 

przez się młodość, badź uprzednia zasługa 

patriotyczna w żadnym wypadku nie może 

być uznana za dostateczną legitymację do 

objęcia kierowniczego stanowiska; jest tylko 

cechą, która pozwala na domniemania, ta- 

kiej zdatności; domniemanie to jednak musi 

ulec każdorazowo | uprzedniemu sprawdze- 

niu, odwrotnie — sama przez się „stara ru- 

tvna* — nie тойе sama przez Się 

stanowić o usunięciu jej posiadacza ze sta- 

nowiska; młody polski już działacz, lub na- 

wet — mający za sobą zasługi patrjota — 

jeśli są nienkami, bądź niedołęgami, nie po 

winn* usuwać dóbrego fachowca, lojalnie 

ustosunkowującego się do nowych  warun= 

ków: martwe nie może władać żywym, a 

wszelkie takie posunięcia — są nadużyciami 

słusznej zasady. 

Rzecz oczywista — procęs ten, 

przez Judzi wykonywany — W zastosowa 

*niu praktycznem: często się wypacza i -przyj 

muje bardzo nieodpowiednie formy, w Swo- 

1ej jednak istocie — jest zdrowym i koniecz 

nym, a clatego żadne utyskiwania nie po 

mogą:.kto w głowie swojej, w swojej świa 

domości nosi linję „Cursona - Dmowskiego" 

— nie uznając i nie chcąc uznawać innej, 

prócz polskiej narodowości w państwie pol- 

skiem, to chociażby on poza tem miał 

„złote ręce", jaka administrator, — będzie 

on dła państwowości polskiej szkodliwym i, 

jako taki, — powinien być usunięty; jeśli 

ktoś dalej jest „głuchym na jedno ucho” 

(wszystko jedno, czy jest to ucho prawe, 

czy lewe) — również nie może przy wszy- 

stkich swoich zaletach stać u steru admini 

stracii i t. d. i t. d. 

Z jednem wszakże zastrzeżeniem: 

każdej instytucji, w każdej organizacji, w 

każdej większej zbiorowości ludzkiej Są 

wodzowie i zwyczajni robotnicy, przytoczo 

ny więc powyżej proces selekcji —doty- 

czyć może i musi —tylko wodzów, któ- 

rzy jedynie dźwigają historję; robotnicy 

(bylebv byli uczciwi i fachowi — jest to 

jedyna podstawa do ich selekcji) — mogą 

i powinn' zostać, ntówczas, gdy kierowini- 

ctwo musi być na nową państwowość na- 

stawione: to są wymogi bezwzględne. 

Reasumując powyższe, dojść musimy do 

przekonania, że zasada „odmlodzenia“ 

iest zdrową, 0 i'e dotyczyč ma kierowni- 

ków: i wodzów, nie zaś szeregowych To- 

tej 

jako 

w 

botnikow, że przeprowadzenie zasady 

w. Życie jest przeciwko „odmłodzeniu и- 

rzędów* wystąpienia  pryiia najlepszym 

wypadku z niezrozumienia wymógów  dzi- 

siejszej chwili dziejowej, jeśli nie są wręcz 

działaniem w imię korzyści pewnych gru- 
pek i koteryjek, a więc — działaniem na 

szkodę państwa. 

Funkcjonowanie tej zasady ulega, rzecz 

oczywista, i ulegać musi krytyce, jednak— 

krytyka własciwa winna być nastawiona 

tylko na to, czy zastosowuje się ta zasada 

słusznie i celowo, nie zaś fa podwóżanie 

*amiej zasady. Viator. 
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i Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Białorusi —szkice historyczne zł. 6,— 
Piacyd Jankowski (John oł Dycalp) — 

życie i twórczość . zł. 10.— 

Bez steru | busoll (Sylwetka 

    
x proł, Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie iata Alumnatu Pa. 
pleskiego w Wilnie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.56 
Plerwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy . ‚ 0.80 
ВКОЖЕЛМЕОСЕЛЕСРЕТИМОНТОТЬОСС! ПЕЕТОРНОБГОИТОН З 

api M M i A 

ÓW WILEŃSKICH 
zentantów współczesnego malarstwa 
polskiego , (malarstwa  figuralnego), 
artysta genetycznie najściślej związa- 
ny z tradycjami włoskiego Odrodzenia 
oparty silnie na klasyczności. Wiemy 
wreszcie, że obok niego kierunek ten 
reprezentują: Jerzy Hoppen, Edward 
Karniej, Kazimierz Kwiatkowski i Jul- 
jan Skangiel z pośród tych, którzy 
w obecnym salonie wystawili swe 
prace. Pamiętamy również, że w pej- 
zażu na czoło wysuwają się: Broni- 
sław Jamontt i Michał Rouba, których 
ze szkołą wileńską łączy to samo dą- 
żenie do opanowania formy, rysunku 
i kompozycji, acz w różnych dziedzi- 
nach. Pamiętać także musimy o tem, 
że. Szkoła Wileńska posiada już histo- 
ryczne i kulturalne znaczenie w roz- 
woju współczesnej sztuki polskiej 
wogóle, że tak ocenia jej rolę facho- 
wa krytyka, która aczkolwiek rozma- 
ite zajmuje stanowisko wobec po- 
szczególnych plastyków wileńskich, 
zdaje sobie dobrze sprawę z tego, ja- 
ką pozycję w malarstwie naszem sła- 
nowią wilnianie. : 

Mając to wszystko w. pamięci, 
jakich przedewszystkiem doznajemy 
wrażeń, przemierzając trzy sale wy- 
pełnione obrazami malarzy wileńskich? 

  

  

ciągły i świadomy 

a L U W O 

Dookoła propozycji Hoovera 
ANGLJAgZAPRASZA SYGNATARJUSZY PLANU YOUNGA 

NA NARADĘ W LONDYNIE 
PARYŻ. (Pat.). Rokowania z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych trwają w 

dalszym ciągu wbrew alarmującym wiadomościom o ich zerwaniu, które obiegały wczo- 

raj w kołach politycznych, Nie znaczy to jednak, aby rokowania rozwijały się pomyślnie. 
Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych stoją niezłomnie na swem stanowisku, w 

szczególności w sprawach, dotyczących t. zw. funduszu gwarancyjnego, zaliczek dla mo- 

carstw Europy Centralnej oraz 25-letniego terminu spłaty przez Niemcy sum, które uleg- 

łyby moratorjum, Mellon wykazywał wprawdzie wczoraj pod wieczór pewną skłonność 

do ustępstw, lecz ambasader Edge, który jest rzecznikiem nastrojów oficjalnych, odrzuca 

wszelkie ustępstwa. Z drugiej strony przedstawiciele Francji pozostają niewzruszenie 

na swem stanowisku, 
LONDYN. Pat. Jak się dowiaduje korespondent Pat, trudności wynikłe w związku 

z negocjacjami francusko-amerykańskiemi, wywołały w brytyjskich kołach miarodajnych. 
wielki niepokój. Ambasador brytyjski w Paryżu lord Tyrrell upoważniony został do o 
Świadczenia rządowi francuskiemu, że wielka Brytanja nie traci nadziei co do dojścia 
do porozutmienia w toku obecnych rokowań w Paryżu. Gdyby jeduak okazała się nie“ 
mcżliwość uzgodnienia stanowiska francuskiego ze stanowiskiem Hoovera, Wielka Bry- 
tanja prcponuje zebranie w Londynie w ciągu obecnego week endu wszystkich zaintere- 

sowanych, t. zn. głównych sygnatarjuszy planu Youngs, włączając Niemcy oraz Amerykę, 
celem wzajemnego przedyskutowania trudności i prób usunięcia ich, 

Zaproszenie brytyjskie rozważace było dziś przez gabinet francuski, który przyj- 

mując zasadniczo z wdzięcznością inicjatywę brytyjską, jednocześnie dał wyraz swemu 

przekonaniu, że odjazd Brianda i Lavala do Londynu w ciągu najbliższego weekendu 
nie jest możliwy, ze względu na konieczną obecność ich w parlamencie w czasie debat. 

Groźba wojny boliwijsko - paragwajskiej 
ASSOMPTION, Pat. Rząd boliwijski polecił swemu posłowi opuścić 

Assomption. W związku z tem nieuniknione jest zerwanie stosunków z Pa- 

ragwajem. Stolica Apostolska i kraje 
pośrednictwo swe w tym konflikcie. 

Południowej Ameryki zaofiarowały 

  

Pożeananie ministra Neumana 
PARYŻ, PAT. Z okazji odjazdu do Oslo radcy Neumana, mianowa- 

nego tam posłem Rzeczypospolitej odbył się wczoraj wieczorem w Klubie 

Międzysojuszniczym obiad, zorganizowany przez przedstawicieli prasy 
i przyjaciół francuskich radcy Neumana. 

Obiad zgromadził kilkadziesiąt osób ze świata dziennikarskiego i po- 

litycznego. Po przemówieniach pożegnalnych ostatni zabrał głos p. min. 

Neuman, ze wzruszeniem żegnając swych przyjaciół francuskich i wyrażając 

przekonanie, iż przedstawiciele prasy irancuskiej zachowają i po jego od- 

jeździe tę głęboką wiarę w Polskę, która łączyła ich we wspólnych wy- 

siłkach. 

  

Żołnierze litewscy uciekają do Prus 
KRÓLEWIEC, PAT. Z wojska litewskiego zbiegło do Niemiec zno- 

wu 4 żołnierzy narodowości niemieckiej. W ciągu ostatnich kilku tygodni 

dezerterowało z armji litewskiej 
przyjęcie w Prusach Wschodnich. 

Manewry 

15 żołnierzy, którzy znaleźli życzliwe 

niemieckie w Prusach 
wschodnich 

KRÓLEWIEC PAT. Prasa olsztyńska donosi, że w okolicy Marcin- 
w Prusach Wschodnich odbyły się manewry, w których wzięli u- 

dział hitlerowcy, członkowie związków byłych wojskowych. 
kowa 

Manewrami 

kierował pewien wysoki oficer rezerwy. 

Stracenie wampirazDiisseldorfu 
BERLIN. Pat. Dziś o godz. 6 rano stracony został na podworzu za- 

kładu karnego w Kolonji masowy morderca Piotr Kuerten, zwany wampi- 

rem z Dusseldorfu. Stracenie nastąpiło na gilotynie. Wczoraj o godz, 3 po 

południu Kuerten przewieziony został z więzienia w Dusseldorfie do za- 

kładu karnego w Kolonii. 
W czasie transportu nie wiedział jeszcze o tem, że prośba jego o uła- 

skawienie została przez rząd pruski odrzucona. O decyzji rządu pruskiego 

zawiadomił go nadprokurator dopiero w Kolonji. Wiadomość tę przyjął 

Kuerten spokojnie. Na pytanie o ostatnie życzenie skazaniec prosił o przy- 

słania mu spowiednika. Żądanie to spełniono. 

Noc spędził Kuerten w towarzystwie 3 duchownych, 

rodzin swych ofiar, które prosił o przebaczenie. 
pisząc listy do 

Nad ranem wyspowindał 

się i przyjął komunję. Spokojnie pozwolił sobie skrępować ręce i następ- 

nie wyprowadzić się na dżiedziniec. . 

Wybuchy bomb w pociągu 
BIAŁOGRÓD. (Pat.). Wczoraj wieczorem na stacji Osije w wagonie, który 

dwie godziny przedtem przybył do granicy | odprowadzony został na boczny 

tor, wubuchła bomba. Również wieczorem I także w wagonie, przybyłym z 

zagranicy, wybuchła bomba na stacji Ogulln. Wreszcie ubiegłej nocy wyda- 

rzyły się trzy wybuchy bomb w wagonie, który przybył z zagranicy do Blało- 

grodu I który znajdował się na bocznym torze. Straty są jedynie materjalne. 

istnieje przepuszczenie, Iż chodzi tu o manifestacje emigrantów terorystów, 

których działalność ujawniono w czasie ostatnich procesów przeciwko organi- 

zacjom terorystycznym. 

Zakończenie lotu naokoło świata 
NOWY YORK. (Pat.). Wczoraj wieczorem o godz. 8.47 wylą- 

dowali tu lotnicy Post I Gatty, którzy odbyli lot dookoła świata. 

Przestrzeń 16 tys. mil. lotnicy odbyli w czasie 8 dni, 19 godz. 

51 min., z czego na sam lot przypada 4 dni 10 godz. 8 min. Prze- 
ciętna szybkość lotu wynosił 146 mil na godzinę. 

Oto, przedewszystkiem stwierdzamy 
rozwój i coraz 

wybitniejsze rezultaty. pracy tych 
czterech, którzy zajmują śród nich 
pierwsze miejsca. Są to: Slendziński, 
Jamontt, Kwiatkowski i Rouba. Przy- 
pominając sobie poprzednie doroczne 
wystawy, wystawę jubileuszową z ro- 
ku ubiegłego i liczne wystawy w Pol- 
sce f+zagranicą wymienionych  czte- 
rech artystów musimy stwierdzić ich 
wielki dorobek twórczy i dojść do 
wniosku, że gdyby pracowali we 
Francji czy w Niemczech, doczekaliby 
się już obszernych o sobie mono- 
grafij. 

Rozmyšlając nad tem, przygląda- 
my się ich ostatnim dziełom. 

Na portretach Ludomira Sleń- 
dzińskiego odczuwamy niemal do- 
tykalnie głowę, tułów i kończyny 
człowieka, związane ze sobą orga- 
nicznie w zwarty kształt. To wybitnie 
plastyczne traktowenie materjału 
sprzyja temu, iż Sleńdziński chętnie 
posługuje się rzeźbą lub płaskorzeźbą. 
Przykładem tego jest znakomity „Por- 
tret matki" (Nr. 101) — płaskorzeźba 
w drzewie polichromowana temperą. 

W najnowszych jego pracach dostrze- 
gamy wyraźnie nowe pierwiastki: dą- 
żenie do urozmaicenia faktury. Szcze- 
gólnie uwydatnia się to w portrecie 
dyrektora A. Zelwerowicza. Twarz 

„może 

i ręce są malowane gładko a pla- 
stycznie, ubranie natomiast w ten 
sposób, by wydobyć zeń relief; po- 
dobnie chropowato potraktowane jest 
tło (Ściana teatru) i grzbiet książki 
trzymanej przez dyrektora. Związana 
silnie całość — postać ludzka na tle 
kompozycyjnem wnętrza teatru — 

być wzorem nowoczesnego 

portretu reprezentacyjnego. Temi Sa- 
memi zaletami odznaczaję się i inne 
portrety Slendzińskiego: portret pani 
J. F. (Ne .102) w ujęciu nieco bieder-- 
meierowskiem;. Anielcia. (Ne - 103) 
miękka w harmonji barw z odpo- 
wiednią w tonacji ramą, wreszcie kla- 
sycznie potraktowane portrety dwóch 
profesorów U.S.B. Ё ! 

Kazimierz Kwiatkowski, repre- 
zentujący również malarstwo figuralne 
dąży w swych portretach przede- 
wszystkiem do rozwiązywania zagad- 
nień kompozycyjnych. Osiem portre- 
tów, wykonanych ostatnio po powro- 

cie z dłuższych studjów w ltalji i po- 
bycie w Tunisie, świadczy, że artysta 

ten pogłębił wielce zalety swego 

kunsztu. Świeżością koloru ujmuje 

portret p. H. D. (Ne 67), miękkością 

i harmonją kolorystyki — portret p. 

J.B. (Ne 70), portret d-ra S. Bagiń- 
skiego (Ne 69) zastanawia ciekawem 
rozwiązaniem obrazu kompozycyjnie: 
instrumenty „zawodowe* doktora (mi- 

Nowy projekt autonomii dla Alzacji 
Kwestja Alzacji, sprawa, która stała 

się przyczyną dwóch wojen, jednej za- 
kończonej Sedanem i drugiej dniem 
iilistopada, dniem zawieszenia broni 
w Rethondes nie znikła jeszcze zupeł- 
nie z politycznego horyzontu. Wpraw- 
dzie czasowo wobec tego, że ruch od- 

wetowy niemiecki zwraca się dziś 
w pierwszym rzędzie na Wschód nie 
na Zachód, kwestja ta nie jest dziś 

już kwestją międzynarodową, sprawą 
zewnętrzną Francji. Niemniej jednak 
jest ona kwestją wewnętrzną. Jest 
nią dzięki t. zw. autonomistom alza- 
ckim, którzy oparci w pewrtej mierze 
o Niemcy, domagają się dla swego kra 
ju daleko idącego usamodzielnienia od 
rządu centralnego. Jak wiadomo przy- 
łączona w 1871 r. do Niemiec Alzacja 
stworzyła w łonie Rzeszy osobny 
„kraj“ podległy bezpośrednio cesarzo- 
wi niemieckiemu, administrowany przez 
osobnego namiestnika. Rzesza była 
państwem federalistycznem, państwem 
o szerokim na przeszłości  history- 
cznej opartym samorządzie krajowym, 
te same zasady ustrojowe  zastoso- 
wano i dla nowego nabytku — ger- 
manizując go zresztą wielkiemi mo- 
żliwemi sposobami. 

W roku 1918 Alzacja wróciła do 
Francji. Po niespełna pół wieku de- 
centralizacji w federacyjnym Reichu 
przeszła pod władzę państwa ściśle 
centralistycznego, jakiem jest od wiel- 
kiej rewolucji Republika Francuska. 
Przejście tak krańcowe dokonało się 
niemal w jednej chwili. Bez żadnych 
faz tymczasowych. Poprostu Francja 
otrzymała w dniu Trak- 
tatu wersalskiego trzy departamenty 
więcej. 

To nagłe przejście z jednego ustro- 
ju w drugi wywołało w Alzacji ruch 
autonomistyczny. Jest on z jednej 
strony dość naturalnym odruchem 
ludności nawykłej już do ustroju 
samorządowego i pragnącej przy 
im pozostać. lest on z drugiej strony 
podsycany i popierany przez miejsco- 
wych separatystów -—Niemców lub 
zgermanizowanych Alzatczyków. Nie 
inogąc oderwać się od Francji, pró- 
bują jaknajbardziej roźluźnić łączące 

ich z nią wezły. 

Na rękę owemu ruchowi przysz- 

ła era pierwszego gabinetu Herrio- 

towskiego, gabinetu sławnego „cartel 

de gauche*. Lewica obaliwszy prezy- 

denta Milleranda, ponowiła walkę z 

Kościołem. Zerwano stosunki dyplo- 

matyczne ze - Stolicą Apostolską, 

wznowiono prawo przeciw kongrega- 

cjom. Ów Kulturkampf spotkał się 

w Alzacji z silną opozycją, mającą swe 

źródło w religijności ludu. W rkzul- 

tacie rząd francuski musiał się ugiąć 

dla Alzacji zarezerwowano w pełni 

zerwany konkordat Dla jej spraw po- 

został w Paryżu stały delegat apo- 

stolski. - Autonomiści odnieśli pierw- 

szą swą zdobycz. Jednocześnie zaś 

stali się partją o charakterze  kato- 

lickim wśród której przywódców figu- 
ruje wielu księży. 

W chwili obecnej uwagę opinii fran 

cuskiej ściągnęły na siebie obrady 

tych przywódców w Strasburgu. Wzię 
li w nich udział najwybitniejsi z 

pośród autonomistów znani z sze- 

regu procesów wytoczonych im z po- 

wodu politycznej działalności. Ra- 
zem z nimi obradowali jednak i 
przedstawiciele francuskiej partji de- 

mokratyczno - ludowej. W ten spo- 

sób za stołem obrad zasiedli Alzat- 

czycy Rossć, ks. Haegy, kanonik Mūl- 

ler Keppi oraz z раг  dem.-lud. 

deputowany Dordogne, Caraud i 
deputowany Tinistern Simon. Wedle 
otrzymanych wiadomości, autonomi- 

ści wraz z przedstawicielami jednej z 
partyj francuskich mieli uzgodnić za- 
rys, a nawet przygotować projekt au- 
tonomicznej ustawy  alzackiej. Pro- 
jekt ów wykończony jest tak dalece 

kroskop etc.) użyte zostały celem 
zamknięcia kompozycji i jednocześnie 
jako motyw dekoracyjny, poprawne 
i szlachetne jest studjum Ne 71 — 
wszystkie wreszcie wymienione  war- 
tości i kompozycyjne i kolorystyczne 
znajdziemy w „Przekupniu z Tunisu* 
(Ne 64), zakupionym ze względu na 
jego załety do Zbiorów, Państwowych 
w Warszawie. ` ) 

Bronisław Jamontt obok Slen- 

dzińskiego jest największym malarzem 
wileńskim, i jednym z naczelnych pej- 
zażystów polskich. Każdy niemal je- 
go obraz przynosi jakąś nową zdo- 
bycz, malarz ten bowiem wciąż szu- 
ka nowych dróg i stawia sobie coraz 
inne problemy artystyczne. Ale wspól- 
nym motywem wszystkich jego dzieł 
jest ów znany nam dobrze romantyzm 
(często romantyzm grozy), który ogar- 
nia każdego widza. Jamontt, jest indy- 
widualnością wybitną, całkiem orygi- 
nalną, która wytworzyła swój odręb- 
ny styl, oparty przecie i na głębokich, 
rzeczowych studjach nad naturą, i na 
wszechstronnem opanowaniu techniki. 
Wystawione obecnie przez niego kom- 
pozycje możnaby podzielić na. dwie 
grupy: pierwsza—to rzeczy drobiazgo- 
wo wykończone, gobelinowe, jak; sub- 
telny pejzażyk (Nr. 46), Moczary (Nr. 
38) albo specjalnie charakterystyczny 
dla Jamontta posępny „Krajobraz je- 

że zawiera swe postulaty  stormuło- 
"wane prawniczo w artykułach i para- 
grafach jego główne postanowienia są 
następujące: 

Obecne departamenty Alzacji, Gór- 
nego i Dolnego Renu tworzyć będą 
jedną całość. Prefektury zostaną znie- 
Sione i zastąpione kolegjalnym urzę- 
dem administracyjnym. Na jego czele 
Stanie administrator regjonalny, mia- 
nowany osobnym dekretem i mający 
wstęp na posiedzenie Rady ministrów 
Zniesione zostaną istniejące ogółnie 
we Francji „conseils genćraux'* 
ciała lokalne, mocno zresztą ograni- 

czone w swym zakresie. Na ich miej- 
sce powstanie zgromadzenie regjonal- 
ne wybierane w drodze powszechne- 
go głosowania i mające pełną władzę 
w zakresie wszystkich spraw alzac- 
kich. Będzie do niego należeć cała 
organizacja administracyjna, i sądo- 
wnicza, ustawodawstwo robotnicze, 
szkolne, sprawy hygjeny, dalej uchwa- 
lanie „regjonalnego* (projekt  po- 
sługuje sie stale określeniem „region'*) 
budżetu. Lasy i koleje alzackie na- 
leżą również do tego autonomiczne- 
go okręgu. Natomiast co się tyczy 
podatków, to wpływają one do kas 
państwa. Organa samorządowe alzac- 
kie nie mają też mieć — za wyjątka- 
mi — własnych funduszy, lecz będą 
wspierane funduszami państwowemi. 

Trudna sytuacja 
kościoła w Hiszpanii 
Amsterdamski dziennik „Tijd“ ogłosił 
wywiad swego paryskiego. korespon- 
denta z jednym z wysokich dostoj- 
ników kościelnych w Hiszpanji, który 
Właśnie przybył do Paryża. Z tego 
interviewu wynika, że katolicy hisz- 
pańscy z wielką troską patrzą w 
przyszłość. Wyniki wyborów do kor- 
tezów nie przyniosą zasadniczej zmia- 
ny w obecnej sytuacji. Republika 
orjentuje się coraz bardziej na lewo 
a władza ma przejść w ręce elemen- 
tów rewolucyjnych. Właśnie ostatnio 
socjaliści odłączyli się od właściwych 
republikanów, zerkając w stronę ko- 
munistów. 

W ostatnich dniach zamkniętych 
zostało około 12 żeńskich domów 
zakonnych, ponieważ odebrano im о- 
piekę nad więźniami. Kierownictwo 
nad tą działalnością przeszło w ręce 
pani Kont, której rewolucyjny sposób 
myślenia dostatecznie charakteryzuje 
takie zarządzenie jak n.p. wprowadze- 
nie urlopów dla więźniów. 

Również na terenie szkolnictwa 
katolicy nie mogą oczekiwać w tej 
chwiłi niczego dobrego. Istnieje pra- 
wdopodobieństwo, że w najbliższym 
czasie będą zniesione prywatne szko- 
ły katolickie. Wskazują na to obecne 
zarządzenia przejściowe. 

Na zapytanie, co sądzić o zaufa- 
niu do prezesa tymczasowego rządu, 
który jest przecież praktykującym ka- 
tolikiem, interlokutor holenderskiego 
korespondenta odpowiedział milcze- 
niem i zfaczącem wzruszeniem ra- 
mion. Są ludzie, którzy nazywają go 
członkiem masonerji. A siła lóż w 
Hiszpanji, dzięki bogactwom, jakie po- 
siadają, jest większa, niż możnaby są- 
dzić według liczby ich zwolenników. 
W każdym razie opieranie nadziei na 
ufności do p. Alcala Zamorra, który 
coraz bardziej zrywa więzy, łączące 
go z republikanami prawicowymi, by- 
łoby nieroztropnością. Silniejszą po- 
stacią jest Aleksander Lerroux, który 
złagodził nieco śwój pierwotny rady- 
kalizm i niewątpliwie żechce odegrać 
pierwszorzędną rolę w: republice. Co 
się tyczy przywódcy Katalonii, puł- 
kownika Macia, to jest on idealistą 
bez rzeczywistych, określonych idea- 
łów. Macia posiada specjalne cechy 
charakteru, które przed rewolucją uczy- 
niły go popularnym, które jednak nie 
dają mu praktycznych politycznych 
uzdolnień do kierowania nawą pań- 
stwową. 

sienny* (Nr. 37), zakupiony do Zbio 
rów Państwowych; druga grupa — to 
rzeczy, świadczące o nowych poszu- 
kiwaniach: kompozycje malowane sze- 

rzej, utrzymane: w chłodnych, -stalo- 
wo-srebrnych tonach,  podkreślanych 
przez odpowiednie srebrne ramy; z 
pośród nich—kościół św. Michała (Nr. 
44) i dwa zaułki wileńskie (Nr. 42 i“ 
43). е 

Z nazwiskiem Jamonita trzeba po- 
łączyć nazwisko drugiego pejzażysty— 
Michała Rouby. W twórczości tego 
malarza widzimy obecnie również no- 
wy etap. Już na zeszłorocznej wysta- 
wie zauważyliśmy w jego kolorystycz- 
nych kompozycjach (Żółty dom, Czer- 
wone domki) dążenie do jak najwięk- 
szej prostoty w posługiwaniu się środ- 
kami artystycznemi, do malowania 
płaszczyznowo. Występowała w nich 
przytem pewnaiumyšlna groteskowošė 
(szyldy, tabliczki nad drzwiami, su- 
sząca się bielizna etc). Obecnie, idąc 
po tej samej linji, artysta dąży jednak 
do monumentalności; świadczy o tem 

spokojny, nastrojowy i pełen senty 

mentu obraz p. t. „Czerwone mury* 
(Nr. 96); duże wartości kolorystyczne 

posiada „Dorożkarz* (Nr. 97), gdzie. 
ciemna plama konia, brud Śniegu i 
szare pasmo nieba, traktowane płasz- 
czyznowo, tworzą stonalną całość. 

Jerzy Hoppen, którego właściwem 

a
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SPRAWA TEATRÓW Czy sabotaż? _ Śledztwo w Sprawie granatu na dworcu 
Co będzie z teatrami wileńskiemi? 

Jest to pytanie budzące ogromne za- 
inieresowanie w najszerszych  warst- 
wach naszego społeczeństwa. Z naj- 
bardziej kompetentnego źródła dowia- 
dujemy się, że sprawa ta jest ciągle 
jeszcze otwartą. Dotychczasowy dy- 
rektor Zelwerowicz jeszcze nie zdecy- 
dował czy zostanie w Wilnie czy też 
nie. swoją decyzję ostateczną uzależnia 
od wyniku pertraktacji ze sferami rzą- 
dowemi. Chodzi o to, że dotychczas 
Magistrat zawarł ze Związkiem Arty- 
stów scen Polskich umowę na trzy 
lata. W kontrakcie tym zawarte były 
subsydja stałe coś około '4 tysięcy zł, 
które žo subsydja magistrat wypłacał 
teatrom miejskim. Prócz tego jednak 
istniały subsydja rządowe. Subsydja 
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„Byč. albo nie być... w Wilnie. 

te mie były jednak stałe. Wypłacane 
bardzo nieregularnie nie zawsze wy- 
nosiły spodziewane i preliminowane 
uprzednio sumy. Stwarzało się przez 
to sytuację permanetnej niepewności, 

Wobec tego dyrektor Zelwerowicz 
zgodę swoją na dalsze prowadzenie 
teatrów wileńskich uzależnia. od za- 
gwarantowania mu zupełnie pewnych 
iz góry przewidzianych subsydjów 
Jządowych. Takie swoje stanowisko 
miał  wyłuszczyć wobec wojewody 
Beczkowicza, z którym na temat lo- 
sów teatralnych konferował. 

| _ Według posiadanych przez nas 
iniormowacji, wojewoda Beczkowicz 
proponuje dyrektorowi Zelwerowiczo- 
wi nowe warunki i wysuwa własny 
płan polityki teatralnej na rok przy- 
szły. Wojewoda kładzie nacisk duży 
na istuienie teatru objazdowego, bazą 
którego również miałoby być Wilno. 
Teatr taki też większe posiada szan- 
se powodzenia, jeżeli się zważy, że 
„Reduta* podobno zwija ostatecznie 
swą działalność w Wilnie, jak rów- 
nież przestaje istnieć samodzielny teatr 

grodzieński, W ten sposób zaciąg nie- 
jako wpływów wileńskiego teatru ob- 
 jazdowego rozciągnąłby się na woje- 
wództwa: wileńskie, nowogródzkie i 
białostockie. 

2) ile zaś wiemy projekt dyrekto- 
ra Zełwerowicza polega na skurczeniu 
raczej dotychczasowych . placówek 
scenicznych w Wilnie. Proponuje Zel- 
werowicz prowadzenie jednego tylko 
teatru na Pohulance o repertuarze dra 
matycznym. Stanowisko to zwężające 
wpływy kulturalne płynące ze sceny 
nie iełą maszem zdaniem w interesie 
Wilna, które i tak w ciągu kilkulet- 
niego okresu pozbyło. się już kolejno 
teatru ludowego, następnie opery, ope- 
retki, baletów i t. o. tracąc jedną pla- 

 cówkę za drugą. Z drugiej strony na” 
leży się również liczyć z ewentualną 
konkurencją widowiskową „Lutni*, co- 
by mogło ponownie wywołać we- 

- wnętrzne, międzyteatralne tarcia i nie- 
snaski. 

Narazie więc jak już zaznaczyliśmy 
sprawa zie jest wyjaśniona. Ostatecz- 
na decynja zapaść ma w ciągu naj- 
bliższych dwuch tygodni. 

    

CZY$ SPEŁNIŁ SWó] OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
IKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

PRZ YWESAOAROE EZR од аЕНО 

powołaniem jest grafika, uprawia rów- 
meż malarstwo. Tym razem wystawił 
dwie rzeczy: delikatny w tonacji akwa- 
relowy widok Kadetry, posiadający 
wszelkie walory właśnie jego akwa- 
fort, i olejną parairazę, že użyję te- 
go terminu, pewnego motywu z Van 
Dycka (Nr. 17), która dowodzi dużej 
kuitury, opanowania techniki baroku i 

"znajomości malarstwa światłocienio- 
wego. 

W twórczości Edwarda Karnieja 
obserwujemy również postęp: dawniej- 
sze jego dzieła posiadały tylko czy- 
sto malarskie cechy, dziś konstatuje- 
my dążenie do nadania im charakte- 
ru i stylu (Łucznik Nr. 52). Ewolucji 
podłega t K. Adamska-Rouba, w 
której, mimo pewne niedociągnięcia w 
Tysunku, zaznacza się tendencja do 
opanowania formy (Narciarz, Nr. 2) 
i do akcentowania barwy, opartej na 
kontrastach kolorystycznych (Dziew- 
Czynki, Nr. 3). й 

Tymon Niesiołowski jest wyraż- 
Dą i odrębną indywidualnością, i w 
historji małarstwa polskiego ma swo- 
ją kartę jsko jeden z nowatorów; z 
pośród plastyków wileńskich wh je- 
den spowinowacony z impresjoniz- 
mem francuskim. Z obrazów jego, wy- 
stawionych obecnie, wyróżnić należy 
„Człowieka pijącego piwo* ze wzglę- 
du na mocną formę, świeżość faktury 

NA ZAGROŻONYM ODCINKU KOLEJO- 

WYM 

Zaczęje to się w najbardziej krytycz- 

nym, absorbującym uwagę ogółu ludności 
ziem naszych momencie powodzi pod ko- 

niec kwietnia roku bieżącego. 

Wiadomość o pierwszym wybuchu gra- 

natów na stacji węzłowej  Podbrodzie, 
podana przez prasę 27 tego miesiąca 

przeszła jakoś niepostrzeżenie wobec do- 

słownego  „zalania“, łamów dzienników 

wil. informacjami z terenów objętych rozsza 

lałemi falami wód Wilji i Dźwiny, oraz ich 

dopływów. 

Ofiarą zamachu w Podbrodziu padł 

jeden człowiek w momencie, gdy żywioł 
wody pochłaniał dziesiątki stawiając całą 
Wileńszczyznę w obliczu ostatecznej ruiny 
gospodarczej i widma głodu i chorób. 

Nie jeden zapewne z członków rodziny 
czy leż znajomych na mogile zamordowane- 

go przez tajemniczych zbrodniarzy  ko- 

iejarza Hryniewicza łzę uronił serdeczną, 

nie jeden,  miłujący los obywateli za- 
drżał, zastanowiwszy się głębiej nad za- 

gadką tajemniczego zamachu, lecz fakty- 

cznie zamach ten nikogo poza szczupłen: 

gronem  funkcjonarjuszów państwowych, 

prowadzących śledztwo wówczas jeszcze 

nie zaabsorbował. 
Tajemnicze zbrodnicze ręce nie 

jednak w realizacji doskonale znać wyre- 

żyserowanego planu dalszych zamachów, 

gdyż otóż w dwa dni potem jeszcze je- 

dwa tygodnie po tych wypadkach dnia 

ni na tejże stacji Podbrodzie, tamże w 

dwa tygadnie po tych wypadkach dnia 

12 maja również przez niewykrytego spraw 

cę usieczony został niemal że na Śmierć — - 

komendant posterunku policji st. przod. 

Ignacy Mitunowicz, wreszcie w porę usunię- 

to szynę, podrzuconą na zwrotnicy, podło- 

żoną w celu wykołejenia pociągu. 

Nie dość na tem, bo już 16 maja nowy 
zamach na pociąg na tymże odcinku kolei, 

lecz już bliżej Wilna, bo pod  Bezdananii, 

udał się owym tajemniczym zbrodniarzom 

w całem tego słowa znaczeniu. 

W starciu się wskutek uszkodzenia zwrot 

nicy dwóch pociagów, zdruzgotanych  zo- 

stało kilka wagonów i odniosło cięższe obra- 
żenia ciała kilku znów Bogu ducha winnych 

ludzi, państwo zaś poniosło z racji tej kata- 

stroty wiełkie straty materjalne. 
Te wszystkie wypadki postawiły organa 

bezpieczeństwa i prokuraturę na nogi, wśród 

najszerszych warstw ludności, które zdoła- 

ły już przeboleć powódź wywołały panikę 
w całem państwie i poza jego granicami — 

zainteresowanie. 

Rozmiary sensacji rosły i powiedzmy wy- 

raźnie, coraz są większe z dnia na dzien, 

gdyż śledztwo mimo olbrzymiego nakładu 

energji jego kierowników, nie dało żadnego 
konkretnego rezultatu. 

Koroną niejako tych zbrodniczych zama- 
chów, było odkrycie w ubiegłym tygodniu 
t. zw. „piekielnej maszyny” na tymże szlaku 
kolejowym pod N. Wilejką. 

W danym wypadku niewątpliwemu nie- 
szczęściu zapobiegła przytomność kilku 

robotników, pracujących na terze, którzy 
tknięci złem przeczuciem, znalezioną pod 

szytą puszkę usunęli na bok. 

Wobec tych wszystkich wydarzeń, będą- 
cych na ustach obywateli kraju, zdecydo- 

waliśmy się na ich bliższe poznanie i anali- 

zę krytyczną, poza oficjaltem śledztwem, 

którego kierunku nikomu zreszta naruszać 
nie wolno. . Na teren katastrof delegowala 

redakcja swego współpracownika, którego 
relacje i spostrzeżenia, tudzież refleksje i 

wrażenia z zagrożonego odcinka kolejowego 
znajdzie czytelnik w kiłku następnych nu- 

merach. B. W. Ś. 

RANCZA ANNA 
Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 

Ą mszyce na kwiatach i wszelkie 
(fea inne robactwo. KATOL sprze- 
i%ą daje się w Składach Aptecz- 

nych i Aptekach. | 

Aj M ii. 

ustaly 

    

   

  

  

i wyszukaną gamę kolorystyczną. 
Marjan Kulesza pozostał wierny 

realizmowi, dając szereg wnętrz i por- 
tretów, z których na uwagę zasługuje 
portret malarza T. Schwanebacha (Nr. 
57), uderzający podobieństwem. Adam 
Miedzybłocki, tkwiący w tradycjach 
szkoły Stanisławskiego, wystawił pej- 
zaże akwarelowe, z których jednym z 
lepszych jest „Krzyż przydrożny* 
(Nr. 85). 

Z innych członków Towarzystwa 
wystawili swe prace; Józet Horyd — 
rozmaite motywy i impresje paryskie, 
wykonane przeważnie kredką; Wacław 
Dawidowski (Martwa natura z mu- 
szłą Nr. 12), Eugenjusz Kazimie- 
rowski (Autoportret), Juljan Skan- 
griel (Półakt) i młoda impresjonistka 
Zofja Pruszyńska. 

Z artystów, nienależących do To- 
warzystwa, wymienić należy Helenę 
Schrammównę; ciekawe są jej kom- 2 
pozycje ilustracyjne do Pana Tadeusza 
i do ballad Mickiewicza, malowane na ; 
szkle na sposób pryimitywów ludo- 
wych. 

Oto pobieżny przegląd malarstwa 
wileńskiego. Pozostaje jeszcze rzeźba 
i salon artystów J. P. S., jak również 
Muzeum Sztuki Współczesnej. Ale o 
tem osobno. Wysz. 

Dotychczasowe śledztwo w sprawie znalezienia granatu w 
zabudowaniach warsztatowych w obrębie dworca kolejowego 
w Wilnie nie dało konkretnie wyników. 

Mimo usilnych zabiegów władz sądowych śledczych nie 
można było ustalić kto ten granat podrzucił względnie w jakich 
okolicznościach znalazł się on w miejscu, gdzie o wypadek 
nie trudno. 

Dalsze śledztwo w toku. 

Opóźnienie pociągu warszawskiego 
W dniu wczorajszym pociąg osobowy % Warszawy przybywający zwykle do Wilna 

o godz. 6 m. 30 rano opóźnił się o całe 3 i pół godziny co wywołało niepokój władz 
a szczególnie u osób które oczekiwały na dworcu na przyjazd krewnych. 

Trwożne pogłoski, że pociąg uległ wypadkowi okazały się na szczęście nie praw- 
dziwe bowiem opóźnienie wynikło jak okazało się z racji defektu w lokomotywie i pociąg 
w połowie drogi przestał dłuższy czas. 

Dziki samosąd nad zabójcą 
Wieś Kaniówka w gm. ostrowskiej była przedwczeraj miej- 

scem zabójstwa na tle zatargu o dziewczynę, a następnie wi- 
downią beziitosnego samosądu nad sprawcą mordu. 

Dwaj parobcy tej wsi Józef Dręgiewicz i Jan Walda wszczęli 
na polu bójkę w momencie gdy jeden z nich mianowicie Walda 
przechodził miedzą z dziewczyną uważaną za narzeczoną Dręgie- 
wicza. Słabszy fizycznie Walda padł po chwili pod ciosami prze- 

w
 

  

  

  

Z dniem 1 lipca wybuchł strajk taksówek. Najbardziej ze strajku zadowoleni 
są właściciełe dorożek konnych, do których los się uśmiechnął właśnie w chwili 

najwiekszego kryzysu... 
  

"STRAJK SAMOCHODÓW 
Wbrew pogłoskom „Spółdzielnia* autobusowa w Wilnie nie- przy= 

łączy się wcałe do strajku autobusów  zamiejskich i taksówek w Wilnie, 
bowiem uważa że wyznaczony przez władze podatek wagowy autobusy 
kursujące w mieście są w stanie zapłacić 

  

ciwnika i wkrótce życie zakończył otrzymawszy klika ciężkich 
ran kłonicą w głowę. 

Wkrótce potem cała wieś d owiedziawszy się o wypadku wy- 
legła na pole, co widząc Dręgiewicz ukrył się w pobliskiej karcz- 
mie i usiłował nikogo do siebie nie dopuścić. 

Rozwścieczony tłum dostał go jednak w swoje ręce i przy- 
stąpił do doraźnego wymierzenia sprawiedliwości. 

Dręgiewicz poprostu został zmasakrowany | zniekształcony, 
trup jego tłum wrzucił do głębokiego jaru. 

Na miejsce wypadku wyjechały władze śledcze. 

Wiatr wtrącił dziecka do rzeki 
Onegdaj około godz. 11 powracała z łąki do domu 6 cio letnia Mazurówna Wiera 

zamieszkała we wsi Pudzino gminy dokudowskiej. 
bówkę, na której przerzucona była wązka nieoporęczona kładka. 

Droga prowadziła przez rzekę Nal- 

W momencie kiedy dziecko to znajdowało się na Środku kładki silny wiatr strącił 
Mazurkównę do wody. Mimo rozpaczliwych wysiłków ratunku dziewczynka utonęła. 

Spienione fale poniosły ją b. daleko, tak że po długich i mozolnych poszukiwaniach 
odnaleziono jej zwłoki. 

Głodówka więźniów politycznych 
na Łukiszkach 

Wczoraj w więzeniu Łukiskiem wybuchła częściowa głodówka paruset komunistów, 
którzy w ten sposób demonstrują swe niezadowolenie z administracji więziennej. która 
nie chce uwzględnić niezgodnych z regulaminem żądań co do przesyłek z zewnątrz. 
Więzienie zwiedził wczoraj p. prok. Zdanowicz. 

Strajkujący więźniowie odmawiają przyjmowania pokarmu dostarczonego im za po- 
średnictwem administracji z zewnątrz, natomiast korzystają skwapliwie ze strawy wię- 
ziennej. 

  

RONIKA 
PIĄTEK 

Dziś 3 W. s. g. 2 m. 48 

Anatola 
jutro 
Józeta 

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

Z dnia 2 lipca 1931 r. i 
Cišnienie šrednie w mm. 762 

Temperatura średnia -- 18 

Temperatura najwyższa +- 21 
Temperatura najniższa + 6 

Opad w mm. — 
wiatr: cisza. о 

Tendencja: b. lekki wzrost, lekki spadek. 

Uwagi: Pochmurno. : 

Z. s. g. 7 m. 56 

  

URZĘDOWA 
— Przyjęcia u p. wojewody. P. wojewo- 

da Beczkowicz przyjął nowoobrany zarząd 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w oso 
bach przewodniczącej p. dr. Rostkowskiej, 
oraz pań Dabrowskiej, Hitlerowej i Mało- 
wieskiej. Następnie przyjął p. wojewoda za- 
rząd nodokręgu wileńskiego Związku Strze- 
leckiego w osobach wiceprezesa zarządu 
vłk. Bobaczewskiego i komendanta podokrę 
gu Zw. Strzeleckiego kpt. Ptaszyńskiego. 

Ponadto przyjął p. wojewoda wileński 
na dłuższej konferencji zarząd okręgu wileń 
skiego Zwiazku Polskiego  Nauczycietstwa 
Szkół Powszechnych w osobach prezesa 
Związku posła Stanisława Dobosza, wice- 
zesa b. Edwarda Stubiedv i członka zarza- 
du p. Grzegorza Hodiwa. 

— Za ratowanie tonących. Medale za 
ratowanie ginących przyznał p. minister 
spraw wewnętrznych nastepujacym funkcjo- 

narjuszom Policji Państwowej: 
Stefanowi Wójcickiemu, posterunkowemu 

Pol. Państw. w Radoszkowiczach pow. Mo- 

łodeczańskiego. Posterunkowy Wójcicki w 
czasie ostatniej powodzi w dniu 22.IV z 
narażeniem: własnego życia Śpieszył na po- si 

moc tonącym. 

Posterunkowemu Pol. Państw. w Smor- 

goniach, pow. Oszmiańskiego Janowi Kry- 

siakowf, który w czasie powodzi uratował 

życie dwuletniemu dziecku i kobiecie. 

Starszemu przodownikowi Policji Pań- 
stwowej w Duniłowiczach, pow. Postawskie 

go, Bolesławowi Ostrowskiemu za uratowa- 

mie w dniu 28-IV h. r. z narażeniem włas- 

nego życia tonącej. 

-— P. wojewoda w Starostwie Grodzkiem. 
Wczoraj p woni. Beczkowicz przeprowadził 
lustracie agend wil. Starostwa Grodzkiego. 
zapoznaiac sie z pracami peszczególnych 
działów. : 

Zatare Masistratu z p. Pimonowym. Nie- 
porozvmienie wynikie pomiedzv Masistratem 

ściciełem domów przy ulicy Mickiewi- 
cza p Pimonowvm o zniesienie słupów, nod 
trzymuiacych balkony, nie zostało jak widać 

zlikwidowane. bowiem roboty chod- 
nikowe na tvm odcinku do dnia wczoraisze- 
go nie zostały wznowione 

MIEJSKA 
— Ceny na chleb nie zostaną podwyż- 

szone. Mimo akcji piekarzy, którzy wstrzy- 
mali sie od wypieku chleba pyt/łowego, 
chcąc w ten sposób zmusić władze do rewi- 
zji cennika, Starostwo Grodzkie postanowi- 
ło nie podwyższać dotvchczas wiazujące 
ceny, a ponadto zaleciło polici pilnie ba- 

    

    

  

   

<zyć, by wypiekany ze starych zapasówi 
ghleb, był sprzedawany po cenach normal- 
iych. 

— Krawcy — chałupnicy strajkują nadal. 
Na tle wynagrodzenia na wykonane prace 
wynikł, jak donosiliśmy zatarg, pomiędzy 
krawcami — chałupnikami, "a właścicielami 
sklepów z gotowemi ubraniami, dotychczas 
nie został zhkwidowany. Należność krawcy 
Otrzymują dość różnolicie i ze znacznem 
opóźnieniem, więc chcą uregulować te ob- 
chodzące ich żywo sprawy. Zainteresowa- 
nych jest w tem przeszło 7 tysięcy rodzin. 
chałupników. 

WOJSKOWA 
— Dowódca i Korpus oficerów pułku 13 

ułanów Wileńskich podaje do wiadomości, 
3e Święto pułkowe przypadające w dniu 25 
VII. 31r. w rokutym będzie obchodzo- 
ne ściśle w ramach pułku, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie zarządu T-wa Lniarskiego. 

W dniu 7 b. m. o godz. 18 w lokalu Zakła 
gu Uprawy Roli i Roślin U.S.B. — ul. Objaz 
dowa 2, odbedzie się zebranie Zarządu T-wa 
Lniarskiego w Wilnie. 

Porządek dzienny przewiduje: referat in- 
formacyjny o obecnej sytuacji Iniarskiej w 
Polsce i zagranicą: sprawozdanie z działal- 
ności Towarzystwa Lniarskiego za ubiegły 
kwartał; sprawozdanie z działalności lniar- 
skiej Centralnej Sta8cji Doświadczalnej; plan 
pracy Towarzystwa Lniarskiego na bieżący 
kwartał; wolne wnioski. 

— Odczyt prof. Struwego. W piątek, 
3-g0 lipca r. b. w sali Klubu Handłowo- 
Przeniysłowego (ul. Mickiewicza Nr. 33-a) 
odbedzie się odczyt profesora P. Struwe na 
temat: „Światowa sytuacja ekonomiczna” (z 
rozpatrzenien: rzeczywistego znaczenia „pia 
filetki). Poczatek o godz. 8 wiecz. Bilety w 
cenie od 50 er do 3 zł. są do nabycia — 
w dniu odczvtu przy wejściu do sali od 
godz. 2 p.p SA 

— Ogólne zebranie związku niższych 
funkcionarjuszy państwowych. Zarzad związ 
Ки niższych funkcjonarjuszów. państwo- 
wyci Rzeczypospolitej Polskiej okręgu wi- 
leńskiego, ui ie ma zaszczyt powiado- 

ić ogólne zebranie odbędzie 
t r. b. o godz. 2 p. p. przy 

ul. Zawalnej Nr. 1 w obecności prezesa za- 
a głównego pana senatora Karola Moz- 
gałły. 

  

   

RÓŻNE 
— P. wojewoda w Tow. Przyjaciół Nauk 

i u Plastyków. W dniu 2 b. m. w południe 

p. woj. Beczkowicz przybył do T-wa Przy- 

iaciół Nauk, witany przez zarząd Towarzy- 

stwa z prezesem prof. Parczewskim na czele. 

P. wojewoda informował się o pracach 
potrzebach Towarzystwa, poczem Muzeum 

Towarzystwa, oprowiadzany przez kustosza 

p. M. Brensztejna. 
Q godz. 5 po poł. p. woj. Beczkowicz z 

małżonką zwiedził wystawy Instytutu Popie- 

rania Sztuki Polskiej i Wil. Tow. Art. Pia- 

styków, witany przez prezesa prof. Śleńdziń- 

skiego i zarząd Towarzystwa. 

— Wycieczka Wil. Tow. Cyklistów i Mo 
tocyklistów do Trok. Zarząd Wil. Tow. Cy- 
klistów i Motocyklistów urządza w dniu 5 
b. m. (niedziela) wycieczke towarzyską do 
Trok na regaty wioślarskie, na które zapra- 
sza wszystkich p.p. motocyklistów i cykli- 
stów zrzeszonych i niezrzeszonych. 

Zbiórka uczestników dn. 5 b.m. o godz. 
9 raiio na płącu Orzeszkowej. 

—- Odczyty z dziedziny leśnictwa przez 

radjo. Jak się dowiadujemy, Wilenski Od- 
dział Związku Leśników, znany ze swej dzia- 

     

  

Co zaś dotyczy taksówek i autobusów zamiejscowych to' wśród ich 
właścicieli daje się zauważyć pewne załamanie i niektórzy ze strajkują- 
cych usiłują nakłonić opornych do przerwania demonstracji i powrotu do 
pracy. Sytuacja 
kilkuset właścicieli 

obecnie wytworzona może doprowadzić do katastrofy 
pojazdów mechanicznych. 

Również czyniony jest nacisk na centralę związku w Warszawie 
by ten dążył za wszelką cenę do porozumienia z władzami i strajk 
odwołał. 
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Myśl Karaimska t. II, zesz. II — IV. Wil 
no, 1930 — 31. 

Niezwykle sympatyczne, poważne i cie- 
kawe czasopismo naszych karaimów wyda- 
ło nowy zeszyt, dowodząc wielkiej energji 
i żywotności tak nielicznego społeczeństwa 
karaimskiego w Polsce. W zeszycie tym 
znajdujemy artykuły J. E. Hachana H. 5. 
Szapszała, prof. dr. 1. Kowalskiego, dr. A. 
Zajączkawskiego, ładne poetyckie refleksje 
A. Mardkowicza, poezje A. Łobanosa į bo- 
gatą kronikę, 

Kartę żałobna wypełnia nekrolog b. p 
Achiezera Zajączkowskiego, którego stratę 
społeczeństwo karaimskie odczuło szczegól- 
nie dotkliwie. 

Kronika życia karaimskiego utrwala m. 
in. historyczny moment pobytu Prezydenta 
Rzeczypospolitej w kienesie w Trokach. 

Pięknemu wydawnictwu karaimskiemu 
należy życzyć dalszego pomyślnego rozwo- 
ju ku pożytkowi nauki i zacieśnieniu węzłów 
przyjaźni pomiędzy społeczeństwem _pol- 
skiem. 

Le monde et I“art slave — premiėre re- 
vue ilustrėc des peupłes slaves. Pod takim 
tytułem zaczęło się ukazywać nowe, wytwor 
nie wydawane czasopismo. Redaktorami są: 
książę Bariatinskij, oraz A. Verchcowski (?) 

Tworzenie ze słowian jednej,  wiełkiej 
rodziny, szłachetne w zasadzie, zawsze koń- 
czyło się niepowodzeniem wskutek zbyt róż 
nych dróg historycznych i kulturalnych, ja- 
kiemi kroczytv poszczegółne narody słowiań 
skie. Obecna chwila tembardziej się nie na- 
daje do urzeczywistnienia braterstwa sło- 
wian. „Le monde et I“art. slave“ nie daje 
pojecia ani o Świecie, ani o sztuce słowiań 
skiej. Zbyt szerokie granice czasopisma, zmu 
szaja do fragmentaryczności. Góruje Rosja 
naturalnie przedwojenna, ale czy to jest 
słuszne? 

Polskę wi czerwcowym zeszycie  repre- 
zentuje. Chopin, Skoczylas, Reymont, oraz... 
smhasador Chłapowski, który jest członkiem 
h-norowvi» komitetu redakcyjnego. 
mi i L S ia iii 
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łalności w dziedzinie propagandy leśnictwa, 
uzyskał miejsce w programie Polskiego Ra- 
dja w Wilnie i zorganizował szereg odczy- 
tów na aktualne zagadniena z zakresu go- 
spodarki leśnej. 

Odczyty bedą się odbywały w ostatnią 
niedzielę każdego miesiąca. 

Pierwszy odczyt — o szkodliwości pa- 
sania bydła w lesie — wygłosił 28 czerwca 
inż. Stefan Bilczyński, następny w dniu 26 
lioca wygłosi referent rybactwa Dyrekcji 
Tasów p. Jan Kostrowicki o snorcie wędkar 
skim. 

POCZTOWA 
— Zwinięcie agencji pocztowej. Dyrek- 

cja Poczt i Telegrafów z dniem 31 lipca 
b. r. zwija agencię pocztową  Czeressa w 
powiecie Brasławskim. 

TEATR I MUZYKA 
— Koncert wileńskiej orkiestry symfonicz 

nej w parku sportowym. im. gen. Želigowskie 
20. W sohotę daia 4 lipca r. b. 0 godz. 8 
min 30 wiecz. odbędzie sie uroczyste otwar 
cie sezonu koncertów symfonicznych pod 
dyrekcją Adama Wyleżyńskiego. Soliści: 

prof. Aleksander Kontorowicz i Albert Katz. 

— Teatr Miejski w „Lutni”. Dziś o godz. 
8 m. 15 wiecz. doskonała krotochwila W. 
Rapackiego „Cichy wspólnik*, w reżyserii i 
z udziałem K. Wvrwicza. W pozostałych ro- 
lach: Sawicka, Zelwerowiczówna, oraz Bal- 
cerzak, 

Sztuka cieszy się wielkiem powodzeniem 
dzieki dowcipnej treści i świetnemu wyko- 
naniu aktorskiemu. Niemała atrakcje stano- 

i nastrojowa piosenka „Zawsze będę cię 
jchała”, spiewana z wielkiem « wyczuciem 

)rze7 p. Sawicka przy akompanjamencie p. 
Z. Wajnberga. Zaznaczyć należy. że dosko- 
nała ta krotochwila ukaże się niebawem w 
Warszawie na otwarcie sezonu w Teatrze 
Letnim. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. ujrzymy 
sensacyjną sztuke współczesną głośnej au- 
tórki niemieckiej, Vicki Baum p. t. „Ludzie 
w hotelu". 

Arcyciekawa nowość ta zyskała sobie w 
Wilnie nie mniejsze powodzenie, niż na in- 
nych scenach europejskich. Licznie zebrana 

publiczność oklaskuje zarówno  frapującą 
treść, jak i gre aktorów z Eichlerówxią, Ni- 
wińska, Rychłowską, Ciecierskim, Jaśkiewi- 
czem, Kreczmarem, oraz Wasilewskim w ro- 
lach głównych. Niezwykle oryginatne w po- 
myśle dekoracje J. Hawryłkiewicza, ukazują 
nam w błyskawicznych skrótach wnętrze 
wielkiego, luksusowego hotelu. 

Staranna oprawa świetlna i dźwiękowa, 

j.inflancji cen. 

A teraz kolej na kolej 
Przeżywamy niewątpliwie okres 

Jak ongiś przed 7-miu 
laty spadała marka, tak dziś spadaja 
towary. 

Nazywa się to naogół biorąc kry- 
zysem i jest mocno krytykowane, ale 
jest faktem, do którego dostosowuje 
się wszystko. 

Ceny artykułów rolniczych są 
tak niskie że trzeba je sztucznie pod- 
nosić. Artykuły odzieżowe kupuje sie 
za pół ceny. 

Ale sól, tytoń, wódka i bilet kole- 
jowy, ani myślą tanieć. 

Wyłączam z tej czwórki punk: 
trzeci, jakkolwiek pijak nie pogardzi 
i denaturatem, a jeden służbowy może 
śmiało potanieć bez ujmy dla morałno- 
ści. Brak zniżki na papierosy odbija 
się przedewszystkiem na samym mo- 
nopolu tytoniowym. Brak zniżek na 
sól i bilety kolejowe staje się ponro- 
stu klęską społeczną. 

W okresłe wyborczym cena soli 
była jednym z głównych argumentów 
przy agitacji na wsi. Agitatorzy anty- 
rządowi wysuwali jako główny mo- 
tyw przy podważaniu programu zniż- 
kowo - oszczędnościowego brak zniż- 
ki cen wyrobów monopolowych wo- 
góle, a soli w szczególności. Odpo- 
wiadało się im, że to się zrobi. Trzeba 

wiec, żeby się to zrobiło. 

Zagadnienie czwartej zniżki dotyka 
najbardziej inteligencje i przemysł let- 
niskowy. Istotnie bilety kolejowe, sta- | 
łv się jedną z najpoważniejszych po- 

zycyj, zwłaszcza dla rodzin. Przy 
powszechnej redukcji dochodów, brak 
zniżek na bilety kolejowe uczynił je 
de facto znacznie droższemi. Doszlis- 
mv do takiego paradoksu że wyjazd 
i powrót rodziny kilku osobowej z 
Warszawy do Zaleszczyk, jest droż- 
szy niż całomiesięczne utrzymanie na 
wsi, gdzie całkowity pensjonat, do- 
chodzi do 3-ch i 5-ciu złotych dzien- 
nie. To też nigdy chyba nie było ta- 
kiej pustki na kolejach jak teraz. 

Trzeba więc, ażeby i Rząd poszedł 
w swoje własne ślady i przestał się 
bać zniżki cen, którą wymógł na 
innvch przedsiębiorcach. Skoro wszy- 
scy wstąpili na tą drogę, jest to wida- 
cznie jedyna deska ratunku. t; 

  

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI 
— Panu Sito. Artykuł Szanownego 

Pana przeczytaliśmy z największem zainte- 
resowaniem. Rozumie jednak Pan, że w tej. 
bardze drażliwej sprawie moglibyśmy umie- 

ścić tylko studjum mocno udokumentowane. 
Tego Pan w pierwszym swym artykule nie 
czyni, przeciwnie, zaokrągla Pan cyfry, od- 

mawia Pan pierwszeństwa panom K i G. na 
podstawie argumentów mało  udokumento- 

wanych. Chętnie jednak przeczytalibyśmy dal 
szy ciąg pańskich studjów, a wtedy być mo- 
że, że i pierwszy artykuł byłby zamieszczony. 

NT TNN KINAS SOS TSS TEST 

stwarzaja z tego widowiska niezapomnianą 
całość. 

— |utrzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Jutro o godz, 8 m. 
30 wiecz odbędzie się w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim koncert popułarny z udziałem 
doskonałej orkiestry wojskowej, oraz najulu- 
bieńszych artvstów Teatrów Miejskich. 

— Komunikat Dyrekcji. Dyrekcja Tea- 
trów Miejskich w Wilnie zwraca się do Sza. 
nownej P. T. publiczności z prośba o pun- 
ktuelne przybywanie na widowiska, dla umo 
žliwienia punktualnego zaczynania przedsta 
wień i niekończenia ich o zbyt późnej go- 
dzinie 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Pasierbica. 
Hollywood — Na falach namiętności 

Heljos — Wesoły wdowiec. 

Casino — Student ze Sztokholmu. 
Stylowy — Marsz Weselny 

Mimoza — Łzy matki. 
Lux — Samotni. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

           



Zuchwała próba ucieczki 
więźniów grodzieńskich 

Przez wyłamane kraty i mury na dach 
Donoszą z Grodna, że odsiadująca tam dłuższe kary, grupa 

komunistów usiłowała wczoraj dokonać zuchwałej ucieczki z 
więzienia. Więźniowie wyłamali kraty, następnie zdołali przeła- 
mać część muru i w ten sposób utorować sobie drogę na dach 
więzienny. Z dachu przestępcy zamierzali spuścić się na ulicę 
i umknąć. Cały plan był od dłuższego czasu opracowany w naj- 
drobniejszych szczegółach. Ucieczka miała być dokonana w nocy 
Uszkodzenia krat i murów były świetnie maskowane 
Stracja więzienia ich nie dostrzegła. Nocy ubiegłej więźniowie 
wydostali się na dach. Zdawało się, że zuchwały pian zamienio- 
ny zostanie w czyn. W ostatniej jednak chwili przestępcy zauwa- 
żeni zostali przez policję i ucieczkę udaremniono. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Sam sobie wykopał 

grób. We wsi Szudziach gminy 
-ejszuskie! zdarzył się straszny 
wypadek. Stankiewicz jan lat 37 

iadał na swem poiu oibrzy- 
miej wielkości kamień, który zaj- 
mował obszerną przestrzeń zie- 
mi i był zawadą w uprawie roli. 
Stankiewicz postanowił zatem 
kamień ten usunąć. Inaczej się 
jednak tego nie dało zrobić jak 

© przez spuszczenie go do 
ziemi. Krytycznego dnia około 
godziny 7 rano dół głębokości 2 
metry był już gotowy. Ale kiedy 
Stankiewicz zamierzał się zeń 
wydobyć, nagle olbrzym kamień 
się obsunął i swoim ciężarem 
przygniótł nieszczęśliwego, grze- 
biąc go na wieki. Co przytem tra- 
gicznej zwłok wydobyć narazie 
w żaden sposób nie można. 

— Ujęcie rzezimieszka w 
Baranowiczach. Na stacji Pole- 
skiej w Baranowiczach organy Śledcze 
zatrzymały niejakiego  Romanczuka 
Pawła, mieszkańca wsl Orda, gmin: 
kleckiej, powiatu nieświeskiego podej- 
rzanego o dokonanie kradzieży. Po 
stwierdzeniu tożsamości zatrzymanego 
okazało się, że Romanczuk Paweł od 
dawna poszukiwany był przez sądy w 
równem I Sarnach gazetami śledczemi. 
Romanczuk przekazany został wraz z 
dochodzeniem Sądowi Grodzkiemu w 
Baranowiczach. 

—- Ujęcie poszukiwanej. Zosta 
ła zatrzyriana Sorokinowa Irena (Krzywe 
Koło 20) za kradzież 1150 zł. w N. Świę- 
cianach na szkodę Chedorowicza Dymitra, 
zam. tamże. 

— Ofiara kąpieli. W dniu wczorajszym 
w czasie kapania się w okolicy Nieświeża 
w miejscowości Pohulanka utonął 12-letni 
uczeń szkoły powsz. w Nieświeżu Włady- 
sław Antonowicz m-c wsi Ogrodniki gra. 
Łanskiej. 

Zwłoki topielca wydobyto 
ania. 

— Złodziej na Antokołu. | b. m. Žero- 
wiczowi Borysowi (Antokolska 11) nicznani 
sprawcy skradli z jego mieszkania różnej 
sarderoby damskiej i męskiej na 321 zł. 

— Kradzień na plaży. Z plažy w Zakre- 
cie na szkode Stachowicza Stanisława (Po- 
marska 46) skradzicno 25 zł. w gotówce, 
craz strasza” na łączną sumę 49 zł. Kradzie 
ży dckonał Andruszkiewicz vel Mogilnicki 
Jan, który po kradzieży zbiegł. 

— Nagły zgon. Zmarła nagle na 

serca Łazarenko Wiktorja (Świronek 

Zwłoki zabezpieczono. 

tego samego 

atak 

6). 

  

ZE ŚWIATA 
wyniki wiosennej wyprawy 

szybawcowej do Bezmiechowej 

Piąta wiosenna wyprawa szybow- 
cowa do Bezmiechowej udała się 
znakomicie i wyniki jej stawiaią nas 
na jednem z czołowych miejsc w szy- 
bownictwie wśród państw europej- 
skich. 

W czasie wyprawy wykonano re- 
kordową u nas ilość 531 lotów, które 
trwały ogółem 27 godzin 14 minut 
38 sekund. 

Uczestnicy wyprawy uzyskali 53 
dyplomy pilotów na samolotach bez- 
silnikowych, w tej liczbie 19 dyplomów 
najwyższej kategorji „C*, przyznawa- 
nych lotnikom, którzy utrzymywali się 
na szybowcu dłużej niż pół godziny. 

_ Takiej liczby pilotów szybowcowych 
kategorji „C“ nie posiada dotychczas 
żadne państwo oprócz Niemiec. 

Wiosenna wyprawa szybowcowa 
miała charakter szkolny i na loty re- 
kordowe nie poświęcano wiele czasu. 
Mimo tego jednak, jeden z uczestai- 
ków wyprawy, p. Zygmunt Laskow- 
Ski, wykonał lot, trwający 2 godziny 
10 minnt, zatem krótszy tylko o 20 
minut od rekordu, ustanowionego 
przez inż. Grzeszczyka. Lot: ten zo- 
stał wykonany na szybowcu szkolnym 
Aeroklubu Lwowskiego p. n. „Czajka*. 

Na kolonjach w całym krajułroz- 
mieszczone zostaną dzieci z za- 

granicy. 

Centralny Komitet kolonij letnich 
dla dzieci polskich z Niemiec, Gdań- 
ska i ziem zachodnich, ustalił już roz- 
mieszczenie na kolonjach dzieci, przy- 
bywających z zagranicy w ciągu lipca. 
W porozumieniu z powiatowemi komi- 
tetami kolonijnemi na terenie woje- 
wództwa warszawskiego rozmieszczo- 
nych zostanie na kolonjach 348 dzie- 
Ci, w woj. poznańskiem 1.156, ślą- 
skiem 1.570, lubelskiem 635, kielec- 
kiem 413, łódzkiem 286, białostockiem 
270, lwowskiem 405, tarnopolskiem 
125, stanisławowskiem 200, krakow- 
skiem 675, pomorskiem 445. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
  

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
„DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE 

1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA I 

* Dmowskiego — 2 zł. 
ODBUDOWA 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PRQJEKT KONSTYTUCJI 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ЛЕМЕ WSCHODNIE 

EUROPY POWOJENNEJ] | POLSKI 

PAŃSTWA* odpowiedź na książkę 

DECENTRALISTYCZNEJ 

i 

1 WARUNKI ICHRUZWOJU 1929 R. — 4 ZL. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ, 
  

  

     
" „Spółdzielczość iest organizacją ludzi nie słów, lecz czynów, nie pustych 

„kaseł, ale twardej, codziennej pracy”. 

Kapitały i drobne oszczędności, ulokowane 

y Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu Nr. 28 w Wilnie 

duią najwyższe oproc' ntowanie i gwarantowane są kapitałami własnemi 
Binku, »raz mieniem członków. 

Bank Antokoisk w;daje pożyczki w sumie od 150 do 1200 zł i przyjmuje 
urezpieczenia trupowe dla P.K.O. bez badań lekarskich i przy wypłacał- 

: nosci ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

JANESZ MEISSNER 

PRZED CZOŁEM BURZY 
(DOKOŃCZENIE 

Nie stykając się ani razu bezpo- 
średnio z jądrem burzy, pilot odczu- 
«wał jednak straszliwą jej siłę i zda- 
wał sobie sprawę z niedostateczy'ej 
wytrzymałości szybowca na tego ro- 
dzaju zapasy. Uciekał, pozwalał się 
dopędzać i uciekał znowu. Nawet przy 
zachowaniu tych ostrożności niejedno- 
krotnie przeżywał chwile niebezpie- 
czeństwa i krótkie, gorące dreszcze 
emocji, kiedy końce skrzydeł gięły 
się, trzeszcząc, lub kiedy nie starcza- 
ło sterów do wyrównania leżącego 
głęboko na burcie szybowca. Czasem 
kipący odmęt fal wiatru wynosił go 
wgórę z tak nieprawdopodobną szyb- 
kością i tak wysoko — zdawało się 
— znikała grawitacyjna siła ziemi. 
Czasem łożysko prądu kończyło się 
nagłą przepaścią próżni, lub lejowatym 

| Wydawca Standsław Mackiewicz 

  

skrętem wiru. Czasem dwa skośnie 
gnające wichry wpadały na Siebie i 
szamotały się z sobą, tworząc istne 
piekło dokoła zataczającego się mię- 
dzy niemi „Bociana'. 3 

Tak mijały kwadranse i godziny 
lotu, aż mrok chwycił długiemi ramio 
nami ziemię i omotał ją ciemną zasło- 
ną grozy, aż po krańce horyzontu. W 
dole błysnęły światełka i zamrugały 
mętnie, jak przerażone oczy zgnębio- 
nego nawałnicą, przytulonego na sa- 
mem dnie przestrzeni, życia. Czarna 
ślepa noc szła wraz. z burzą, wyprze- 
dzana przez nią,  ciągnięta na wyją- 
cych sznurach wiatru, popychana na 
zachód kołumnami chmur. 

Trzeba było lądować. 
Dotychczas Ścieszyc nie myślał o 

tem wcale. Teraz zaniepokoił się jed- 
nak: było już prawie zupełnie ciemno 
i tylko wątki pas nieba palił się je- 
szcze brudnoczerwoną łuną gasnącego 
dnia. O wyjściu z pasa burzy nie 
mogło być mowy. Szeroki jej front 
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— Jan Dębski. 

nieria, pertraktacje, 
listy. Z 

Pokój ryski. Wspom- 
tajne ustawy z Jofiem, 

15 ilustracjami i mapą.  Warsza- 
1931 r. 

<a niedawno zmarłego wicemarszał- 
ka S jest wielkiej wartości dokumentem 
historycznym, gdyż zawiera dokładne wspo 
mnienia byłego Przewodniczącego polskiej 

delevacji pokojowej w Mińsku i Rydze oraz 
tekst preliniinarjów pokojowych i  warun- 
ków pokaju. Liczne ilustracje, odtwarza- 
jące warunki obrad oraz podobizny głów- 
nych autorów dziejowego zdarzenia uzupeł- 
niają i ożywiają dzieło. 

SENSACJE i PRZYGODY 

Franz Heller. Żółta i zielona nić. Wyd. 
„Rój” Warszawa, 1931 r. 

W nowej książce Hellera=j 
tykar:v Collina, sstępcy, który był bo- 

wą, 
     > 

     

  

Raterem  poeprzednich powieści  szwedzkie- 

go autora, — poznajemy natomiast sa- 
mego» autora. który, uprzykrzywszy sobie 
opisywanie tajemniczych przygód, sam 
zapregna! vrzeżyć taką przygodę. 

Zmiana bohatera nie zmieniła  zasadni- 
czych cech nowieści kryminalnej, pełnej. 
niesamowitych przygód i 
inentów. 

H. Hevermans. Tajemnica wozu svpial- 
negc. Wyd „Rėj““. Warszawa, 1931 r. 

Znów nowieść sensacyjna o fabuie krymi- 

irapujących mo- 

  

  

  nalnej. Bohaterem jest detektyw Natan 
Marjusz Duporc. » 

Marjan - Ludwik Kurnatowski. Branka 
cvganów. Wyd. „Rój”, 1931 r. 

Książka zawiera szereg opowiadań b. 

  

nacz. warsz. urzędu śledczego z jego wspo- 
mnień osobisty. W sposób ciekawy za- 
1vsowuje się życie zbrodniarzy warszaw- 
skich oraz praca polskich detektywów. 

Tytuł jednego z opowiadań, zdobiącv 
rsiążbę, może każdego  zdezorjentować, 
sdyż o cyganach w książce mówi się bar- 
dzo mało. 

Fryderyk hr. Skarbek. Elementarne 
zasady gospodarstwa narodowego t. 1—II. 
Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej w War- 
szawie. Warszawa, 1931. 

Należy ze szczególnem uznaniem pod- 
kreślić wysiłek Wyższej Szkoły Handlowej w 
Warszawie, która się zaopiekowała puścizną 
naukową znakomitego polskiego ekonomisty 
i słynnego literata, Fryderyk Skarbek—umysł 
wszechstronny, inteligencja wybitna, talent 
niepospolity—jest względnie mało znany sze- 
rokim warstwom inteligencji polskiej. Utrwa- 
lit się w pamięci raczej tylko jako powieścio- 
pisarze Prace naukowe Skarbka, oddawna 
wyczerpane, są znane hodaj tylko nielicznym 
fachowcom, to też udostępnienie poznania 
tych prac licznym rzeszom studjującym na- 
uki ekonomiczne—ma wielkie znaczenie. 

Dwutomowe dzieło Skarbka o zasadach 
gospodarstwa narodowego należy do jego 
pierwszych dzieł z tego zakresu. Powołany 
w r. 1818 na katedrę ekonomji politycznej 
w Uniw. Warsz. Skarbek w r. 1820 wydał 
„Elementarne zasady*. których pewnem uzu- 
pełnieniem stalo-się dzieło w jęz. francuskim, 
wydane w Paryżu w r. 1830 — „Thóorie des 
richesses sociałes*, przetłumaczone w r. 1859 
na polski p. t. „Ogólne zasady nauki gospo- 
darstwa narodowego”. 

Ukazanie się dzieła znakomitego polskię- 
go ekonomisty w ponownem, niezwykle: sta- 
rannem wydaniu jest bardzo na czasie, gdyż 
zagadnienie organizacji gospodarstwa narodo- 
wego jest obecnie aktualne, przypomnienie 
zaś, i: myśl polska samodzielnie rozwiązywa- 
ła to zagadnienie przez stt kilkudziesięciu 
laty, jest zewszechmiar pożyteczne. 

Jeszcze raz: Wyższej Szkole Handlowej 
należy się wdzięczność za kontynuowanie wy- 
dawnictwa dzieł Fr. Skarbka. $ 

— L'Europe centrale — Nr. 26. Zesżyt 
rozpoczyna się—rzecz naturalna uwagami na 
temat propozycji Hoovera. Przegląd życia po- 
litycznego i ekonomicznego obejmuje zagad- 
nienia czeskie, słowackie, austrjackie, węgier- 
sk e. Życie polskie zaznacza się dopiero w 
przeglądzie literackim: Franck J..Schoell rozpo- 
czyna druk ciekawego studjum o Boy-Żeleń- 

  

skim pod tytulem „L'enfant terrible de laPo- inni. 
logne: Boy*. 

RADJO wiLEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 3 LIPCA * 
Czas. 

2.05: Instrumenty rozmaite i egzotycz 
ne (płyty. 

1310: Komunikat meteorolog. z Warsz. 
16.45: Kom. dla żeglugi z Warszawy. 

17.10: Utwory Chopina (płyty). 

17.35: „Teatr aniatorski podstawą kultu- 
zy teatralnej" — odczyt wygłosi Tadeusz 
Byrski. Transm. na wszystkie polskie stacje 

16.50: Lekcja francuskiego z Warsząwy. 
18.00: Koncert popularny z Warszawy. 

19: Kom. L.O.P.P. 

  

19,15: „Trynopol — Werki — Kalwarja“ а 
— II pogad. 2 cyklu „Znasz li ten kraj“ — 
wygłosi dr. Stanisław Lorentz. 

19.30: „Rzym -— Pompea — Florencja" 
fetj. podróżny wygłosi Witold Hulewicz, 

19,45: Program na sobotę i- rozmaitości. 

19.55.. Kom. z Warsz. 

20.15: Koncert symfoniczny poświęcony 
twiórczości Paderewskiego z Warsz. 

22.00: -„Papa Stefan i jego rodzina** — 
feljeton z Warsz.  wygl. Z. Marynowski. 
22.00: Kom. i muzyka taneczna z warsz, 

dopadłby go w ciągu paru minut i 
zmusił do dalszej ucieczki, co znów 
przeciągnęłoby lot do późnej nocy. 
Lądowanie w pasie, przez który szła; 
groziło niebezpieczeństwem rozbicia 
szybowca, mie możnaby go było zabez 
pieczyć na czas. 

Pilot nie mógł się zdecydować ani 
na jedno, ani na drugie. 

Usiłował przebić wzrokiem gęstnie 
jące ciemności, aby rozpoznać charak- 
ter terenu. Uciekał teraz szybko na za 
chód, zniżając lot i wyprzedzając osza 
lałe kłębowisko wichury. Przemknął 
nad jakimś torem kolejowym wśród 
lasu i nagle zobaczył jasną, srebrzącą 
się szkliście, gładź rzeki. 

— Wisla! 
Istotnie była to Wisła. 
Przeleciał nad szeroką jej wstęgą 

i zdaleka zobaczył ogromne rojowisko 
świateł, a po chwili — cztery rzędy 
jasnych latarń, przeskakujących wpo- 
przek koryto i wsiąkających w drugi 
kłąb błyszczących punkcików na pra- 

12 —nie-spo-- 
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  Kiko 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Oatrobramska 5 

„„PASIERBICĄ““ 
Od dnia 3 do 6 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

W rolach głównych: Mary Pickford. 

Przepiękny dramat 
poszukiwaczy złota na Dalekim Zachodzie. Aktów 7 

ilustrujący życie i przygody 

Nad program: 1) Tygodnik Eclair Nr. 48, aktów 1. 2) Fełuś Laureatem, komedja w 1 akcie, 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. Następny program „Wróg kobiet". 

  

7 Dźwiękowy 
Kir O-TEATR 

„HELIOS“ 
ul, WILEŃSKA 38. 

Takas Ceny znižone: Do: 

Początek seansów o godz. 4, 6, 

Premjera! Ulub. publiczn. Słynny amant WŁODZ. GAJDAROW i przepiękna gwiazda ITA RINA 

NA FALACH NAŃIETROŚCE 
Fascynująca treść! Artystyczua gra! 

Przepiękna 
muzyka rosyjska. 

Nad program: Bźwiękowy przegląd wszechświatowy. 
Na 1-szy seans Bałkon 50 gr. Parter 80 gr. Na = Si r zostałe seausy Balkon 60 gr. Parter ой Į zi 

8 i 10.30. 

  

Diwigkowe kino | 

„MOLLYWO05- | 
Mieziewicza Ż2, | 

tel. 15-28 | 

© CZEK 
ziś! 

$HIĄ 
Wielki przebój dźwiękowy! 

DZIEWCZĘTA 
W rol. gł Wiilam Halnes, Josephine Mae, James Gruse. 

Nad program: Dodatek i Tygodnik dźwiękowy „Paramount'u“. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Na 1-szy seans ceny znižone. 

  

SŻWIĘKGWE KINO | 

CEJING 
WIELKA 4? tei. 15-41 

Zakup i pokaz koni 
— Zakup i pokaz koni. Dnia 12 i 13 

czerwca b. r, Wojskowa Komisja Remon- 
towa z p. ppłk. Babińskin na czele urzę- 
cowała na terenie raszego powiatu. 

Oszmiańskie jest znanym ośrodkiem ho- 
dowli koni pogrubionych, gdzie Komisja za 
kupuje przeważnie materjał dla lekkiej ar-. 
tylerji. 

Zakup zaszczycił swą obecnościa szef 
Zakładu Remontu Koni, p. płk. F, Rozwa- 
dowski. 

Komisja kupiła 64 koni na ogólną sumę 
9,800 zł., płacąc od 800 — 1150 zł. za ko- 
nia w zależności od kategorji i jakości ko- 
n:a, 

Komisja stwierdziła, że był ta jeden z 
najlepszych zakupów, jakie dokonała w ro 
ku bieżącym, gdyż otrzymała materjał prze 
ważnie bardzo dobry, 

Chociaż już „Peregrinus* coś nie coś 
wspominał o pokazie koni w Oszmianie, w 
dniu 14 czerwca r. b., zorganizowanym 
przez Koło Hodowców Koni, te jednak u- 
ważam za wskazane dodać parę szczegó 
łów z tej uroczystości. 

Mianowicie na wstępie zostały rozdane 
przez p. starostę  Suszyńskiego nagrody, 
przyznane przez ministerstwo rolnictwa za 
najjepsze konie na pokazie z roku ubiegłe- 
z0. 

Ё Największa ilość nagrud, bc 2 medale 
bronzowe i 1 list pochwalny otrzymał znany 
hodowca w naszym powiecie p. Franciszek 
hr, Hutten-Czapski, ponadto medale bron- 
zowe otrzymali: p. F. Borejszo - Wysocki, 
1 Pietkiewicz i list pochwalny p. |. Żarej- 
ko. 

Na pokaz doorowadzono 172 koni i tak: 
Ogierów 3-letnich i starszych 19 
Klaczy 4-letnie 28 
Klacze 3-letnie 24 
Zrebiąt tegorocznych 28 
Zrebiat  1-rocznych 12 
Žrebiat 2-letnich 25 
Grup hodewlanych 11 — koni 36 

  

W liczbie źrebiąt dwuletnich było do- 
prowadzonych 13 po ogierach państwowych. 
rasy szwedzkiej i 8 źrebaków po Anglikach. 

Zostały nagrodzone: 

    

Ogierów 4 
Klacz ze źrebakami 14 
Klacze zaklačne 3 
Źrebiąt dwuletnich 12 
Źrebiąt jednoletnich 1 

RAZEM 34 koni 
Z sum Koła Hodowców Koni rozdano 

820 zł. za nagrody oraz 10 listów. pochwal 
nych. 

Na pokazie kon: byłó dużo gości z Wil 
na, którzy ciekawią się hodowlą koni, jako 
*o: p. hr. j. Breza — prezes Wil, T-wa 
Wyścigowego, p. prezes Taurogiński, p. in- 
spektor S. Osiecimski, inž. ]. Czerniewski i 

Każdy na połtazie mógł naocznie przeko 
nać się, że hodowla koni w powiecie roz- 
wija się szerzej, dzieki zamiłowaniu tutei- 
szych rolników do konia, z drugiej zaś za 
wdzięczając staraniom władz państwowych, 
które dostarczają odpowiednich  reproduk - 
torów i ułatwiają zbyt. 

W tem miejscu należy wyrazić naj- 
szczersze podziękowanie p. mjr. Kirjackie- — 
mu — inspektorowi hodowli koni, który 
swoją fachowa opieką otacza powiat osz- 
miański, udzielając hodowcom cennych rad 
i wskazówek. 

ГОа 
we wszystkich aptekach | 

stł»dsch aptecznych znausę* 

šrodas od odcisków 

Prow. A. PAKA 

WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 
HANDLOWO - ZASTAWOWE 

LOĄ4BARD 
zawiadamia, że w dn. 14-go, 15-go i 
16-g0 lipca w lokalu lombardu przy ul. 
Biskupiej 12 o godz. 5-tej pp. odbędzie 
się licytacja zastawów od Nr. 66144 
do Nr. 93565, opłaconych do marca 

1931 roku włącznie. 

        
   

  
  

      

wym brzegu. 
— Czyżby?... — pomyślał zdumio- 

ny. 
Szybko obliczał drogę i czas. Od 

czterech godzin był w powietrzu. O- 
koło trzech leciał niemal prosto na 
czele burzy. 

Tak, mógł przebyć 160 — 180 ki- 
lometrów. 

Przed nim, tuż blisko, leżała War- 

szawa. 

Wraz z pierwszem tchnieniem wi- 
chury płoza „Bociana* dotknęła tra- 
wy lotniska. Ścieszyc z trudem wygra 
molił się z siedzenia i stanął obok pła 
towca. Bolały gó wszystkie ścięgna i 
mięśnie, zesztywniałe podczas cztero- 
godzinnego lotu. Musiał wyprostować 
członki i rozruszać zmartwiałe stawy. 
Oglądał się dokoła za ludźmi, którzy 
by mu pomogli. wciągnąć szybowiec 
do jakiegoś schronienia przed zbliża- 
jącą się nawałnicą. Ale hangary głu- 
cho zamknięte i ciemne okna budyn- 

Hymn prawd 

       

  

BZiS! Pierwszy, wspaniały, przepięsuy film. dźwiękowo-muzyczno-śpiewny prod. "Szwedzkie, 

ŚTUDBERYT Z SZTOKHOLAU 

  

*ej miłości młodzieńczej. Główna 
szwedzkich. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W 

oie odtwarzają naiwybiiniejsi artyści te=uów 
Nad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny zmiżene. 

  

nemi | Perfumeryjnemi Towarami i 
Wilnie Sp. Ake." 

Na zasadzie art. 30 statutu Spółki niniejszem 
łowców, iż wobec niedojścia do skutku W. 

nie wynagrodzenia dla członków Zarządu 

częściowo lub w całości ruchomego i 

wody depozytowe o złożonych akcjach na 
jowych instytucjach kredytowych.   

Zarząd Spółki Akcyjnej p f. „T-wo dla Handiu Aptecz- 

Zwyczajn. zwołanego w pierwszym terminie na dzień 30 czerw- 
ca rb., drugie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało wyzna-- 
czone na dzień 11 sierpnia r.b, w iokalu Zarządu 
w Wilnie przy ul. Trockiej 7 na godz. 5 po południu, które to 
Zgromadzenie będzie prawomocnem bez względu na ilość obec- 
nych pp. Udziałowców oraz reprezentowanych przez nich udzia- 

łów, z następującym porządkiem dziennym:$ 
1) Wybór Przewodniczącego. 2) Rozpatrzenie i zatwier- 

dzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok 1930 oraz udzie 
lenia pokwitowania Zarządowi. 3) Rozpatrzenia sprawozdania Za- 
rządu o stratach za lata ubiegłe i wynikających ze stanu inte- 
resów Spółki na zasadzie art. 50 statutu Spółki konsekwencji. 4) 
Uzgodnienie Statutu z nowem prawem o spółkach akcyjnych. 
5) Zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok 1931. 6) Ustałe- 

7) Upoważnienie Zarządu do: a) kredytowania się w instytuc- 
jach tinansowych jak prywatnych tak i rządowych, b) sprzedaży 

nieruchomego majątku 
Spółki. 8) Wybory członków Zarządu, ich zastępców oraz człon- 
"ków Komisji Rewizyjnej, 9) Wolne wnioski. "Akcjonarjusze ży 
czący wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu winni nie później 
3-go sierpnia do godz 12 złożyć Zarządowi swe akcje lub do- 

POSADY 
dowa po prawaiku, 

Starsza osoba, 
doqrego towarzystwa, 
zmająca doskonałe go- 

. B. SEGALL w 

zawiadamia pp. Udzia- 
alnego Zgromadzen a 

Towarzystwa 
spodarstwa  domoxe 
poszukuje possdy za- 
rządzającej domem, 
pensjonatem. lektorki, 
lub jakiejkolwiek pra- 
cy wymagającej nie- 
ograniczonego zaniania 
Posiada poahlebne re- 

w Polsce. Oferty do 
Adm.  „Słowa* pod 

i Komisji Rewizyjnej |H- K. | E 

Mierniczy 
z długoletnią praktyką 
(w Polsce 8 latj. Po- 
szukuje pracy w za- 
kresie przebudowy u- 
stroju rołnego. Adres 

przechowanie w kra- | w redakcji.   
  

  

@ С О 52Е МЕ Ё 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 
"JPL. ogłasza, że w dniu 3 lipca 1931 roku 
cd godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Rud- 
nickiei Nr. 27 odbędzie się sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cvch do Urji Słuckiego, składających się z 
towarów bławatnych, oszacowanych na Su- 
me zl. 1270 

Komornik (—) A. Maciejowski 

SMAŻYMY, SMAŻYMY... 
składa na świecie, że se- 

ych martwy i zgoła ogórkowy, 
dla innych jest okresem najbardziej wytężo 
nej pracy. 

, Należy myśleć o jutrze. Czasy są cięż- 
kie, w zimie pewnie nie będą lżejsze, a od 
żywianie jest podstawą zdrowia. Trzeba tyl 
ko racjonalnie ułożyć sobie budżet i .pogo- 
dzić go z potrzebami w ten sposób, aby 
przy minimum wkładu pieniężnego dać ma 
ksimum  pierwiastow odżywczych. Nie ilość 
— ale jakość decyduje 

  

o pożywności je- 
dzenia. = 

Sezon obecny jest idealny pod tym 
względem — owoców  wbród, zwłaszcza 
przy tegorocznym urodzaju truskawek. Nie 
są zbyt drogie, można ich jeść dużo, a wia 
domo wsząk, że owoce zawierają najwię- 
cej iwitamiri i są najzdrowsze. Ale co“ bę- 
dzie w. zimie? Nie będziemy mieli na zawo 
łanie owoców, ani jagód. A zarówno dla 
nas, pracujących 'w domu, lub zarabiają- 
jących na mieście, jak i dla naszych mężów 
i dzieci, owoce i cukier są potrzebne, jeśli 
chcemy mieć pełnię sił fizycznych i umysło 
wych. Trzeba zatem koniecznie pomyśleć o 
zapasach na zimę, które bardzo się nam o- 
płacą. 

Poza konfiturami, które każdy powinien 
zrobić w miarę sił i możności budżetowych, 
najłatwiej i najtaniej wypadają  marmołady 
i dżemy (jam'y). Marmolady truskawkowe 
udają 'się wybornie i przechowują znakomt 
cie. Nie potrzeba także do tych przetwo- 
rów drogich słoików, — wystarczą zwykłe 
gliniane garnki. A cóż to za zdrowe i po- 
żywne śniadanie d:a dziecka— bułka z mar 
meładą! | 

Dżem, tak rozpowszechniony w Anglji, 
jest przetworem owocowym, który i u nas 
zaczyna wchodzić w użycie. 

Charakterystyczną jego cechą jest to, 
że całe owoce są jakby zaduszone w gęsta 
wiej  marmeladzie z przetartych owoców 
lub w galaretce. Posiadają przytem jedną 
wyższość nad  marmeladą, a mianowicie 
nie wymagają tak długiego smażenia. wy- 
starczy 20 minut, przez co nie tracą swych 
witaminowiych własności. Cukier idzie do 
dżemu nieco więcej, niż do marmelady, dzię 
ki czemu jest zdrowszy i posilniejszy. Naj 
lepsze są dżemy z mieszanych owoców, np. 
truskawkowo - agrestowe lub porżeczkowo- 
agrestowie. W tym roku trzeba będze robić 
raczej te ostatnie, a: truskawkowe oddziel- 
nie, ponieważ truskawki wyprzedziły wszel- 
kie inne owoce. A śpieszmy się — ogrodni 
cy przepowiadaja, že truskawki wkrótce się 
skończą, wobec szalonej obfitości i jedno- 
czesności dojrzewania. A zima długa, długa... 

   

  

ków nie wróżyły nic dobrego. Na- 
próżno wołał i.wzywał pomocy, pod- 
czas, gdy wiatr coraz gwałtownłejsze 
podmuchy wiatru szarpały stojący na 
ziemi płatowiec. 

I nagle wpadł nań wyjący głośno 
strumień burzy. Przyleciał wcześniej, 
niż się go można było spodziewać, 
wtoczył się na lotnisko, jak lawina, 
spadł na dachy bliskich hangarów, za 
łomotał w szyby, szarpnął rozkołysa- 
ne latarnie i z impetem wyrżnął w 
stojący bezbronnie szybowiec. 

Ścieszyc, oniemiały z przerażenia, 
zdołał tylko chwycić za burtę i zawis- 
nąć całym ciężarem u boku swego „Bo 
ciana“. 

W następnym ułamku sekundy po- 
czuł, że huragan porywa go wraz z 
szybowcem i niesie. Potem usłyszał 
trzask i łoskot upadku i poczuł dotkli 
wy ból w kolanie. Przykryły go strzę- 
py płótna, drzazgi, połamane żebra 
skrzydeł i kawałki szkła z potłuczo- 
nych szyb jakiegoś budynku, o które- 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyńskć. 

Energiczny 
solidny pan przyjmi* 
administrację domu w 
Wilnis. Gwarancja za- 

BAR in. Oferty do 
DOKTOR redakcji „Słowa* dla 

Zeldowicz “* 
Roo. Cztowiek chor. skórne, 

ryczne, narządów nio- w wieku 29 lat, žona- 
czowych, od 9—do |, ty, b. telefonista in- 
5—8 wiecz. Mickiewi: struktor wojskowy, z 
cza 24. tel. 277. zawodu rolnik, (5 lat 

pracował za ekonoma) 

Dr. Ginsberg posiadający b. d:bre 
Świadectwa prosi o 

Choroby skórne, we łaskawe zaofiarowanie 
aeryczne i moczopicio: mu posady  dozercy 

wr. Wilieńńska £ ocdomv. Będąc  inteli- 
4 — 1 14 — 8. Ic. gentnyma mógłby jedno 

              

507, cześnie spełniać inne 
poruczenia. Za cel swój 
stawi uczciwe aaa 
ne pełnienie obowią:- 

KOSMETYKA ku. A. Bożyczko, Wil. 
no, Subocz. 65. m, ži 

RACJORALNĘ: 
KOSMETYKI 3 

LAKE | wi KIEW: siaisaa Та 
CZA 31 m. 4. Dwa lub jeden 

kobiecą 
Urodęc"=": 

je, dosko- 
aali, odświeża, asuw 
jej skazy i braki. Mas: 4Cy, Z 
twarzy i ciała (panie. wygodami: Wiłeńskz 32 
Sztaczne opalanie cery) gy: 5. Obejrzeć od. 3 —7 
Wypadanie włosów dz. SE 
lapież. Najnowsze zdo- sedi PE 

"pokój do“ wymaiecia. 
Mickiewicza 19—3i. Į 

    

  

  

bycze E rzcjo: i 

Gadsiennie IRA d Ž R 
Ww Z. P. 43. BETO 

JBTWI ru... Wiłczycę 
e przyciemnia henne zał A 

reguluje. Maquillag+ warjska 31 m. 6. 

tome Gedib ———— 
POPIERAJCIE | 

eczniczej 
1. Hryniewiczow:!. 

«l. WIELKA Ne 18 m.* : 
Przyj.w g. 10-1 i 4 L ó P p 

w. Z.P 8% nweż ać в 

800909065408664 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilgie, 
rewiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy 
tl. Pysudskiego 6, na zasadzie art. 1030 
U.P.C. ogłasza, że w dniu 3 lipca 1951 roku 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ud. Rud- 

  

nickiej Nr. 20,27, odbędzie się sprzedaż z * 
przetargu publicznego ruchomości, należą- 
tych do Abrama i Ruwima Madejskierów, 
szła'łajacych się z wyrobów żelaznych, osza 
cowanvch na sumę zł. 814. 

Komornik (—) A. Maciejowski 

885£:868568589 
EET PDSR 

go ścianę cisnął nim wicher. 
Nie mógł się wygrzebać z pod sto 

su szczątków „Bociana* i ота! nie 
płakał ze wściekłości i żału nad jego 
zniszczeniem. Leżał w uwięzi spłąta- 
nych ze sobą części szkieletu kadłuba, 
moknąc pod strugami ułewy i na- 
próżno oczekując pomocy. Wszelkie 
próby uniesienia ciężaru, który go 
przygniatał, kończyły się niepowodze- 
niem. Najbardziej dolegał mu bół w 
rozbitem kolanie, przyciskanem teraz 
prźez coś twardego. 

Po długich staraniach udało mu 
się wreszcie wydobyć z kieszeni łatar- 
kę elektryczną i oświetlić urażający 
obolałe miejsce przedmiot. T w tej 
chwili Ścieszyc zapomniał o 
stkich cierpieniach i niepowodzeniach: 
Twarz jego opromienił uśmiech trium- 
fu: to był opieczętowany barograi, 
Fioletowa linja jego wykresu sięgała 
na skali barogramki 2600 metrów. 

Oba rekordy Bergera były pobite. 
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