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SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. ' 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
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IMIENINY MARSZAŁKA 
Są dzisiaj świętem narodowem zu 

pełnie tak samo, jak świętem rodzin- 
nem bywają imieniny ojca. Takie 
święta płyną z głębi serc i nic wspól 
nego nie mają z urzędowemi, sztywne 
"mi, oficjalnemi uroczystościami, które 
miewa każde państwo na świecie i 
któremi każde się nudzi. Nie o to cho 
dzi, że Marszałek jest kimś bardzo 
wysoko postawionym w hierarchii 
władz państwowych; gdyby do dziś 
dnia był sobie Komendantem, wypo 
czywającym w Sulejówku, po trudach 
ciężkiego i pracowitego życia, imieni 
ny Jego byłyby zawsze świętem, 
może tylko cokolwiek inaczej obcho- 
dzonem. Jest więź serdeczna pomię- 
dzy  Wskrzesicielem: Polski, a naro- 
dem wskrzeszonym, więż serdeczniej- 

" szą, niźby się te wywnioskować dało 
2 polityki bieżącej. Jest więź dziesię- 
„Bbroć mocniejsza, co Go łączy Z 
Ziemią Kresową, gdzie rósł wśród lu 
dzi do Niego podobnych, jak оп -— 
twardych z pozoru, miękkich i tkli- 
wych w sercu, ludzi nieustępliwych i 
*'partych, przywykłych trwać niezłom- 
nie i dążyć wytrwale. 

Poczuwamy się z Nim do sąsie- 
dztwa, do pobratymstwa, jest nasz, 
Litwin, co pokazał braciom 
"rom, jak sie bierze do rzeczy.ł 

Jak Mu' też obchodzóno: imienitiv 
w-Żułowie, w Święciańskim powiecie? 

„_ Mały Ziuk mógł już tego dnia wy- 
biec na wyłaniające się z pod śnie- 

- Koronia. 

gów, zwolna obsychające dyrwany i 
słuchać, czy nie śpiewają pierwsze 
skowronki. W taki dzień  znajdywał 
mcże pierwsze „kotki'* szaropuszyste 
na wierzbach i pierś nadstawiał wiat 
rowi, lecącemu od  sinych, głębokich 
jezior. Wówczas to owiewał Go swoi 
sty urok naszej Ziemi, urok nieodpar 
ty, który zmusza do pokochania jej 
bez pamięci, a przez nią— Polski całej. 

Są w Polsce takie kraje urokliwe. 
Tatry dla Podhalan, Pomorze, pole- 
skie wody i łąki dla Poleszuków. Była 
kiedyś złota, bujna Ukraina. I jest nasza 
Litwa święta, dziś ziemia bezimienna, 
«Kresy... kraj tysiąca jezior. 
„Więc w kraju tysiąca jezior był so 

bie raz taki Ziuk, co, małym chłop- 
cem, postanowił, że odbuduje Polskę, 
a gdy doszedł lat — odbudował Ją na 
prawdę. Cokolwiek jeszcze zrobi w 
swojem życiu, nic nie przerośnie tego 
czynu. 

Jeżeli gdziekolwiek, kiedykolwiek 
potknie się, czy pomyli — nie będzie 
Mu to policzone, bo wszystko i zaw- 

sze zaćmi, usunie w cień ta jedna, naj 
większa rzecz: Oto jest Człowiek, co 
odbudował Polskę. 

Ale zanim tc zrobił, — przeszedł 
długą i ciężką droge. W Jego żmud- 
nem, powolńem dążeniu rodzona Zie- 
mia nie mogła Mu dać opieki, ani u- 
dzilić pomocy. Nie stać ją było na 
obronę własnych dzieci, musiała pa- 
trzeć spokojnie, jak je obca siła brała 
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W ZIELONYCH ROJSTACH, NA WIOSNĘ 
KRESOWE PŁACZĄ SŁOWIKI: 
SZNUR PEREŁ NAGLE ZERWANY, 
DZWONI PO LIŚCIACH OSIKI. 

SREBRZYSTA CZAJKA JEZIORNA 
WYTRYSKA W GÓRĘ BŁYŚNIĘCIEM 
i GAŚNIE NAD MODRĄ WODĄ, 
U TRZCIN, ROSNĄCYCH W ODMĘCIE. 

PO MCHACH CZERWONE JAGODY 
W SŁOŃCU SIĘ PYSZNIE KORALĄ.. 
A CAŁY KRAJ JEST, O ZMROKU, 
ZGUBKYNĄ, DALEKĄ DALĄ. 

Н 
JESTEŚMY TU NA GRANICY, 
ALE SIĘ NIC NIE BOIMY, 

V — "2 

(A-— a 

ŹLE SIĘ DZIEJE, BYWAJ KOMENDANCIE! 
WSCHODNI BASTJON 

@< 
NAD KAMIENISTYM UGOREM 
SKARZĄ SIĘ PLOWE JASTRZĘBIE. 
GŁĘBOKA WODA NAROCZY, 
W BŁĘKITNYM MIADZIOLE GŁĘBIEJ. 

ŚWIR SIWE FALE U BRZEGU 
ROZLEWA SZERZEJ 1 SZERZEJ, 
A BATOROWE, SPOKOJNIE, 
NA SZLAKU KRÓŁEWSKIM LEŻY. 

NIM TYSIĄC JEZIOR OMINIE 
WRÓG, NADCHODZĄCY ZE WSCHQDY), 
TYSIĄC GO RAZY POCHŁONIE 
WZBURZONA 1 GNIEWNA WODA. 

CHOĆ BRONIĄ NAS TYŁKO LASY 
IL WZIĘTE W GARŚĆ, KARABINY. 

GDZIEŚ, ZA NASZEMI PLECAMI, 
KTOŚ WALCZY, MYŚLI I TWORZY, 
Di.A NAS SZUM SOSEN NAL) GŁOWĄ, 
LAS POGRANICZNY — DOM BOży. 

MY DZIKIE WILKI KRESOWE, 
ZASZYTE W LŁESNE OSTĘPY. 
O NASZE KŁY I PAZURY 

w pażury i wywoziła na Sybir. Jakież 
to musiały bywać wówczas imieniny 
Marszałka? 

Może były i takie, kiedy zakreto- 
we sosny szumiały nad głową bezdom 
nego studenta Piłsudskiego, co nie 
mógł nocować w żadnym ludzkim do- 
mu, żeby nie sprowadzić na ten dom 
nieszczęścia, Wówczas musiał sobie 
przypominać zaciszny salonik w Żuio 
wie i zaciskać zęby, by nie dzwoniły 
zbyt mocno z dotkliwego chłodu. 

Teraz już nie miał pełnych rąk po 
darunków, tylko paczki zakazanej bi- 
buły, pod zrudziałym,” cienkim  pła- 
szczem. A najbliższa możliwa przy- 
szłość znaczyła się śnieżną drogą 
przez tajgi. ^ 

Na przedmiešciach, w niskich par- 
terowych domkach na Rosic, czy Śm- 
piszkach, Zarzeczu, czy Antokolu, mie 
szkali cisi, uważni, skupieni w sobie 
wspólnicy studenta Piłsudskiego. U 
nich miewał chwilowe  przytulisko i 
skład na swą bibułę. Ale jacykolwiek- 
dzielni i pracowici byli, On jeden, stu 
dest Piłsudski, miał już wówczas głę 
boką, mocną j upartą wiarę w to, że 
Niepodległość jest sprawą bliską i 
realną, sprawą jutrzejszego dnia, a nie 
długich lat, że trzeba się do przyjęcia 
Niepodległości zaraz, natychmiast we 
wnętrznie przygotować. Dlatego do- 
szedł. 

Dalekie jest wygnanie i ciężkie po 
niem drogi. Na szerokim, dalekim 
świecie, mężnia* Piłsudski. Pożegnał 
się ze swoją Ziemią i nie widział jej 
bardzo długo. W Krakowie krzepł i 

WRÓG SIĘ POTARGA 'NA' STRZĘPY. 

JAK STRAŻ NA WSCH 

WCIĄŻ JAKAŚ ŁUNA 

SZUM PŁYNIE CZUBAMI ŚWIERKÓW, 
ŻYTO:NA ZBOCZACH 

A TYLKO SKĄPI NA 
JAK SAM MARSZAŁE 

twardniał na Komendanta Legionów. 
Pod Wawelem zbierał młodzież. 

by ją z Wawelskiej góry, przez Bło- 
nia, puścić na wroga, i już wtedy my 
$lał, że rozpęd ze stoków Wawelu miu 
si być tak wielki, by, za jednym zama 
chem, sięgnął litewskich lasów. . 

Kresowa Ziemia, przez cały ten 
długi czas, zmagała się w Moskiew- 
skim Niedźwiedziem, z uściskiem je- 
go łap, potwornych i nie dawała się. 
zdusićTo było kresem marzeń żnękanej 
świętej Litwy : trwać w pazurach Mo 
skwy i nie dać się zdusić. W to, żeby 
się wyrwać z pazurów już nie wierzy 

ła, już wierzyć nie śmiała. ‚ 
Kiedy świat zatrząsł się w posa- 

dach, i wielkie potęgi świata poszły 
wojną na siebie wzajem, zaplątana 
między niemi szara gromada legjoni- 
stów zdawała się nikła i bezradna, jak 
liść jesienny, miotany wiatrem po !e 
sie. Ale ta szara gromada miała wo- 
dza, wierzyła w swojego wodza i wie 
działa, dokąd za nim idzie: że do Nie 
podległości Polski. 

Wówczas to zaczęto znowu obcho 
dzić imieniny Komendanta, jak ongiś 
w Żułowie, kiedy to było rodzinne 
święto. I znowu Komendant, jak ongiś 
mały Ziuk, miał pełne ręce podarun- 
ków, dziwacznych, rzewnych i śmiesz 
nych, serdecznemi rękami żołnierzy 
wypracowanych i przyniesionych. 

Stał koło Niego mur młodych pier 
si, najeżony iskrami bagnetów, а Ро!- 
ska cała przypatrywała się jemu i 
jego legunom i myślała sobie: co to 
z tego będzie? W Koronie nikt się tak 

s 

JESTEŚMY TU WYSUNIĘCI, 

WCIĄŻ COŚ SIĘ KŁĘBI PRZED NAMI, 

BĘDZIEMY TRWAĆ — PÓKI TRZEBA, 
AŻ: WRÓG PRZEPADNIE NARESZCIE. 

30 MY, TO TWARDZI JESTEŚMY, 

NASZ ZIOMEK, SĄSIAD Z ŻUŁOWA. 

Wanda N. Dobaczewska. 

    

(ODNIM BASTJONIE. 

GDZIEŚ PŁONIE. 

SZELEŚCI. 

SŁOWA, 
K PIŁSUDSKI, 

bardzo nie kwapił legunom z pomocą, 
a Litwa móże i pamiętała o swoim 
Ziuku, ale milczała, o Nir, bo nic po 
radzić nie mogła na Jego Dole —Nie- 
dołę. Niemiecka żelazna garść chwy- 
ciła ją za gardło i dławiła do: utraty 
tchu, a gdy ona zwolniała, osłabła i 
opadła — zkołei wzeszła na wscho- 
dzie czerwona, pięcieramienna gwia- 
zda, moskiewskz i przyniosła ostatecz 
ną zagubę. Zdawało sie, że już zni- 
kąd nie będzie ratunku. Moskiewskie- 
mu Niedźwiedziowi los zdarł  kóronę 
białych carów, a samego przeistoczył 
w potwora niesamowitego. Rzeczywi- 
stość przekroczyła granice najśmiel- 
szej łudzkiei fantazji. Dantejskie piek 
io urzeczywistniało się widocznie na 
ziemi i zataczało coraz szersze kręgi 
aż ogarnęło zdrętwiałą ze strachu Lit 
wę. Klęska doszła do ostatecznych 
rozmiarów i wówczas przyszedł z od- 
sieczą Komendant na czele swoich 
szarych legunów. Wówczas, kiedy lęk 
iiwe dusze wyślały o sobie pocichu, 
i mówiły na ucho, że cała Pol 
ska wyrzekłą się nas i zapomniała, że 
Warszawa myśli tylko o zagrożonym 
Lwowie. Wówczas, kiedy wszelka na 
dzieja: zdawała się  blužnierstwem 
przeciw ogromnemu łudzkiemu cierpie 
niu, Wówczas .Komendant wjechał do 
Wiina w „sam dzień, Wielkiejnocy, 
negle i niespocziewanie, od Łidzkie- 
go traktu, z pod Ostrejbramy. 

"Wjechał. prowadząc swoje szere- 
„gi,.swoich żołnierzyków, których so- 
bie wymarzył tu właśnie, po drodze 
wydeptywanej codzień, od domu do 
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gimnazjum, po drodze, odbywanej 2 
głową, pełną górnych i chmurnych 
młodych myśli. : 

A pamiętacie, jak to wówczas by- 
ło: jak to kule šwistaty po ulicach 
Wiłna j łomotały gradem o kamienne 
boki Katedry? jak to Orlicz - Dreszer 
przepłynąłęwpław Wilję, a Belina wje 
chał konnój aż na Górę Zamkową? 
Jak bolszewicy padali, czarnemi śmier 
telnemi krzyžami rozkrzyžowani, bia- 
gający po Śmierci o przebaczenie za 
najazd? Pamiętacie, jak pod Katedrą - 
dzwoniły o bruk ułańskie podkowy, 
jak Wilno, oszalałe ze szczęścia, 
krzyczało swemu Zbawcy na wiwat! 
Czy to wszystko jeszcze pamiętacie? 
lbziś jest cisza na świecie i wszystko 
straszne, co było, 
koszmarnym. 

Imieniny Marszałka są świętem ca 
łej Polski. Wszedzie, jak Polska dłu- 
ga i szeroka, zbierają się hidzie. ergi 
nizują się w komitety, ają pro- 
gramy, obmyślają obchody. Życzenia 
lecą ze wszystkich stron, tysiące, muł 
jony pocztówek, podpisów, depesz. 

Cóż w ten dzień imierinowy po- 
wie Marszałkowi jego ojczysta Zie- 
mia Kresowa? Powie Mu po swojemu 
po tutejszemu, z J cic 
go serca, z za swoich hurb šniegO- | 
wych, z za swoich sosen szumiących: | 

— Niechże Tobie, Milefki, 08 2 
dobry pózwołi dożyć długich, póź- 
nych lat w zdrowiu i pom yślności. 
Niechże Tobie, da dożyć wielkiej pot 
gi Polski i wielkiej, powszechnej mi- 
łości całego narodu. W. N. D. 

iii 

wydaje się $5пет | 

głębi prostego, ciche | 
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SŁONIM. 
— Dzień imienin Marszałka. Zwyczajem 

dorocznym zawiązał się w Słonimie Komi- 
łet Obywatelski ubchodu Imienin Marszal- 
ka Józefa Piłsudsiiego. Na zebraniu orga- 
pizacyjnem, zwołanem przez starostę p. 
Koślącza, w którrm żywy udział wzięli 
przedstawiciele mi jscowegc  społeczeńst 
wa, organizacji i instytucji  społecznyca, 
szkół władz, państwowych i wojska, — wy- 
łoniony został Komitet Obchodu ra czele z 

-esem p. inż. Kazimierzem Michalskim, 
czesem Rady Fcwiatowej BB. w Słonimie 

gonadto weszli dć komitetu przedstawicie- 
° 4е duchowieństwa, władz wojskowych i cy 
 wilnych z p. starcstą Koślaczem na czele i 
szueg jednostek z miejscowego społeczeń- 
stwa. 

_ Na zebraniu Komitetu ucheraleno powo- 
tać szereg sekcyi, jak organizacyjno - о5- 
chodową, propagundową i finansową, któ- 
re ustaliy następujący program dnia uro- 
Czystości 19 marca: 

O godzinie 15 
capstrzyk orkiestr 
griowej na ulicaci 
Q gudz. 7 pobudka. 

o godz. 10 nabożeństwo w świątyniach 
О wszystkich wyznan, | + z 

в 6 godz. 11.30 defilada woiska, organi- 
zacj. p.w. strzelca, straży ogniowej, szkół 
4 oganizacyj społecznych 

O godz 16 przedstawienie popołudnio- 
we dla młodzieży 

  

    
dnia 18. III 1931 r. —- 
wojskowych i straży 0- 
miasta, dnia 19 II 31 r. 

O gdz. 18 Akademja okolicznościowa w 
Dcmu Ludowym. ZL: 

E O godz. 20.30 uroczyste przedstawieni: 
„Reduty““ z Wilra, zespół cdegra sztukę 
pt. „Włamanie”  Grzvmaly Siedleckiego. 

Tegoroczne urcczystości 19 marca wzbu 
dzzia,coraz żywszt zainteresowanie w miej 
scowem społeczeństwie, dlatego też nale- 
ży przypuszczać, że imprezy w tym dniu 
urzadzune cieszyc się będą dużą frekwen- 
tją Z tem powinni liczyć się organizatorzy. 

DAUGIELISZKI 
— „Szkodliwe zmiany nauczycieli". W 

ar, Ti 14 „Slowa“ b. r. na łaniach „Ech 
Krajowych” została poruszana  Kkwestja 

zmiany nauczyciel w pow.  šwieciansk 
W pierwszej notatce p.t. „Szkodliwe zr'i: 
ty nauczycieli", podpisanej przez p Miej- 
gcewą, sprawa zmiany nauczyciefi zostala 
zar”sowar? rueściśle wskutek bądź nieświa- 
der.cści autora, wynikłej z nadmiernego u- 
czucia, przyjażni do p. Oganówskiego, bądź 
łeż : uczucia ze1sty do p. M Baluna, - 

kktoia szkolnege w pow. święciańskin. 
e dwa czynniki musiały tu edegrać domi 

nującą „cię. Twierdzę stanowczo, że Sz. Au- 
terewic sprawę z y nauczycieli w pow. 
święciańskim potraktowali bardzo  jedno- 
stronnie, stawiając prywatę na pierwsze 
nicjecu. 

Zgadzam się w zupełności, że zmiany 
sauczycieli w pow.  święciańskim  miałv 

_ mitisce. Przewiduje nawet, że będą cne sto 
scwane jeszcze la: kilka. Nie jest to jednak 
chęć „pokazania władzy” inspektora szkol- 
«xgc (jak pisze p „Miejscowa”*), jest to tył 
%o treska o stan: szkolnictwa powszechne- 
go w pow. święciańskim, gdzie mając wru- 
Zi element, władze szkolne działają ostroż- 
cie i tylko droga ewolucji dążą ku lepsze- 

  

  

   

и 7 
Dotychczas dotkliwy  odzzuwano brak 

sił nauczyciełskich ze znajomością jęz. litew. 
skiego. Z braku odpowiednich kandydatów, 
budowano zniszczoną szk. poł ską siłami na 
1ucz. o małem _wy*szłtałceniu Lukę tę w 
szkolnictwie powszechnem pow. święciań- 
skiego zdołał w ciągu kilk wlat zapełnić obec 
ay Rząd Polski. Ufundowani: Seminarjum 
Nanuczyciełskiego w  Święcianach z ięzy- 
%tiem połsko - litcwskim nie było bezcelo- 
wen: posunięciem Rządu. Placówka ta speł 
„ia doniosłą rołę na tut. terenach, zamie- 
szkałych przez ludrość litewską. Od roku 
4928 do dnia dzisiejsgo wydała ona 108 ° - 
4odzi fachowców. ze znaiomością jęz. lt- 
tewskiego, którzy z nadzwyczajną wydaj- 
<ością pracują nad połepszeniem doli wie 
tiaka - Litwina. Są oni przygotowanymi 
krzewicielami kultury polskiej na wschod- 
aich rubieżach pcgranicza polsko - litew- 
skiego. Zmiany nauczycieli w pow. święciań 
skim były więc koniecznym objawem. Do- 
skonałi sie życie ludzkie, a z niem i szko- 

fa. W dodatku zmiany odbywały się nie z 
urzędu, lecz z dobrej wołi obu stron 

Poruszona opłakana sprawa pracy 4 
grawosławnych w szk. pow. o ludności 
katolickiej tłumaczy się tem, że posiadają 

° @!1 zdolność władania jęz. litewskini. Pri- 
wa obywateli polskich są równe. Niema tu 
nic do zarzutu. C» do osoby p Pietkiewicza, 
mnucz. w Zutkach, to pozwolę sobie nie 
łgrdzić się z p. Mieiscową. P Pietkiewicz 

jest. dobrym  urzednikiem i społecznikiem. 
Wygłasza 2 razv tygodniow» odczyt w 
„Strzelcu* w Ignalinie i cieszy się najlep- 
at opinją wśród miejscowego zaa 

a : 

4 GŁĘBOKIE 
|/W związku 2 dniem obchodu Imienin 

| Marszałka j. Piłsudskiego powstał w m. 
_ Głębokiem Komitet Wykonawczy tegc ob- 

chodu z p. Starostą Jankowskim M. na cze 
_ te, jako prezesem. k 

: Komitet wyłonił następujące sekcje: 
1) akademji -— przewodnicząca p. Ka- 

„afovska B. 
+) rautową — przewodniczącą p. Ka- 

fńska M. 
3) dekoracyjną — przewodniczący p. 

-Snarski M  burmisirz. й ; 
Sekcje zrealizuią: program uroczvstošci, 

ŽOLUDEK 
— Tydzien akeji katolickiei. W dniach 9, 

„401 11 marca 1931 roku ciche zwykle mia 
-steczko Zoludek byto poruszone do głębi. W 

_ sali domu kulturalno -oświatowego »dby - 
wał się kurs Akcji Katolickiej, zorganizowa 
y przez Archidiezczialny Instytut Akcji Ka 
tolikkiej w Wiłnie. Prelegentami bsli: ks. 

* Jan_Mokrzecki, proboszcz z. Dziębrowa, 
Prelegenci Instytutu Akcji Kefolickiej. 

^ Sala, mogąca pomieścić po- 
aad 500 osób, już pierwszego ćnia bytu wy 

_pełnicna po brzegi, mimo to frekwencja sta 
ją -vzrostala. Na zakończenie kursu odbył 
się wiec, podczas którego  prezydowali 
przedstawiciele parafji żołudzkiej, jako przed 
stawiciele miejscowej ludności, ra czele z p. 
g. Franciszkiem Rudzewiczem ze wsi Wołko 
wicze , Heleną Lichwerowiczówna z m. Żo 
tudck-, Stanisławem Kosobudzvim ze wsi 

 Żołudek. Zebrani w podniosłym nastroju jed 
,-—gogłośnie uchwalili odpowiednie rezolucje. 

® ólnią interascwała zebranych sprawa 
—= eatczeria refi w szkołach w zwiazku z 

ant, katolickiemi wystąpieriami na_ powiało 
.wwm zjeździe cztonków Związku Polskiego 
Narczycielstwa S:kół Powszechnych w 
Szcznczvnie lidzkim, który się odbvł w paź 
dzie'riku 1930 rokL. Pon'żej podajemy do- 

— „dowre brzmienie uchwalonych rezolucyj: 

REZOALUCJE. 

      

   

   

powzięte ma kursie Akcji Katolickiej w mek SZA oświadczenie kierowniczych orga- połsko-niemiecki traktat handlowy je- 
ołudek przez zebianych w dniach 9, 10 i 

11 marca 1931 r. parafian parafii Źołudek 
2 w sprawie Akcji Katolickiej 

kursie Akcji Katolickiej 'w dniach 9, 10.i 11 
marca 1931 r. my, parufjanie parafji Źołu- 
Sek, po wysłuchaniu 11 referatów 0 isto 

į 

Sn, 

   

cie, celach i zadaniech Akcji Katolickiej, po- 
stenawiamy: 

ł) iż ze wszysikich sił swcich dążyć bę 
dziemy , żeby zasady chrześcijańskie i ka 
tolickie panowały w całem życiu pubłicz- 
trem, a więc w iodzinie, szkcie, urzędach, 
sądach, wojsku, w ustawodawstwie panstwo 
weli i we wszystich urządzeniach państwo 
wych, oraz we wszystkich przejawach ży 
tia spolecznego:. 

Dia osiągnięcia powyższych cełów  po- 
starowiamy dążyć do łączenia się i jednocze 
nia się w organizacje Akcji Katolickiej, a 
więc w Stowarzyszenia iewiast Katolic- 
kich, w Stowarzyszenia Mężów Katolickich, 
<rżz w Stowarzyszenia Młodzieży  Połskiej 
męskiej i Żeńskiej, będąc przekonani, iż te 
organizacje dają rękojmię nietyłko obrony 
praw i prawd Kościoła św. Katolickiego, iecz 
także stają się podwaliną potęgi naszego 
Państwa, przez oparcie jego życia na za- 
sadach Chrześcijańskich i katolickich. 

2) Ponadto stwierdzamy, iż w naszem 
Państwie istnieją niezdrowe prądy wśród 
pewnych odłamów społeczeństwa, zwłaszcza 
wśłód pewnych :fer nauczycielstwa, zmie- 
rzające do poderwania powagi religii Św. 
katolickiej w szkole, a ponadto nieobce są 
chiawy, że istnieją zakazy na Świętość sak 
ramentu małżeństwe przez chęć wprowadz2 
tia rozwodów i ślubów cywilaych. 

Wobec tego oświadczamy, iż wszełke 
obiawy zmniejszenia wpływów religii w 
Szkcle zwalczać będziemy wszelkiemi, choć 
ky najhardziei ostremi środkami przez mo- 
ralność katolicką dozwolonemi. Przedewszy 
stkiem zaś domagamy Się od Rządu Naj'>š 
nieiszej Rzeczypospolitej i od wszystkich 
władz państwowych szkolnych, by w szko- 
łech naszych religiz katolicka wykładana bv 
ła przez wierzących i praktykujących nan- 
Czyciełi katolików, craz, by każdy nauczyciel 
siejący zgorszenie, był usuwany z grona wy 
clewawców naszych dzieci i neszej młodzi? 
zy. 

A Iž wszelka dążność do wprowadze 
nia niezgodnego » nauką katolicką ustawo 
dawstwa małżeńskiego zwalczać bedziemy 
dc cstatniego tchui w piersiach naszych 
gdvż rodzina, jako nierozerwelny związek, 
a jako sakrament uświęcora przez Chrystu 
sa, stanowi podstawę całego Życia społecz- 
nego. 

JEGO Z0NIE my, parafianie parafji Źotu 
dek, składamy ho'd, wyrazy czci zynow- 
skiego poświęcenia JE. ks. arcybiskupowi 
Re mualdowi Jałbrzykowskiemu, metropolici2 
wileńskiemu, oraz całemu  nejdostojniejsze 
mu episkopatowi Połski, iż ostrzegli nas 
przed zgubnemi tendencjami wśród pewne- 
go cdłamu nauczvcielstwa, it zapewniamy 
raszych wodzów duchowych, że na ich we- 
zwanie gotowi zawsze staniemy do obrony 
i pogłębienia zasad wiary i moralności kato 
lichiej w szkołe 1 w całem raszem życiu 
państwowem. 

zakk iek o A 

W WIRZE STOLICY. 
"FACET 

'Trudno być nauczyciełem, bardzo trud- 

no. Zwłaszcza dzisiaj, gdy pedagog must u- 
stawicznie moralizować ucznia Zdarzyt się 

  

  

7 Ostatnio taki wypadek: 
W. szkołe średriej, w trzeciej klasie na- 

uczyciełka kazała napisać swym wychowan 
kom wypracowanie na temat: „Moja wycie- 

czka za miasta". 
Jedna z dziewczynek skomponowała ta- 

kie dzieło: „W zeszłą niedziele wybraliśmy 
się kolejką podmiejską na wycieczkę we 

troje: Ja, Mamusia i Facet", 
Grymas niezadowolenia. Nauczycielka 

przekreśla czerwonym ołówkiem pospolity 
wyraz „Facet* i pisze na górze — „młody 
człowiek", 

Czyta dałei: „—Przez całą drogę ja wy 
glądałam przez okno, a Facet zabawiał Ma- 
musię“ — znowu czerwony ołówek w ro- 

bocie i znowu „młody człowiek" zastępuje 
„Faceta”. 

„Po przyfeździ: — pisze dalej dziewczyn 
ka — poszliśmy do lasu. Wyszukaliśmy za- 
ciszną polanę, gdzie nikogo nie było. Tam 
ia zacząłam biegać i bawić się piłką, a Ma- 
musia położyła się pod drzewem; Facet 

tuż przy niej..." 3 
Zaniepokojona nauczyciełka zagryza war 

gi, łecz konsekwentnie przekreśla faceta 
pisząc z naciskiem raz jeszcze: „młody 

człowiek”, 
Dalszy ciąg nie. jest bardziej pociesza- 

jący. : 
— „Mamusia głaskała Faceta po gtowie, 

a on przytuliwszy się do niej drzema!“. 
Zgrozał 
„Po godzinie biegania za piłką byłam 

już zmęczona, to też przyszłam usiąść przy 

Mamusi, która leżała nieporuszenie, by nie ' 
obudzić Facera, xtóry ulokował się wygod- 

nie na jej piersiach". 
Nauczyciełka drżącą ręką poprawia na 

„młodego człowieka” ale pot występuje jej 

na czoło. A tu niewinnie ciągnie się. dalej: 
„ — Śliczny był Facet tak śpiący, więc 

nczułam nieprzepartą chęć pocałowania go. 
Mimo znaków protestujących Mamiusi...po- **; 

chyliłam się i pocałowałam w sam nos..." * 
Nauczycielce wypada ołówek z rąk, nie 

ma siłv poprawiać. Có za zepsuciel Z o- 
brzydzeniem, ukrytem .podnieceniem bierze 

znów zeszyt: 

— „Facet się obudził, . zamerdał ogor- 
kietr, zerwał się i zaczął biegać jak szalony 
wokoło drzewa. ja uciekałam, a on mnie 
gonił szczekając wesoło..." 

Biedna nauczycielka Tak się wklepać. I 
iak oddać teraz zeszyt cały upstrzony czer- 
wenym ołówkiem Ach, ta przeklęta podej- 
*zliwość. No, ale też co za pomysł nazwać 
psa — „Facetem” Ka. 

BŁ O W O 

WARSZAWA. PAT. 16-te posiedzeni> 
Senatu rozpoczęło się od rozpatrywaria 23 
protektów ustaw c Drzywłaszczeniu _nieru- 
chomości państwowych, które referował Sen. 
Zaczek. Wszystkie projekty ustaw przyjęto 
zgodnie z propozycjami komisji. 

SAMOISTNY PODATEK WYRÓW- 
NAWCZY 

Sen. Drucko-Lubecki  ref:rował projekt 
ustawy o samistuym podatku wyrównaw- 

czym dla gmin wiejskich. Komisja admini- 
strucyjna i skarbewo-budżetowa wprowadzi 
за do tego projektu szereg voprawek. Po- 
prawka pierwsza merytoryczna postanawia, 
że podatek 25 gr. cd ha może być pobiera- 
ny na ukończeniu inwestycyj, rczpoczętycch 
przed pierwszym stycznia. Druga poprawki 
postanawia, że ustawa ta jest tymczesowa 
i obowiązuje tvlku do dnia 3! marca 1934 
1oku 

Po przemówieniach senatorów Wasiutyń 
skiego, Thuliiego, Makucha i Meissnera, 

OBRADY KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ 
WARSZAWA. PAT. — Na posiedzeriu sejmowei komisji konstytucyj- 

cej w związku z dyskusją nad projektem zmiany korstytucji, wniesionym 
przez B.B., głćwny referent wicemarsz. Car, wygłosił przemówienie, w któ- 
rem omówił na wstęnie wady konstytucii 17 marca, którą znaionuje wy- 
biina niemoc władzy wykonawczej przy. nadmiernem wzmożeniu uprawnień 
władzy ustawodawczej. Picjekt B.3 dąży do wzmocnienia władzy wyko- 
nawczej. 

Dalej referent wywouzi, że projekt B.B., chcąc usunąć wadliwość po- 
działu władz państwowych na ustawodawczą, wykorawczą i sądową, stoi 
va gruncie nie podziału władz, lecz podziału władz, lecz podziała kompeten- 
cyj między oo*zczególre oryany państwowe z tem jednak  uzupełnienietn, 
żeby w razie możliwego konfliktu, głos rozstrzygający posiadał czynnik 
nzdr-edny, reprczent«jacy państwo, iako całość. Zan.iast więc zasady po- 
R. władz za podetawę projet- B.B. przyjmuje zasadę współdziałaniu 
władz. 

W zakończeniu swych wywodów, eferent odpiera zarzuty, skierowa- 
te przeciwko projektowi w debacie ogólnej na plenum Sejmu. 

   

   

  

Przed konferencją paryską 
OPINJA „TIMESA“ 

LONDYN PAT — Omawiając sprawę spotkania się pięciu ministrów 
straw zagranicznych w Paryżu, „Times'* stwierdza, że narazie zapewniony 
'-s. udział minntrów Hendersona i Zaleskiego, co dziennik nazywa dobrym 
początkiem, wyrażając nadzieję, že :6wniež Grandi i Curtius przybędą na 
*onferencję, „T.ores" nodabaie, jak i inne dzienniki angielskie. zastrzega 
Się, jakoby Henderser zamierzał peinić rolę medjatora w spornych spra- 
ach francusko-włoskich. Prasa angielska zgodnie podkreśla, ża pakt mor- 
si wytworzył tak kcrzystną atmosferę między Francją i Włocha'ńi, że żad- 
*a obca akcja pośredrictwa nie jest potrzebna. Henderson wyjedzie do Pa- 
ryża w poniedziałek rano. a 

Mac Donald żąda dyscypliny partyjnej 
LONDYN. PAT. — Mac-Donald. omawiając sytuację polityczną, która 

powstała wobec wyniku głosowania nad klauzulą proiektu reformy prawa 
"= yburczego, przewicującą „niesienie reprezentacji uniwersytetów, . zwrócił 
ię « żądaniem Jo posłów, należących do Labour Party, by przestrzegali 

  

  

dyscypliny partyjnej i by nie opuszczali posiedzeń Izby Gmin, z wyjątkiem 
wypadków całkowicie usprawiedliwr"nych. 

Podczas głosowania, które odhyło: się na poniedziałkowem nocnem 
nosiedzeniu Izby Gmin, było nieobecnych26 członków Labour Party i 33 
członków stron! etwa liberalnego. Z pośród 58 członków stronnictwa libera; 
nego za klawzula przewidującą zniesienie reprezentacj: uniwersytetów, gło- 
sowało wraz z Lloydem George'm 1V !iberałów. Projekt rządowy został 
odrzucony większością 4 głusów. Lloyd George ma Czisiaj zwrócić się z 
rowwdnym apelem o solidarność i subordynację partyjną do członków swego 
stronnictwa. 

Międzynarodowa konferencja 
dla sprawy rozejmu celnego 
GENEWA. PAT. — (Szwajcarska agencja tełegraficzna). Międzyna 

rodowa konferencja dla sprawy rozejmu celnego, na swem posiedzeniu w 
dniu 18 b. m. jednomyślnie przyjęła końcowy protokuł konferencji, stwier- 
dzający, że okazało się niemożliwe osiagnięcie zgody co de  ustalema 
wprowadzenia w życie przyjętej po-przednio konwencji handlowej. Pro 
tokuł pozatem stwierdza, że przez to nie jest jeszcze wykluczona możliwość 
wprowadzenia konwencji w życie w jakimś późniejszym terininie. 

    

‹ Sensacyjne wyniki rewizji 
w lokalu OWP w Poznaniu 

POZNAŃ. PAT. — Wiadze bezpieczeństwa- przepruwadziły w dn. 18 b. m, szereg rewizyj u poszczegółnych członków obozu Wielkiej Polak, jake też w lokalu pacznła Eekiaja o» LE: i e V V skontiskowano 
5 koresp lę, sm) szkianych z dwoma r i nów wybu chowych i broń polną ` pra = 

Lotnicy polscy wystartowali z Khathumu 
WARSZAWA. P:4 — Lotnicy ptoscy kpt. Skarżyńcki i „ inż, Markiewicz 

wystartowai w dniu 17 hm. z Kartami ladowali w Las ed Iišo stendų w Kiseu- niu, przebywaiąc „tap oket 2,200 klm. bez lądowania (Najdłuższy przebyty dotychczas 
ea). Stolica Abnynji Adais-Abeda zostaie więc ominięta Dria 20 b. m. nastąpi start +0 uwejscowości Tabora polozonaj na drodze do Elisabethville. Zostanie prawdopodob 
n.e ow inięta równ=ż mn *scuwt-ść Dar-Es-Salam. Kiseum leży w prowincji Konja, pozo siającej pod protvntoraterr Anglii, a położonej nad brzegiem jeziora Wiktorja, Tabora 
zaś ležy na teryt jum angielskiej Tanganziki. ©. : { 

| KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOM:CZNY 7:1EM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPOLCZESNE PAŃSTWO 1.ITEWSKIE 1922 r. 2 zł. 2 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EURUPY POWOJENNEJ I POLSKA 

7 1926 rok, 10 zł. I 
„PGLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PANSTWA“ odpowiedž na książkę 

Dmowskiego — 2 zł. 7 - 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 r. 3 zł. : ^ 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r. — 4 zł. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 r. — 5 zł 
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Migenierg i Killer powrórą LULIfADI 
aby uniemożliwić ratyf.kację traktatu handlowego z Polską 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti ogta 

now t. zw. opozycji narodowej, t. j. 
stronnictwa  niemiecko-narodowego i 

Zebrani w liczhie o:zeszio 1500 os46 na. Mitlerowcow, trešci nastepojącej: 
„Jedno ze stronnictw środka, wystą 

piło w Reichstagu z żądaniem, ażeby 

rząd Rzeszy przedstawił do ratyfikacji przez 151 posłów, którzy urządzili 
secesję z parlamentu, zjawi się solidar 
nie w sali obrad w czasie głosowania, 
aby nie dopuścić do przyjęcia trakta- 

parciem odłamu prasy  prorządowej. tu. Niezwłocznie po głosowaniu. posło 
W razie urzeczywistnienia tego planu Wie Opozycji narodowej opuszczą sa- 
opozycja narodowa, reprezentowana lę obrad. 

szcze w ciągu obecnej sesji parlamen- 
tarnej. żądanie to spotkało się z po- 

a emerytalna na plenum Senatu 
przemawiał wiceminister spraw wewnętrz- 
nych Korsak, który podkreślił, że w Sena- 
cie została ta ustawa gruntownie przepra- 
cowana, że podcz% kryzysu, ciężary należy 
rozłożyć także na objekty, dctąd niepono- 
szące ich, ażeby ulżyć wszystkim innym. 
Mirister uważa, że gminom wiejskim trzeba 
dać możność ustanawiania pewnych samo- 
istrych podatków, gdy gospodarują me 
oszczędnie, albowiem w reprezentacji gniin 
nnej zasiadają przeważnie sami płatnicy 
podatków. Mówca nie widzi powodów, kt5- 
reby mogły odwieść Senat ud rzyjęcia 
tej poprawionej obecnie ustawy. Po pize- 
mówieniu sprawozdawcy sen. Druckiego- 
Luteckiego odrzucono poprawzi senatorów 
Głąbińskiego i Thulliego i przyjęto projekt 
ustawy w _ brzmieniu,  zaproponowanem 
przez komisję. 

Po referacie sen. Kamienieckiego, oraz 
referacie sen. Rozcwicza, przyjęto szereg 
proiektów ustaw ratyfikacyjnych, nie wpro 
wadzając do brzmienia sejmowego zmian. 

. Wreszcie przyjęto projekt ustawy o sku 
pie kolei Lwów—Stojanów — Chabówka-- 
Zakopane z odnogą Nowy Targ — Sucha 
Hora oraz kolei fabryczno-łódzkiej i projekt 
ustawy o udzieleniu pożyczek Funduszowi 
Drogowemu w wysokości 22 milionów zł. 

USTAWA EMERYTALNA 
Po przerwie Senat przystąpił do pro- 

jektu noweli do vstaw 
teferował sen. Barański (BB), zwalczając 
zarzut, jakoby pocwyższenie składek eme- 
rytalnych, było pewnego rodzaju obciąże- 
niem pensyj urzędniczych, referent zauwa- 
ża, że emerytura powinna być prawem na- 
bytem, a nie czems w rodzaju aktu hunia- 
niternego i filantropj. Z tego wynika, że * 
wysokość składek powinna odpowiadać 
wysokości świadczeń dla emerytów. Następ 
nie referent wylicza długi szereg korzyści 
dla ubezpieczonych, które zawiera nowela, 
podkreślając, że jest ona niewątpliwie kro- 
kier: naprzód. 

. Sen. S.c.ński (Kl. Nar.), nie negując ko- 
nieczności nowelizacji ustawy emerytalnej, 
dowodzi, że moment wvbrany dla jej prze- 
prowdazenia jest niewskazany. Sama nowe- 
la, przewidująca rewizję zaopatrzeń emery- 
talnych, podważa poczucie praw nabytych 
1 w szeregi postinowień pogarsza stan do- 
tvchczasowy. Mówca wypowieda się Z-a 
„utworzeniem specjalnego funduszu emery- 
talnego, któryby odciążył poniekąd skarb, 
a lepiej zaopatrzyt emerytów. Wkońcu mów 
ca eświadcza, że Klub Narodowy głosować 
bedzie przeciw noweli. ч 
3 Sen. Mora-Brzeziński (B.B), sołidaryzu- 
jąc się z postulatami organizacyj urzędni— 
czych, wważa że należy opracować nową 
ustawę emerytalną, któraby zapewniała cią- 
głość uprawnień emerytów z uprawnienia- 

PY w ubezpieczeniach  społecz- 
nych. 

Mówca proponuje rezołucję, która wzy- 
wa rząd do wniasienia jaknajrychłej pro- 
jektu owej ustawy emerytalnej i o uregu- 
lowaniu przepisów o państwowej służbie 
cywilnej. Druga rezolucja domega Się, aby 
postanowienie, w myśl którego w razie 

xalectwa, lub choroby, nabytej w związku 
ze służbą bez wiry, już pięc'eletnia służba 
uprzwnia do emerytury, było stosowane w 
sposób jaknajbardziej korzystny dla funk- 
cjorarjuszy państwowych. 

Trzecia rezolucie wzywa rząd, aby ерга- 
cował ustawę, kićraby zapewniała т2ора- 
trzenie na „Starość tym osob.m, ktėre sią 
wvlegitymują z pracy na polu Szkolnictwa 
i piywatnego nanczania na terenie byłego 
zaboru rosyjskiego i pruskiego. ; 
„Sen. Gross (PFS) oświadcza, że kłub 
jego głosować będzie przeciw ustawie, 
gdyż pogarsza ona położenie tak urzędni- 
ków w czynnej służbie, jak i emerytów. W 
głosowaniu projckt noweli przyjęto w 

a en. oraz _ uchwalono wszystkie rezolncic, zaproponowane ° 
sen. Morę-Brzezińskiego, każ РЕ 

Na tem obrady zakończono. Następne 
posiedzenie odbędzie się w sobotę 21 mar- 
<a o godz. 16, Na porzadku dziennym m. 
in. nowela do ustawy antyaikoholowej. 

emerytalnej, który. 

Stosunek Polaków do 
rządu łotewskiego 
Poseł na sejm w Rydze Jarosław 

Wilpiszewski, udzielił wywiadu w 
sprawie stosunku frakcji połskiej sej- 
mu łotewskiego do nowego rządu Ul- 
manisa. Poseł Wilpiszewski oświad- 
czył, że frakcja polska wysunęła nastę 
pujące żądania* 

1. Status quo względem obecnego stanu 
rzeczy. 

2. Upaństwowienie wszystkich prywat- 
nych szkół polskich. 

3. W budżecie państwowyn: na rok bie- 
żący przeznaczyć l.s 9000 na budowę pol- 
skich szkół podsiewowych i ich wyposa- 
Zee. 

4. Budowa jednej 
szkoły podstawowej. 

5. Utworzenie kompletów 
polskich w państwowych szkołach w Hłuk- 
szcie i Borówee. > 

E. Do przewidzianych w budżecie 30.000 
Ls dodać jeszcze 10.000 Ls na wyrównanie 
tukopów. 

7. Przyjęcie prawa 0 wynagrodzeniu 
iym którzy ucierpiełi podczas wojny. 

8.Zmniejszenie gaży urzędnikom  pań- 
stwuwym licząc I proc. dla niższej katego- 
iji urzędników państwowych i 20 proc. dla 
wyższej kategorji urzędników państwowych. 

9. Przyjęcie nowych ograniczeń celnych 
ra przedmioty nie rależące do pierwszej 
potrzeby szerokie; masy ludności. 

10. Ustalenie stałvch cen na kartofle, 
owies i len, 

Należy przypuszczać — oświadczył 
poseł Wilpiszewski,» że powyższe żą- 
dania zostaną przez rząd łotewski 
przyjęte, wobec czego frakcja popie- 
rać będzie obecną koalicję rządową, 
a ludność polska na Łotwie oczekiwać 
może znowu polepszenia swego bytu. 

polskiej 6 klasowej 

  

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 7-my dzień ciągnienia. 
Zł 20.000 wygrał nr. 36794." 
ZŁ 10000 wygrał nr. 61654, 
Po zł. 3000 wygrały n-ry: 132335 167343 
Po zł. 2000 wygrały n-ry: 5774 153005 
Po zł. 10000 wygrały n-ry: 4930 18537 

18577 25100 31332 41686 46627 67411 83047 
87011 110740 115280 115587 158495 167705 
Lo S 187202 199100. 

9 zł. wygrały n-ry: 4172 4857 
15300 15560 22946 26747 3000i 32862 27073 
42925 45932 47716 50708 52594 54351 57609 
27697 60013 60135 61010 61783 62932 65342 
69984 70736 — 71684 71498 74633 75752 
80373 86048 88070 97226 98474 98633 99474 
101602 104432 107485 107721 — 108477 
111000 112274 112337 12419 112876 
116703 117817 122010 122009 1225: 
122656 123553 126944 127455 130054 
131280 132038 153872 135924 138705 
139199 140675 141523 141821 149927 
152802 158862 166735 170535 173751 
173875 175836 180853 185200 191019 
191531 192778 193735 204165 207029 
207374 207568 201785 200939 

L PO PRZERWIE 

ZŁ 20,000 wygrał nr. 70498 
Zl. 15,000 wygrał nr. 204119 
e Wa nr. 62306. 
o . wygr n-ry: 58428 131511 ae ygrały n-ry 

Po zł. 2000 wygrały n-ry: 26208 119470 
108(:17. 

Po 1000 zł. wygrały n--ry: 32647 45879 
53147 65211 105050 107576 146061 147561 
157921 162833 181301. 

OSMY DZIEN CIAGNIENIA,. 
Nes A 18 b. ši w R dniu 

© а lasy 'ołskie 'aństwowej 
Lei Kiasowej główniejsze is 
na numery nastepvjace: 200 tys. 
5.001, 20 tys, — 57.459, po DY zł, — 

BE ос a. k 56.017 
i „287, po " 8. — 170.640, 117.894, 
136.588 1 179.026. 3 —7-——2—————————————7 5 ННЕач 

POD GODŁ 
Boz prawo ustanowił, Ojczyzna 

EM: MARSZ 
t święta. 

Marszałku! Oddaj armję, słuchaj Prezydenta! 
Szwolcżerzy spiaszeni po bruku pobiegti. 
Na Nowyn Zjeździe strzały i 

   "grafy turkoczą o pociągac 
cze armat się jutro ciałami nakarmią. 

ierwsi połegli. 
z armją. 

Jutro węzet wydarzeń bagnety rozwiążą. 
Góra kruki złowieszcza, Širai kas 

A jnż na placach miasta kanonada bije, 
Dałem biegunie ulica i krzyczy: „Niech żyje", 

Późną nocą w śródmieściu, š 
! miasta spało w: lęku prze: 

dy ucichły strzały, - 
Jutrzejsz. 7 

Nadciącały pochinurne, szturmowe taty,” cddziały, 

(oddziałów ;* 

Bęteljony na odsiecz walczącym обогот. 

Poranek się na scianach rozprysnął sałwami, m 
Przyszły pułki poznańskie długiemi marszami. 
Pałają strzały z okien narożnych kamienic. * 
Czy starczy krwi dnia tego na wiosny rumieniec? 
To pod armat melodję, pod pocisków opad 
Rozkułysał się w mieście majowy listcpad,   ącym dnia tego przynosił Śmierć hardą, 
I szyję przewiązywał czerwoną kokardą. 
Strach widmem rewolucji nad 

miastem zapłonąt, 
©d której wola xrzepme i marzenie cierpnie, 
Przeciągnął 
F zaglątał tę 

Pasn:.o czynów przez dwa wielkie sierpnie 
taśnię w kokardę szaloną. 13 

e wszystko razem wzięte, — legionowe kości — En о riarszach Chrobrego — Kijowskie dzwonnice — 
Magdchtrg — Zamach stanu, ten wicher wielkości, 
Cc trzaskiem karabinów zamiatał ulice — 

° <— imaęt celi moskiewskiej więziernicza szczytność —- 
Natchi: nie lat ogromnych — i trud jednej chwili — 
Jak kiuterja to poimie? I jak się oniyli? 
l czy naasto uwierzy w kokardy biękitność? 

Poa dłeniarii wieczności dopełnia się waga. 
Pou białym Belwederem zmieniają się warty. 
A ON oczy zatopił w Słowackiego karty. | 
Jest sam z nabiegiem myśli. I 

Zamieszcžony wiersz został odznaczony 
|-sz, nagrodą w wysokości 2000 zł. na kon- 
kursie literackim, zorganizowenym _ przez 

Komitet obchodu imienin Marszałka Piłsud- 

skiego w Warszawie. 
Jest on utworem studenta Uniwersytetu 

Stefana Batorego, członka „Klubu Intelektu- 
alistow“.' 

+ „Klub Intelektualistów" różni się od in- 

nych grup literackich szerszemi zaintereso- 
waniami i skupia w swem gronie młodych 
luazi piastyków, muzyków, literatów 1 „po- 
lityków", przyczem w polityce jest wyklu- 
czcna wyłączność jednego jakiegoś kierun- 
ku. a przeciwnie traktuje się Flub, jako te- 
ren kształtowania światopogiądów w walce 
i dyskusji. ARE 

Członkowie klubu stawiają sobie ambi-- 
cje wprowadzania 1uchu na terenie U. S. B. 
Żywa Gazetka, „Szopka* czwartki akade- 

jeszcze się zmaga, 

JERZY  ZAGORSKI 

mickie, oto przedsiewziecia, ktėrych inicja- 
tywa spoczęła w iękach „klubu“, 

Autor wiersza, wraz z T. Bujnickim, K 
Hałaburdą i Cz. Miłoszem, reprezentował 
Uniwersytet w styczniu na 119 Środzie Li- 
terackiej, poświęcenej młodej 
poetyckiej wileńskiej. Autor nie jest z uro- 
Czenia wilnianineri, lecz Kijowlaninem, -gi- 
mnszjam ukończył w Warszawie (im, jana 
Zamoyskiego) stucja (prawne) odbywa -na 
naszym Uniwersytecie. Poza studjami pra- 

cuje. zarobkowo jako praktykant. u adwoka- 
ta. jest więc w literaturze  „amatorem”. 
Studja prawne obrał, gdyż go one „więcej, 
niż, humanistyczne interesują jako teren „o0- 
serwacji“. Uważa, co jest znamieniem zresz 

„tą całego idącego pokolenia, że do litera- 
tury należy podchodzić od strony płaszczyzn 
nie historyczno-litcrackich, lecz nowych, 
wspaniale się rozwijających nauk — eko- 
nomji i sociołogji. 

twórczości * 

  
  |
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| Akademicka Wolna Trybuna Imieniny Marszałka Piłsudskiego 

pie rozkosze ratury).   

ya 

  

Laureatem nagrody Obchodu imienin 
Marszałka w Warszawie student U.S.B. 

"M tem miejscu chcielibyśmy podzielic się 
z kolegami radosną wieścią. Pierwszą nagro 
dę (2000 zł.) za wiersz o Marszałku ił- 
sudskiia pod godłtm „Marsz* zdobył kole- 
ga jurek Zagórski student drugiego roku 

prawa USB, jeden z t.zw. „intełektusł'stów" 
Wiersz ten, zatytułowany „13 niaja 1926 ro- 
ku“, czytany był ue 119 Środzie literackiej, 
poświęconej  najimiodszemu Wilnu poetyc- 
viemu. 

  

KRONIKA OSOBISTA 
Wiosna, psiakrew! Słońce ra stoliku ka- 

wiarnianym. Już pachną egzaminy. O, jak- 
że je kochamy! Naprawdę. Egzaminy przy- 
wracają równowagę, pozwalają odzyskać 
spckój, pozwalają zapomnieć o udrękach 
erctycznych. Siedzi sobie człowiek nad eko 
nemja, czy prawem karnem, nie goli się 1 
jest szczęśliwy. Żelazna konieczność doro 
cznych egzaminów jest, jak mus codzien- 
negc mycia się. Oniecie butami rozmiamiane 
nerwy. Przyjemnie jednak być maszyną — 
maszyną inteligencji. 

+ © * 

Siotce na st.liku kawiarmnianym  Slon- 
<e plaszczy się w krwawą patelnię. Na wol- 
nym ogniu wysmaża się ki, człowiek. 
Wsższy stosunek do rzeczy ziłamuje się w 
„elc-mętach* piwa. Patrzę w kufel i widzę 
różne twarze. W pianie płyną binokle kole- 
gi redaktora „Akademika Wileńskiego". 
„Je suis łe redacteur" — mówi płaczliwie i 
wielkie łzy znieczułenia spływają  strugį. 
Spuam powoli pianę. W bursztynie tańcz 
twarz pewnej Chinki, którą kochałem. Piw> 
to ekstrakt życia, a w piwie jest sam słód, 
a w życiu jest sama słodycz Słodkie jest 
słońce na stoliku kawiarajanym — słońce 
miłości. 

* 

Muzvka. Grają marsza O marsz, 0 
marsz, a Marszałku. Nasz przyjaciel, mały 
S:cn, a poprostu (s pronos tu) Jurek Za- 
gćrski( twórca marsza senatorów , „Szop- 
4i* i twórca marsza dla Marszałka, nie m>- 
ze się odnałeźć w dwóch tysiączch zała- 
mań własrej jaźni Może kupi_w elocyped, 
a może wstąpi do masonerji. Dorek, Yayo 
Robestierrę namawiają yo, aby uczył się 
śpiewu. Ale Jurek nie ma dionizyjskiej ra- 
dości i nie rczbija szyb wystawowych. jest 
stary. A SE: dr też stary i me uśmiech 
actrotliwej ciotki lejącej białą kawę do fi- 
dżenek przepitych siostrzeńców. 

* * * 

Słońce na stoliku kawiarrianym. — , 
jekże dobrze, że dzleko za nemi zostala 
„Sztuba“ i potworności matury (o luba i 

W. szkołach 
kiedri męczennicy sporządzają już radjoa- 
paraty. Hallo, hallo! Tu nadaiemy audycię 
z życia. Życie jest wielkim śmiechem. Ma- 
my 21 lat prawie, na prawie chcą nas pod- 

dać oe raprawie I czeka na nas 
egzamin i miłość, podróże i taniec na dan- 
cingu na Józefa. Słońce kładzie się na sto- 
iiku kawiarnianvm. Biała lata na sierści wy- 
leniałego psa. A,a.. 

ю miłoszjędrychowski 

Umieszczając poniższy artykuł kol. re- 
duktora „Akademika Wileńskiego" w myśl 
zas+dy „2udiatur et altera pers“, chcemv 
jedrocześnie stwierdzić, iż poglądy Redak- 
cji Wolnej Trybuny idą raczej po linji sa- 
dów p. W. Ch. Zdaniem naszem fakr sub- 
sydjowania „Akad Wi.” wyłącznie przez 
Wileński Kom. Akad. jest poważną przesz 
koda dla zdobycie przez pismo prestige 'u 
ogėlnuakademickicpo Pozatem budzi w nas 
zastrzeżenia skład komitetu redakcyjnego, 
Sa: nie dał sobie rady z materiałem i wy 
stąpł z nieudołnym numerem. Nie jesteś- 
my uprzedzeni, ale odnosimy słę z rezer- 
wą Czekamy od redaktorów „ Akademika” 
a 5 Ram Pismo ogólnoakade- 
mickie musi by smem napra' ogólno- 
akademickiem. е Rad. 

  

Z CHÓRU AKADEMICKIEGG 
<Jstatnia przed świętami próba. chóru od 

będzie się w piątuk dnia 20 bm. 
Do świętach próby będą odbyw e 

stak we wtorki i w piatki. anei A a 
po świętach 21 kwietnia we wtorek. Kto z 
kołcżanek i kolegów chciałby zapisać się do 
chóru will trymestrze, proszony jest o zęło 
szerie się na pi?rwsze próby. 26 kwietnia 
w miedzielę spotykamy się wsz: i 
rzy chóru, członkuwie I kandydaci na her- 
r choru w „Ognisku“. początek o godz. 

    

Przy reumatyzmie i podagrze należy nie- 
zwlocznie zastosować od lat wypróbowane 
tabletki Togal. Gdy inne środki zawiodły, 
rawet w chrenicznych, zastarzałych wy- padkach osiągnięto przy zastosowaniu To: 

galų, nadspodziewanie dobre rezultaty, To- 
gal nietylko uśmicrza najsroższe bóle, lecz 
zwalcza w zarodku niedomagonia. Togal wstrzymuje nagromadzanie się kwasu mo- czowego. Nieszkodiiwy dla serca, żołądka 
i innych organów. We wszystkich aptekach. 

2 PRZED STU LATY 
_, Pomimo, że wybuch powstania li- 
stopadowego był niespodzianką dla starszego pokolenia, to jednak ogół 
społeczeństwa, postawiony wobec fak 
tu dokonanego, postanowił czynnie 
poprzeć młodzież. ‚ 

; Na wiadomość o powstałej Warsza 
wie zaczęły się przygotowania wojen- 

" me w cichych dotychczas zaściankach 
litewskich. Na szczególniejszą uwagę 
zasługuje powiat _ rosieński, któregu 
insurekcją w r. 1831 czega na obszer 
ną ! gruntowną monografię. 

Lecz i najbliższe okolice Wilna nie 
pozostały obojętne na sprawę narodo- 
wą. Dosyć tu wspomnieć Hipolita Ła- 
banowskiego, który, pomimo ukończ? 

„ nych 50 lat, był jednak pełen animu- 
u szu wojennego i zdołał zebrać oddział 

» 200 włościan z parafji Mejszago|- 
skiej i Szyrwinckiej,. ażeby napadać 
na rosyjskie obozy, idące z Wiłkomie- 
rza do Wilna. 

Kiedy Łabanowski został areszto- 
wany, w czasie konwojowania zabił 
husarą i usiłował zbiec. Napróżno, ja- 
dąc przez lasy i wioski, krzyczał į da- 
wał znaki, nikt nie pośpieszył mu z po 

 inocą. Związanego i z zakneblowanemi 
ustami przywieziono go do Wilna, 
gdzie przed sądem wojennym po bo- 
hatersku zeznajc, że cełem jego dzia- 

sy: senjo- . 

Sąd nad Herodem 
Obrońcy niezastakowanego fortu w od- 

powiedzi. 
Ф + * 

Gdym pisał o „Szopce Akademickiej“ 
wyjóżriłem dwa rodzaje krytyków: jedni 
przypominali nierogate zwierzątka w salo- 
nie, inni znów licnwiarzy, licytujących sprzę 
ty kościelne. Nie rsówiłem wtedy jeszcze 3 
trzecim rodzaju i:rytyków — o krytykach 
iałszywych. jeśli pierwszych dwóch może 
legityniować źle rczumianu Suuuennośc czy 
tal często zresztą pożądana bezwzględność 
to Lrytycy trzeciego rodzaju są spo:ecznymi 
szkcdnikami, których uprzedzenie do auto- 
rów przynosi szkody twórczości. Przed kil- 
ku dniami niejaki p. W. Ch. wypowiaua ».ę 
krótko, lecz dosadnie na temat „Akademika 
Wiieńskiego", druzgocząc w zupeiności ów 
jedyny w Polsce apolityczny organ perjody 
czrej prasy akadtmickiej Rzecz dziwna —- 
w walce prasowej najsilnijeszą bronią w 
stosunku do słabego jest  orzemilczenie, 
„Akademik Wileński" doczekał się zaś w 
„Siowie" w ciągu 3 dni aż 2 „recenzyj:... 
coś tam jedrak z tym akadenukieni jest, 
że zajmuje sobą z? tak bardzo p-ewną gru- 
pę ludzi. Zrozuniiałą  iest, żż nowe pisniw 
nie ma przyjaciół prasowych, nie schlebia 
bowiem żadnej patji czy koterji, zrozumia 
le jecet, że ma wrogów — jak każce nowe 
dzieło powoduje podrażnienie niezaspoko- 
ionych ambicyjek powoduje niechęć, płyną 
cą z niezrozumienia intencyj i zadań pisma. 
Ledę się starał pckolei odpowie na 
nisymiacje W. Ch. Zacznijmy od pcząt 
ku* p.W. Ch. nie wie czy „Ak. Wil." bę- 
dzie  tygodnikien: / miesięcznikiem etc, 
„dcść, jak powiada, że będziel.* Owszem 
będziell.. i będzie miesięcznikiem, co» jasno 
wicać z tytułowej stronicv pisma,  gdzia 
jest wyraźnie napisane „marzec*. Ludzie 
riezbyt tępi wnioskują z tego, że numer na 
stęrny ukaże się za miesiąc tj. w kwietniu 
i co do tego nikt redakcji nie indagowal, 
eczkolwiek pismo. mimo „filipik“,  zamie- 
+zczonych w „Slowie“ wywolalo dość duże 
zainteresowanie Dziękujemy dalei p, W, Ch, 

za „ojcowską radę" co do ustosuakowa 
nia się w przys.łości do „Alme Mater“ 
orzedewszystkiem postaramy się do mej nie 
zastosować. Nawst młodziutki gimnazista 
wie że pewne ustosunkowanie jest możliwe 
rnędzy wielkościami  współmiernemi i nie 
nęd?ie np. porównywał szerokości z Do- 
wierzchnią.; koturnowy rocznik „Ałma Ma- 
ter“, będący chlubą naszej Wszechnicy i 
rłeiako dokumentem Uniwersytetu istnieć 
Lęńsie jako czcigodny artenat - se:ator,, 
buk niesfornego w plebejskie, w takie, ua 

jakie go stać, szaty odzianego „Akademska* 
Ani wojna, ani przymierze, wprost wspoł- 
tstnienie.niezależne w murach jednej Wszech 

+ ticy przy życzliwej raczej neutralności z 
naszej strony. W walce z nam* uzbroił się 
avior omawianej „recenzji* w bojowe ar- 
gurmenty obelżywych słów w stosunku do 
[isma, a także w argumentv kosza i czer- 
wcnego ołówka. Pierwsze świadczą 5 jego 
kuhwrze, co do diwgich to dobrze Ja; zdy 
się redaktorzy tą bronią posługują, szkoda 
tviko, że nie zaaplikowano jei w stosun- 
ku co „recenzji” sutora, która djabło kwa- 
iśikuje się do kosza. „Troskłiwość" p. W. 
Ch. (szkoda, że nie podane nazwiskoł) jest 
zupełnie zbyteczna — my, akademicy damy 
sobie radę sami * „Alma Mater", duma na- 
szego Uniwersytetu i „Akademik Wiieński” 
istnieć będą bez pomocy  rieproszonvcu 
„opieki * osób z poza Uniwersytetu! 

Janusz Teodor o. 
Redaktor naczelny „Akad. Wileń." 

Od Redakcji 
у eZ numet jest ostatni przed fer- 
iami Wielkiej Nocy i z tego powodu zawie 

wyjątkiem о- ra materjał lekkostrawny, z 
breńczego artyku' kol. Boodskiego. 

Pierwszy numer Trybuny po Świętach 
ukaże się we czwartek, dn. 16. IV br. 

Kronika „Odrodzenia“ 
= Przypominamy, że odjazd kołeżanek do 
Czarnego Boru na zamknięte rekolekcje na- 
stąpi w dniu dziueiszym tj. 19 bm. © п> 
dzinie 18.55. Zbiórka na stacji w poczekalni 
klasy I o godz. i8,30. Koleżanki proszone 
są © wzięcie ze sobą koca i 

OFIARY 
Maria Radztwanowiczowa dla 

chcrej kobiety z dzieckiem zł. 10. 

  

biednej 

  

łalności było uwolnienie Polski z pod 
jarzma rosyjskiego j zamierzał połą- 
czyć się z bratem, dowodzącym pow- 
stańcami w Telszewskim powiecie Ska 
zany na śmierć został dnia-28 marca 
rozstrzelany o godzinie czwartej rano 
na przedmieściu Śnipiszkach w pobli- 
žu rogatek Wiłkomierskich na prawo 
w polu. 

Majątek jego, składający sę z 46 
dusz włościańskich j zaścianka Poker- 
tusze w parafji szeszolskiej skonfisko- 
wano. Podobnych Łabanowskiemu był 
cały legjon, jak długa i szeroka Litwa 
i Białoruś. A jakże reagowało Wilno 
na wypadki zbrojne, szerzące się w je- 
go okolicach? Czy stolica Litwy pozo 
stawała w odretwieniu wśród powsze 
chnej chęci zmierzenia się z siłami 
wroga? Nie. Pomimo wielkich ostro- 
żności ze strony rządu i Wilno ma po 
wstać. Któż poprowadzi jego miesz- 
kańców do walki? Pojawia się zagad: 
kowa postać Jana Kudrewicza, chorą- 
żego staroingermanladzkiego pułku pie 
chcty. Co za jeden był ów Kudrewicz? 
Może naprawdę szczery patrjota, ale 
naiwny i lekkomyślny  m.łodzieniec, 
który chciał odegrać dwulicową rolę: 
szpiega rosyjskiego, ażeby przez to u- 
spić tajną policję i po zdobyciu zauia- 

nia u wrogów wywrzeć strasz 
ną zemstę za dotychczasową 
niewolę? A  može byt wprost 
prowokator, wplątany w _ sieć 
spisku przez rząd, aby po zdemasko- 

Wiino w wigilję 
Jak zawsze, Wilno już od wczoraj przy- 

gotowało się do godnego uczczenia dnia 
*mienin swego dostojnego protektora, Mar- 
szałka Józefa Piłsedskiego. Е 

Wszystkie gmachy O miejskie, 
oraz Góra Zamkowa i Trzech Krzyży, ude- 
rorowane zostały rzęsiście lampjonami, zie- 

uroczystego dnia 
lenią. We wszystlach niemal oknach wysta- 
wiono portrety Solenizanta. 

Wieczorem całe miasto  rozbrzmiewało 
dźwiękami capstrzyków. lak zwykle, tłumy 
publiczności odprowadzały oddziały woj- 
ska i przysposobienia, maszerujące z or- 
kiestrami przy blasku pochodni. 

80.000 pocztówek dla Marszałka Piłsudskiego 
wysłało W.lio 

Wszystkie urzętły i ageicie pocztowe w Wilnie, otrzymały w ciągu 
*siatnich dr» całe stosy pocztówek imieninowych dia Marszałka 
' AILPO. 

Piłsud- 

We'lług jucwi7orycznych obłiczeń iiczba tych pocztówek przekracza 
60 tys. sztuk. Również według relacyj, nadeszłych z terenu województwa, 
„aciość gre'nialuie $'e powinszowania Wodzowi. Narodu. 

ŁIDA TEŻ ŚLE PO 

Według danych, uzyskanych od 

WINSZOWANLA 

naczelnika urzėdu pocztowego w Li- 
azi+. z teren nuasta wysłano już % tys. kart imienisowych. 

Ponadio z terenu pow Lidzkiego 
uiASUWO. 

naplyw2ją pocztówki niemniej 

Uroczysta akademja w świetlicy policyjnej 
Cykl akademij z okazji imienin 

Marszałka Józeta Piłsudskiego roz- 
poczęła wczorajsza, zorganizowana 
przez Wojew. Komitet Policji Państ- 
wowej w lokalu Świetlicy policyjnej 
przy ul. Żeligowskiego. 

Miła salka świetlicy udekorowana 
zielenią zapełniła się po brzegi bracią” 
policyjną, oraz członkami ich rodzin, 
w pierwszych zaś rzędach krzeseł za- 
siedli przedstawiciele władz  admini- 
stracyjnych z p. wojewodą na czele, 
prezesi Sądów p.p. Bzowski i Wyszyu 
ski, przedstawiciełe KOP'u i inni. 
Zagaił akademi, kom. wojew. P. 
insp. W. Ludwitowski, charakteryzu- 
jac w przemówieniu swem  działal- 
ność Wskrzesiciela Połski. 

Bardzo efeklownie wypadło zakoń 
czenie przemówienia. W momencie, 
„kiedy mówca rzuca pytanie: w jaki 
sposób policjanci chcą odwdzięczyć 
sie Dostojnemu Solenizantowi za je- 
go prace i znoie, na podjium wkracza 
waita, prowadzona przez st. przod. 
Cz. Baumana. 

Komendant Ludwikowski ponawia. 
pytanie i otrzymuje z ust komendanta 
następującą odpowiedź: 
w imieniu wszystkich policjantów, 
że dokonamy wyścigu pracy. 

Po odmaszerowaniu warty zebrani 
wznieśli trzykrotne: Niech żyje, na 
cześć. Marszałka Piłsudskiego. 

Po krótkiej produkcji orkiestry po- 
licyjnej p. komendantowa Stanisława 
Izydorczykowa w imieniu „Rodziny 
Policyjnej" woj. wileńskiego, wygłosi 
ła następujące przemówienie. 

W zgiełku życie codziennego, w trosce 
9 byt, w walce, jaką nam nastręcza każdy 
dzień -— zapominamy, że pora szarzyzną 
tvch nieustannie powtarzających się przeja- 
wów naszego bytu, istnieją promienne šwia- 
ty młodzieńczych porywów, męskich czy- 
nów, zrodzonych z prawdziwych  uczi« 
szlachetności i prawdy, z uczciwego pojmo- 
waria swych obowiązków i z tych naka- 
zow, ćla których źródłem iest sumienie. 

Potizeba dopiero jakiejś podniety, któsa 
poruszyłaby nasz umysł dc poświęcenia 
chwili tym sprawom, które przecież są mo- 
mentem decydującym w życiu  społeczeń- 
stwu, na kt składa się życie poszczegól 
nych. ludzi. 

Potrzebne są takie chwile, kiedy czło- 
wiek przestaje myśleć jeno o ciasnym za- 
kresie swych interesów powszednich, kie- 
dy myślą obejmuj. horyzonty, które z per- 
spektywy czasu wydają się raczej miraże, 
a wspomnienie snuje baśń, echo minionego 
CZYNU... : 

Potrzebne są *akie chwiłe ludziom serca, 
marzycielom, przeżywającym wówczas to, 
co było pięknem ich życia; potrzebne są 
i tym, którzy „patrzą, a nie widzą, słucha- 
ją — a nie słyszą”, bo wówczas oswajają: 
słuch z rozmową czasu i wspomnienia, 
oswajają wzrok z blaskiem, jakim otoczon' 
iest idea. 

Taką chwilą, dla naszego pokolenia, 
chwilą rozpamiętywaria, sia owy 
w pełnym szacunku uwielbieniu, chwilą na- 
dziei i wiary w pogodne jutro — jest dzień, 
poświęcony uczczeriu imienia Pierwszego 
Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. 

W słowniku naszym niema takiego sło- 
wa, które byłoby wyrazem tych uczuć, ja- 
kie winniśmy Temu, który sprawił, że. 
„„dziš wolnošė ' nie jest nem  jałmużną 

darowaną i dziękowań diužną!“, 
bo zbudził zbrojny czyn, potęgą wiary swo- 

waniu rzekomego zamachu, sterory- 
zować spokojnych mieszkańców? Kie- 
dy zaś naiwny prowokator spełnił 
swoją robotę zdradziecką, jako nagro 
dę poniósł Śmierć, zadaną mu przez 
siepaczy cesarskich, ażeby usunąć nie- 
wygodnego świadka. 

Po dokładnem zbadaniu aktów šled- 
czych trudno odzwierciadlić postać Ku 
drewicza. Mojer1 jednak zdaniem nie 
był on zdrajcą, lecz naiwcym i lekko- 
myślnym młodzieńcem, który przez nie 
odpowiednie zabranie się do dzieła 
siebie i wielu innych zgubił 1 zaprze- 
paścił wybuch powstania w Wilnie. 

Sprawa przedstawia się w ten spo 
sób. Przebywający w Wilnie jako cho 
ry chorąży Kudrewicz raportem z 18 lu 
tego 1831 r. donosi wojennemu gu- 
bernatorowi Chrapowickiemu o mają- 
cem wybuchnąć w Wilnie powstaniu. 
Jednocześnie prosi Kudrewicz, aby go 
pozostawiono w Wilnie, o jego zaś 
działalności doniesiono cesarzowi i od 
powiednio zaopatrzono w pieniądze. 

Plan Kudrewicza gubernator od: 
dał do zaakceptowania naczelnikowi 
żandarmów Rutkowskiemu, który pole 
cił wypłacić mu niewielką sumę pie- 
niężną, a mianowicie 26 czerwońców 
i 50 kopiejek srebrem; jeden ówczesny 
czerwoniec rówrał się 47 złotym pol- 
skim dzisiejszym. Dnia 27 lutego Ku- 
drewcz zawiadamia naczelnika żan- 
daimów, że bunt wybuchnie 2 marca. 
Tymczasem Kudrewicz przebywa na 

Oświadczam. 

- chego 

jej natchnął naród, mocą Swego serca 
wsparł wątpiących, wołą i wiarą prowadził 
do zwycięstwai : 

„To też nie należy silić się na słowa. To 
pusty dźwięk. Serca należy otworzyć i tak 
zestroić, by zgodnym akordem uderzyły dla 
„Tej, która spała tylko, nie zmarła"... a bę- 
dzie to zarazem  najgodniejsze uczczenie 
Marszałka, który tyle lat na chwilę taką 

czeka... ч 
Czeka i wierzy, že chwila ta nastanie i 

spelni się, wierzv tak mocno, iak mocną by- 
ta wiara tych, ktorzy Polskę wykuwali na 
cbczvžrie, którzy krzykiem  krwawiącevn 
serca wołali „Jeszcze Polska nie zginęła”, 
krzykiem, który stał się hasłem i odzewem 
pokoleń, którego tragicznej głębi *eszcze 
słuchaliśmy, a który rozśpiewał się radosną 
melcdją hymnu. . 
“Ale žeby mėc czekač, trzeba byč silnym. 

i silny jest Marszalek, bo źródła Swej mo- 
cy czerpie z idei jaka przyświeca  całe- 
mu jego życiu, a której Polska na imię. 

<> Nie miał innegc pragnienia, innego celu. 
Wszystko, literalnie wszysilto, co było 

w jego rozporządzeniu materialnem i dir 
chowem, ofiarował na zrealizowanie idei, 
której służył, tego marzenia ginących z tę 
sknoty za Ojczyzną zesłańców, umi :rają- 
cych bez słońca więźniów  Szlissełburga, 
nieszczęsnych rodziców katowanych dzieci 

* we Wrześni. 
Marszałek jest symbolem wieczności i 

wytrwałości; zwycięzcą wyszedł z walki 
przeciw miljonom, bo miał poza sobą prze- 
możną potęgę I w Swój czyn. 

Żadnego wyrachowania, nic a nic dla 
Siebie, a wszystko dla idei, bo plon tej id:" 
będzie dobrem onólnem, „..bo wykrzesz2 
z tej nadziei, nawskroś burzy i zawiei -— 
jasne dni!", 

I wykrzesał je 
Rozbłysłv słońcem wolności, mełodją 

niefrasobliwej piosenki polskizgo żołnierza, 
uśmiechem dziecka, mogącega uczyć się 
po połsku, radosrvm poszuriem lasu, ci- 

rzymierzeńca powstańców, powagą 
ałtyku, całującego kornie połską 

ię... 
, jakże bliskim į poet: ią: jest prawdy a, 

# „Wnuki kiedyś zazdrościć oczom na- 

A szym będą, 
Że patrzymy na Ciebie..." 

Nie starajmy się, aby zazdroszczono tyl- 
ko, że widzieliśmy Gc — Wodza! Ale pa- 
trząc na Niego, vczmy się pójść jego śla- 
dan.i, kochajmy jego ideę i tak, jak On 
„Nic chciejmy mierzyć zamiarów na siły. 
i pójdźmy droga tvch, co śmi»rcią gardzą." 

Radzinn Palirujra za hasło swej pracy 
ma ideę Marszałka Piłsudskiego, jedyną, 
rtóra iest gościńcem mocarstwowego roz- 
woju Polski 

Mierzymy tę drogę równym krokiem kar 
rego żołnierza Wiemy, że du nas naležv 
pracować tak, abv krzepnąć w siłę ducha, 
to też iak przykazanie powtarzamy: 

„„ Pamiętajcie to imię, 
c z tęsknoty do Polski wyrosło, 

_ Gdv wróg dzptał ją z buta  wyniosłą, 
Całą w ognit stojąca i dymie... 
Ten żołnierski wysiłek nadludzki. 
wy swym drieciom w kolebkach prze- 

każcie, 
bo, jak w burzę, kapitan na maszcie 
Tak dzig w Polsce Marszałek 3' 

Po referacie kom. Cz Jacyny na 
temat: „Roła Marszałka Piłsudskiego 
w walce o niepodległość * nastąpiła 
cześć muzykelno-wokalna. | 

Dwie pieśni, (jedna z nich Wizja 

tine go 
ziemi 

szvldwacha)  odśpiewał obdarzony 
sympatycznym głosem post. M. Pal- 
czewski .(przy iortepianie st. przod. 
Nikiel). 

Następnie kapelmistrz _ orkiestry 
policyjnej p. M. Telmaszewski wyko- 
nał na wiolonczeli: Balladę Danke'aii 

wsi u Narbutta, kapitana rezerwy, któ 
ry izekomo należy do spisku. 

Kiedy drugiego marca przeszło spo 
kojnie, a Kudrewicz w dalszym ciągu 
nie chciał wyjawić spiskowców, zaczę 
to go podejrzewać. e 

Na nieszczęście dnia 13. III o godzi 
nie 8 wieczoreni przyszli do wojenne- 
go gubernatora chorążowie starcinger 
manlandzkiego pułku Wysocki i Len- 
zewicz i pułku imienia księcia Suwo- 
rowa Rutecki i zajawili, że oni uważa- 
ją za swój świety obowiązek donieść 
o przygotowywanem przez Kudrewi- 
cza razem ze studentami i innenii cy- 
wilnemi osobami powstaniu w Wilnie. 

Przerażony Chrapowicki podobne- 
mi rewelacjami kazał zawołać cywil- 
neg. gubernatora Obrezkowa, rektosa 
uniwersytetu Pelikana i prokuratora 
Doppelmajera i w ich obecności jesz- 
cze raz wysłuchał doniesień chorążych 
którzy zeznali, że ich namawiał do spi 
sku Kudrewicz, na co oni pozornie 
zgodzili się, ażeby, mając pewne wia 
domości, w czaso tem powiadonuć 
władzę. 

Czytając te rewelacie duszę napeł- 
nia gorycz, przecież Chrapowicki, Rut 
kowski, i trzej donosiciele chorążowie 
io są Polacy, lecz służbą rosyjską juz 
są duchowo zdeprawowani. 

Plan Kudrewicza polegał na tem, 
że zamierzano niespodzianie napaść 
na warty i arsenał, zdobyć oręż i u- 
zbroić mieszczan, których według za- 

Kolejarze — w dniu Imienin Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego 

Staraniem kolejowego komitetu ob- 
chodu imienin Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego odbędą się dziś następują- 
ce uroczystości: 

Godz. 7.30 — odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej na dworcu. 

Godz. 8.15 -— nabożeństwo w ko- 
ściele Św. Teresy. 

Godz. 14 — 17 — zabawa dla 
dziccj w Ognisku Kolejowem (ul. Ko- 
lejowa 19). —. 

Godz. 17.30 — odsłorięcie tablicy 
pamiątkowej w parowozowni. 

Godz. 18.30— uroczysta akademja 
w Ognisku Kołejowem z odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej. 

Uroczysty obchód imienin Marszałka 
Józela Piłsudskiego przez pocztowców 

wileńskich. 

Pracownicy pocztowi m. Wilna ze 
szczególną uroczystością obchodzą w 
roku bieżącym dzień imienin Marszał- 
ka I6zefa Pilsucskiego. 

Program obchofiu, ustalony przez 
wyłoniony komitet, przedstawia się 
następująco: 

Dnia 19 h. m. Godz. 9.30 — udział 
przedstawicieli Dyrekcii P. j T., dele- 
gatów związku i zrzeszeń pocztowców 
w nabożeństwie w Bazylice. Godz. 11 
— udział pocztowego przysposobienia 
wejskowego i orkiestry pocztowej w 
defiladzie na plscu Łukiskim. 

Dnia 21 b. m. o godz. 20 odbędzie 
się w małej sa!i miejskiej przy ul. 
Końskiej 1, uroczysta akademja, na 
której program złożą się okoliczno- 
ściowe przemówienie prezesa Dyrekcji 
P. i T. inż. K. Zychowicza, odczyt 
okręgowego wizytatora szkolnego p. 
M. Matuszkiewicza p. t. „Postać Mar- 
szałka Piłsudskiego", oraz bogata 
część koncertowa: z udziałem chóru i 
orkiestry pocztowej. 

— Akademicki Komitet Obchodu kmienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wzywa wszy 
stkie Koleżanki i Kolegów de. jaknajticzniej 
szepo wzięcia udziału w uroczystej akade 
mji imieninowej oraz w uroczystem odsło 
nięciu tablicy pamiątkowej ku czci Wskrz2 
siciela Uniwersytetu Marszałka Józefa Pił 
sudskiego, ufundowanej przez młodzież aka 
demicką USB. 

Akademja odbedzie się dnia 19 b m. w 
auh kolumnowej USB o godzinie 13. Z2 
względu na ograniczoną ilość miejsc w auf 
na dole zajmą micjsca tylko delegacje mło 
Gzieży ze sztandurami, pozostali zaś Kołe— 
dzy proszeni są o zajmowanie miejsc na 
balkonie w auli. 

— Z okazii imienin Pierwszego Marszał 
ka Piłsudskiego w kaplicy więzienia na 
Łukiszkach w Wiinie dziś o godz. 10 m. 30 
cdprawiona zostanie msza święta, poczem 
w szkołe więziennej, przez senatora p. Wi- 
tolda Abramowicza wygłoszony zostanie о- МС 

kolicznošciowy odczyt, a następnie odbędą 
tię jrodukcje Sceniczne, wykonane przez 
więźniów. 

z je. Stara, seminerjów nauczycielskich w Wilnie: żeń- 
skiego im..Kr Jadwigi i męskiego im. T. 
Zara, odbędzie się uroczysta akademja z 
okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go w sali sem. męsk. przy ul. Ostrobram-- 
skie: 29. 

— Legjonišcil Z:rząd Oddzia- 
łu Związku Legionistów przypomina, że 
dnia 19 b. m. o godz. 8.30 zbiórka na dzie- 
dzińcu przed budynkiem Fedzracji uł. 
Żelipowskiego 4 celem udama = AE 
czyste nabożeństwo z okazji imienin Mar- 
tzałka Piłsudskieo. 

Obywatele! Upraszamy o jaknajliczniej-" 
sze uczestnictwo. : 

Lik] 

Martius — Marx'a, oraz kilka innych 
utworów. ! 

Deklamacja p. L. Aleksandrowicza. 
„Nie wydrzecie“ — Laskowskiego, 
oraz produkcje orkiestry złożyły się 
na pozostałą część programu. 

„Dając to krótkie sprawozdanie z 
akademji, podkreślić musimy, że dzię-. 
ki doskonałej organizacji, mimo szczu 
płego lokalu, wypadła ona okazale, a 
sprawność _posterunkowych, pelnią- 
cych wartę honorową na podjum przy 
portrecie Marszałka Piłsudskiego i 
zmieniających się kilka razy w ciągu 
akademji, zrobiła dobre wrażenie. : T. 

pewnień Kudrewicza, na cdgłos pier 
wszych strzałów, miało stanąć do bo- 
ju 3000, a w razie powodzenia wy- 
stąpi 10.000 ludzi. Te wiadomości po- 
niekąd są prawdziwe, ponieważ przez 
należących do spisku pisarza cechów 
wiłeńskich Baczyńskiego, byłego oti- 
cera w 7 łegji Nadwiślańskiej we Wło 
szech i Karola Sorokiewicza z zawo- 
du krawca damskiego i zarazem gło- 
wy wileńskich cechów starano się lud- 
ność rzemieślniczą wciągnąć do walki. 

Dnia 8 marca w domu Szulcowej 
przy ulicy Połockiej garstka patrjo- 
tów na czele z Kudrewiczem przy u- 
dziale kleryka Marcina Strzałki i księ- 
dza Hieronima Wojtkiewicza, gward- 
jana z zakonu Trynitarzy wiązała się 
straszną przysięgą, wyjętą z katechiz- 
mu Litwina, pod względem formy po- 
dobnego do dziełka rewolucyjnego 
księdza francuskiego Sieyśćs'a pod ty- 
tułem: „Co to jest stan trzeci”. ‹ 

Pozwołę tu sobie krótki ustęp przy 
toczyć z rotv przysięgi: „jako każdy 
z nas powinien ryzykować życie na o- 
calenie ojczyzny — w razie zaś wyda- 
nia przez kogokolwiek tego sekretu, 
każdy powinien z zimną krwią goto- 
wym być do zadania śmierci zdrajcy. 
Niech zdrajcę prześladuje Sumienie, 
niech imię jego od pokolenia do poko 
ienia powtarzają jako imię zbrodni. 
największej. Niech familja jego wytę- 
piona zostanie, niech w miękach pa- 

Staraniem państwowych : 

3 

CZY ZNAMY WILNO? 
Konkurs fotograficzny„Słowa* 

  

? 
Warunki konkursu podane w Nr. Słowa 

17-11 1931 r. 

Walne zgromadzenie 
członków Koła /.0.R. 
— Na walnem zgromadzeniu członków 

Koła Z.0.R. w Wilnie odbyteni w dniu 15-11 
193. r. został wybiany Zarząd Koła w skła- 
azic następującym Я 

Prezes dr. Edward Góra, kpt. rez. KS. 
"viceprezesi: Obiezierski Michal, kpt, rez, 
Cizda Stanisław por. rez —sekreterz Kon | 
ćratowicz Mikołej por. rez., tkarbnik: Po- | 
2aryski Kazimierz. por. posp. r. 2254 
Krysiulewicz józt, ppor. rez. — sekcja P. 
W. i W. F: Sokolowski Władysław, mje., _ 
st. sp., Aktoncwicz Stamsław ppor. rez, — 
łucznik Bolesław, ppor. rez., Niepokojcz : 
ki Henryk, ppor. rez — sekcia pomocy х 
icżeńskiej: ks. Swirski Ignacy, prob. 
Kulcsiūski Bolesław, por. rez., Walcz 
ski Wacław, ppor. rez. Gulewicz Piotr, ppor. 
rez Hertel Kazimucrz płk. st. sp. i Młynar- 
czyk Kazimierz per. rez. + 

Sekcja kulturainc-oświatowa: ks. kap. — 
rez. Tyczkowski Franciszek Korczewski 
Henryk, por. rez. Charkiewicz  Walerj ; 
por rez. Minkiswxż Antoni, por. rez. Wój 
cicki Kazimierz, vor. rez., Komisja rewizyj- 
na: Domański Bronisław, płk. em. Žan 

k-Mirski Witolu, ppłk. reż. Borcysza- 
psztcin Adam, mjr. rez, — Zastępcy: Au- | 

cuż Tadeusz, ppor. rez., Orciuch Piotr, kpt. 
st. sp. A 

Oprócz tege wchodzą automatycznie w | 
skład Zarządu Kcia z ramienia s=kcyj zawo- | 
dowych: 
: i e TŻ CZA 
lomi, . rez. Frxss Karol, ppor. rez. : 
śhński Teodor, por rez. ać 

, 2) Z sekcji pocztowej: Kozłowski Euge- 2 
й5 mjr. em. Krydel Witoła, kpt. st. sp. | 

gr Wierzbiński Wojciech, put. rez. 3 
5) Z sckcji szkolnej: Młodkowski Tade- | 

usz kot. reż., Gryylewski Witold por. rez, | 
Biwan Edmunq, (r. rez., 4 

4) Koła Podclcrążych rezerwy: Tyszkie | 
an, ppor. rez., 

          

Jako delegaci od Kola wiłeńskiego Z.0. 
R. na zjazd delcyutów Kół Z.O.R. 
wileńskiego w dniu 26 kwietnia 1931 r. w 
Maze KS o” r 

yszkiewicz Ja", ppor. rez Gėra Ed 
ae węży 5; sa iezierski Michał | 

pt rez. Ciozdz Stanisław, por. rez. Mły- 
narczyk Kazimierz por. re. KALRGÓJ Bo- 
ksław, por. rez., Świrski Ignacy ks. prob. 
pok. rez, Mieczkowski Antoni, kpt. r 
Koziowski Euzerjusz, mjr. em., Sielicki 
W'told, por. rez. Urygiewski Witold, por. 
rez, Jasiūski Ardrzej, por rez Foss Karol, 
ppor. rez. Bińsk* Tadeusz, por. rez., Wal- 
czykowski Wacław, ppcr. rez., Hertał Ka- 
zimierz, płk. st. sp Е 

Zastępcy: Matyasz Jaromir, por. rez. Ma. 
rynowski Tadeusz, p.r. rez., Łucznik Bok= 

    

   
   
     

   

    

    

    

  

   

    

    

     
   

    

    

   
   

  

   
    

  

     

       

  

sław, у „ Požaryski Kazimierz, p 
o plaż Saski: Jerzy, ; т 21"21_‚ Kryk. 
lewicz józef, ppor rez., Kordratowicz Mi- 
kołaj por. rez. 5 

TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 3 
"POMYŠLAL O TRAGEDJI MA- | 
TEK, KTORYM OBCA SZKOLA | 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKAN 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konte 
P. K. O. 21895, Komitetu Obche- 

/du 25-lecia Walki o Szkołę Polską | 
Przy cierpieniach nerek, chorobach m0- | 
dė Pocerza moczowego i dolnego 

odcinka kiszek, naturalna woda gorzka 
„Franciszka-józefa" łagodzi i usuwa szyb- 
ko gwałtowne boleści przy wypróżnianiu. 

  

trzy na przelewającą się krew swojej | 
tamilji sióstr i braci"... A 

Po złożeniu przysięgi na ewangelję | 
i szablę spokojnie rozchodziła się ta 
mała armja ofiarników do domów z tą 
dumą i głębokiem przeświadczeniem, | 
że wkrótce haruo wystąpią przeciwko 
wrogowi i zadadzą mu cios śmiertelny 
za zrabowaną wolność. Nie przeczu- | 
wali biedacy, że za kilka dni zamiast. 
spodziewanej walki o wyzwolenie, | 
zamkną się za nimi ciężkie drzwi wię- | 
zienne. Na rozkaz bowiem wojennego 
gubernatora Kudrewicz razem ze 23 
spiskowcami zostali aresztewani. 8 

Sąd wojenny 7 spiskowców skazał | 

    

        

     

     

   

     

na śmierć. Chorąży Jan Kudrewicz, 
pedolicer Przewłocki, były oficer .. 
woisk polskich Baczyński, Konstanty 
Fiuk, pomocnik przy gabinecie mecha | 
nicznym, człowiek szczery i prawy. Na 
śledztwie bez zadnych wykrętów ze- | 
znaie, że celem jego przystąpienia do | 
spisku była waika o wolność. Wszy- 
ścy czterej zostali rozstrzelani 26. Ц- 
G godzinie 5 rano w pobliżu więzieni 
ratomiast ksiądz Hieronim Wiojtkie- 
wicz, kleryk Strzałko i Karol Sorokie- 
wicz, głowa wileńskich cechów—do- 
piero 11 kwietnia o godzinie 3 rano. | 
Studenci: Wincenty Koch, Karol Do- | 
brewolski, Antoni i Stanisław Mysłow | 
ski skazani. do katorgi. ka 

. Tak rozpoczą się d rok 1831 | 
w Wilnie. Ža 

Ks, M. Żełudziewicz.



Proces członków K. P.Z.B. w Prużanie 
Sąd Ok-ęg: wy w Grodnie na sesji wyjazdowej w Prużanie rozpat:ywał onegdaj 

sira. € iiieszkań"o” m Fozany, pow. itosowskicgo Kunicy Lejzera, Zakhejma Mow- 
szy--Rubina i wsi Blit: 

  

gm. Kóżańskicj Szyły Bazyla, zati2ymanych w lipcu 1929 
reka v.zez_połicj: słonimska w czasie przeprowadzania likwidacji technik: okręgowego 
ram: tu KPZB Raranowicze -- Słonim, oraz mieszkańców wsi Sosnówka, gm. Dzie- 
wiątkowickiej Jerz: go firudkowskiego, Suwicza Konstaniego, tudzież Aniszczyka Mat 
+ieja z pow. Słon „iskievo oraz 12 innych oskarżonych z art. *02 cz. I K.K. Sąd skazał 
dięczy inn. Lejzn a na ? !. cięzkiego więzienia., Zakhejma na 6 lat ciężk. więz., Szyłę 
па 6 at ciężk. witz. Grudt.wskiego na 5 lat więżk. więz., Sawicza i Aniszczyka na 4 
sta « więz, 

Syn powiesił matkę inscenizującsamobójstw. 
Miasteczko Ja:5w jest pod wrażeniem zbrodni dokonanej na właści- 

cielce sklepu spożyw' czego Władysławie Bukowskiej 
Znalezionc ją rano wiszącą w sklepie i narazie przypuszczano, źe 

vopeinila ona samosAistwo, dopiero sekcja zwłok wykazała, że Bukowska 
„ostaia otruta x Ślacy na szyi wskazują, że duszono ią i dla zamaskowania 
*brodni pewieszona 

Całe mie-zianic było splądrowane i co cenniejsze zrabowano. | 

Śledztwo ujawnile, że winnym mordu był syn iragicznie zmarłej, ule- 

gając namowom kccharki, bowiem matka była przeciwna przyjęciu jej do 
swego domitt, zeme: dował matkę. 

Trup dziewczyny w zasypanej studni 
We wsi Zawrotef gminy Murzyckiej, pew. Postawskiego z nieczynnej oddawna 

stućni wydobyto zwłoki 16 letniej Jadwigi „ubczykówny, n»eszkanki tęj wsi, zagi- 
nione w zagadlurwyci oluli.znościach przed kilku tygodniami. Oględziny trupa na 
suiiyły podejrzeni: że :'7ed Śmiercią stoczyła ona walkę. co dowodzi, że padia ofia-- 

"rę uordu. Śledztv'e toczv się. 

W przystępie szału spaliła dziecko i sama 
targnęła się na życie 

W zaścianku Gulbiniszki, gm. Jażmieńskiej pewna wdowa nazwiskiem Makarc- 

wa dostała nagle ozłęrh., pid wplywem stórego rzuciła do gorącego pieca swe 11-mie 

s'ęcz ie dziecko poczem <avia. usilowała powiesić się. 

Ziijęto ją jednik wwczas z pętli i w ten sposób uratowano, 
Dziecko spaliio się żywcem Makar: wą oddano pod opiekę lekarza. 

KR 
W. słońca © g.5 m. 30. 

Józeta 
Z, słofica e godir 5 & 24 fa o 

- Eufemii 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
ŁOGIJI Ч. 5. В. W WILNIE. 

z dnia 18 |. 31 ' 

Giśnienie średnie w mm. 773. 

Temperatura średnia — 8 

Temperatura najwyższa — 1 

Temperatura mijnižsza — 18 
Opad w mm. — 

Wiatr: połudn.-zachodn. 

Tendencja: wzrost pot*m spadek 
Uwagi: połpochmura> 

—н 

  

ZALOBNA 

° — Nabożeństwo za duszę Ś. p. Józela 

Montwiłła. Zgodnie z zapowiedzią we śro- 

de, jako w wigilję dnia imienin wielkiego 

filantropa i ńiezmordowanego działacza Spo 

łecznego — Š. p. Józefa Montwiłła, w Bazy- 
lice Wileńskiej  odprawione zostało  żałob 
ofe nabożeństwo za spokój duszy Zmarłego. 
Msze $-tą cełebrował JE ks. biskup Kazi 
mierz -Michalkiewicz w asyście duchowień 

stwa. Pienia religijne wykonał chór Lutni 

pod batutą p: Jana Leśniewskiego. Na na 
bożeństwie obecni byli: wojewoda wileński 
p. Stefan Kirtiklis, prezydent miasta p. 

Józef Folejewski, starosta grodzki p. Iszora, 

b. prezydent miasta p. Bańkowski, senator 
p. Zygmunt jundził, prezes T-wa Rolni 
czego p. Gieczewicz, dyr. Banku Ziemskie 
go p. p. Świątecki i Bochwic, Zarząd T-wa 
Pop. Pracy Społecznej z prezesem p.  1.. 

Ostreyką na czele, T-wo Przyjaciół Nauk 
reprezentował p. Brensztejn, i wiełe, wiele 

osób ze świata iilantropijno - społecznego. 
Prócz tego przybyły szkoły i ochrony 

i instytucje ze sztandarami, które powoła 

ne były do żveła przez zmarłego filantro 
pa, jak szkoła im. józefa Mcentwiłła, Stow. 

sług św. Zyty i inne. 

Jedynie nieobecnością swoją świecił WI 
leński Bank Handiowy, który bardzo dużo 
zawdzięcza Montwiłłowi. 

A więc, jąk można sądzić z powyższe- 
go, twierdzenie pesymistów, że pamięć lu- 
dzka nie jest trwała, nie może być w 
danym wypadku 'zastosoware, bo Jozui 
Montwił i jego praca wśród tóżnorodneg > 
społeczeństwa wileńskiego, pomimo 20 lat, 
ubiegłych od Śmierci wielkiego filantropa, 
„dotąd żyje i miejmy nadzieję, żyć będzi: 
jeszcze przez dłuąie lata. 

— Kronika żałcbra. W drugą rocznicę 
śmierci ś. p. Stanisława Ławrynowicza w 
dn. 20 marca b. r o godzinie 8 rano odb 
dzk: się nabożeństwo żałobne w koścwl2 
Bonifraterskim. 

URZĘDOWA 
— Zarządzenie w sprawie reorganizacji 

Zarzące Drogowego. Rozporządzeniem p. 
wojewody z dniem 1 kwietnia zniesiony zo 

" -stał Państwowy Zarząd Drogowy w Moło 
decznie, przyczem administracja dróg pań- 
stwowych przekazana została Wydziałowi 
Powiatowemu. 

— Zbiorowy list gończy. W myśl rozpo- 
rzączenia władz centralnych p wojewoda 
zarządził poszukiwanie na terenie wojewó- 
dztwa 390 osób, uchylających się od obo 
wiazku wojskowego. 

Imienny wykaz tych osób umieszczony 
został w ostatnim numerze „Dziennika U- 
rzędowego.““. s 

Prócz osób, uchylających się od poboru, 
Są w tym wykazie nazwiska rezerwistów 
uchylających się od zebrań kontrolnych i 

! R iwie samocho- — Rozporządzenie w Spra 
dów do ZEGżaia zwierząt. Wojewoda 
wiłeński wydał ostainio rozporządzenie © 
obuwiązku oczyszczania i odkażania samo 
chodów ciężarowych, przeznaczonych do 
przewożenia zwierząt. 

Wszystkie saniochody, przeznaczone do 
© celu, powinny być zgłoszone do po- 
iowej władzy administracyjnej. 

| Każda maszyna będzie miała. książeczkę 
kontroli przewozu zwierząt, oraz będzie mu 

te; 

_ siała być wewnątrz obita blachą, 
_ — Кю ше 
lenia na broń. 
daje 

CN jeszcze 
ileński starosta grodzki, ‚ о 

„do ogólnej wiadomości, że osoby, któ 

  

ONIKA 
prolongowanie wydanych przez starostę po 
zwoleń na broń, winny zgłosić się do Wileń 
skiego Starostwa Grodzkiego (Żeligowskie 
go Nr. 4, okienko Nr. 1) w godzinach od 
10 do 13, w soboty zag o 10 do 12 po od- 
biór brolongowanych zezwoleń w terniinie 
ao 10 kwietnia r. b. 

Posiadanie breri po wskazanym termi- 
rie bez zezwolenia prołongowanego na rok 
bieżący będzie uwtžane ża posiadanie nie- 

  

legalne i karane aresztem do 3 niie 
tięcy, lub grzywnę do 3,000 złO, przyczem 
może być orzeczona konfiskata broni. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Oddział Wileński Połskiego Towarzy 

stwa Tatrzańskiego urządza w piątek dnia 
20 marca b. r. o godz. 8-mej wieczorem, w 
seniinarjum filozof:cznem Uniwersytetu (U- 
niuersytecka 5, w podwórzu) zebranie 
członków, na którem p. dr. lan Kruszyński 
wygłosi pogadankę,  ilustrowaną własnemi 
zdjęciami fotograficznemi, p. t. „Wrażenia 
z wycieczki na Czarnohorę w r. 1929", Go 
ście mile widzłani. _ ‘ 

— Odczyt. w piątek 20-- b. m. o go - 
dzinie 9 (17) pan profesor Stefan Glaser 
wygłosi odczyt na temat: „Uwagi o projek 
cie prawa małżenskiego" w mieszkaniu p. 
Jeleńskiej (Mickiewicza 19 — 2), na który 
wszystkich interesujących, 9е tą kwestją 
zaprasza 

Zarząd Katolickicgo Związku Polek. 
— Wiłeńskie Koło Związku Bibljoteka- 

rzy Połskich. We. czwartek dnia 26 marca 
b. r © godz. 8 wiecz. w gmachu Uniwersy 
teckiej Bibljoteki Publicznej odbędzie siż 
naczwyczajne wałne zebranie członków Ko 
ła ż następującym  porządki:m dziennym: 

1) Wybory delegatów na zwyczajne d> 
roczne zebranie delegatów w Warszawie. 
2) Ref. d-ra A. Łysakowskiege: „Ogólno - 
polska instrukcja katalogowania alfabetycz- 
nego": 61 

„ — Walne zebranie „Echa“. Zarząd chó- 
ru „Echo“ podaji do wiadoiności swych 
członków, że 23 marca r. b. w sali prob 
przy zauł. Oranżeryjnym Nr, 3 odbędzie się 
doroczne walne zebranie członków chóru z 
następującym porządkiem dziennym: 1) 
Zagajenie, 2) wybór przewodriczącego, 3) 
spruwozdanie z. działalności zarządu, 
spra wozdanie ż działalności a rewi 
zyjńej, 5) wybory nowego żarżądu, 6) wol 
ne wnioski. Zaznacza się, że w wypadku 
rieprzybycia.ną oznaczoną godzinę przepi- 
sowej ilości członków, walne zebranie odbę 
dzie się w tymże dniu o godz. 19 bez wzglę 
du na ilość obecnych, przyzzem uchwały 
będą prawomocne. 

— Wileńskie _ Towarzystwo Miłośników 
Fotografji. urządza dn. 20 marca r b, w 
Fotografji urządza dn. 20 marca b. r w 
lokalu Bibłjoteki Wydziału Sztuk Pięknych 
USB (ul. św. Anny 4) o godz, 18 m, 30 
pogadankę na teniat: „Najłepszy wywoły— 
wBcz dla amatorów", którą przeprowadzi 
p. P. Kamieniecki: 

Wstęp dla członków i gości bezpłatny 

RÓŻNE 
— Osobiste. W dniu 18 b. m. dyrektor 

Kołei Państwowych w Wilnie p. inż. Fal- 
kowski powrócił z Warszawy, gdzie bawił 
w przeciągu dni trzech w sprawach służbo 
wych. 

— Złoty Kczyż Zasługi na pier- 
siach podinspektora policji Izydor- 
czyka. W dniu dzisiejszym o godz. i0 
po nabożeństwie w Bazylice odbędzie 
się na pl. Katedralnym dekoracja 
Krzyżami Zasługi kilkudziesięciu ofi- 
cerów i szeregowych policji woj. wi- 
leńskiego. 

Listę dekorowanycH otwiera ko- 
mendant policji m. Wilna podinspek- 
tor Izydorczyk za pełną ofiarności 
pracę nad bezpieczeństwem i posta- 
wienie służby policyjnej na  należy- 
tym poziomie. 

— Poświęcenie sztandaru. Dnia 22 mar- 
ca 1931 r. o godz !0 rano, w kościele Ka- 
tećtulnym odbędzie się poświęcenie sztan- 
daru państwowej szkoły technicznej im. 
Maiszałka ]. Piłsudskiego w. Wilnie, następ 
nie zaś o godzinie 13 w gmachu warsztatów 
szkoły, przy ul. Holendernia Ni. 12 — ur» 
Czysta akademja 7 okazji poświęcenia sztan 
daru i Imienin Patrona szkcły, Marszałka 
Piłsuóskiego.  - 

Na powvžsze uroczystości Dyrekcja 
szkoły zaprasza rodziców i opiekunów, oraz 
wszystkich sympatyków szkoły. 

— Zawody bokserskie, W dniu 21 i 22 
mzrca r b. w sal. Ośrodka Wychowania si 
życznego przy ul, ludwisarskiej 4 — odbę 
dą się tegoroczne bokserskie mistrzostwa 
chięgowe dla senjorów i junjcrów 

Do zawodów stają sekcje bokserskie 10 
klubów, zgłaszając ogółem porad 50 zawod 

re nie złożyły przed 1 HI. b. r. podania o ników we wszysikich kategorjach wag. 

HISTORYJKĄA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

Ciąg dalszy. 

  

Zdań różnica co do czasią 

Padły krzepkie, jędrne słowa.... 

Przysłuchują się poaróżni.. Е 

Awantura iuž gotowa 

  

  

Fatrzcie, patrzcie, co się dzieje! 

Gest brutalny Fonduktora, 

Jako z procy pan Cierpiałło 

Leci nakształt awjatora 

(DC.N.) 

ELL IAA BND KES 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Występy 

K. Junosz,-Stępowskiego. Dzis 0. godz. 3 
wiccz. ukaże się czarowna Котефа Car- 
pertiera „bPapa-Kawaler" ze znakomitym 
artystą scen stoiecznych Kazimierzem Juno- 
sza-Stępowskim w roli tytułowej. Humor, 
subtelność dowcipt, oraz wiełkz siła komicz 
na, w którą wieisi artysta wyposażył рэ- 
stać sir Basila, wywołuje szczery zachwyt 
na widowni. W edsłonie 3-ej piękne pio- 
senki włoskie odspiewa p. Zofja Wyleżyń- 
ska. Ceny miejsc normalne, Zniżki ważne. 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś o go- 
dzinie 8 wiecz. powraca na afisz rewela- 
cviny utwór K. Leczyckiego  „Satuba“. 
Sztuka ta cieszy się wielkiem powodzeniem 
dzięki palącej aktualności tematu i świetnej 
grze zespołu z  Kamińską,  Balcerzakiem, 
Wasilewskim, eraz Łubiakowskim na czełe. 

— Niedzielne  pizedstawienia popołud- 
niowe. W nadchodzącą niedzieię w obu Tea 
trach Miejskich odbędą się przedstawienia 
porcłudniowe po cenach zniżonych. . 

— W. Teatrze na Polmlance ukaże się 
o godz. 3.30 po poł. „Salome* O. Wilde"a 
w inscenizacji i oprawie dekcracyjnej iż. 
Dziewulskiego. Podniosły nastrój. wywełu- 
je piękna ilustracja muzyczna w wykona- 
riu zwiększonych zespołów vrkiestrowych. 

— W Teatrze „Lutnia* o godz. 3.30 uj- * 
izymy doskonałą komedię Verneuila 
„Azais” z Kazimierzem Junoszę-Stępowskina 
w kapitalnej roli barona Wdirtza. 

Ccny miejsc zniżone — sprcjalnie. 
— Występy K. Krukowskiego w. Wilnie. 

W nadchodzącą sobotę o godz. 11 wiecz. 
orar w poniedziaick o godz. 3 wiecz. odbę- 
dą się w Teatrze Lutnia dwa WISĘEŁ ulu- 
bieńca publiczność: warszawskiej Kazimie- 
rza Krukowskiego, który wystąpi w. Oto- 
czeniu wybitnvch sił stołecznych: Świetnej 
pary tancerzy Jerzego i Celiny Ney, '* oraz 
czarującej: pieśnia:ki Hanki Ha!mary. Zain= 
tercsowanie się publicznością ogromie. Bi- 
lety już nabywać można w kasie zamawiań 
codaiennie od 11 do 9 wiecz bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACIiF 

Heljos — Neapol, śpiewające miasto. 

Kino miejskie -— Krew za krew 
Stylowy —- Messalina. 

Światowid — Księżniczka Olga 
Hollywood—Dziewczę z Montparnaose'u 
Wanda — Miłość na rozdrożu. 
Pan Cierniowa dróga miłości 
Pan — Bohaterowie morza. 

+ Casino — Parada miłości. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE 
— Wypadki w ci: doby. Od dnia 17 

do dnia 18%. m. zaotoślane gł Wilnie wy- 
packów 52, w ten: kradzięży 5, opilstwa 7, 
przekroczeń adnunistracyjnyck 27. 

— Napad na Zarzeczu byt symu- 
lowany. Jak donosiliśmy, Nowik Bole- 
sław, właściciel sklepu mięsnego przy 
ul. Zarzecze 14 powiadomił policję, iz 
okeło godz. 20.30 weszło do sklepu 
dwóch osobników — Żydów, tzbro- 
ionych w rewolwery, Które skićrowal:. 
przeciwko Nowikowi, każąc mu od- 
wrócić się do ściany, poczem zabrali 
z kasy 467 dolarów i 1000 zł. Okazało 
się, że napad rabunkowy Nowik Bole- 
sław symuluje do czego się przyznał, 
dolary bowiem w sumie 457 j 1000 zł 
dał znanym mu z widzenia Żydom do 
tabrykowania telsyfikatów / dolaro- 
wych. Fabrykacja dolarów odbywać 
się miała w sklepie Nowika. Nowi 
meldował o napadzie rabunkowvm, a 
nie o daniu dolarów do falsyfikowania 
Dy nie być pociągniętym do odpowie- 
dzialności za współudział. 

— Napastował 60-letnią staruszkę. Miesz 
kanka Landwarow+ 60-letnia Marja Kunic- 
ka w pobliżu miasteczka spotkala na dro- 
dze do Trok i poprosiła przejeżdżającego 
chłcpa o podwiezierie jej kilka kilometrów. 

W lesie wieśniak rzucił się na. Kunicką 
usiłując ją zgwałcic, a ydy rapastowana 
poczęła wzywać pomocy, wyrzucił ją z 
wozit do zaspv śnieżnej odzierając poprzed 
nio 2 garderoby. 

Pelicja aresztowała niejakiego Turkow- 
skitgo z pod Lardwarowa, jako winnego 
napadu: 

— Zatruła się spirytusem. Aleksandrowi 
czówna Janin-a, Szopena Nr. 3 wvpiła spi- 
rytusu skażonego ogotowie Ratunkowe 
tdwiozło ją do szpitala Sawicz 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 19 MARCA 

11,58: Czas. : 
12.05 — 12,30: Muzyka polska (płyty) 
12,35 — 14,00: Koncert szkolny z War- 

szawy. 
14.00 — 14.20: Kącik dla pań Ż Warsz. 
14.40 — 15.20: Odczyty dla maturzy - 

stów z Warsz. 4 
15.50 — 16,10: „„O wychowaniu arty - 

stycznem młodzieży” — odczyt z Warsz. 
wygł. Wiesława Baraszewska. 

16,10 — 16,15: Progr. dzienny. 
16.15 — 17,15: Koncert popołudniowy. 
17,15 — 17,40: „Emir Rzewuski w histo 

rji i legendzie" — odczyt z. Warsz. wygł. 
.- Mościcki, 

17,45 — 

    

18,45: Transmisja z rynku w 

  

Ceny znizone: Parter 60 gr. Balkon 40 gr. 
Od diia 9 do 23 m.rca 1951 r. wł cznie nęcą wyświeiia e filmy: 

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. 
$$ REW zKGREW Cz 

Dramat w IO aktach: W rola h głównych: *rymhilia — Małgorzata Schoen Brunhilda — Harna Ralph 
Zwiększony zespół orxiestry. Jlustracja muzyczna vsnut: na m tysach Ryszarda Wzgnera. 

N:d prgau: „Pod tęczowym sztanderem*' film spółdz eiczy w 2 akta u. 
Kasa czynna od g 3% i Początek od. 4:el W dnu %mavar b Kasa © Ynna oig. + m 30 Рост a godz, 6. 

  

KINO TEATR | 
„KELIOS“ 
al. WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. piosenki; 

Uczta artystyczna dl: miłośników kina! Dziś wszechówiatowe sławy król t-norów 

i Brygida Helm NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO 
Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. Jan Kiepura odšpiewa po polsku 

„Zejdź do gondoli* i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. 
Na pierwszy seans ceny zniżone 

Jan KIEPURA 

Seansv o godz. 4,6, 8 i 10.15 
  

  

Dziś premjera! Rekordowy przebój dźaiękow)y! 

Dźwiękowe Kino 

KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Wielki dramat miłosny 
W roli „łownej 

Na pierwszy seans cenv ”ni* 

BZIEWCZĘ Z AŃONTPARNAS$E'U 
GERTRUDA LAWRE*CE Nad pr' gram: Dodatki d*więkowe. 

Pocz. o godz. 4, r, 8 i 10 15. 
ne 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
са 
šw 

Dziśł Największy 100 proc. dźwięsow 

ły 
iat PARADA ĄILOŚCI 

który odśpiewa w języku f ancuskim swoje piosenki oraz 

iec Filn ten wystawą i śpiewem. poruszył 

z ulubieńcem i špiewakiem 
Mauricem Chevalier, 

Jeanette Mat znana Špiewaczka 

  

  

WIELRA 47. tel. 15-41 Donald. Fim įst osnutv na U- glošnei sztuki „Ks ażę Małżonek* Leona Xiwrof: i Julesa 
Cnaneela Pocz.seansów o g. 1,6,8110.15 w sob iniejz o g. '-ei. Na 'ś$:y Sea1s cenv Zzniżone 

KINO Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Największy przebój świata! Sensacja! Dzieje najsły: niejszego korsarza wsz: stkich 

  

  

66 czasów, Eureoufa ilustrue 2 Korsarz 
„PAN wielki arcytilm p. t. BOH ATEWROWI E AB RZ 2 Sureoutf, 
„Wielka 42. Epopea morska w 12 wielk. akt. W rolach głównych Mar]a Dalbacin i Jan Angelo 

Kino-Testr Dziś! Monum. majestatyczna wizja krwawej epoki z czasów panowania Rzymskiego! Nowe wydanie produkcji 1-31 r. 

epokowy dramat w !6 akt. arcydzieło, k óe p'zypom na „Ben-Huiai „Quo 
„STYLOWY“ RESSALINA Vadis* w roli gł. Hr. Rina de Liguoro. 

WIELKA 36 Niebywały przepych, emocjonujące sceny wyrafinowanych rozk szyi zbrodni na t«mat „M iości i namiętności” 
100 000. artystow, „Wyścigi kw: adryg" 
  

sprzedaż 

JEDWABIE, 
WEŁNY, 

MĄTERJAŁY 
na PA TA 

; I GBRNITURY 
MĘSKIE I DAMSKIE 

na Starėm Mieście w Warszawig. 
18,45 — 19,00: Kom. Akidem. Koła Mi 

syjnego. ы 
19,00 — 19,15: „Narodagry super -re- 

wji“ — fełjeton wygłosi Zula Minkiewiczów 
ne. 

19,15 — 19,30: Program na piątek i 
rozm: 

19,30 — 19,40: Rezerwa. 
1940 — 19,55- Pras. dziennik radj. z 
20.00 — 20.15: Wywiad j. Targa z płk. 

Wieniawą - Długoszewskim z Warsz 
20,15 — 20,30. Pogadanka radjotech - 

niczna z Warsz. 
20,30 — 21,30: Akademja uroczysta z 

okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskie 
go. Transmisja z sali Konserwatorjum Muz. 
w. .Walnie. 

21,30 — 22,00: Koncert z Warsz. 
22,00 — 22,15: „Pierwsz: imieniny w 

poiu* — feljeton z Warsz. wygł. }. K. Ban 
drowski. 

£2,15 — 22,35: Koncert solisty ze Lwo- 
wa. : 

22,50 — 23,00: Kom. z Warsz. 
23,00 — 24,00. Audycia wesoła z War 

szawy  („Znowuż to samo“ — T. Strzele- 
telskiego). Е 

W Ziutn kach Wielkich poczta Kalisz 
skrz. poczt. Nr. 1v0 jest 

do sprzedania 

len Irlandzki I. W. S. 
(pedigree) 

pierwszy ods ew po 100 2. za 100 kilo 
włącznie worek, loco stacja kuleji 

Opatówek. 

nai nnn nn 

ŁĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

° Ргом. А. РАКА 

УБЧЕНЫНЕНАЧАНЕНЕНАНАНЕНАНАНАЫ: 
_Розшіш]ету dla b. powa.nych re- 

flektantów kupna większej ilości 
domow murowanvch i dreuwniinych w 

cenie od 1000 d» 5000 dol. 
- Ajencja „POLKRES* 

Wilno ul. Królewska 3, tel.. 17-80 

[2о5Аот ] ВнЕ 
Poszukuje się 

lokalu 
do 50 pokoi na szkołę 
średnią i internat. Po- 
żąd:ne boisko i cgró- 
dek. Oferty składać w 

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

Redakcji „Słowa*. 

Planlna I fortepiany 
Służąca nowe i u'ywane na 

potrzebna do wszy. "2tV- Kilowska 4—10 
Abelow 

Pokój 
z wygodami do wyna- 
jęcia. Ogiadać — 5—7 
wie: z. Jagiellońska 7, 
m. 3. 

stkiego z dobrym go- 
towaniem. Świadectwa 
wyinagane. Zgłaszać 
si; Portowa 8, m. 3 
w godz. 9 — 10 rano, 
4—6 po południu. 

  

  

Potrzebna po 
służąca 

skromnych wymagań POPIERAJCIE 
«o wszystkiego 
1-piej starsza. Podgór- 
па 10—2 од 2—4. 

  

  

yiamsa Btanistaw Mackiewiz, Redaktor odpowiedziainy Witold Woydylto 
   

  

NICZEJ 
42 WILNO, MICKIEWI- 

L.0.P.P.. 

po wyjątkowo zniżonych cenach 
towarów wysortowanych i resztek 

„M. GORDON 
NIEMIECKA 

"EEST ‚ СЗЗВЗЕСНБНЫ ЕЕБ ВБ Е НБ 3 3 Я ЕН Н ННЕ 
Do 31 Marca włącznie 

na drugiem piętrze naszego lokału 

„p Sp. 

Akc. 
26. 

Nowošci sezonu wiosennego 

| dai 
LEKARZE 
LRDRRSISI NETIKS 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe- 

Mickiewicza 4, 
tel, 10-90. 

Cd £-14 1 4-8 

Nien.en. 

Warunki przetargi 
ogół1e wykonywan a 

  

DOKTOR ' "- 

Blumowicz zie p ę'r' „pokój nr. 
choroby Si informacje d tyczące 

  

we wszystkich oddziałach 

już nadeszły 

  

Dyrekcja Okregowa Kolei Państwowych w Wilnie niniejstem 
ngłasza przetaig nieograniczony na budowę dwo ca na stacji 

u, rysunki, ślene k sztorysy oraz warunk 
prze przed iębior ów rohół badowlany h 

w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie są do obej 
rzenia w dnie + r»ędowe + d godziny 9 tej do 12-:ej w Wydziale 
Dr: gowym Dvyrekcji O K. P.w'Wilile, ul. SŁ wackiego ?, dru- 

3, tam również m żna otrzymać wszelkie 
wymienionego dwor.a. 

Zainteresowani mog. nabyć pełnv kom let wykazanych wy- 
ej danych technicznych po w łaceniu do Kasy Dyrekcyjnej 15 

zezwala się tylko w lok lu Dyrekcji i w po- 
d'ny n wyżej czasie. Wysył n'- pocztą mateijałów dotyc ących 

Ć nadesłane lub złożone do specjalnej 
skrzynki, znajdującej się w Prezydjum Dy.ekcji do god iny 12 

skórne | moczopłciowe 
WIELKA 21 

tel. 921, 2 BE ł tych lub sporząd'ić z tych m:terj łów notatki. 

EEA © RH Robi nie notatek 

pr.etargu Dyrekcję nie obowiązuje. 

[Akuszerk | Oferty winne by 

AKUSZERKA dnia 14 kwietnia 1931 roku. 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- |] nie, lub przekazane du 
czny, usuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łup eż, 
brodaaki, k rzajki, wy- 

adanie włosów. 
" Mickiewicza 46. 
  

    

   iCHIT 

  

     

GABINET 
RACJONALNĘJ 
KOSMETYKI LECZ- 

  

CZA 81 m. 4. 

Urodesissss 
je, dosko- 

nali, odšwieža, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypaianie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8, 

W Z. P. 43; 

Nale: 

  

   
Dwa 

do wynajęcia. 
niowa 1 m. 84 

Mieszkanie 
z 2 pokoi z.kuchnią z GONTY sprzedaje Pol- 
wygodami nowoczesne- ski Lloyd ul. Kijowska. 
mi wanna, elektrycz- 
ność do: wyna €cja. 4 
informacje na miejscu, 
Ul. Słowackiego 17. 

pokoje 
Stycz- 

WYN $ PRZEDAŻ        

  

ICHTIOMENTOL 

Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 

Laboratorjum chem aptekarza M ra Szymona Edelmana 

we Lwowie, Teatyńska 16 

BROWSKA .. 

T PŁÓTNA i MADAPOLAMY 

W djum w wysokoś i 3000 zło ych winno byč złożone w 
sposó ' us alony przez Mn. Skarbu w Kasie Dyrekcyjnej w Wil- 

o P. K. O. na rachunek ' yrekcji, kwit zaś 
„ złożeniu wadjum winien być dołączony do oferty. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilinie 

RIRIRIRRRRARRRARARARARA     
OAENTOL 

Znakomite o światowej: 
+sławie nacieranie 

przeciw reumatyzmowi, goščco“ i, 
nerwobółom, wszelkiego rodzaju 

» łamaniom, bółom głowy; lub zębów 

jest wszędzie do nabycia 
po cenie 3 zł. za fiakon. 

działa nawet w tych wypadkach, 
w których inne śroiki były bez- 

skuteczne 
ży natychmiast spróbow Ć 

        

        

       

Pianina i Fortepiany 
9 światowej sławie Pleyel, Bechsteiu etc; 
takoż Arnold Fibigier,- Kerntopf i Syn, 

uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybiiniejszych fachowe 
ców na Pow. Wystawie -Kraj. w Poina- 
niu w 19291. iw Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

WILNO, 
Niemiecka: 3, m. 6. 

AJĘCIE CENY FABRYCZNE. 
    

  

   

na bieiznę męską i damską — ceny 
niebywale niskie, oraz towary ży- 
rardowskie w wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 
  

    

  2 pokoje 
z wygodami przy inte- 
ligentnej rodzinie do 
wynajęcia dla solid- 
nych lokatorów. 

Kasztanowa 4—12 

  
  

Z: wypożyczenie 8/0 1:00 dołarów 
oddam bezpłatnie mieszkani: w d - 

* brym punkcje miasta, 4 pokoje z ku- 
chnią, wszelkie wygody, wolne od po- 

datku okalow- g. Zał" 
Ajencja „POLKRFS 

Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80         
  

Wydzwntciwa „Słoówu” Zasżoya 4 

«. 

1 

   


