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POMYŚL O PARYŻU! 
I 

Przyszły historyk naszej epoki, za- 
stanawiając się nad zasadniczemi pre- 
cesami pierwszego dziesięciolecia nie- 
podległości zatrzyma się  prawdo- 
podobnie nad centralizacją politycz- 
ną i centralizacją kulturalną. Do 
dwu powyższych  pirocesów  trud- 
no jednak zastosować tę  samią 
miarę. Centralizacja polityczna, ma- 
ło zresztą znajdująca zwolenników 
wśród opinji, da się usunąć mocą u- 
stawy i może zniknąć jak zły, lecz 
chwiłowy koszmar. Centralizacja kul- 
turalna, ujednostajnienie polskiego ty- 
pu psychicznego przez zatarcie różnic 
dzielnicowych, wydaje się być dużo 
groźniejsza. Z jednej strony grozi u- 
jednostajnieniem i zubożeniem polskiej 
twórczości kulturalnej wogóle, z dru- 
giej jest dotąd uważana za ideał, do 
którego należy wszystkiemi siłami dą- 
żyć. 

W poniższem studjum należałoby 
osiągnąć trzy rezultaty. Przedewszyst- 
kiem wskazać na istnienie silnego pro- 
cesu centralizacji kulturalnej, następ- 
nie związać ten objaw z największem 
niebezpieczeństwem, zagrażającem kul- 
turze całego szeregu współczesnych 
państw europejskich, wkońcu zastano- 
wić się nad niebezpieczeństwem, które 
ten proces mógłby przynosić dla inte- 
resów państwa polskiego i rzekomego 
„promeniowania polskiej kultury“ па 
wschodzie. Nad wszystkiem oczywi- 
ście dominować powinno zagadnienie 
drugie, a mianowicie centralizacja kul- 
turalna w związku z groźnem zagad- 
nieniem standaryzacji kultury polskiej 
w szczególności, a europejskiej w о- 
gólności. 

Poniższe. wywody byłyby zresztą 
jeszcze jedną cegłą do gmachu zunifi- 
kowanej, jednostajnej Polski, gdyby 
były oparte na podstawie rozważań 
ogólnopolskich i gdyby każde centrum 
kulturalne było uwzględnione w rów- 
nej mierze. jako zwolennik decentrali- 
zacji kulturalnej i utrzymania psychi- 
cznych różnic dzielnicowych, pragnął- 
bym oprzeć się na podstawie przede- 
wszystkiem lwowskiej. Kraków zresz- 
tą siłą rzeczy nie może wchodzić do 
naszych rozważań, jako że zdołał w 
bardzo znacznej mierze obronić się 
przed prądem kulturalnej centralizacji. 
Musimy więc przedewszystkiem  u- 
wzgłędnić Lwów, w mniejszej zaś mie- 
rze Poznań i Wilno, I we Lwowie nie 
zabraknie jednak materjału. 

Katastrofa teatrów miejskich we 
Lwowie, katastrofa przejawiająca się 
olbrzymim deficytem i pustemi salami, 
zdaje się urastać do rozmiarów sym- 

. Tego rodzaju katastrofa byłaby 
„niemożliwa, gdyby Lwów był 

dzisiaj — już nie zdolny do tworzenia 
nowych wartości, ale przynajmniej 
do ich odbioru.. Zdaje się jednak nie 
ulegać wątpliwości, że teatr Schillera, 
potężne zjawisko kulturalne o znacze- 
niu europejskiem, zdaje się wywoły- 
wać większe. zainteresowanie w War- 
Szawie czy nawet zagranicą, niż w 
samym Lwowie. Sapienti sat. 
Nie jest to zresztą tenomen odosob- 

niony. „Reduta”* wileńska wywoływa- 
ła większe: poruszenie. Koniec jej był 
jednak równie smutny, jak ten, który 
zdaje się ciągle grozić teatrowi lwoaw- 
skiemu. ` 

Równie  charakterystycznym obja- 
wem jest absolutny zanik czasopiš- 
mriiennictwa, poświęconego  zagadnie- 
niom kulturalnym. Lwów, Wilno i Po- 
znań nie są w stanie zdobyć się dziś 
na wydawanie choćby jednego mie- 
sięcznika o wyraźnej fizjognómji dziel 
micowej, literackiej czy ideologicznej, 
i zdane są pod tym względem wyłącz- 
nie na produkcję Kirakowa i Warsza- 
wy. Jeżeli weźmiemy pod uwage ol- 
brzymie znaczenie, jakie posiada mie- 
sięcznik we Francji czy. w Niemczech, 
i jeżeli przypomnimy, że właśnie mie- 
sięczniki były narzędziami, które wyro 
biły znakomity rozkwit kultury rosyj- 
skiej w XIX wieku, będziemy musieli 
uznać ten brak za wysoce charakte- 
rystyczny. Należy zresztą zauważyć, 
że brak ten mógłby być w części zrów 
«oważony, przez istnienie prasy co- 
dziennej, stojącej na wysokim poziomie. 

Widzimy np. „Czas“ krakowski, który 
Poziomem i treścią stanowczo przewyż 
sza miesięcznik zachowawczy, wyda- 
wany w Warszawie. W. olbrzymiej, 
większości wypadków prasa codzienna 
aa prowincji polskiej nie wnosi nietyl- 
Ko nic twórczego, ale nawet i sprawo- 
zdawczego do naszej kultury. Za do- 

wód niech posłuży fakt, iż ani jedna 
Iwowskie pismo polskie horribile dictu 
nie posiada feljetonu literackiego. Je- 
dyny większy dodatek, poświęcony 
sprawom kultury, w „Kurierze Lwow- 
skim*, jest w całości fabrykowany w 
stolicy. W Wilnie od śmierci Czesława 
Jankowskiego sytuacja przedstawia się 
dziś podobnie. Czasem na tereuie pra- 
sy codziennej zjawi się indywidualność 
o rozmachu twórczym, jak np. St. Mac- 
kiewicz. Takiej indywidualności gro- 
zić będzie albo utonięcie w bagnie o- 
bojętności, albo przeniesienie się do 
Warszawy. 

Próby stworzenia  czasopiśmienni- 
ctwa kulturalnego kończą się zazwy- 
czaj sromotnem fiaskiem. Jest to los, 
który czeka prawdopodobnie w naj- 
bliższej przyszłości pismo „Tydzień, 
powstałe niedawno we Lwowie. Mam 
w tej chwili przed sobą organ mło- 
dych literatów wileńskich p. t. „żaga- 
ry". Najudatniejszy może utwór, który 
w nim się znajduje, zaczyna się od 
słów: „Stolica! Kochane  miasto!"... 
Rezultatem tego stanu rzeczy iest ko- 
nieczność, która zmusza najbardziej 
twórcze jednostki np. na terenie Lwo- 
wa, do umieszczania swoich utworów 
wyłącznie na terenie Krakowa czy 
Warszawy, mimo, że są z terenem 
Lwowa organicznie zespolone. 

Jako czynnik produkcyjny pozosta- 
ją uniwersytety i twórczość naukowa. 
Z przykrością trzeba jednak zauważyć, 
iż nasze uniwersytety prowincjonalne 
są raczej fabrykami Polaka — wszech 
dzielnicowego, Polaka zestandaryzo- 
wanego czy Polaka zunitikowanego, 
niż szkołami o własnej fizjonomji, z 
których wychodzą ludzie mogący 
wnieść zróżniczkowanie, wzbogacenie 
naszej kultury przez twórcze ścieranie 
się prądów powstałych dzięki różnicom 
psychiki ludzi, pochodzących z różnych 
dzielnic i różnych uniwersytetów. 

Z drugiej strony wyższe uczelnie 
prowincjonalne dziwnie mało mają 
styczności z szerokiemi warstwami my- 
ślącego społeczeństwa. Niedawno p. 
Marjan Tyrowicz w interesującem stu- 
djum, zamieszczonem w  „Drodze“, 
stwierdził z dużą słusznością, iż histo- 
rjografja nasza gubi się najzupełniej w 
przyczynkarstwie i zatraca związek z 
prądami współczesnej umysłowości pol 
skiej. Jako przykład standaryzacji na- 
szych uniwersytetów i absolutnego bra 

" ich zwdązania z tradycją terenu, na 
którym się znajdują, (skąd płynie brak 
specjalnej fizjonomii), posłużyć może 
rocznica powstania listopadowego. Na- 
Jeżałoby się zastanowić, czy wobec pro 
blemu tego powstania historjografja 
związana z tradycją i problemami Lwo 
wa nie powinna była zająć pewnego, 
odrębnego stanowiska. A przecież mia 
sto i prowincja, które tyle zawdzięcza- 
ją mądrej polityce Gołuchowskich, Ba- 
denich i Ziemiałkowskich i w których 
tradycja ich powinna być jeszcze tak 
silna, mogłoby mieć coś odrębnego do 
przeciwstawienia negacji warszawskiej 
i odrębny sąd o tych, którzy zniweczyli 
podobną mądrą politykę Lubeckich, Kra 
sińskich i Czartoryskich, Z drugiej stro 
ny Lwów powinien był być najlepiej po 
łożony, aby rozumieć, iż głoryfikacja na 
szych ruchów niepodległościowych jest 
dziś szkodliwa dla polskiej racji stanu 
i musi działać jak bodziec dla skraj- 
nych niepodległościowców ukraińskich, 
odnoszących się z bezwzględną nega- 
cją do wszelkich zdobyczy kulturalnych 
i ekonomicznych, a motywujących to... 
historyczną gloryfikacją podobnej ne- 
gacji u Zaliwskiego i Wysockiego. 

Trudno oczywiście wymagać od 
uczonych, aby ich przekonania były za- 
leżne od prowincji, którą zamieszkują, 
ale żeby choć jeden głos był się odez- 
wał, któryby dał dowód, iż dzielnica o 
odrębnych warunkach i odrębnej tra- 

dycji może wnieść coś swojego i ory- 
ginalnego do kultury narodowej. W 
sprawie oceny powstania listopadowe- 
go takiego głosu i takiego dowodu nie 
mieliśmy. 

O twórczości literackiej wogóle nie 
ma co pisać. Zdaje się być oczywistem, 
że tutaj produkuje tylko Warszawa, a 
jeżeli przypadkiem znajdzie «ię coś 
bardziej wartościowego na prowincji, 
to dochodzi to do niej przedewszyst- 
kiem za pośrednictwem Warszawy. 

i 
Twierdzenie, jakoby standaryzacja 

kulturalna była jedyną przyczyną skle- 
rozy świata antycznego w (ll i V-ym 
wieku po Chrystusie, byłoby zbyt łat- 
wą i tanią historjozofją. Z drugiej stro- 

ny niemożliwem jest także odmówienie nej standaryzącja przejawia się chyba wakizacją'* kulturalną wymienić trzeba dobre strony. Jeżeli widzimy jakąś na- 
racji niektórym historykom, którzy najbardziej w napływie wszystkich sił przedewszystkiem duży talent Stani- dzieję na koniec centralizacji kultural- 
przypisują temu czynnikowi dużą rolę twórczych do wielkich centrów i w po- sława Mackiewicza. nej w Polsce, ta spostrzegamy ją właś- 
w rozwoju ówczesnych wypadków. stępującym u nas szybko zaniku różnic I nie w bujnym rozkwicie saszych 
Tak więc Ferdynand Lot — autor po- dzisłnicowych. Tu właśnie problem de- Zanadniknie Aon zal dadAi- wschodnich i północnych sąsiadów. Im- 
tężnej syntezy dziejów upadku świata centralizacji łączy się z problemem aa ad) Pu 6 coć perjalizm kulturalny, idący z ukraińskie 
starożytnego, którą Leon Daudet nie standaryzacji, albo raczej walki ze stan Zibi pas dzenia aaa odės Wiąz g0 Lwowa i z Kowna, PES EBS 
zawahał się. nazwać un maitre livre et daryzacją. Na Zachodzie łączność ta BOŻY Gata latach > wi = reakcję ożywić i polskie życie kieltural- 
livre roi, — pisze, iż jednym z głów- cieszy się dużem zrozumieniem. Nie % Boć ża Sb > ne na wschodzie. Nie należy zapominać 
nych warunków odrodzenia w VI i VII należy zapominać, że jednym z głów- £..' miadz PADZIE i — iż silny nacisk od zewnątrz był zawsze 
wieku było powstanie nowych ognisk nych powodów powodzenia szkoły w Ein = AW Ble podnietą do odrodzenia. Tak np. wi- 
kultury, które wniosły pewną różnorod Maurras'a wśród młodego pokolenia oda > P Schódóć NI6-BE = 2 dzimy w XV wieku odrodzenie neopla- 
ność w świat starożytny, umierający jest właśnie wysuwanie postulatu de- Zi EL ii A dab oda 8 „ tońskiej filozofji i pojawienie się Ploti- 
na absolutną jednostajność. Z drugiej centralizacji kulturalnej. Jednem z naj- io SA. fis a P że NA pod naporem imperjalizmu chrzešci- 
strony Wł. Studnicki w swej ostatuiej ulubieńszych powiedzeń Francuzów zamtraliżaciazkiGZIEA oe Šai jańskiego. Odrodzenie katolicyzmu pol- 
ciekawej książce, poświęconej dalekie- fest wychwalanie Francji, która ma być SARE eń WAR Od WAS skiego w XVI i XVII w. nie byłoby 
mu wschodowi, wysuwa twierdzenie, ine et diverse. W Polsce natomiast nie i a i 8 rūniennuaca > 6 prawdopodobnie nastąpiło bez nacisku 
jakoby jedną z głównych przyczyn widzimy absolutnie żadnego zrozumie- ską * Ёеп &Еп›еп З U nad reformacji — tak samo, jak bez unji nie 
upadku państwa niebieskiego, było dą- nia konieczności utrzymania odmien- „mój S aaa A aa от byłoby odrodzenia prawosławia w epo- 
żenie dynastji mandżurskiej do zatar- nej fizjonomji kulturalnej poszczegól- * sa JE 3 ce metropolity Mohyły. 2 
cia wszelkich różnic między jego oby- nych dzielnic, który to postulat pokry- + . 5 i : Wiadomo z drugiej strony, iż Jerzy 
watelami. Ta standaryzacja — tym ra- wa się właściwie z zachowaniem kul- || O ile chodzi o Lwów, to stwierdzi- Sorel odrodzenie burżuazji upatrywał 
zem nie w znaczeniu ekonomicznem, turalnych różnic b. zaborów. Myśł, ja- liśmy na początku niniejszego artykułu, w silnym na nią nacisku  proletarjatu. 
lecz w znaczeniu ogólno-kulturalnem_— koby utrzymanie takiej odrębności, mo- |ż jest on w kulturze polskiej tylko sła- Miejmy więc nadzieję, że ekspansja kul 
miała sprowadzić zanik życia umysło- gło spowodować rozpad polityczny, jest bym odbiorcą, a nie produktorem. tur sąsiednich wywoła zbawienną reak 
wega wogóle. zbyt ubliżająca, żeby można z nią wo- Lwów, jako miasto polskie zdaje się cję na naszej prowincji, która pociąg- 

Nie wiadomo, w jakiej mierze cy- ie dyskutować. być skazanem na zanik kulturalny. TO nie za sobą decentralizację kulturalną. 
towane powyżej interpretacje odpowia- Kultura polska uzyskała w spadku Samo odnosi SIĘ do Wilna. O żadnem Niestety, kwietyzm polski nie pozwala 
dają rzeczywistości. Nie ulega jednak po zaborcach skarb, który stara się mo- „promieniowaniu , niestety, niema mo- nawet na dostrzeżenie np. kultury ukra- 
najmniejszej watpliwości, iż coraz czę- żliwie jaknajszybciej zlikwidować. Róż Wy“ Ale należy SIĘ ZE CZY jąskiej, która dla prof. Grabskiego koń- 
ściej podnoszą się w Europie głosy na- nice między łacińsko-węgierską kultu- wkrótce nie będzie jakiegoś innego pro czy się, zdaje się, na France... 
wołujące do obrony charakteru jako- rą zew Asopo a t EU Akado, G „sed sa. w 
ściowego naszej cywilizacji, zagrożo- gresówki i Wielkiem Księstwem Po- W nie, spad: 1 : 
nego 5 flosiówy” ceni zdan znańskiem, dla którego analogji szukać cjonalnych odbiorców kulturalnych, nie W EE EN 
daryzowanych Stanów Zjednoczonych. by należało aż gdzieć w Skandynawji, Są przerastane przez produkujące pod orz a "RE + Bi A 8 
Apostołem tego hasła stał się znakomi- daje Polsce możliwości dużej rozpięto- bokiem kultury inne, mogące także pro- nich SERA Ai SR waw : jg 
ty Andrzej Siegfried, autor najwięcej ści idej i różnolitości kultury — różno- mieniować. ai aa L, S as 
dającej do myślenia analizy Stanów. litości, którą utožsamiam w tym wypad. = W Polsce stanowczo za mało się R at > a reg] : ‘_‘1' + 
Zjednoczonych. Nawiązując do teorji ku z bogactwem i odrębnem  stanowi- mówi o żywiołowym rozwoju kultury 1M€ € 2 2 ać AA 4 : 
Fustel de Coulanges'a, który wiązał skiem na terenie Europy. Należałoby. ukraińskiej we Lwowie. Prof. St. Grab- tego ruchu, a, 2 a sa : 
ściśle rozkwit cywilizacji greckiej z jed- wobec tego zerwać z nawoływaniem ski powiedział kiedyś, że Polacy nie a Ra Reo o ae 
nej, a odrodzeniowej z drugiej strony, do „zatarcia różnic dzielnicowych", potrzebują obawiać się Ukraińców, WYpaca jedna: o Tree toż AE 
z podziałem ich na szereg małych jed- które napiętnować musimy jako jedno gdyż Mickiewicz stął wyżej od „Szew- Kn asas Žas da UtoZ: 
nostek kulturalnych, wnoszących _ol-. z największych głupstw powojennej Pol czenki, a Sienkiewicz od Franki. Jak regfona'izmu z deceniranzacją. 
brzymią różnorodność i wznoszących ski. widzimy, pierwsza paralela odnosi się _ Tutaj należałoby nawiązać do wy- 
się coraz wyżej w ciągłej rywalizacji — Centralizacja polskiego życia kultu- do początku, a druga do końca XIX wie Wodów Piotra Borkowskiego, = 
Siegfried upatruje niebezpieczeństwo ralnego w stolicy musi iść w parze nie- ku. A jednak dzisiaj rzeczy te uległy nych na tem samem miejscu. Tak ja 
dla cywilizacji zachodniej w straszliwej tylko z zatratą tego nadzwyczaj obie- pewnej zmianie. Przed chwilą ubcie- Samorząd łokalny, sam w sobie zresztą 
unifikacji, w zaniku wszelkich różnic, cującego stanowiska kultury trój-jedy- waliśmy nad brakiem miesięcznika, po- pożyteczny, może stać się niebezpiecz- 
inaczej mówiąc: w standaryzacji tak nej, ale także z zanikiem jej różnorod- święconego sprawom kulturalnym we 14 bronią w rękach centralizmu w wal- 
ekonomicznej jak i kulturalnej. Twier- ności i indywidualności. Ludzie, któ- Lwowie. Teraz przejdźmy z kolei i CC Z decentralizacją polityczną, tak sa- 
dzenie to zostało podjęte i przeprowa- rzy większą część życia przepędzają w lwowskie miesięczniki ukraińskie. mo regionalizm nie zastąpi decentrali- 

dzone z niezwykłym talentem przez Je- tych samych kawiarniach, w otoczeniu — Miesięczników ukrarńskich, poświę- ZAcii kulturakiej. Przez regjonalizm ro- 
rzego Duhameła. tych samych twarzy, w ciągłej z nimi : conych zagadnieniom ogólno-kultural- Zumiem dążenie do wytworzenia wiel- 

Siegfried, jako ekonomista zajmuje wymianie myśli, spacerują po tych sa- aa SAS м kiej ilości bardzo małych centrów kul- | A nym i mającym mnieiwięcej objętość 5 с 
się przedewszystkiem standaryzacją mych alejach i widzą te same widoki, „Drogi* czy „Przeglądu Współczesne- turalnych, z natury rzeczy nie mogą: 

ekonomiczną i jej pochodnemi. Jeżeli muszą wkońcu ulec duchowej asymila- 
jednak przypatrzymy się nieco bliżej cji i wyrównać swą twórczość pod stry 

« 2 : ż cych posiadać samodzielnego znacze- go”, jest obecnie we Lwowie 5. Ма °) ; i + SZR 
ŚĆ | pierwsze miejsce wysuw » się stary „Li-. Ma: Takie regjony znajdowałyby się 

współczesnej Europie, spostrzeżemy chulec środowiska. Prawdziwie twór- 
łatwo, iż standaryzacja nie ogranicza cze starcie się kierunków i idej, może 

Wi ч Р ścisłej załeżności od stolicy. teraturno-Naukowyj Wistnyk*, Pismo ZAWSZE W 12 : З 
i n ta redagowane przez świetnego ideolo- Przez decentralizację rozumiałbym na: 

się do życia ekonomicznego, lecz wkra- być z drugiej strony znacznie ułatwione 
cza i w inne dziedziny. W. dziedzinie przez istnienie szeregu centrów prowin- 

ielkiei : i „„„ tomiast zachowanie we współczesnej ga z wielkiej Ukrainy Dymitra Donce- > аер 
regu cent ro wa, odznacza się bardzo silnie zaakcen nysłowości polskiej kilku odrębnych 

społecznej widzimy zanik dawniej tak cjonałnych o odmiennej fizjonomii i od- 
wyraźnych różnic klasowych i stano- miennej tradycji. 

oi L typów prowincjonalnych, których ście- 

nym, nawiązywaniem do łaszyzmu i ranie chroniłoby Polskę od” zbytniej 
wych. W życiu politycznem zwycię- _ Jak widzimy problem decentraliza- jdeologji nacjonalistów francuskich. Po Standaryzacji RR i zamierania 
stwo demokracji przyniosło bardzo sil- cji łączy się z ogólno-europejskiem za- sjąda również własną szkołę literacką 5KOŚCI na wschodzi 
ne ujednostajnienie i zeszarzenie typu gadnieniem standaryzacji. Z drugiej ; pardzo swoisty pogiąd na dotychcza- Reasumując powyższe wywody, po- 

męża stanu. Napróżno byśmy szukali jednak strony stwierdzić należy iż front : 
we współczesnej Europie politycznej /alki ze standaryzacją w Polsce nie 

sową literaturą ukraińską. „Nowe Szlja Wiedzmy raz jeszcze, iż: 

takich indywidualności, jak choćby przebiega jedynie przez zagadnienie 

ać 4 1) ostatnie dziesięciolecie przynio- chy”, redagowane przez pełnego tem- » ль, 
| ‚ Рг 1 peramentu polityka Antoniego Kruszel- Sło w Polsce niebywatą centralizacię 

Franciszek Józef, Ferdynand Bułgarski Warszawy i prowincji. Łączy się ona 
czy Leopold Il-gi. Znawca historji Ill-ej także z zagadnieniem, czy kultura pol- 

nickiego, są organem grupy ukraińskiej, kulturalną i zanik życia prowincji (z 

republiki, D. Halevy, określił ten objaw ska ma zostać choć w części szlachec- 
nawiązującej raczej do prądów wschod R: 

znakomicie, opisując zwycięstwo Baro- ka i tradycjonalna, czy też rozpłynąć 
nich. Ideologicznie, niekomunistyczne, SZAWY; 

deta nad Remusatem w wyborach pa- się we wszechjedności stanowej bur- 

: a 2) fenomen ten uważać nałeży za 
reprezentują pogląd, iż dla kultury ukra : z 

M 0 „bur- iūskiej korzystniejszem byłoby pozosta WYSOC€ szkodliwy, gdyż prowadzi do 
ryskich 1873 r. Andrzej Rybicki zwra- żuazji, czy proletarjatu. Do drugiej al- 
cał niedawno uwagę w świetnem stu- terratywy, wysoce zdaniem naszem 

wanie w Rosji sawieckiej, niż w Pol- zubożenia kultury polskiej drogą unifi- 

djum, ogłoszonem w „Przeglądzie szkodliwej dla kultury polskiej, przy- 

„e. kacji i zaniku wszelkich różnic prowin- 
, „Postup”, redagowany przez Józe- | > : = sic 

E ais jest aka Qa ai, cjonalnych. Tutaj kwestja centralizacji 
Współczesnym”, na zanik zróżniczko- chylają się pisarze najróżniejszych obo- 
wania w dziedzinie polskiego obyczaju. zów. R. Dmowski w -„Myślach*, Bro- 

$ A łączy się z niesłychanie dla przyszłości 
lecz nie pozbawionem ' adykalnego naszej cywilizacji doniosłem zagadnie- 

jeż i iš ‚ s. wiatopoglądu społecznego, Naztrako”" ię. standaryzacji kulturalnej; Wreszcie: pacyfizm zdaje się dążyć do nowicz w „Tragedji', wreszcie PC wi należałoby chyba poświęcić całe ? 
jakiejś olbrzymiej standaryzacji mię- i wielce utalentowany konserwatysta R а 2 - ы 

sk > . Р анча = 2 ę -.. do zaniku twórczości polskiej na wscho dzynarodowej. Grzybowski w „Wielkości Burżuazji . Ela ac 2 dzie. Zanik ten uważać musimy za spe- 
SAW dA “ cjalnie ni i iązku z ży- 

————— IT nia, iż jest to bezsprzecznie jedna z cjalnie miEDEZp BSN y 
a 7 s a m= * » 

! — . та ат ВА : „_ szych sąsiadów. Istnieje jednakowoż 

Sprawa kolei Landwarów Koszedary a S au a ei nadzieja, iż właśnie toe niebezpieczeń- 
. : A A WAMI ; i dzi do przezwyciężenia 
WARSZAWA, 14.9 (tel. wł. „Słowa”) — wiązują Litwę do otwarcia przynajmniej li- sjlnie zbliżonym do metropolity Szep- SUWo, dOPIOWACJ ОНЕ 

i ‚ ; : :„ šwiecili to studjum. 
bunałem Sprawiedliwości Międzynarodowe szego połączenia kolejowego między Polską bezwzględnie prawicowym społecznie. święciliśmy Adi M. Bocheński. 
w Hadze procedura ustna w sprawie dotyczą i Litwą dla przewozu wszelkich kategoryj. Wielu współpracowników przyznaje się ‹ 
cej ruchu kolejowego na odcinku granicznym = Natomiast stanowisko rządu litewskiego wprost do monarchizmu. Wreszcie wy- _ Przyp. redakcji, Artykuł powyższy prae- 

skiej kolei. bowiązań międzynarodowych Litwy pod komunistyczne, „Wikna'”, które daje sięcznika, sądząc, że tym przedrukiem czy- 
Zgodnie ze statutem i regulaminem Try- pretekstem, iż jest on uprawniony do stoso- dowód, iż kultura ukraińska w Galicji nimy temu pożytecznemu wydawnictwu więk 

bunał Haski zwrócił się do rządów polskie- wania wobec Polski represaljów  pokojo- zaczyna coraz więcej asymilować ele- szą reklamę niż zwykłą wzmianką. Prze- 

resowanych w sprawie, podanej jego opinji, rządu polsktego i litewskiego na kwestję zo wisko niebezpieczne dła polskości. ]e- Adolf Bocheński należy do tych kilku ludzi, 
z zaproszeniem do wypowiedzienia w tej bowiązań międzynarodowych Litwy odnoś- żeli do wymienionych dodamy czaso- których chcielibyśmy uważać za twórców 

sprawie, nie uruchomienia kolei Libawo - Romeń- pisma fachowe; historyczne, ekonomicz ideologji skupiającej się koło naszego  pi- 

dura pisemira została zamknięta. Ujawniła między Polską a Litwą w ścisłem znaczeniu obraz rozwoju kultury ukraińskiej we kułu wiąże się z przygotowywanym — обев- 
ona całkowitą sprzeczność między tezami słowa, gdyż Rada Ligi Narodów powzięła | wowie. : nie projektem zmian w ustroju „Samorządo- 
obu rządów. decyzję odwołania się do opinji doradczej  Tyudno powiedzieć, czy Litwini wy- wym. Doprawdy zamało się interesujemy 

równo rezolucja Rady Ligi Narodów z dn. rejkolwiek ze stron, bezpośrednio zaintereso mach. Adolf Nowaczyński mógłby tu- nem obecnym i możliwościami ideowemi w 
10.12 1927 r., kładąca kres proklamowanemu wanych lecz z własnej inicjatywy pierwsze taj dostarczyć ciekawych informacyj. nich tkwiącemi. Paryż,  najwspaniałsze 
przez Litwę fikcyjnemu stanowi wojny z Pol posiedzenie publiczne Trybunału Sprawiedli- Że jednak są elementem bardziej twór- miasto na świecie, mózg świata — wyjało- 

ki nawiązania stosunków odpowiednich sta się d. 16.9, Do Trybunału należą m. in. prof. je się nie ulegać najmniejszej wątpli- Francji. Stąd tytuł tego artykułu, nie przez 
nowi pokoju, jak również art. 23 aktu Ligi Rostworowski, przedstawiceli Polski, i Sta- wości. autóra, lecz przez nas zresztą nadany:. „Po- 
Naredów oraz Konwencja Kłajpedzka zobo- sitiskas, jako pirzedstawiciel Litwy. Powyższy stan rzeczy ma jednak i myśl o Paryżu”. Cat. 

  

studjum. Ponieważ jednak w tych mar- 3) centralizacja prowadzi również 

W dziedzinie twórczości kultural- Jako obrońcę Polski przed „,czechosło- 

najciekawszych indywidualności, jakie i9'0Wym rozwojem naszych — пар 

W dn. 16.9 rozpoczyna się przed stałym Try nii Libawo - Romeńskiej, jako najważniej- tyckiego, umiarkowanie polonofilskim i chorobliwych symptomów, którym po- 

Landwarów — Koszedary Libawo-Romeó- sprowadza się do odrzucenia wszelkich 20- mmienić należy czasopismo integralnie drukowujemy z „Drogi”, interesującego mie- 

go i litewskiego, jako bezpośrednio zainte. wych. Mimo całkowitej rozbieżności poglądu menty żydowskie, co uważam za zja- drukowujemy go tem chętniej, że autor p. 

Oba rządy zaproszenie przyjęły. Proce- skiej kwestja ta nie jest przedmiotem sporu ne, religijne, otrzymamy w przybliżeniu sma. Sprawa poruszana przez autora arty- 

Rząd polski stanął na stanowisku, iż za- Trybunału Haskiego, gdzie na wniosek któ- kazują na terenie Kowna podobny roz- pracą samorządów, ich rozpaczliwym  sta- 

ską i nakiadająca na obie strony obowiąz- wości Międzynarodowej w Hadze odbędzie czym, niż prowincjonalne Wilno, to zda wil jednak na swą. korzyść resztę miast    
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ECHA KRAJOWE Zamach sfanu w Austrįi 
KRONIKA BARANOWICKA 

X Czesi do Sowietów. Dnia 12-go 
września stołowicki posterunek  poli- 
cji zatrzymał na trakcie Baranowicze— 
Nieśwież dwóch obywateli czechosło- 
wackich: Władysława Dohnala i Jaro- 
sława Krala. Zatrzymani oświadczyli 
w czasie dochodzenia, że udawali się 
w kierunku Nieświeża z zamiarem prze 
kroczenia granicy rosyjskiej. Obydwu 
zatrzymanych Czechów odstawiano do 
starostwa baranowickiego celem wy- 

siedłenia ich z granic Rzeczypospolitej. 
‚ ‚ ж Siekierą w głowę. Dnia 11 wrze 
śnia wieczorem, mieszkaniec wsi Podlesie, 
gminy łachowickiej, Roman Pietrzyk, wraca- 
jąc do domu został w przejściu poza stodo- 
lami napadniety z tyłu przez nieznanego 0- 

który zadał mu cios siekierą w gło- 
wę, Stan Pietrzyka bardzo ciężki. Przyczyną 
napadu jest prawdopodobnie zemsta na tle 
prywatnych nieporozumień. 

Krądzieże, W ciągu dnia 13 września 
kronika połicyjna zanotowała cztery 'wypad- 
ki drobnyłch kradzieży. 

  

W SŁONIMIE 
Kongres Eucharystyczny w Słoni- 

mie. Dalszy przebieg Kongresu Eucha 
rystycznego w Słonimie podamy w jed- 
nym z najbliższych numerów naszego 
dziennika. 

Wyb"ry do Rady Miejskiej — za- 
skarżone, Dowiadujemy się, że wybory 
do Rady Miejskiej m. Słonima zosta- 
ły zaskarżone przez Zjednoczenie Go- 
spodarcze Chrześcijan i Mahometan 
(lista Nr 8). 

° аК nas informują, p. Starotsa Sło- 
wimski ma w najbliższych dniach po- 

ciąć decyzję co do ewent. unieważ- 
nienia niedawnych wyborów. 

Zabawa Straży Ogniowej w Słonimie. — 
W celu zasilenia kasy, Straż Ostrotnicza urzą 
dziła w dniu wczorajszym w lokalu własnym 
zabawę taneczną, która w. pogodnej atmo- 
sferze przetrwała do rana. 

Tragiczny wypadek na torze 
kolejowym. Dzisiaj, o A 5-ej ra- 
no, znaleziono na torze kolejowym Sło 
nimem ar nieznanej dotychczas kobiety, 
paleta ug E EO a 
prze ag osobowy Ir, 718 Bara- 
nowicze AA — Warszawa. Zwloki są 
tak zmasakrowane, že usilowania rozpozna 
nia trupa spełzły na niczem. Zachodzi przy- 
puszczenie popełnienia przez wymienioną sa 
mtobójstwa. 

I znowu pożary w Słonimszczyźnie. W 
nocy z dn. 12 na 13 b.m. spaliły się 1 stóg 

ŚWIĘCIANY 
— Katastrofalne skutki gradobicia. 

Posiedzenie Komitetu Pomocy. W dn. 
11 b. m. w Święcianach odbyło się po- 
siedzenie Komitetu niesienia pomocy 
poszkodowanym od gradobicia. W po- 
siedzeniu uczestniczyli przedstawiciele 
władz skarbowych, sejmiku święciań- 
skiego, organizacyj rolniczych i społe- 

cznych. W toku obrad odczytano pro- 
tokół takiegoż zebrania z dnia 1 sier- 
pnia r. b, ; 

Kierownik biura sejmikowego p. 
Goślinowski złożył następnie sprawo- 
zdanie z wyników dotychczasowej po- 
mocy i z poczynionych w tym kierun- 
ku starań. Jak wynika ze sprawozda- 
mia, akcja pomocy prowadzona była 
energicznie i poszkodowani w ilości 
563 osób byli bez opóźnienia zaopa- 
trzeni w pomoc siewńą w naturze. Roz 
dano na terenie 4 gmin powiatu świę- 
ciańskiego 43 tonny żyta, zakupione- 
go w tym celu w powiecie grodzień- 
skim. 

Komitet postanowił ubiegać się u 
odnośnych władz o dalszą pomoc ce- 
"lem zakupienia jeszce 60 tonn żyta, by 
całkowicie zaspokoić potrzeby poszko- 
„dowanych. Prócz pomocy w naturze 
Komunalna Kasa Oszczędności w Świę 
_cianach i Chrześcijański Bank Ludowy 
w Nowych Święcianach posiadają kre- 
dyty na udzielanie pożyczek poszkodo 
wanym skutkiem gradobicia i powo- 
dzi; akcja udzielania pożyczek trwa. 

Celem nałeżytego zorganizowania 
samopomocy omówiono i ustalodo spo 
sób i termin przeprowadzenia zbiórki 
zboża na terenie powiatu. Zebrane zbo 
że będzie zużyte na dożywianie rodzin 
poszkodowanych skutkiem gradobicia i 
powodzi, liczba których sięga 1000. 
Zbiórka odbędzie się w okresie pierw- 
szego śniegu. . Postanowiono zwrócić 
się do ludności powiatu, za pośrednic- 
„twera organizacyj społecznych, o popar Ty. 
cie akcji zbiórkowej. 

LIDA 

__ — Przysposobienie rolnicze. — Od- 
było się tu w ostatnich dniach posie- 
dzenie Powiatowej Komisji Przysposo- 

żyta i l stóg pszenicy, należące do Olgier- 
Ga hr. Śliznia. Stogi znajdowały się w połu, 
i zostały podpalone przez nieznanych  do- 
tychcas sprawców|. Straty sięgają kilka tysię- 
cy złotych. 

We wsi Wiecieniówka, gm. żyrowickiej, 
pow. słonimskiego, wybuchł pożar z powo- 
du nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
Spaliły się zabudowania gospodarcze į dom 
mieszkalny, należące do Maksyma Supruna. 
Straty przekracszaja 1000 zł. 

W obu wypadkach policja wszczęła do- 
chodzenia. 

Teściowa przyczyną samo- 
bójstwa. Mieszkaniec wsi Szydłowice pod 
Słonimieim, Toczony Sylwester, oddawna żył 
w je ze swą teściową Kowalewską 
Teodorą. Ostatnio po gwałtownej sprzeczce z 
teściową postanowił pozbawić się życia. W 
tym celu е „> „Zawiesit 
na belkach (© mieszkania za sznur i na 
wet włożył głowę do petli. W krytycznym 
jednakże momencie nadbiegła matka samo- 
bójcy Uljana Tekla i przecięła sznur nożem. 
Udzielona pomoc Tocznemu spowodowała, 
Że życiu jego nia zagraża niebezpieczeństwo. 

Miłość powodem samobój- 
stwa 65-letniego starca. Taras 
Litwinczyk, lat 65, zamieszkały w Rewtowi- 
czach, pow. słonimskiego, powiesił się one- 
gdaj we własnej stodole. Aczkolwiek przyczy 
ny desperackiego kroku jego nie są ustalo- 
ne, wśród miejscowej ludności krąży wersja, 
że przyczyną samobójstwa starca była... mi- 
łość, którą darzył jedną z mieszkanek wspom 
nianej wsi, lecz bez wzajemności. 

  

bienia Rolniczego. W posiedzeniu wziął 
udział starosta p. Bogatkowski, delegat 
wojewódzkiego wydziału rolnictwa inż. 
Terlecki, szereg przedstawicieli insty- 
tucyj rolniczych i in. Rozpatrywano wy 

niki pracy przysposobienia rolniczego 
młodzieży wiejskiej w dziale konku!- 

sów rolniczych i hodowlanych na te- 
renie pow. lidzkiego. Stwierdzono za- 
interesowanie młodzieży tą akcją i do- 
bre jej wyniki, mimo przeszkód natury 
finansowej. Do konkursów, które od- 
będą się w dniach 19, 20 i 21 paździer 
nika w Lidzie, Werenowie i Iwju, przy- 

stępują 22 zespoły młodzieży, liczące 
qgółem 160 uczestników.  Omawiano 
również sprawę nagród. 

— Walka z bezrobociem. W sobotę od- 
było się w sali starostwa, pod przewodnic- 
twem starosty Bogatkowskiego organizacyj- 

ne zebranie powiatowego komitetu walki z 
bezrobociem. Dokonano wyborów zarządu, 

do którego wszedł przedstawiciel starostwa, 
magistratu, inspektor pracy reprezentanci du 

chowieństwa, nauczyciełstwa, związków, kup 
ców, przemysłowców i ziemiaństwa, związ- 
ków zawodowych, Generalnej Federacji Pra- 

cy it. d. W poszczególnych gminach utwo- 
rzone będą komitety. które zajmą się zbiór- 

ką ofiar w naturze oraz podziałem tychże. 
Projektowane jest utworzenie w większych 

ośrodkach gminnych kilku punktów, do któ- 
rych będą zwożone zebrane produkty. 

— Pomoc powodzianom. Powiato- 
wy komitet pomocy ofiarom powodzi 

na ostatniem posiedzeniu rozdzielił su- 

my otrzymane od wojewódzkiego ko- 

mitetu w ten sposób, iż gmina bielicka 

otrzymała 3500 zł., gmina dokudowska 

2400 zł., Iwje — 200 złotych. 
— żniwo burzy z piorunami 

Podczas ostatniej burzy, jaka przeszła nad 
powiatem lidzkim, spaliły się od pioruna trzy 
stodoły ze zbiorami w Amackach, gminy do 

łudowskiej i w Bienkiewiczach, gminy żyr- 
mnuńskiej, Szkody wynoszą 6000 złotych. 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W dn, 14 

b. m. główniejsze wygrane Loterji Pań 
stwowej padły na następujące nume- 

  

° Ро50 tysięcy złotych: 141220 i 
169149, 20 tysięcy 20171, 15 tysięcy— 
14433, po 10 tysięcy—209240, 168147, 
176451, po 5 tysięcy zł. — 3345, 
27280, 68070. 164364, 192438 i 
17406. 

  

KOBIETA-OFICER DWU 
ARMIJ 

„Sa vie aventureuse n“est point de 
celles qui soient de regle 4 imitez, 
si pourtant il les faille admirer". 

| W. galerji niezwykłych kobiet Ma- 
rja - Antonina Lix zawsze będzie zaj- 
mowała całkiem odrębne miejsce, jako 

_ jedyna na świecie kobieta - oficer dwu 
armij. 

Rzemiosło żołnierskie, tak nieod- 
powiednie dla kobiety, zawsze jednak 
pociągało niewiasty bardziej energicz- 
ne 1 łatwo zapalające się do czynów, 
szczególnie, jeżeli ojczyzna wymagała 
od narodu wyjątkowych ofiar. 

Prawzór i ideał kobiety - rycerza— 
św. Joanna d'Arc dowiodła, że słabe 
niewieście ramię jest nieraz stokroć 

mocniejsze od męskiego, że ofiarny 
czyn bohaterskiej kobiety może nieraz 
zaważyć dobroczynnie na losach kra- 
ju. 

To też w okresie decydujących 
walk o wolność, całość i niepodległość 
państwa zawsze zjawiają się na wi- 
downi niezwykłe kobiety, łączące swój 
los z losem żołnierzy, bezpośrednich 
obrońców kraju. 

Niema narodu, któryby nie przecho- 
wywał we wdzięcznej pamięci czynów 

WIEDEŃ. PAT. — W nocy z so- 
boty na niedzielę, o godz. 2 nad ra- 
item, proklamowany został przez przy- 
sódcę Heimatschutzu dr. Pirimera za- 
mach stanu. W północnej Styrji i nie- 
których miejscowościach Austrji Gór- 
nej i Salzburgu oddziały Heimatshutzu 
zostały zaalarmowane i usiłowały obsa 
dzićj gmachy publiczne. W Judenbur- 

gu, w Bruks nad Murą i w kilku in- 
nych miejscowościach dr. Pirimer wy- 
dał proklamację, w której oświadcza, 
że obejmuje władzę w państwie. Żan- 
darmerja i wojsko w Bruks nad Murą 
aie dopuściły do obsadzenia gmachów 
publicznych, wobec czego oddziały - 
Heimatschutzu cofnęły się za miasto i 
blokują drogi do Bruks. W Kirchdorf 

Zamachu dokonali ajenci sowieccy 
BUDAPESZT. PAT. — Śledztwo poli. 

cyjne ujawniło podobno, że nici zamachu 

kolejowego prowadzą zagranicę. Zamachy 

tego rodzaju, jak twierdzi policja, są 
inscenizowane przez wybitnego  kirow- 

  

nika propagandy sowieckiej, O  projek- 

cie zamachu poiniormowany jest inicjator, 
który wtajemnicza weń przeznaczone do wy 

konania zamachu jedną iub dwie osoby. 

w Górnej Austrji oddziały Heimatschu 
tzu obsadziły budynek starostwa, zo- 
stały jednak wkrótce wyparte stamtąd 

«ez żandarmerję. Dwóch miejscowych 
przywódców Heimatschutzu aresztowa- 
no. 

_ Komunikat urzędowy, wydany dzi- 
siaj przed południem, oświadcza, że 
rząd związkowy i rządy krajowe po- 
zyniły wszelkie zarządzenia, aby przy 
wrócić porządek w tych miastach. Po- 

tem w całej Austrji, a także i w Wie- 
dniu panuje zupełny spokój. 

Zaznaczyć należy, że do akcji dr. 
Pirimera nie przyłączyli się inni przy- 
wódcy Heimatschutzu. 

  

STRASZLIWY ZAMACH NA POCIĄG 
WYSADZENIE W POWIETRZE WIADUKTU KOLEJOWEG 

25 ZABITYCH i 21 RANNYCH 
BUDAPESZT. PAT. — Nieznani do 

tąd sprawcy wysadzili w powietrze 

wiadukt kolejowy w pobliżu Bia Tor- 

gagy w odległości 17 kilometrów od 

Budapesztu w chwili, gdy przechodził 

tamtędy ekspres Budapeszt — Wiedeń 

— Passawa — Kolonja. Sześć ostat- 

nich wagonów spadło z wysokości 30 

metrów. W pobliżu miejsca katastrofy 
znaleziono zapalnik i kartkę, na której 

były napisane następujące słowa: ,Je- 

żeli ustrój kapitalistyczny nie da nam 

pracy, sami ją sobie zdobędziemy”. 

Akcja ratunkowa jest bardzo trudna. 

Funkcjonarjusze kolejowi, posługując 

się linami, wyciągnęli z jednego waga 

nu kilku rannych. Liczba zabitych i ran 

nych nie jest dotąd znana. Z Budapesz 

tu wysłano dwa pociągi sanitarne i po 

ciąg ratunkowy. 

BUDAPESZT. PAT. — Według in- 

formacji, otrzymanych o godz. 11.30 

w chwili katastrofy stoczyły się w prze 

paść parowóz oraz 5 wagonów pasa- 

żerskich m. in. wagony sypialne. Śledz 

  

two stwierdziło, iż katastrofa była na- 
stępstwem wybuchu maszyny  piekiel- 

nej, której działalność była regulov'ana 

licznemi kontaktami, co wynika z faktu, 
iż wybuch nastąpił nie pod parowczem, 

lecz pod drugim czy też trzecim wago 

nem pasażerskim. х 

W jednym sieepingu znaleziono tru 

pa młodej kobiety w jedwabnej różo- 

wej pyjamie, na której ciele nie moż- 

na było zauważyć żadnej rany. Głębo- 

ka rana bowiem ukryta była ua karku 

pod włosaini. Z brzaskiem dnia uka- 

zały się oczom widzów starczące z pod 

szczątków zmiażdżonych wagonów 

pokrwawione ręce lub rogi. Z trudem 

wydobywano z pod szczatków zwłoki 

ofiar. Poza kordonem straży zgroma- 

dziły się kobiety i dzieci z sąsiednich 
miejscowości, przyglądając się ze łza- 

mi w oczach pracy ratowniczej swych 

mężów i ojców. Małe wózki wieśnia- 

cze wiozące trumny ustawiały się w 

pobliżu szeregiem w celu zabrania 

zwłok. 

  

Pogrom żydów w Berlinie 
BERLIN, 13.9. Wczoraj wieczorem 

w całej dzielnicy zachodniej Berlina 
bojówki hitlerowskie, z okazji żydow= 
skiego święta noworocznego, urządziły 
wielką manifestację antisemicka. 

Około godz. 8 wiecz. nagle zjawi- 
ły się na ulicach liczne grupy hitlerow 
ców, które wznosiły okrzyki „precz z 
żydami — niech żyją niemcy““. 

Grupy napastników  wdzierały się 
do kawiarń i restauracyj, bijąc laskami 
i pałkami gumowemi publiczność, nie 

Przemówienie min. 
GENEWA. PAT. -— W poniedzia- 

łek, o godzinie 18-ej rozpoczęły prace 
komisje. Interesująca debata wywiąza- 
ła się w trzeciej komisji — rozbroje- 
niowej nad projektem konwencji o 
wzmocnieniu środków, zapobiegających 
wojnie. 

Przy czytaniu 2 art. tej konwencji 
delegat polski min. Sokal złożył dłuż- 
szą deklarację, zawierającą dwa kon- 

zważając na to, czy byli to mężczyźni, 
czy kobiety, W znanej kawiarni „Rie- 
man* kulami z rewolweru hitlerowcy 
powybijali szyby, następnie wdarszy 
się do lokalu manifestanci poprzewra- 
cali wszystkie stoliki, wytłukli naczy- 
nia i zniszczyli m 'ble, rzucając marmu 
rowemi blatami w publiczność. Bojów 
karze pobili do nieprzytomności perso- 
nel kawiarni. Syn właściciela dostał a- 
taku nerwowego; pokrwawionego po- 
gotowie musiało przewieźć do leczni- 
cy. 

Sokala w Genewie 
kretne wnioski do tego artykułu. Arty- 
kuł ten, który przewiduje postępowa- 
nie Rady na wypadek groźby wojny, w 
pierwotnym swym tekście odróżnia 
dwie sytuacje: pierwszą, w której ar- 
mja jednego z państw zachowaniem 
swem lub drobnemi  przekroczeniami 
granicy stanowiłaby o groźbie wojny; 
drugą — przekroczenie granicy przez 
armię regularną. 

  

  

Umysłowo chora w kościele 
DOPUŚCIŁA SIĘ ZBESZCZESZCZENIA OŁTARZY, A NASTĘPNIE TAR- 

GNĘŁA SIĘ 

„W Nawy Dworze koło Grodna do tamt. 
kościoła wtargnęła umysłowo - chora 18-1е% 
nia Anna Aniśkiewiczówna i poczęła ni- 
szczyć urządzenie ołtarzy, Autiszkiewiczów 
ma dostała się następnie na dzwonnicę i u- 
derzyła w dzwony, a gdy zauważyła nadbie 
gających ze wsi, ukryła się na chórze, ubraw 

NA ŻYCIE 
szy się uprzednio w komżę. Po zniszczeniu 
taśm organowych Aniskiewiczówna usiłowa- 
ła rzucić się z chóru na posadzkę kościelną, 
lecz w ostatniej chwili zakrystjan pochwy- 
cił ją a nogę i w ten sposób zapobiegł sa- 
mobójstwu. 

Chora, jako niebezpieczna dla otoczenia, 
zostanie ulokowana w szpitalu. 

jakiejś bohaterskiej niewiasty - ryce- ciem i czynami podkreśliła tę bliskość nie — i działalność literacka, — wszy- 
rza, ale czy nie najwięcej takich ko- dwu rycerskich narodów i połączyła stko się zmieściło i harmonijnie ułoży- 
biet zna Polska i Francja, reprezentu- tradycje niewiast, z bronią w ręku wal ła w 70 latach życia niepospolitej ko 
jące dwa narody, umiejące wałczyć nie czących w obronie uciskanego lub za- 

   
Antoamiaa Lix — powstaniec polski. 

na żarty i posiadające świetne tradycje 
rycerskie. 

Marja - Antonina Lix swojem ży- 

grożonego pirzez wroga kraju; stała się 
bohaterką dwu narodów, oficerem dwu 
armij, ona — porucznik kawalerji po- 
wstańczej z r. 1863 oraz lejtenant wol- 
nych strzelców w wojnie francusko-nie 
mieckiej r. 1870. 

Życie Antoniny Lix jest tak barw- 
ne i ciekawe, że aż się prosi do wyzy- 
skania w powieści lub, jeszcze lepiej, 
do stworzenia na jego tle porywające- 
go i wzruszającego filmu. 

To życie - powieść jest niezwykłe 
tak pod względem nieoczekiwanego 
spłotu zdarzeń, które jednak nie de- 
zorjentują i nie łamią bohaterki, która 
się staje coraz mocniejszą, — jak i 
wskutek wyjątkowej siły, i jaskrawości 
tych zdarzeń. 

Wojna o wolność obcej ojczyzny i 
wcjna, której wynikiem jest utrata 
własnej ojczyzny (Lix jest córką Al- 
zacji); życie w pałacu hrabiowskim, w 
atmosferze serdecznej, prawie rodzin- 
nej — j życie partyzanta, kryjącego się 
w lasach ; — myśli dziewczęce o za- 
ciszu klasztornem i spotykanie się oko 
w oko z uzbrojonym wrogiem; niewo- 
la, groźba szubienicy; — cicha praca 
urzędniczki pocztowej w małej mieści- 

biety. ё 
Krzyżem, szablą i piórem jednako- 

wo dzielnie się posługiwała Tony Lix, 
zawsze gotowa służyć dobrej sprawie. 

Była Lix Alzatką. Urodziła się 31 
marca 1839 r. w Colmarze. Mając czte 
ry lata straciła matkę i pozostała pod 
bezpośrednią opieką ojca, Antoniego 
Lix, starego żołnierza, który za cza- 
sów Ludwika XVIII oraz Karola X słu- 
żył w 2 pułku konnych grenadjerów. 

Antoni Lix znalazł się w trudnej 
sytuacji po śmierci swej żony. Jak ma 
wychowywać córeczkę? Gdyby to był 
syn, byłoby co innego. 

Stary żołnierz jednak nie zanadto 
się przejmował kwestją wychowania i 

traktował małą Tony, jak chłopca, na- 
wet ubierał ją, jak chłopca. 

Dziewczynka sukienkę włożyła po 

raz pierwszy w życiu, mając skończo- 
ne ośm lat; mając dziesięć lat dosko- 

nale władała szablą i jeździła konno 
niegorzej od swego ojca! dust 

Z biegiem czasu ojciec musiał się 

poważniej zastanowić nad wychowa- 

niem dziewczyny i kłopotliwą sytuację 

rozwiązał w ten sposób, że oddał To- 

ny na wychowanie do klasztoru. 
Niebardzo dobrze czuła się ener- 

BUDAPESZT. PAT. Według inior- 
nacji prywatnych otrzymanych do go- 

dziny 6 rano, ilość zabitych wynosi 25 
osób, W ciągu nocy jeszcze przybyła 
na miejsce wypadku komisja Śśiedcza 

oraz rzeczoznawcy. Na podstawie do- 

tychczas stwierdzonych taktów można 

zauważyć wielkie podbieństwo obecne 

go zamachu z zamachami, jakich doko 

nano na wiosnę na linji kolońskiej, о- 

statnio koło Jiiteborga w Niemczech, 

następnie na linji kolejowej Sinaia - 

Brasso i w pobliżu Braiły w Runiunji, 

a wreszcie z usiłowanym  zatmachem 

na linji Arlberg w Austrji. 

BUDAPESZT. PAT. — W czasie 
prac ratowniczych, prowadzonych na 

miejscu katastroiy w Biatorbagy, żan- 

darmi przyprowadzili do znajdujące- 

go się na miejscu szefa sekcji pulitycz- 

nej policji budapeszteńskiej pewnego 

osobnika, który, jak twierdzili, po zamia 

chu biegł drogą prowadzącą do Buda- 

pesztu. Zatrzymany osobnik utrzymy- 

wał, iż jest inżynierem, stwierdzono 

jednakże natychmiast, iż był robotni- 

kiem budowlanym. Istnieje wiele po- 
szlak, przemawiających przeciwko nie 

mu. Kapitan policji polecił przesłuchać 

go, jak również drugiego robotnika są- 

siedniej fabryki, który wydał mu się 

podejrzanym. 
BUDAPESZT. PAT. — Dziś rano 

policja w Szegedzie aresztowała stu- 

denta z Budapesztu Piotra Buchhoica, 

który fotografował - most kolejowy. 

Buchhoic oświadczył, iż chciat stoto- 

grafować wschód słońca. 

W WIRZE STOLICY 
MÓWIĄ, MÓWIĄ, ŻE.... 

Choć Solski został mianowany dyrekto- 
rem, choć aktorów nie brak i chętnie wzię- 
fiby się do pracy — magistrat zwleka z 
otwarciem sezonu. Nic dziwnega — każdy 
dzięń nieczynności teatrów daje magistrato- 
wi 10.000 zł, oszczędności, dla pustych kas, 

to nie bagatela. 

Jakie to proste w magistracie. 

się do niczego i mieliby forsy jak lodu. 
Niechby tak jeszcze magistrat zrezygnował 

z wypieku nikomu niepotrzebnego chleba, nie 

porywał się na fabrykację cegły, pozarzynał 

swe krowy i dał spokój gospodarce miecz 
nej, zwinął sklepy zaopatrywania, w których 
wszystko jest gorsze i droższe niż w: pry- 

watnych — jednem słowem  ziikwidował 
iwszystkie „dochodowe*  przedsizbiorstwa i 

juž stanąłby na nogach. Te dochodowe am- 
bicje powodują największe rozchody. 

Nie brać 

W ACE 

W: Zachęcie jest znowu jakaś wystawa. 

Nie wywołuje zbytnich zachwytów _nielicz- 
nych widzów. Jeden obraz wygląda na drze 

wo, ale napis głosi, że to wschód słońca. 
Wiadomo, jakim sposobem pewien futurysta 
zdobył pierwszą nagrodę i medał z kartofla 
na wystawie futurystów. Wybrał się w pole 
by naszkicować coś z natury, rozstawił szta- 
lugi, umocował płótno, przed ujęciem pędzla 

skoczył w, krzaki. 

Tymczasem skubiący trawkę osioł podłazł 

blisko, wpakował ogon w kubełek z farbami 

i opędzając się od much — szach -— prast — 

śmignął po płótnie. Wraca malarz. co za 

cudo!! Podpisał się i posłał obraz na wysta 
wę — mędał, sława... 

Nie można ręczyć czy i obecnie w Zache- 

cie niema takich plagjatów. 

4 Ka 

Przed obrazem z ptaszkami stoi ojciec i 
syn. Chłopczyna się pyta: — tatusiu, co to 
jest malarz? 

— To taki próżniak, co zje wołu nim ka- 
narka namaluje. ; 

* * * 

Ford likwiduje swe wspaniałe przedsta- 
wicielstwo — ruchu żadnego, dla deficyto- 

wej imprezy wystarczy i mały sklepik. W 
ogromnym lokalu na roku Kredytowej, tam, 

gdzie dawniej była Ziemiańska, po wyrzuce- 
niu samochodów, mają ustawić stoliki — bę 

dzie kawiarnia dancing co zakasuje Adrię. 

Inowacją będzie telefon na każdym sto- 

liku. 

Naco? Poco? Gdzież u nas 
zajęci i o tylu interesach, by 

orzy pół czarnej telefonu? 

Eeeee, telefony wcale nie będą służyły do 

interesów poważnych, — nie, do interesików? 
Np. ktoś widzi opodal piękną panią samotną 
przy swym stoliku — dzyń, dzyń: jaka pani 
piękna, wytwiorna, czy można się przysiąść? 
Albo odwrotnie, ognisty Rudołf wpadnie w 
oko jakiejś pani — dzyń: — nięch pan przyj 
dzie do stolika Nr. 9, podoba mi się pan. 

Co za ułatwienie. Jak mogliśmy wytrzy- 

mać w tych nędznych dziurach  dotychcza 
sowych — bez telefonu. Otwierajcież czem- 

prędzej — wszyscy się tam rzucimyż Kar. 

ludzie tak 
potrzebowali 

  

Z bólów nie mogła już się wcale poruszać 

— teraz pozbyła się 
Co za okropne uczucie nie móc samemu 

wstać z łóżka, tak sztywne są nogi i ra- 

miona. Niezdolna do pracy — ta zrozpaczo- 
na ofiara reumatyzmu. Lecz dziś znów żwa- 

wa i ruchliwa jak dawniej i nie odczuwa żad 

nych bółów. Pani W. Sajkowa, Grudziądz, 

Szewska 16/1 pisze nam o tem: od dłuż- 

szego czasu  Cierpiałam na reumatyzm w 

nogach i ramionach. Bóle mi tak dokuczały, 

że często przez całą noc nie mogłam zmru- 

żyć oka, Nogi i ręce stały się z czasem do 

tego stopnia sztywne, że nie mógłam pra- 

wie wcale się poruszać. Nie mogę poprostu 

nikomu opisać, co przez ten czas przecier- 

piałam. W ciągu 7 miesięcy próbowałam naj- 

rozmaitszych leków, chcąc uwożnić się 04 

tych strasznych cierpień, lecz prawdziwa po- 
prawa nastąpiła dopiero, gdy zaczęłam za- 

żywać tabletki Togal. Już po tygodniu bóle 

ustąpiły i mogłam nowu spokojnie sypiać. 

Zachęcona tym pomyślnym wynikiem za- 

żywałam w dalszym ciągu Togal ściśle we- 

giczna i nieraz niepohamowana Tony 

pod opieką sióstr zakonnych, aie wkoń 

cu przyzwyczaiła się do spokojnego 

  
Antonina Lix — lejtnant wolnych 

strzelców. 

trybu życia i pracy w pensjonacie 

klasztornym, wyrobiła w sobie głębo- 

kie przekonania religijne, a nawet, po 

zupełnie reumatyzmu 
dług przepisu. Z czasem czułam też wy- 
raźnie, jak ramiona i nogi stawały się CO- 
raz bardziej giętkie i elastyczniejsze. Teraz 
już zupełnie pozbyłam się tej przykrej choro- — 

by, tak że w tym roku dzięki Togałowi 
głam śmiało zrezygnować z podróży, u- 
zdrowiska. Rzeczywiście Togai jes radykal- 
nym środkiem! Podobnie świadczą tysiące 
cierpiących, którzy przyjmowali Togal przy 
reumatyźmie, podagrze, łamaniu w kościach, 
bólach nerwowych i głowy, grypie, przezię- 
bieniach i pokrewnych cierpieniach. Nieszko- 
dliwe dla serca, żoiądka i innych organów. 
Togal nietylko uśmierza bółe lecz w zarod- 
ku zwalcza te niedomagania. Dlatego też 

d nawet w chronicznych wypadkach osiągnięto 
przy pomocy Togalu nadspodziewanie pomyśł 
me rezultaty. Jeśli ponadto tysiące lekarzy 

lek ten ordynuje, to przecież każdy z peł- 

nem zaufaniem zakupić go może, Spróbujcie 
wiięc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie wy- 

raźnie Togal. We ich aptekach. 

(ART ASS TSS TASK TSS TSS 
skończeniu nauki, myślała o wstąpie- 
niu do klasztoru. 

Kilka tygodni, które przebyła Tony 
w nowicjacie zakonnym, przekonały ją 

jednak, iż ona ze swym żywym tempe- 
ramentem i zamiłowaniem do ruchu i 

przygód nie bardzo się nadaje do 
klasztoru. 

Siedemnastoletnie dziewczę, któ- 

re straciło już i ojca, znalazło się 

na rozdrożu. 
Los jednak był dla niej przychylny: 

przez znajomych otrzymała Tony posa- 

4 nauczycielki w domu hr. Łubień- 

skich, mających czworo dzieci. 
I oto Tony Lix znalazła się w Pol- 

sce, w kieleckiemi, w majątku starej, 
szlacheckiej rodziny, w której żywe 

były tradycje walk napoleońskich oraz 

r. 1831, czyli panowała atmosfera 
obna do tej, którą znała Tony ze 

swoich lat dziecinnych. 
Stosunki ułożyły się jak najlepiej: 

młoda córka Alzacji była uważana rie- 
mal za członka rodziny w polskim dwo 

rze, więc życie płynęło spokojnie i po- 
godnie, aż nadszedł tragiczny r. 1863. 

W okolicach krążyły oddziały po- 

wstańcze, wojska rosyjskie oraz bandy 

zbałamuconego przez Moskali chłop- 

stwa. Zapanował niebezpieczny chaos, 

który stale zagrażał katastrofą. Sytua- 

cja szczególnie się pogorszyła, gdy hr. 
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L tą sprawą. 

NADUŻYCIA W MENSIE AKADEMICKIEJ 
Otrzymujemy następujący komunikat: 

Uprzejmie prosimy 0 zamieszczenie w 

swem poczytnem pismie poniższego komuni» 
katu: 

W związku z ukazaniem się w prasie sze 
regu sprzecznych ze sobą notatek i oświad- 

czeń w Sprawie nadużyć w Mensie Akade- 

mickiej b. kierownika Mensy p. Józeia Zy- 
biewskiego, studenta Wydziału Lekarskiego 
U.S.B, Nadzwyczajna Koersisja dła zbada- 
nia Gospodarki Mensy, wvłoniona przez Za- 

rząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej 

Młodzieży Akademickiej U.S.B, stwierdza, co 

następuje: 

1. Komisja wstrzymuje się do chwili spo 

rządzenia ostatecznych protokułów od oce- 

ny całokształtu gospodarki Mensy za czas 

kierownictwa p. J. Zyblewskiego od 15 listo 

pada 1929 r. do lipca 1931 r. ze względu na 

będące rw toku badania szczegółów rachun- 

kowości Mensy za czas powyższy, 

2. Komisja ogranicza się do podania usta 
onych już dochodzeniem faktów: 

A) Komisja stwierdziła na podstawie zba 

dania księgowości Mensy, oraz osobistych 

zeznań b. kierownika Mensy p. Jėzeta Zy- 
blewskiego, iż p. Józef Zyblewski w czasie 
swej gospodarki, jako kierownik odpowie- 
dzialny za całokształt gospodarki Mensy, nie 
prowadził ani prywatnych notatek, ani ofi 

cjalnych ksiąg dłużników 1 wierzycieli, któ- 
reby umożliwiły orjentację, co do stanu i 

przyczyn zadłużenia Mensy. Z związku z 

czem i w chwili badania gospodarki Mensy 
przez Komisję p. J. Z. nie mógi zapodać 
istotnego stanu zadłużenia Mensy na dzień 
1 stycznia 1931 r. i na 1 lipca 1931 r, w 

związku z powyższem Komisja przystąpiła 
do samodzielnego zbadania stanu zadłużenia 
Mensy na dzień 1 stycznia 1931 r. i uchwałą 
z dnia 5 lipca 1931 r.zatwierdziła sporządzo- 
my przez się bilans otwarcia Mensy Akade- 
mickiej na dzień 1 stycznia 1931 r., zgodnie 
z którym stan zadłużenia Mensy wynosi na 

dzień 1 stycznia 1931 r. 31.060 zł. 12 gr. Tym 
czasem b. kierownik Józef Zyblewski na żą 
danie przysięgłego buchaltera, układającego 

bžans otwarcia Mensy przedłożył w dniu 24 
marca 1931 r. pisemnie oficjalny wykaz sta- 

nu zadłużenia Mensy na ogólną sume 20.078 

zt. 74 gr., w tem u dostawców 18.774 zł, 82 
gr., zą światło 203 zi. 92 gr., za pensję 1,095 

zł. W sprawozdaniu powyższem b. kierow- 
mik Mensy ]. Z. ukrył istotny stan zadłuże- 
nia Mensy na sumę 10.981 zł. 38 gr. 

B) W związku z powyższem i na pod- 
stawie osobistych zeznań p. Józefa Zyblew- 
skiego, Komisja stwierdziła, że były kierow= 

nik Mensy j. Z. wprowadzał w błąd i utrzy- 

mywał w nim Zarząd Bratniej Pomocy Pol. 

Miodz. Akadem. U.S.B, i Kierownictwo Dzia 
łu Gospodarczego co do istotnego stanu akty 

wów i pasywów Mensy przez podawanie 

fikcyjnych sprawozdań i wykazów stanu za- 
dłużenia, których fikcyjność b. - kierawnik 
Mensy Józef Zybłewski przed Zarządem ukry 
wał н 

C) W dalszym ciągu Komisja, chcąc 
usprawiedliwić istotne zadluženie  Meusy, 
powstałe w czasie półtorarocznej gospodar- 
ki b. kierownika, p. józefa Zyblewskiego, 
przystąpiła do badania wpływów i rozcto- 
dów 'magazynu Mensy na podstawie ksiąg 
magazynowych, by w ten sposób zbadać 
źródła zużycia produktów i towarów naby- 

wanych na kredyt. 
D) Komisja w trakcie tych badań stwier 

dziła fikcyjność zapisów w księgach maga- 
zynowiych, opierając się w tej mierze na 

szczegółowych protokułach i osobistych ze- 
znaniach p. J. Z.; tem samem stają się fik- 
cyjne miesięczne kalkulacje dochodowości 
Mensy, składane przez b. kierownika ]. Z., 
natomiast raporty kasowe, zawierające je- 

dynie obroty gotówkowe, nie mogą być do- 

stateczną podstawą dla badań Komisji. 

3). Komisja w dalszym ciągu stwierdziła 
na podstawie własnych zeznań p. Józefa Zy- 
błewskiego, iż jako kierownik, zadłużając Men 
sę, nie zwracał na. to uwagi Zarządowi Prat- 
miej Pomocy P.M.A. ani nie uczynił żadnych 

kroków, zmierzających do uzdrowienia g0- 

spodarki Mensy. Naodwrót w roku 1930 p. 
Józef Zyblewski bez dodatkowego otwarcia 
kredytów, jako też bez zalegalizowania wy- 
datków ex post, przekroczył budżet Mensy 
w ważniejszych pozycjach na sumę 8,328 zł. 

02 gr. . 

4. W związku z powiyższemi faktami, Nad 
zwyczajna Komisja do zbadania gospodarki 

Mensy, postanowiła decyzją z dnia 30 czerw 

  

Artur Łubieński został zaaresztowany, 
a później zmuszony do wyjazdu zagra- 
nicę i gdy, opuszczając swój stary 
dom, opiekę nad rodziną powierzył 
młodej Francuzce. 

Lix poważnie się przejęła tą swą 
rołą: pozostała na miejscu, choć gu- 
wernantki — Angielka i Niemka opu- 
ścity Polskę, — kierowała całym do- 
mem. 

W swoich wspomnieniach podaje 
Lix sporo bardzo ciekawych przeżyć z 
tego domu. Zarysowuje np. scenę pa- 
lenia przez nią kompromitujących pa- 
pierów, pozostawionych przez hr. Łu- 

Już w kominku buchał wielki ogień, 
gdy do pokojów nagle weszła hr. Łu- 
bieńska i omal nie zemdlała z przera- 
ženia: w kominie, w blaszance, prze- 
chowywał hr. Łubieński znaczny zapas 
prochu, więc lada chwila mógł nastą- 
pić wybuch! 

Dziwny przypadek zaważył na lo- 
sach Tony, Pewnego a zdener- 
wowana hrabina zwróciła się do Tony 
z prośbą o wysłanie jakiegoś pewnego 

eka do oddziału Bończy, aby u- 
przedzić powstańców o zbliżających 
się przeważających si ach moskali. 

Tony przyrzekła zaopiekować się 

ca 1931 r. niezależnie od wyniku dalszych 

dochodzeń zwolnić p. Józefa Zyblewskiego 
ze stanowiska kierownika Mensy bez trzech 
miesięcznego odszkodowania, zastrzegając 
sobie w imieniu Zarządu Bratniej Pomocy 
prawo dochodzenia wszełkich szkód, jakie 
Stowarzyszenie Bratnia Pomoc poniosło na 
skutek działalności p. Józefa Zyblewskiego. 
W związku z powyższą decyzją p. Józef Zy- 
blewski przekazał dnia 1 lipca 1931 r. na rę- 
ce Komisji saldo kasowe w sumie 46 groszy, 
oraz majątek Mensy, 

5. W dniach 2 i 3 lipca 1931 r. podczas 
wypłaty zaległych uposażeń personelowi 
Mensy, Komisja do zbadania gospodarki Men 
sy natknęła się na fakt, iż b. kierownik Men 
sy Józef Zyblewski w czasie całego swego 
urzędowania potrącał z poborów personelu 
Mensy składki na rzecz Kasy Chorych, nie 
zaznaczając jednak w listach płacy potrąceń 
i biorąc pokwitowania od personelu Mensy 
na całą, zasadniczą pensję łącznie ze skład- 
kami. Na powyższe zeznania personelu Men- 
sy, Komisja sporządziłą szczegółowy proto- 
kuł i przesłuchała wezwanego p. Józefa Zy- 
błewskiego. 

6. Komisja Nadzwyczajna po zbadaniu 
oficjalnych wykazów Kasy Chorych i rachun 
kowości tejże za 1929, 1930 i 1931 r.; po 
zbadaniu list płacy personelu Mensy i księgi 
kascwej Mensy, po protokularnem przesłu- 
staniu personelu Mensy i p. Józefa Zyblew- 

skiega stwierdziła, co następuje: 

A) Zgodnie z ustawą 0 obowiązkowem 
ubezpieczeniu na wypadek choroby z dnia 

19-V 1920 r. art. 52 poz. 2, p. Józef Zybiew- 
ski jako pracodawca i odpowiedzialny kie- 
rownik przedsiębiorstwa, winien był potrącać 
przy każdorazowej wypłacie poborów perso- 
nelowi Mensy składki, zgodnie z oficjalnym, 
posiadanym przez niego wykazem K. Ch. i 
wpłacać potrącenia niezwłocznie do Kasy 
Chorych, 

B) p. Józef Zyblewski istotnie przez ca- 

ły czas swego urzędowania od dnia 15 listo 

pada 1929 r. do dnia 1 fipca1931 r. potrą- 
cał przy wypłacie personelowi należne skład 
ki, nie zaznaczał jednak w listach płacy po- 

trąceń na Kasę Chorych i brał pokwitowa- 
nia od personelu za całą zasadniczą pensję 
łącznie ze składkami na Kasę Chorych, zgod 

nie z tak sporządzonemi listami płacy Józef 
Zyblewski wciągał odpowiednie sumy do 
księgi kasowej po stronię rozchodu, jako upo 

sażenie personelu — sumy zaś pozostałe z 

potrąceń składek członkowskich na rzecz Ka- 

sy Chorych p. Józef Zyblewski nie wciągał 
do księgi kasowej po stronie dochodów, ant 

w żaden inny sposób nie wwidaczniał w księ- 

gowości Mensy, jako wpływów  przechod- 
nich, ant też nię wpłacał powstałych sum 
Kasie Chorych, jako jej należności. Również 

przy przekazywaniu sałda kasowego p. Jó- 
zet Zyblewski nie zaznaczył Komisji o po- 
siadaniu przez się w prywatnej kasie sum 

Mensy, należnych Kasie Chorych z tytułu 
składek członkowskich. 

T. W związku z powyższem, komisja 

uznała sumę, powstałą z tytułu potrąceń na 

rzęcz Kasy Chorych, a wynoszącą 810 zt. 
33 gr., jako świadomie przywłaszczoną przez 
b. kierawnika Józefa Zyblewskiego i pismem 
z dnia 3 lipca r. b. wezwała p. Józefa Zyb- 
lewskiego do wpłacenia komisji ustalonej 
sumy w ciągu trzech dni, a więc do 6 lipca 
r. b. na godzinę 12-tą, Były kierownik Józef 
Zyblewski wpłacił powyższą sumę rachunka- 
mi komisowemi dnia 4 lipca r. b. o godz. 18 

min. 30. 
Dalszych sum zakwestjonowanych i przy 

czyn zakwestjonowania Nadzwyczajna Komi 

sja do zbadania gospodarki Mensy nie mo- 

że w danej chwili zapodać zó względu na 
toczące się dochodzenie. 

W imieniu Nadzwyczajnej Komisji do zba 

dania gospodarki Mensy Akademickiej 

'(—) Henryk Dembiński 
Przewodniczący Prezes Bratniej Pomocy 

(—) Włodzimierz Suroż 

Sekretarz Komisji i Referent Mensy Akad. 

Za zgodność: 

Sekretarz Generalny WŁ. Ryńca. 

ADBAJCIE 
wszystkich aptekach I 

składach spiecznych zuaacze Е 

środza od adcisków Ę 
2: 

Prow. A. PAKA 
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Dotrzymała słowa w sposób ponad 
wszelkie oczekiwania: oto kazała о- 
siodłać wierzchowca, przebrała się po 
męsku, uzbroiła się i jako „Michał* 
Lix po kilku godzinach niebezpiecznej 
podróży, mając Moskali na karku, zja- 
wiła się w oddziale Bończy, wzięła 
udział w walce powstańców z Moska- 
lami, była świadkiem śmierci wodza, a 
nawet otrzymała od niego rozkaz ob- 
jęcia po nim dowództwa do czasu 
przybycia oficera, mianowanego przez 
władze powstańcze. 

„Młody dowódca powstańców, zgod- 
nie z uzyskanem od Bończy pozwole- 
niem, zaopiekował się hr. Łubieńską 
z dziećmi, odprowadził zdumioną i nie- 
zmiernie wdzięczną rodzinę do granicy 
i, choć miał wszelkie potemu prawa, 
nietylko nie rozstał się z Koniem i 
szablą, lecz rzucił się w wir walki. 

Kilka tygodni potwornie ciężkiej 
służby żołnierskiej pod dowództwem 
Sokoła i Jeziorańskiego, walki koła 
Piaskowej Skały, rana, później zas— 
niewola. 

W kwaterze rosyjskiego generała, 
patrząc przez okno na sterczące szu- 
bienice, stał młody porucznik powstań- 
ców — waleczne dziewczę z Alzacji. 

Sam generał Czengery prowadzi 
badanie: ` 

5 Ł O w U 

Dalsze badania podziemi Katedry 
W dniu 14 września b. r., w obecno wrotnej płytą nagrobkową z częścio- 

ści ks, prałata Sawickiego, prof. J. wo uszkodzoną rzeźbą postaci niewie- 

Kłosa, dra Morelowskiego i architek- ściej. 
ta Pekszy odbyło się w Katedrze wileń _ Opubłikowane niedawno przez dra 

skiej otwarcie sklepu, przeznaczonego Morelowskiego w Wilnie dowody ar- 

od wieków groby biskupów wileń- chiwalne wskazują, że wyżej wzmian- 

skich pod kaplicą zwaną zdawna ja- kowana płyta użytą została do zam- 

uuszowską, Stwierdzono w Sklepie knięcia powyższego sklepu już w r. 

ślady niedawnego załania wodą po- 1743 i stanowi prawdopodobnie irag- 

nad połowę wysokości. Skłep wypeł- ment zniszczonej za czasu najazdu mo 

niają trumny i resztki trumien bisku- skiewskiego 1655 r. cermej całości, z 

pów wileńskich między innymi bisku- przełomu gotycyzmu i renesansu, — 

pa 18-go wieku Massalskiego, jak nagrobka ongiś dynastycznego, jak na 

świadczy napis. to wskazują dawne zapiski ks. prała- 

Płyta z kamienia wapieunego, któ ta Herburta Mammerta, odnalezione 

ra służyła do zamknięcia otworu wej- przez prot. Modelskiego, o mitrze ksią 

ściowego, gładka od zewnątrz, po pod żęcej, zdobiącej ongiś głowę owej po- 

niesieniu jej okazała się ze strony od- staci. 

Ambasador St. Zjednoczonych w Wilnie 
W dniu 14 b. m. bawił w Wilnie macyj udzielał gościom konserwator p. 

ambasador Stanów Zjedn. A. P. Wil- dr. Lorentz. 
tys. Towarzyszyli mu: naczelnik de- Ambasador Wiltys złożył w połu- 
partamentu stanu z Ameryki Kelley, dnie wizytę p. wojewodzie Beczkowi- 
radca ambasady z Warszawy Wilłey, czowi. 
attache wojskowy mjr Yeager, radca W godzinach popołudniowych u- 
M. S. Z. Orłowski i hr. Tyszkiewicz. rządzono wycieczkę do Landwarowa, 

Podczas zwiedzania Wilna  infoc- Sargas hr. Tyszkiewiczów i zwiedzo 
no 

Posiedzenie komitetu powodziowego 
PODZIAŁ FUNDUSZÓW ZAPOMOGO WYCH DLA OFIAR POWODZI 

Dnia 12 b. m. odbyło się w małej przeznaczonej na akcję niesienia po- 
sali konferenc. Urzędu Wojewódzkie- mocy ofiarom powodzi, w następujący 
go posiedzenie Komitetu wykonawcze sposób: 
go niesienia pamocy ofiarom powodzi. Pomoc otrzymały komitety: w Bra- 
Przewodniczył generał Żeligowski. Na sławiu 41.000 zł., w Głębokiem 30.000 
posiedzeniu obecny był p. wojewoda zł., w Mołodecznie 4.000 zł., w Oszmia 
Beczkowicz. nie 3.000 zł., w Święcianach 6.500 zł., 

Po rozpatrzeniu spraw bieżących w Postawach 1.008 zł., w Wilejce 4.000 
dokonano podziału kwoty 93,500 zł., zł., w pow. wileńsko-trockim 4.000 zł. 

Litwini przepuścili żydów polskich 
NA HISTORYCZNY CMENTARZ W ŁYNGMIANACH = 

W ub. niedzielę, jako w żydowski Spotkanie Żydów polskich z krew- 
Nowy Rok tradycyjnym zwyczajem w nymi z za kordonu litewskiego, którzy 
Łyngmianach zebrało się dużo żydów, również gremjalnie przybyli nąd gra- 
przybyłych w celu zwiedzenia history- nicę Oraz wspólne modły — па 
cznego cmentarza łyngmiańskiego, znaj cmentarzu odbyły się w zupełnym spo- 
dującego się na granicy litewskiej. koju. 
W roku bieżącym Litwini nie czynili Ogółem przekroczyło granicę przeszło 

żadnych trudności przy przekraczaniu 2 tysiące osób, przybyłych ze wszyst- 
granicy, kich województw wschodnich i to z 

bardzo dalekich. stroń. 
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MICHAŁ KĄTKOWSKI 
urzędnik Banku Wileńskiego Ziemskiego 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramen*ami zasnął w Panu 
dnia 14 września 1931 r. w wieku lat 63. 

Eksportacja zwłok ze Szpitala Kolejowego na Wilczej Łapie odbędzie 
się dnia 15 września b. r. o godz. 3 pp. do Kościoła św. Ducha,  Nabożeń- 
stwo żałobne zostanie odprawione w tymże Kościele dnia 16 września b. r. 
o godz. 9 rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po.Bernardyńskim, 

o czem zawiadamiają kcewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w 
głębokim smutku 

Żona, Córka, Syn, Zięć i Wnuk 

       

    

      

We wtorek 15-go września w pierwszą bolesną rocznicę zgonu męża mego 
— 

5 p. 

JULIUSZA KOZŁOWSKIEGO 
Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wilnie 

odbędzie się za spokój Jego duszy nabożeństwo żałobne w  Kośsiele św. 
Jakóba na Łukiszkach o godz, 9-ej. 

O czem zawiadamia Kolegów i Przyjaciół ŻONA 

Po nabożeństwie odbędzie się poświęcenie nagrobka na cmentarzu Rossa. 

Kobieta usiłowała wykoleić pociąg 

W niedzielę w południe, na szla- mień był ułożony, policja zatrzymało 

ku N. Wilejka — Be:dany znaleziono kobietę, ukrywającą się w gaszczach 

ułożony na torze kolejowym kamień Iešnych. Dawała ona tak wykrętne od- 

dużych rozmiarów, wagi przeszło 18 powiedzi co do celu swego w iej ©ko- 

kig., co mogto spowod+wać wykoleje- licy pobytu, że zatrzymano ją i pod- 

nie pociągu. dano badaniom. 
Przeszkodę zauważył patrol poli- 

ycjny, lustrujący w tym czasi«: okoli- matnię przyznała się ze skruchą do u- 

cę i natychmiast ją usunął. % łożenia kamienia ria torze, dodając, że 

Narazie przypuszczawo, że jest to uczyniła to z namowy brata ekskoleja- 

nowy akt sabotażu bojówki terorysty- rza, który najprawdopodobniej w ten 

cznej, która do niedawna często da- sposób chciał wywrzeć swą zemstę 

wała o sobie znać, o'ganizując raz po za zwolnienie go ze służby. 

raz zamachy kolejowe. Obu sprawców policja aresztowa- 

Podczas zarządzonej natychmiast ła i wczoraj przewiezieni oni zostali 

obławy w pobliżu miejsca, gdzie ka- do Wilna i osadzeni w więzieniu Łu- 
kiskiem. 

KRONIKA 
ponadto specjalnie zaangażowani urzęd 
nicy, 

— Kto będzie asfolt*wał jezdnie. 
Oferty asfaltowe zostały już zaopinjo- 
wane przez fachowe wydziały Magistra 
tu. Po zatwierdzeniu tej opinji przez 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO Magistrat odnośny wniosek będzie 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W. WILNIE przedstawiony na czwartkową Radę 

z dnia 14 września 1931 r. Miejską. 

  

WTOREK 

Dziś 5 W. s. g. 4 m.50 

Nikodema 
jutro 

Eufemji 

Z, s. g. 5 m. 40, 

  

Aresztowana widząc, że wpadła w 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

U FRYZJERA 

W jednym z ostatnich numerów 

pisma  użałał się pewien czytelnik „Słowa” 
na „kawaly“ konduktorów autobusowych, 
których dopuszczają się ci ostatni przy wy. 
dawaniu pasażerom reszty, 

Otóż, umiejętność ta nabijania bliźnich 
w butelkę, nie ogranicza się, niestety, do 
szanownego skądinąd stanu konduktorskie- 
go, lecz posiada  nienajmniejszy procent 
swych gorlawych wyznawców także i wśród 
innych zawodów. 

, Weźmy, naprzykład, fryzjerów. Czyż nan 
= do rzadkości, taki, dajmy na to, obra- 
zek: 

„ Przychodzi do zakładu jakiś facet, każe 
się podstrzyc i ogolić, według cennika kon 
szta zabiegu wynoszą 1 zł. 50gr. 

„Fryzjer strzyże, bawi gościa konceptami, 
gość 3 rozaniela... 

— Czy pan szanowny każe dłuższe wło- 
Sy zostawić, czy też można krócej pod- 
strzyc? — pyta usłużny fryzjer. 

— Można krócej! — dumnie zezwala u- 
rzędniczek, mile połechtany okazywaną е- 

stymą. 8 в 
.— A przedziałek, pan dobrodziej każe 

więcej na lewo, czy tak, jak teraz? — pyta 
- znów uniżenie przebiegły golibroda. 

— Może być tak! — bąka niezdecydo 
wanie gość. 

— Pozwoli pan 
łaskawy? 

— Pro-proszę! — wykrztusza z siebie 
zdekoncertowany ilością i różnorodnością 
dokonywanych na jego gtowie manipulacyj, 
gość, a jednocześnie serce jego wzbiera 
sympatją i szacunkiem dla fryzjera. 

— (Co za sympatyczny człowiek! Jak się 

troszkę pomadki, pan 

— Czy wiesz, co cię czeka, bo się 
znajdujesz w moim ręku?.. 

— Prawdopodobnie, tak! — odpo- 
wiada Tony, patrząc na dwa trupy na 
szubienicy. 

— | nie czujesz strachu? 

— Nie. Należę do tego narodu, któ- 
ry nie zna tego uczucia. 

— Ale jesteś jednak blady. 
— 0, — odpowiada żywo — to 

nie jest dowód strachu: byłem ranny, 
no i w ciągu sześciu tygodni walczy- 
łen: z wami... 

Obywatelstwo francuskie ratuje Lix 
od pewnej śmierci: zostaje skie owa- 
na zagranicę, wiraca do Francji i tam, 
otoczona legendą, otrzymuje skromną 
posadę na poczcie w Wosges. 

I oto, zdawałoby się, skończyły się 
niezwykłe przygody młodej  Alzatki, 

troszczy o mój wygląd i upodobania! — 
myśli poczciwy klient. 

Zgadza się Ń na fryzowanie i na pudre- 
wanie i na „Vegetal" i na „Kolońską”. 

— Wiele się panu należy? — pyta w 
końcu, otrzepywany przez chłopaka. 

— 2 zł. 0 gr. — powiada bez zająknie- 
fryzjer. 

‚ — Panie, czemu tak drogo? — interpe- 
luje przerażony gość. 

— Panie szanowny, pan przecie sam ka. 
zał, — tłumaczy tonem  pobłażliwej wyż- 
szości fryzjer —  iryzowanie, pomada do 
włosów, „Vegetal”, panie, zawsze drożej! O, 
proszę powąchać , — powiada, pchając ja 
kiš fakon pod nos speszonego gościa, — 
prawdziwa kolońska, najmocniejsza! 

Zwyciężony gość wącha, mówi „Aha* , 
płaci i wychodzi, postanawiając na przy 
szłość być ostrożniejszym i zasięgnąć do- 
kładniejszych informacyj co do strony fi 
nansowej każdej propozycji „cyrulika”, wcze- 
śniej niż się godzić na nial... 

Zdarzają się jednak i gorsze  historje. 
Oto szereg pomniejszych zakładów fryzjer- 
skich dobrowolnie obniżył ceny za poszcze- 
gólne zabiegi, umieszczając w oknach ta- 
bliczki z takim naprzykład nadpisem: „Uwa- 
ga! U nas strzyżenie — 50 gr. golenie — 
25 gr“. 

Ponieważ taka konkurencyjna zniżka jest 
dość uciążliwą dowiaduje się tedy taki 
klijent (post factum, oczywiście!), że strzy- 
żenie kosztuje, coprawda, u nich 50 gr., lecz 
tylko w wypadku skropienia włosów... zwy= 
kłą wodą, przy użyciu zaś kolońskiej — 80 
gr. Że gożenie, owszem, kosztuje 25 gr., ale 
wówczas gdy dla dezyntekcji używa się ka- 
mienia, zaś z wodą kolońską — 50 gr.! 

Przechodzeń! 

nią 

wę niewątpliwie świętą, ale bądź co 
bądź obcą. 

Prośba Lix zostaje uwzględniona i 
dzielna niewiasta w mundurze lejtnan- 
ta wolnych strzelców odbywa kampa- 
nję francusko-niemiecką, zdobywając 
uznanie dowódców i szereg odznaczeń 
bojowych. 

Po skończonej wojnie, po utracie 
ojczyzny — wraca Lix do pracy na 
poczcie, a jednocześnie zaczyna pisać 
irzeczy oryginalne oraz tłumaczenia z 
angielskiego i francuskiego. 

jej pierwsza praca, wydana w r. 
1886, nosi tak wymowny i charaktery- 
styczny dla niej tytuł: „Tout pour la 
patrie“, AB 

Umarta Antonina Lix w r. 1909, nie 
doczekała się więc wyzwolenia Alzacji 
z pod przemocy niemieckiej... 

Bohaterka dwu narodów jest, szcze- 
rozpoczęło się ciche, szare życie w ma gólnie w Polsce, stanowczo za mało 
łej prowincjonalnej mieścinie. Niedłu- znana. W ostatnich dopiero latach © 
go jednak trwał spokój. Rok 1870 jej istnieniu przypomniała nam p. Ma- 
zgromadził chmury nad Francją i bez- rja Bruchnalska, której wielkie i nie- 
pośrednio zagroził kochanej Alzacji. zmiernie ciekawe zbiory portretów 

Antonina Lix rzuciła osadę i niewiast, zasłużonych w walce o nie- 

zgłosiła się da wojska. Wai „* podległość Polski, mogliśmy oglądać: 

władz wojskowych tłumaczyła, iż nie na Powszechnej Wystawie Krajowej 
może, nie ma sił uchylać się od walki w Poznaniu. 
z bronią w ręku za ojczyznę własną, We Francji A. Lix zrodziła całą 
tem bardziej, że już walczyła za spra- literaturę i jest otoczona legendą. 

Ciśnienie średnie 760. 
Temperatura šrednia --8. 
Temperatura naiwyższa +-13, 

Temperatura najniższa 4-6. 

Opad w mm. 5,9. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: rano pochmurno, potem pogod- 

nie, ER 

  

OSOBISTE 
— Dyrektor Kolei Państw. w Wilnie, inż. 

Kazimierz Falkowski, powrócił dnia 13 bm. 
z urlopu wypoczynkowego i objął urzędowa- 
nie. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Magistratu. Dziś zbiera 

się prezydjum Magistratu, by omówić spra- 
wę ofert asfaltowych i e'ektrowni. 

—Magistrat przed spisem ludności. 
Biuro Meldunkowe Magistratu . czyni 
przygotowania do przeprowadzenia 
spisu ludności na terenie miasta. Spi- 
sującymi będą urzędnicy tego biura, a 

Trleu ry MAROTT'a 
Wialnie  WiCHTERLEGO 

„DREVERA I „UNIA“ 
Źmijki krajowe i zagraniczne. 

Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 
siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

W Muzeum Wojskowem w Paryżu 
znajduje się wymowria pamiątka po 
Lix — szabla honorowa, ofiarowana 
bohaterce przez kobiety ze Strasburga 
i Colmaru. Rękojeść szabli zawiera 
symboliczną postać Alzacji, zrywającej 
kajdany, herby Strasburga i Colmaru, 
napis „Deo et patriae“ oraz inicjały 
„A CI 

Przypadek chciał, aby te inicjały 
nabrały szczególnie głębokiego znacze 
nia: można je czytać, jak: „Antonina 
Lix* — albo też — „Alzacja — Lota- 
ryngja“. 

W bieżącym roku nakładem pary- 
skiej firmy Plon ukazało się ciekawe 
dzieło p. (Zeys, oparte w nacznej mie- 
rze na pamiętnikach samej Lix*) i za- 

wierające wiele ilustracyj. 

Książka ta bezwzględnie zasługuje 

na przekład polski, choć wymaga pew 

nych skrótów w historycznych rozwa- 

żaniach autorki. 

Jej sądy pod tym względem są nie- 
równe i nieraz niezgodne z prawdą hi- 

*) Une fille de la vraie Alsace — MA- 

RIE - ANTOINETTE LiX, lieutenant de 
Uhians polonais, lieutenant de Franc-tireurs, 

par LOUISE ZEYS. Prėface de M. JU- 

LES CAMBON de !“Academie  francaise, 
Ambassadeur de France . Paris, 1931, p. 
245. 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 

— Sprawa bezrobocia, Inspektor pracy 
strzymai polecenie pociągania do - 
dzialnošci przedsiębiorców, którzy nie sto- 
sują się do ustawy o trwaniu pracy i usta- 
nawiając godziny nadliczbowe, uniemożliwia 
ja zatrudnienie większej ilości robotników. 

SKARBOWA 

— Sprawa biur informacyjnych skar- 
bowych. Istniejące przy organach wła- 
dzy podatkowo - wymiarowej t. zw. 
biura informacyjno mają na celu zbie- 
ranie danych dotyczących stanu mająt- 
kowego płatników, ich zarobków, do- 
chodów i obrotów. Niejednokrotnie or- 
ganizacje gospodarcze występowały 
przeciw tym biurom, wskazując na to, 
że korzyść, jaką mają od nich władze 
skarbowe nie pokryły tych strat, któ- 
re ponosi życie gospodarcze. Omawia- 
dac obecnie kwestję reformy podatko- 
wej koła gospodarcze wysuwają  za- 
gadnienie likwidacji, względnie grun- 
townej reformy biur informacyjnych. 

AKADEMICKA: 
Z Koła Polonistów. Informatorjum dia 

nowowstepujących na polonistykę jest czyn- 
ne w Kole Polonistów, Zamkowa 11, dru- 
gie podwórze na prawo, codziennie między 
odz. 11 a 13. 

3 е SZKOLNA 
— Egzaminy dla eksternów z kursu sze- 

ściu klas gimnazjalnych rozpoczną się w 
Gimnazjum im. Kr. Zyg.munta Augusta w 

(Dokończenie kroniki na str. 4-ej). 

storyczną, choć są ożywione szczerą, - 
ujmującą sympatją do Polski**). 

Szczególnie ciekawe i wzruszające 
są słowa samej Lix, która włada pió- 
rem niegorzej, niż szablą. 

Rozdziały, zarysowujące walki w 
r. 1863 i typy powstańców (sympaty- 
czny Karolek Mazurkiewicz, poważny 
starzec Bernardyn, o. Benvenuto, gen. 
Bończa i in.) lub odtwarzające prze- 
życia z okresu wojny  francusko-pol- 
skiej (chociażby rozmowa Lix z nie- 
znanym Polakiem, oficerem armji nie- 
mieckiej) — należą do najciekawszych 
i zasłągują na to , aby były dostępne 
dla jak najszerszych mas czytelników 

polskich. ' $ 
Antonina Lix należy do wyjątko- 

wych kobiet, a że przeżyciami swemi 
jest nazawsze połączona z Polską, mu- 
si być uznana i przez Polaków za swą 

bohaterkę, której należy się od potom- 
nych pamięć i cześć! 

W. Charkiewicz. 

**) O Wielopolskim np. czytamy, co 

następuje: „Un homme, Polonais renėgat, 

dominć par I'orgueil et la passion, le mar- 

quis Wielopolski trouva moyen de relever Ia 

tyrannie ėbranlėe et d'ttuoffer dla voix de 

ses frėres“ (str. 19). 
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Cukier polski wraca do kraju 
jako... kontrabanda 

Wiadome jest, že cukier polski eks- Kontrabanda tego rodzaju daje się 

portowany zagranicę kosztuje tam ta- zauważyć szczególnie na pograniczu 

miej niż w kraju. Wykorzystują to prze polsko - łotewskiem. 

mytnicy, którzy skupują nasz cukier K.0.P. walczy z tem, jak może i 

eksportowy i jako kontrabandę przewo właśnie onegdaj zatrzymano kilka fur- 

żą go do Polski, zarabiając na tem manek naładowanych cukrem w chwili, 

bez mała 106 procent. gdy przekraczały granicę. 

Strzały z ukrycia do oficera 
PPOR. KUŹNICKI Z 5P. LOTNICZEGO CIĘŻKO RANNY 

W niedzielę wieczorem wśród zagadko- re ugodziły idącego w pierś i brzuch. 
wych okoliczności usiłowano zamordować Ppor. Kuźnicki padł na miejscu i zrrałe- 

podporucznika Kazimierza Kuźnickiego z 5 ziano go nieco potem dającego słabe oznaki 

pułku lotniczego w Lidzie. Gdy Kuźnicki życia. 
przechodził przez przedmieście Roślaki w Podłoża zamachu nie zdołano narazie u- 

Lidzie nieznany sprawca oddał w jego kie. stalić, zachodzi jedynie podejrzenie, że była 

runku szereg strzałów rewołwerowych, któ- to zemsta osobista, 

Zbrodnia w koszarach 77 pp. 
PODOFICER SŁUŻBOWY OFIARĄ PODSTĘPNEGO ZAMACHU 

Przedwczoraj o północy podoficer służbo- dała neu siłny cios w głowę i gdy Narusze- 
wy 2 kom, ciężkich kar. maszynowych 77 wicz padł zbrodniarz wbił nieprzytonmema 
p.p. w Lidzie, Sa Naruszewicz, usłyszał nóż w okolicę serca, 

jakieś szmery za drzwiami, prowadzącemi — Zastępca podoficera służbowego, który 
do składu broni i umundurowania. wybiegł w tym czasie do korytarza, zna- 

Chcąc przekonać się, skąd te szmery po lazł tylko rannego Naruszewicza, lecz spraw 
chodzą, Naruszewicz wyszedł do przedsion- cy już nie było. 2 
ka, a następnie skierował się ku ciemnemu Stan rannego jest b. groźny, bowiem 

prowadzącemu do składów. stwierdzono uszkodzenie błony sercowej. 
W. tym momencie jakaś ukryta ręka za- Powody zbrodni nie są wyjaśnione. 

    

Pierwsze Kursy 

 Przyrodolecznicze 
Dr. med. M. Biernackiej i J. Kisielewskiej 

dła pomocniczego personelu lekarskiego 
(w zakładach leczniczych, uzdrowiskach, sanatorjach) 

| Wykładeją najpoważniejsze siły lekarskie. Programy wyczerpujące 

dwuletni. (Praktyka w zakładach leczniczych). Specjalizacja 

Rozpoczęcie nauki w październiku. Szczegółowe informacje udziela Zarząd 

Kursów Warszawa, ul. Szopena 16 E 

Kurs 

  

Wilnię w dniu 29 września 1931 r. Podania 
należy składać w kancelarji Gimnazjum (Ma 
ła Pohulanka 7) do dnia 26 września r. b. 
w godzinach urzędowych. Do podania nale- 
dectwo szkoiżne, 3) Świadectwo moralności, 
ży dołączyć: 1) metrykę urodzenia, 2) świa- 
4) życorys, 5) fotografję, 6) taksę egzami- 
nacyjną w kwocie 30 zł. 

— Przedszkole i Szkoła E. Focht przy 
gimn, F. Welera, ul. Dąbrowskiego 5, tel. 
2—%65 Przyjmuje zapisy dzieci od lat 4 — 9; 
w porozumieniu się z rodzicami — warunki 

przystępne. 
Siły nauczycielskie 

pełnych kwalifikacjach, 
Urządzenie szkoły odpowiada  wszełkim 

wymaganiom higjeny. Szkołę zwiedzać moż 
na codzień o godz 13 — 14. 

— Studjum baletu L. Sawinej-Dolskiej. 
Studjum artystki baletu p. Sawinej-Dolskiej 
otwarte w dawnym lokalu (ul. Mickiewicza 
Nr. 22 m. 45), w sali „Domu Rosyjskiego”. 
iPrzyjęcia uczęnic w poniedziałki, środy i 
piątki od godz. 5 do 7 wiecz. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni, Dziś i w dnie 

następne w teatrze „Lutnia" ukaże się peł- 
na słoneczności i szczerego staropolskiego hu 
moru „Panna mężatka”, komedja w 3-ch ak- 
tach J. Korzeniowskiego, która wstępnym 
bojem podbiła serca Wilnian, rozkoszujących 
się czarem słowa, płynącym ze sceny, oraz 
«naestrją gry wszystkich bez wyjątku wy- 
konawców z panią Stanisławą Wysocką w 
roli pułkownikowej, jednocześnie reżyserem 
sztuki, Resztę obsady stanowią: pełna cza- 
rującego wdzięku i urody para zakochanych 
w sobie p. I. Brenoczy w 1oli Cecylji, p. B. 
Loedi w roli Adolfa, oraz przewyborny w 
roli Majora p. L. Wołłejko i p. A. Czapliń- 
ski w roli Jakóba. Wnętrze pomysłu p. Wie- 
sława Makojnika. 

„„Panna mężatka” grana będzie tylko je- 
szcze 5 razy, poczem schodzi z afisza, aby 
dać miejsce „Świętemu  płomieniowi* — 
Maughama, w opracowaniu  reżyserskiem 
p. Stanisławy Wysockiej. 

Początek przedstawienia o godz. 8-ej 
w. punktualnie. 

Z chwilą rozpoczęcia przedstawienia nikt 
na widownię nie będzie wpuszczony. 

Bilety nabywać można w kasie Teatru 
„Lutnia” od 11—9 w. 

Otwarcie sezonu na Pohulance 10-go wrze 
śnia sztuką „Horsztyński'* — ]. Słowackie- 
go, wi inscenizacji M. Szpakiewicza. 

i wychowawcze © 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Miljon dolarów. 
Hollywood: Złodziej miłości. 
Helios: Czar tanga. 
Casino: Potęga miłości. 

. Stylowy: Upior w operze. 
niew. 

Światowid: Po zachodzie słońca. 
Ognisko: Halka. 

WYPADKI ł KRADZIEŻE 
— Zatrucie się żony oficera poli- 

cji. Wczoraj zatruła się przez wy- 
picie  najprawdopodobniej  wityole- 
ju, żona wyższego oficera ' woje- 
wódzkiej komendy policji w Wilnie, 
inspektora Gorczyńskiego (Lwowska 
Nr. 7). W stanie bardzo ciężkim od- 
wieziono p. Gorczyńską do szpitala 
Sawicz. 

— Sam zgłosił defraudację. Da 
władz prokuratorskich zgłosił się se- 
kwestrator F., który przyznał się do 
zdetraudowania półtora tysiąca  zło- 
tych, ściągniętych od płatników podat 
ków miejskich w ostatnich czasach. 

Samooskarżającego się sekwestrato 
ra. zwolniono na wolną stopę. 

—Kradziež kur. — 40 kur skradzio- 
no w kolonji Zgoda. Były one własnością p. 
Jadwigi Rakowskiej, która doniosła o tem 
policji. Kury miały wartość około 400 zło- 
tych. Sprawcy dostali się do kurnika po wy- 
łamaniu ramy okiennej, 

— Z mieszkania Antoniego Jarosza (Fila 
recka 64) skradziono przy pomocy dobra- 
nego klucza garderobę damską i bieliznę mę 
ską wartości około 300 zł. 

— Z mieszkanna Ignacego Jodkie- 
wicza (Orzeszkowej 9), w czasie, kie 
dy była zamknięte, skradziono tysiąc 
złotych. 

— Zatrzymano Stanisława Orłowskiego, 
ze wsi Hrybiszki, ze skradzioną krową Wła- 
dysława Imperowicza z tej samej wsi. Kro- 
wa ma wartość 500 zł Uprowadzono ją w 
nocy, z chlewa, po wynwaniu skobla. 

— Aresztywanie zbiegów z Miń- 
ska. W Wilnie aresztowano dwóch bra 
ci Pietkiewiczów, którzy rzekomo zbie 

SŁ U W UL 

KĄCIK PANI 
NALEWKI JEŻYNOWE 

2. jeżeli Pani się spóźniła ze zrobieniem 
zapasów nalewek na zimę, może Pani jeszcze 
użyć na nie jeżyn. 

Gąsiorek w 2/3 napelniony jeżynami za- 
lać spirytusem. Potrzymać w cieple parę ty- 
godni. Zlać nalewkę, Na litr takiego płynu 
przygotować trzy szklanki ulepu cukrowego 
(dwie szklanki wody na trzy: szklanki cu- 
kru). Do gorącego ulepu (wiać płyn spirytu 
sowy ji dodać dla zapachu kropię olejku z 
gorzkich migdałów. Gdy ostygnie zbutelko- 
wać. Nalewka taka do złudzenia będzie przy 
pominała wiśniową 

     

  

<аа ЗЛ А 
| {9 онЕкЭю 2М 

Aleksander Brūckner — Słownik etymo- 
logiczny języka polskiego. . 

Wyjaśnia znaczenie i pochodzenie słów, 
podaje ich zmiany rozwojowe, wyrażając 
dzieje obyczajowości narodowej, wstecz aż 
do czasów, do których żadne świadectwa 
pisemne nie docierają. Znakomite dzieło rwiel 
kiego językoznawcy, niezbędne dla każdego 
dbającego o język, konieczna książka dła 
połonisty, bez której nie może się obejść 
żadna szkoła, ani bibljoteka. 

Słownik etymologiczny Aleksadra Briic- 
knera ukazał się w roku 1927 nakładem 
Krakowskiej Spółki Wydawniczej i był przyj 
jęty z niezwykłym entuzjazmem przez świat 
naukowy, pedagogiczny i literacki; pochleb- 
ne recenzje zapełniały szpalty pism. Wyso- 
ka cena nie pozwoliła jednak na takie roz- 
powszechnienie słownika, na jakie dzieło tej 
miary zasługuje. 

Dlatego też przywitać należy niezwykłą 
zniżkę cen (do 1 listopada br.). Zamiast 
normałnej ceny — zł: 69, w oprawie 74, w 
ciągu dwóch miesięcy będą następujące ce- 
ny: zł. 30 — za całość zgóry (opr. płóc. 
zł. 36), zł, 42 — w 3 ratach po zł. -14, 
zł. 54—w 6 ratach po zł. 9, zł, 6 za opra- 
wę przy pierwszej racie. я 

Zgłoszenia należy nadsyłać do Księgarni 
M, Arcta — Warszawa, Nowy Świat, 35. 

Zbigniew Jan Krasuski—„Droga do do- 
brobytu“ — str. 126, cena zł. 3, Warszawa 
1931, skł. gł. w Domu Książki Polskiej. 

Autor ujął ciekawie z życia materjalnego 
jednostki szereg zjawisk, które przedstawia 
ją wielki walor dla dochodzącej do pełno 
iętności młodzieży, gdyż tworzą one razem 
racjonalną metodę postępowania w życiu. 

Książka ta niezawodnie zainteresuje sze 
rokie warstwy społeczeństwa, gdyż jest bar 
dzo na czasie. 

RER TTT SA SAT 

gli z Mińska i, jak pisaliśmy, przynie- 
Śli wiadomość o skazaniu pisarza bia- 
łoruskiego Olechnowicza. 

Pietkiewicze, znani w Wilnie dzia- 
łacze białoruscy, przed rokiem niele- 
galnie wybrali się do Mińska, lecz po- 
stępowanie bolszewików tak ich mia- 
ło zrazić, że woleli wrócić z powrotem 
da Polski. 

Pietkiewiczów czeka kara, za prze- 
chodzenie granicy bez zezwolenia. 

— Podrzutek, W klatce schodowej domu 
Subocz 4 znaleziono podrzutka, dwutygo- 
dniowego chłopaka. Umieszczono go w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Zagadkowy trup na drodze. 13 
b. m. nad ranem, na trakcie lidzkim, 
tuż pod miastem, znaleziono nieznane- 
go mężczyznę, liczącego około pięćdzie 
siąt kiłka lat. Zmarł on po przewiezie- 
niu go do najbliższego posterunku P.P. 
Przyczyna zgonu nieznana. Przy zmar- 
łym nie było żadnych dowodów ©0so- 
bistych. 

    

POSTAWY 
— W dniu 13 b. m., 22-letni Igna- | 

cy Rymziewicz, we wsi Łajii.c, gminy 
kobylnickiej, wystrzał:u z  obciętego 
karabina zranił w jamę brzuszną Józe- 
ia Romanowskiegu, miuszkzńca tej sa- 
mej wsi. Sprawca tego czynu zbiegł 
w niewiadomym kierunku, zabrawszy 
z domu swą książkę wojskową. 

ŚWIĘCIANY 
— Zabity na zabawie. W 

niedzieię 13 b. m. odbywała się wie- 
С w zaścianku Burdyszki, gm. 
mielegjańskiej, zabawa w mieszkaniu Jó 
zefa Tarasewicza. Podczas zabawy wy 
wiązała się bójka. Miron Kuźminow, ze 
wsi Kondraciszki, tej samej gminy, u- 
godził sztyletem w szyję pod lcwem u- 
chem Nauma  Katuszoła, z Romaci- 
szek tak nieszczęśliwie, iż Katuszol 
zmarł po 20 minutach skutkiem upły- 
wu krwi. Zabójcę zatrzymano. 

rSBN MONTER 

ss JENNY—DETEKTYW 
Starzec zmienił się w jednej chwi- 

li nie do poznania. Gnębiące go brze- 
mię troski opadło z jego ramion. Nie 
wiedział teraz, dlaczego Moncrossen 
napisał to „wyznanie. Ale był to do- 
kument, który powracał mu honor i 
wolność, policję zamieniał z wrogów 
na przyjaciół i oddawał go pod opie- 
kę prawa. 

Trent wrócił Śpiesznie pod drze- 
wo, do którego przywiązał Hogana. 

— Znalazłeś? —— zapytał niespo- 
kofnie morderca. 

— Tak. Ale postanowiłem zacze- 
kać na policję, Hoganie, tak. będzie 
łepiej. 

Hogan wybuchnął wściekłością. 
Trent w milczeniu odszedł na bok. W 
głowie mu się mąciło z radości, ze 

szczęścia. Wolność! Jutro rano zoba- 
czy córkę, jutro rozpoczną nowe życie! 

Drżącemi palcami dotykał papieru, 

wyjmował go i odczytywał. Trudno by 
ło uwierzyć, że to prawda. Ale to by- 
ła rzeczywistość niezaprzeczalna ten 
podpis, ten charakter pisma, — tak do 
brze znany! Wolny...! 

Między drzewami zamigotały pro- 
mienie latarni samochodowych, ma 
dziedziniec wpadły maszyny policyjne, 
zatrzymując się nagle, rozpryskując 
"wokoło błoto! Momentalnie wysypali 

   

się uzbrojeni policjanci, Trent poznał 
Carion z fotografij w gazetach i odra- 
zu podszedł do niego: 

— Pan inspektor Carion? 
— Tak, — odpowiedział ostro za- 

pytany, — A pan kim jest? 
— Nazywam się Oliver Trent, ja... 
— Aresztuję pana... — przerwał 

Billy. 
, Wydał rozkaz, policjanci schwycili 

więźnia pod ręce, nim wpadli do do- 
mu. 

— Dobrze, panie Carion, — mówił 
spokojnie Trent, nie próbując bronić 
się.—]a sam oddaję się w ręce władz. 
Mam dowody, że nie jestem winien 
Dom jest pusty, ale jednego bandytę 
złapałem i związałem. Nazwisko jego 
— Hogan. 

Billy nie mógł zapanować nad zdzi- 
wieniem. Z kilku detektywami i Tren- 
tem skierował się w stronę garażu, 
gdzie znalazł Hogana pod drzewem, 
Hogan w milczeniu nie spuszczał oczu 
z inspektora, podczas gdy ten wypo- 
wiadał formułę aresztowania, 

— Dobrze, Carion. Te łajdaki rzu- 
cili mnie rannego, psy! Czy chce pan 
zasięgnąć u mnie jakichś informacyj? 

— Tak. Ale to wam nie pomoże, 
Hoganie. Muszę was uprzedzić: wi- 
działem, jak zabiliście Hawksa. 

— Słusznie. Ale ja nie chcę umie- 
rać napróżno. Niech oni pamiętają, że 
nie można bezkarnie rzucać Hogana, 

jak ochłap, policji! Rozumiecie? A 
więc słuchajcie: oni pojechali do Croy 
don na aerodrom, tam chcą zabrać ae- 
roplan i odlecieć do Europy. Rozumie- 
cie?. Pojechała cała szajka z Mon- 
crossenem. 

Ze złością spojrzał na Trenta: 
— Mówiłem ci, że mam dla ciebie 

wiadomości o córce? 
° — Gdzie ona jest? — zapytał Bil- 

ly takim tonem, że Oliver Trent ze 
zdziwieniem podniósł brwi i spojrzał 
na niego badawczo. 

Hogan zaśmiał się: 
— Zabrali ją ze sobą! Idźcie, łap- 

cie ich... i bądźcie przeklęci!.. 
Tymczasem policjanci zrewidowali 

cały dom, ale nie znaleźli nic. Druty 
telefoniczne były poprzecinane, Za 
chwilę wszyscy siedzieli znowu w ma- 
szynach, motory  turkotały i oddział 
policji pod wodzą Carion, który zabrał 
ze sobą Trenta, wyruszył ku aerodro- 
mowi. 

— Zatrzymasz się przy pierwszej 
budce telefonicznej, — rozkazał Billy 

reszta niech śpieszy naprzód. 

NAPAD NA AERODROM 

Rozegrywał się ostatni akt historji 

napadu bandyckiego na Anglję. Roz- 

poczęta przez zabójstwo jednego czło 

wieka na rogu ulic, tragedja przybra- 
ła rozmiary katastrofalne dla całej lud- 
ności. * 

Drukamia Wydawnictwa „Słowo” 

  

  

  

  

  

KINO Od dnia 15 do 18b. m.„ włącznie wielki film w 10 aktach 
į oryginalne i arcydzivne kaprysy miljonerów xmery- 

MIEJSKIE 43 LJGR BOLAROÓW kańskich. Niezwykłe interesująca treść, piękna e 

SALA MIEJSKA | f zdjęcia, W rolach głównych: Kasząca Doleres del Rio i niezrównany Jack Mulhall i wielu innych  akterėw“ 
Ustrebrazska 5 Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Sainickiego. Nad program: Komedja w 2 aktach. fjPoczątek seansów: od 

godz. 4, 6, 8 i 10. Ceny miejsc Balkon 30 gr.. parter 60 gr. Kasa czynna od godz 3.30 po poł. 

Džwię kowy Dziś! Wspaniały przebój € й W rol. gł. cudowna para kochanków, 
KIND-TEATR dźwiękowy! Spiew Tańce! ZAR TANGA jedyny godny zastępca Rudolfa Valentino 

„K ELIDB5" poryw. Hiszpan Don Joze Mojlka, czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. Cudowne pieśni argentyńskiet 
al. WILEŃSKA 28. Barwność scen! Upajający rytm tanga! Przepych wystawy. Ceny: Na pierwszy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., 

Tal. 326. na pozost. seansy balkon 60 gr. Parter 1 zł Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15 
o Wkrótce filmy o których rrówi cały świat „Szary Dom" I „Błękitny Express" 

Otwarcie sezonu. w filmie 
KINO Największy przenój świata Ramon Novarro dźwiękowym 

HOLLYWOOD : 5 

Meier 2 | $SBOWILLA, RIASTO ĄAIROŚCI z rez: 
tel. 15-28 Partnerka Ramona Novarro jest słodka, pełna anielskiego urcku Dorothy Jordan w rolach pozostałych   
  

DŹWIĘKOWA KINO 

CGIINC 
WIELKA 47. tai. 13-45 

Renee Adoree i Ernest Torrence. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,20 

$Dziś! Arcydzieło dźwiękowe, które wzbudziło zachwyt olświ Wilno naj- 
całego świata! Niezrównany mistrz pieśni,  genjalny Al. Jolson p ikknieietemi 

melodjami w rewelac. $PEEW AK B AZZR AR mu arcydziele dźwiękowem 

Tragedja duszy ludzkiej. W roli kobiecej prześliczna May Avoy, Nad program: Dodatek dźwię- 
kowy Foxa. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.15 

  

KINO 15,16 i17bm. wyświetla 

OGNISKO" arcydzieło filmowe p. t. 
33 

obok Dworca 

Kolejowego artystów i chóru 
na, M. Palewicz. 

RADJO WILEŃSKIE 

Wtorek, dnia 15 września 1931 r. 

GA osnute na tle opery nieśmiertelnego mistrza Monlus zki, 
z zastosowaniem specjalnej ilustracji śpiewno-dźwiękowej „„HMALK A 

Będą wykonywane najcudowniejsze arje solowe i chóry: „Gdyby rannem stonkiem“, „Szumią jodły”, „I ty mu 
wierzysz”, „Po nieszporach przy niedzieli*, „Modlitwa w kościołku* i wiele innych pieśni w wykonaniu znanych 

opery warszawskiej. W rolach głównych. Zorika Szymańska, Harry Cort, 2ойа Linderfów- 
Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o 4 pp. Ceny zwykłe — cd 50 gr. 

„Żeński bataljon śmierci** z (. Murray I G. Sidney. | 

Szkółki |= 
Następny program 

    

  

Kazazozzawii 

        

    
   

  

11.58: Czas. s Plany jemskich, „58: Czas. " 6“6 ziemskie 
Się A I baletowa. „N A c Z c Z A R N 0 c Ki c 2 parcelację oraz wszelkie 

10: Kom. mteor. z- Warsz. $ : prace miernicze wyko- 

16.40: Progr. dzienny. Polecają na bieżący > A nuje mierniczy (przy 
zi 7 i z : wszelkich odmi sięgły 1645: Kom. dła żeglugi z Warsz W drzewka Owocowe ""q"x, yz. *" | wiodzimierz zEsrc 

16.50: „Bazylika wileńska zagrożona 20909088 Baranowicze, Sadowa odczyt wygł. dr. St. Lorentz, konserwator oraz dziczki na podkładki |11 telefon 222. 
okręgowy. Tr. na całą Polskę. |(Towar wyprodukowany i aklimatyzowany [w warunkach suro- 

17.10: Muzyka wokalna (płyty). wego klimatu północnych Kresów Wschodnich Za 120 złotych 
17.35: Odczyt @ Warsz. 
18.00: Koncert z Warszawy. 

      

    

pokój z całodzien- ik Cenniki wysyłamy na żądanie cz ч 
CAdres: Nacz Czarnockich, poczta Lachowicze koło Baranowicz. 

  

  

    

     

      

  

  

19.00: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
' 

19.15: ,„Ze świata radjowego“ — pogad. cenię Da włacie 
wygł. Alfred Daun. od zaraz (osobne wej- 

19.35: Pogadanka gospodarcza. ie). Tamże lekcje 

19.45: Progr. na środę i rozm. D R Z E w K A francuskiego, korepe- 

19.55: Komunikaty z Warsz. : tycje, konwersacja — 

20.15: Koncert: chóru e. z eee) ! > b. a“ 

20.45: Kdadr. liter. z Warsz. (France). > į K ickiewicza 44 m. 2. 

21.05: Koncert sofistów Z Warsz. > k rzew owocowe Dowiedzieć się ad 

wał „Niepokojące problemy" — felj. z poleca w wielkim wyborze na sezon jesienny 2 SSE 

22.15: Kom. i muzyka taneczna Z Warsz. ZAKŁAD OGRODNICZY й Gotówkę = 

i UART E \ Į il dobre procenta 
FEAR "E W lokutemy bezpłatnie 

OBWIESZCZENIE в l no, Dem y 

Komornik Sądu O w Ha „Sadowa 8. telef. 10-57 Zawalna 18 Bomki 
3-go rewiru, Wacław Leśniewski, zamie- 

> 

szkały w Wilnie, przy ul. 3 Maja 13, na za- CENY PRZYSTĘPNE. CENNIKI NA ŻĄDANIE. K 

sadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w Majątki, 
dniu 16 września 1931 AM о Ё‹›‹_ігзгзіеоёо setvani Dziažki 
rano w Wilnie, przy ul. yławskiej 30, 00- REA. | folwarki atk! 

będzie się sprzedaż z licytacji publicznej ma- PI ANIN A, FORTEPIANY za bezcen, przy mi- 

jątku Asano al S a EC i FISHARMO E : = gotówce # 

topol, składającego się z różny: › ‚ 

szacowanych na sinę 1705 złotych na za- NJ Pa, Kon „Za- 

spokojenie pretensyj Dawida a WSE KRAJOWE | ZAGRANICZNE use ETZ 

mie 2000 złotych z Vo ios wsk. TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI „t ) 
Kenioenie sios NT saiai SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE W. Rakowski 

PRARARRARARH kaiijatei 'hortystę. K. DĄBROWSKA |ssrrizes* 
  

  

SPROSTOWANIE 

W ogłoszonem w Nr. 2010 „Slowa“ z 

dnia 13-IX b. r. na str. 4 obwieszczeniu Ko 

mornika Sądowego K. Karmelitowa, o wy- 
znaczonej na 22 b. m. licytacji map. ruch. 

Lejby i Estery Żółtaków, wydrikowano 

omyłkowo „ żołdaków" „zamiast „Żółtaków*, 

co się niniejszem prostuje. 

  

Najkorzystniej 
kupuje się towary, gwarantowanej do- 

broci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy 

tweedy na kostjumy i suknie, jedwa- 

bie sztuczne, sukniowe, paltowe i 

jedwabie surowe, perkale w pięknych 

deseniach, materjały mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

—— 

Sprzedaje sie piac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 

dzies. Można częściami. O warunkach 

ul. Wileńska 15 m. 3 lub nl. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg 

ofertowy na dostawę 881.000 sztuk podkła- 

dów  normalnotorowych sosnowych, oraz 

wąskotorowych sosnowych O długości 1,5 

mtr. 101.000 sztuk i o długości 1,2 mtr. 

10.000 sztuk. я 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowa- 

nych kopertach należy sktadač w Prezydjum 

Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie, do godz. 

i2-ej dnia 15-go października 1931. 

Oferty na podkłady normalnotorowe po- 

winny być złożone dla dwóch wypadków 

procentowego stosunku iłości podkładów 
poszczególnych typów, a mianowicie: 

I. Wypadek pierwszy: ios 
typu I kantowanego — 1,7% w ilości po 

zaokrągleniu — 15.000 sztuk, 
typu I normalnego — 29,7% w ilości po 

zaokrągieniu — 261.000 sztuk, 8 
typu I normalnego — 48,3% w iłości po 

zaokrągleniu — 425.000 sztuk, 3 
typu III normalnegą — 12,6% w ilości po 

zaokrągleniu — 111.000 sztuk, RZE 

typu IV normalnego — 7,7% w ilości po 
zaokrągieniu — 69,000 sztuk. 

Ii. Wypadek drugi: si: 
typu | kantowanego — 5% Ww iłości 

zaokrągieniu — 44.000 sztuk, 

  

      

po 

typu I normalnego — 51% w ilości po 

zaokrągleniu — 449.300 sztuk, ac 
typu H normalnego — 25% w ilości po 

zaokrągleniu — 220.300 sztuk, : 
typu III normalnego — 896 'w ilošci po 

zaokrągleniu — 70.500 sztuk, _ 
typu IV normalnego — 4% w ilości po 

zaokrągleniu — 35,200 sztuk, , 
typu VI normalnego — 7% w ilości po 

zaokrągieniu — 61.700 sztuk, Ч 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 paždzier- 

nika 1931 r., o godzinie 12-ej, w Dyrekcji 

Okręgowej K. P. w Wilnie. & 
Szczegółowe przepisy co do składania 

ofert, jak również warunki, na których ma 

być zawarta umowa i warunki techniczne 

na dostawę podkładów są do przejrzenia w 

Wydziałe Zasobów Dyrekcji Okręgowej K.P. 

w. Wilnie (III piętro, pokój Nr. 38). 

URU RERERAREA LWA URERENEPAE  skc 20, m. 2. 

Zamkowa 4—5 
b. buchalter skarbowy, 
b. rewident spółdziel- 
czy. Przyjmuje wszel- 
kie prace w zakres 
księgowości wchodzące 

Wilno, ui. Niemiecka 3, m. 6. 

! +KARŽĖ 2 

  

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

  

w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę re- Specjałność:  Bilense, 
stauracji Baranowicze I, II i III kl. z terminem ч ЁзШапіе dochodowo- 
objęcia 1 paždiernika r. b. ci, rewizje spółek z 

Termin składania ofert upływa 24 wrze- Dr. ramienia rad nadzor- 
śnia r. b. o godz. 12 w południe. a ® czych. 

Szczegółowe warunki podane są w ogło- Łukiewicz Poszukuję 
szeniach, wywieszonych na wymienionej sta- forte į 

cji i w gmachu Dyrekcji. *noroby weneryczne i p anu 
lub pianina do wyma- Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie. skórne 

    

p powrócił  jęcia. Zgłoszenia do 
ul, Mickiewicza 44, administracji „Słowa* 

© 8 e **8©88E = 3 3 Przyjmuje chorych pry- dk COMactn m. 

OBWIESZCZENIE watnych 5 — 7 Drzewka 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

IX-go rewiru, Konstanty Karmelitow, zam. DOKTOR owocowe 

w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6 14, 

na zasadzie art. 1030 U. P. C. podaje do wia 
domości publicznej, że w dniu 23 rwrześnia 

1931 r., o godzinie 10 rano w maj. Trokie- 
niki, gm. worniiańskiej, paw. Wil. Trockiego, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji nałeżącego 
do Emilji Szelig_Szafrańskiej, majątku: rucho 
mego, składającego się z 20 krów (dwadzie 

ścia) różnej maści, od 2 — 12 lat, oszaco- 

wanego na sumę 6.000 złotych, na zaspoko 

jenie pretensji Zygmumta Cierpickiego w su 

mie 9.000 zł. z procentami i kosztami. Opis 

rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

może w dniu licytacji, zgodnie z art. 1046 

U.P.C. 

A. Cymbier silne aS w od- 
Choroby weneryczne, T!anaca Pewne 
sxórne 4 AA mo. Sprzedaje po, ka 
czewego. Micklewicza bardzo przystępnych 
1 : „Zaklad Sadowniczy 
PTSM РО "Glinka" (własność | 

Tel. 15-64, Krakowskiego  Towa- Ę 
rzystwa Ogredniczego) | 

Dr. Wolfson 
w Prondniku Czerwo- 
nym p. Kraków, telef. | 

wia moczopł, 170—33. ||| | 
skórne, nl. Wileńska 

7, tel, 10-67 9—1 i 4—8 RE y 1 
pożyczki pod zastaw | 

        

Komornik Sądowy K. 8666 Or. Glnsberg Ki nieru- 7 
broby skė: „chomości 1 Wilnie. 

ece66e © 666866 Za PRE Dział > Pokzdwidwa 

  

— we. Wilefska 3 od Garbarska 1. 
$- 114 -5 8 Tel — mia 
567. Pianina i 

'KOSMETYKPJ,, fortepiany do wynajęcia. Portowa 

GABINET Zegarmistrz 
U ZGUBY ь Racjonalnej A. RYDLEWSKI 

kosme ty kiprzeprowadził się z ul. 
EV O leczniczeį Wileńskiej 10 na ulicę 

WILNO, Wileńśką 29 i przyj* 

Skradzione Mickiewicza 31—4 mie jak dotąd wsze 
Nona й kobiecą kiego rodzaju reperacje 

* legitymacja osobista Ne Urodęce:- zegarków  nowaczes- 
у je, dosko- I 

francuskiego 
й ” za pokój Haza dy- 

lomowana w Paryżu 

Natychmiast Hicżyctejka: Pańska 
do wynajęcia 2 duże 7—3, 

ładne pokoje ZE WSPÓl- mmm 

ną kuchnią można po- 
jedyńczo.  Witoldowa 
7 — 1. 

Pokė do wyna- 
w jęcia ze 

wszystkiemi wygodami. 
Ul. Dobroczynna 
Bahis 3 
r ai ооа 

2 pokoje 
duży i mniejszy, ите- 
blowane, wszelkie wy- 

            

  

12341 i legitym. tram- ch i_ starożytnych. 

wajową Ne 12341 WY-nafi, odświeża usuwa 

dane przez. Politechni- jej skazy i braki. Masaż "POSADY 

kę Warszawską na imię tygrzy i ciała (panie). 

Woldemara Kleina, — Sztuczne opałanie cery. 
unieważnia się. Wypadanie włosów i 

           

  

  

    

  

1 
Byc diżrmókniam; 0 = S łupież. Najnowsze zdo- Lektorka 

wynajęcia razem lub Zgubiony  bycze kosmetyki racjo- Języka. angel ; 
osobno, ul. Jagielloń- indeks U. S. B. w Wil- nalnej aj, ich ecieUSB 
ska 8, m. 16, godz.nie na imię Mojdelia Cpfiezain og R O2% śmgleliksżok Badas 

11—13 i 16—18. Sztykgold Nr. 5105. sK. 803 R e 

unieważnia się, RY mm Skiego 12 m. 3. > 

m kobiecą nauczyciej- 
Pokój Zgubiono Žro dę kosser- BYŁA ка ок, 

do wynajęcia dla kul-y, powodu tożsamo- 
turalnej osoby. Dąb-5-'ponia Serja L. Nr. я dzieła jekoirikerkow= 

rowskiego 12 m.3. 655930 wydany Szuto- a braki amaę еа 1і io: 

wiczowi "Michałowi Kosmetyki G e di6 skiego. Jagieliońska 6, 
unieważnia się, Leczniczej ю m. 20. : 

н Л Hryniewiczowej ва 7 

sl. WIELKAJ618m/., © Poke 
Przyj. wg. 10-11 4-7 kuj odyni. poszu- 

ję na wyjazd, Dąbso- 

W. Z. P. M 26, wscjezo 7—22. 

waije, dokonali, edswie- jum państwowego — 

  
Mu wa 

" Pokój 
do wynajęcja komłor-* 
towy z wygodami wej- 
ście nie krępujące 
może być z utrzyma- 
niem ul. Zygmantow- 
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