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Poseł Stanisław Zieliński, były kon 
su! w Berlinie, należąc do Klubu endec 
kiego, jest wysuwany jako generalny 
ononert obecnego traktatu handlowe- 
go z Niemcami. Argumenty wypowie- 
dziane podczas debaty sejmowej przez 
posła endeckiego analizowaliśmy w nu 
merze „Słowa z dn. 20 marca rb. „Ga 
zeta Warszawska” w numerze 17 kwie 
tnia daje odpowiedź posła Zielińskiego 
na mój artykuł. 

Poseł Zieliński w odpowiedzi swej 
pomija ważne argumenty, wysuwane 
przcze mnie w obronie traktatu handlo 
wego. We wszystkich moich artyku- 
łach i broszurach w sprawie traktatu 
handlowego zaznaczałem: a) bez przy 
znania Niemcom w traktacie praw oso- 
bowych, to jest prawa wjazdu, prowa- 
dzenia interesów przemysłowych i han 
dlowych w Polsce, nie podobna za- 
wrzeć z niemi traktatu, b) traktat han- 
dłowy z Niemcami jest czynnikiem od- 
prężenia antagonizmu polsko - niemiec 
kiego, a więc osłabienia ich rewizjoni- 
stycznych dążeń odnośnie do . granic 
polsko - niemieckich, c) traktat han- 
dlowy polsko - niemiecki wzmacnia 
zewnętrzny kredyt Polski, co jest nie- 
zbędnem nietylko dla osłabienia obec- 
nego kryzysu, ale dła uczynienia nas 
mocniejszymi w międzynarodowej wal- 
ce o byt. 
+ Poseł Zieliński, jako doskonały 
korsul, który w ciągu kilku lat nadsy- 
łał wyczerpujące relacje o stosunkach 
gospodarczych Niemiec i o traktatach 
przez nich zawieranych, nie mógłby 
wskazać ani iednego traktatu Niemiec 
powojennych, w którymby prawa oso-' 
bowe Niemców u jego kontrahenta nie 
zosiały zagwarantowane, są one w 
traktatach powojennych bardziej spre- 
cyzowane niż przed wojną. 

Konsula Zielińskiego straszy 250 
tysięcy Niemców, , biorących rok rocz 
nie wizy do Polski. Tu mogę przypom 
nieć, że gdy pod wpływem jednego 
nierozważnego cyrkularza z przed kil-- 
ku laty ćw 1924 czy w 1925 r.) kon- 
sulaty nasze zniewolone były robić 
obstrukcję w wydawaniu wiz. Pierwszy 
konsul Zieliński przedłożył  Minister- 
stwu szkodliwość takiej polityki, któ- 
ra niepotrzebnie jątrzy stosunki pol- 
sko - niemieckie, wywołując w Niem- 
czech odruch niechęci ku Polsce. 

Jeżeli zważymy, że Górny Śląsk i 
nasze dzielnice zachodnie są ściśle 
związane gospodarczo z Niemcami, że 
kilkaset tysięcy Niemców, mieszkają- 
cych w tych prowincjach, posiada go- 
spodarcze i rodzinne zwiazki z Niemca 
mi Rzeszy, jeżeli uprzytomnimy sobie, 
że przeszło jedna trzecia naszego han- 
dln zewnętrznego w normalnych latach 
jest handlem zewnętrznym z Niemcami, +; 
to musimy-uznač za całkiem naturalne 
że znaczna ilość Niemców odwiedza 
Polskę. Poseł Zieliński obawia się 
wspułzawodnictwa niemieckiego dla 
faszego handlu i przemysłu, otóż trzy 
czwarte naszego handlu znajduje się w» 
rękach żydowskich. 

Z zakładu handlowego żydowskiego 
wyrasta nowy zakład żydowski, nato- 
miast z zakładu niemieckiego handlo- 
wego wyrasta zakład handlowy polski, 
pockodzi to stąd, że do zakładu handlo 
wego niemieckiego muszą właściciele 
przyjač współpracowników Polaków 
dla ułatwienia kontaktu z kundmana- 
mi;czego zakład żydowski nie potrze- 
buje. Widzimy, że w dzielnicy zachod- 
niej wyrosło polskie kupiectwo w więk 
Szej ilości niż w innych dzielnicach. 
Był to wpływ osadnictwa niemieckie- 
%0.. Nie należy też zapomnieć, że Ww 
drugjem, a najdalej w trzeciem pokole 
niu przybyły Niemiec do Polski staje 
się Polakiem i bardzo często wskutek 
Poważniejszego usposobienia bardziej 
lest oddany sprawom narodowym pol- 
skim, niż przeciętny rdzenny Polak. 
Nie potrzebuję wyliczać ile nazwisk 
hicmieckich mamy w przednich szere- 
Zach naszej nauki i życia publicznego. 
Wspomnę tylko Wincentego Pohla, 
molka. 

* Dobrobyt Pomorza i Poznańskiego 
rowstał podczas przynależności 'tych 
Drowincyj do Niemiec, Berlin jest bar 
zo ważnym rynkiem konsumpcyjnym 
rę płody rolne. Korzysta na tem rol 
piwo bezpośrednio, lecz pośrednio 

Korzysta handel i przemysł. 
__ W wyobraźni posła Zielińskiego 
łarysowują się rzemieślnicy i drobni 

z omysłowcy Niemcy korzystający Z 
ledyfu Rzeszy niem., niebezpieczni 
"Spółzawodnicy naszych drobnych 
*zemysłowców i rzemieślników. Zbyt 
' cięzkich warunkach znajduje się 

j SZ kraj, aby mógł ściągać do siebie 
ger cję osadniczą. Stąd obawy po- 
„d Zielińskiego płonne. Gdy myślę o 
męsunkach gospodarczych z Niemcami 
Ola wyobraźnia zarysowuje wielkie 
 źedsięwzięcie elektryfikacyjne, kole- 
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jowe, kanałowe, dokonywane przez 
kooperacje naszego przemysłu z prze- 
myslem Kzeszy i zdobywając dzięki tej 
kooperacji kredyty międzynarodowe. 
Wszystkie towarzystwa elektryfikacyj- 
ne niemieckie są związane z koncerna- 
mi elektryfikacyjnemi angielskiemi lub 
ame-ykańskiemi i przez nie możemy u- 
zyskać korzystniejsze warunki elektry- 
tikacji, niż te, które dawał Harimann. 

Na mój argument, że w okresie 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Kosgresowego sprowadzaliśmy facho- 
wców niemieckich i wyszliśmy na tem 
dobrze, nie odpowiada poseł Zieliński, 
natomiast w odpowiedzi na przykład 
Piotra 1-g0 sprowadzającegc fachow- 
ców z Holandji i Niemiec, poseł Zieliń- 
ski podnosi, iż nie zachodzi obecnie ta- 
ka różnica kultury między Polską a 
Nieincami, jak zachodziła między Ro- 
sją a Niemcami lub Holandją. Tak, ta- 
kich różnic kultury obyczajowej niema, 
lecz jest zatrważająca różnica kultu- 
ry technicznei. Niemcy naprzykład ma- 
ią na głowę 480 kilowatów elektrycz- 
ności, my zaś 8U kilowatów, z czego 
przeszło 60 proc. wypada na Śląsk. 
Nesz przemysł caemiczny zatrudnia 60 
razy, mechaniczny 24 razy mniej ro- 
botników niż niemiecki. 

Foseł Zieliński zwraca uwagę na 
to, że Piotr nie sprowadzał Szwedów 
z którymi walczył, lecz Niemców. Tak, 
Piotr I-szy pragnął zagarnąć szwedzkie 
prowincje, my zaś nie pretendujemy 
do prowincyj niemieckich i gdy Niemcy 
przez kooperację gospodarcza będą 
„niały znaczniejsze korzyści, niż z jej 
częściowego rozbioru, nie będą dążyły 
do aneksji tych lub owych terytorjów 
Polski. 

Publicysta francuski Fabre - Luce 
zaleca Polsce dla osłabiania dążności 
1ewizjonistycznych Niemiec, rozwijać z 
niemi stosunki gospodarcze. 

Kwestja zbytu naszych płodów rol- 
nych w Niemczech rozstrzyga poseł 
Zietiński negatywnie, powołując się na 
plar Schillie'go. W moim artykule o 
argumentach posła Zielińskiego przyto 
czyłem na mocy statystyki niemieckiej, 
ze nasz wywóz płodów rolnych wy- 
nosił w 1930 r. 79,9 miljonów marek. 
Obecnie zaznaczam, że bilans handlo- 
wy Niemiec w iniesie, jajach, serze i 
tłuszczach jest w dalszym ciągu ujem- 
ny. jakkolwiek saldo jego uległo zmniej 
szeniu wskutek kryzysu gospodarcze- 
go, trapiącego Niemcy. Samowystar- 
czalność Niemiec w hodowli i w pro- 
dukcji zbożowej jest utopją. Dodatni 
bilans wywozu żywych świń równają- 
cy się 16,3 marek nie pokrywa ujemne- 
В ndlu wieprzowiną, szyuką, 

wynoszącego 23 miljony ma- 
W przywozie ptactwa do Niemiec 

zajmujemy  pierwszorzędną pozycję. 
Na 12,9 miljonów marek zapłaconych 
1 3 rtowane gęsie, na Polskę przy- 
pada 8,9 miljonów marek. Poseł Zieliń 
ski pisze, że o koniecznośc! porozumie 
nia z Niemcami są przekonani w Pol- 
sce wszyscy. Dziwna rzecz, że to prze- 
konanie nie staje na przeszkodzie sta- 
łej agitacji antyniemieckiej większoś- 
c prasy polskiej oraz urządzaniu anty- 
nieriieckich wieców j demonstracji 
przy każdej sposobności. 

WŁ. Studnicki. 

  

    

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 

       

  

CENY OGŁOSZEŃ: 
nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. 

T, 

  

Sejmu i Senatu 
ZWOŁANA BĘDZIE W FOŁOWIE MAJA 

WARSZAWA 28-1IV (tei. wł. „Słowa'*). Decyzja w sprawie zwołania 

dragiej nadzwyczajnej sesji Sejmu i Senatu, jak się dowiadujemy, nie zosta- 

ła do tej chwili powzięta ostatecznie i niewiadomo kiedy decyzja ta zapad- 

nie. Uzależniona ona jest od planu prąc rządu. Decyzje w tej sprawie wy- 

p-zedzą narady prerajera u Pana Prezyderta Rzeczypospolitej i u Marszałka 

Fiłsudskiego. Narazie żadna taka konierercja nie została zapowiecziana. 

Przypuszczalnie Uruga sesja nadzwyczajna, zwofana zostanie w ciągu 

maja w drugiej jege połowie. W każdym razie stwierdzić można, iż na tej 

drugiej sesji nrzedwakacyjnej, Sprawa rewizji konstytucji nie będzie rozpa- 
trywana. Prace przygotowawcze w tej dziedzinie będą prowadzone w dal- 

szym ciągu. Również wcjście pod obiady pragmatyki urzędniczej nie jest 

postanowione. Być może, zc ia sprawa dopiero w jesieni zgltszona zostanie 

do laski marszałkowskicj. 

Żadnych zmian w składzie rządu nie będzie 
WARSZAWA. 23-IV (tel. wł. „Słowa*). Znów ukazaij 

o zmianach w rządzie. Na sodstawie Ścistych informacyj, stwier 
my, że nikt z pośród czynników miarodajnvch do tei chwili wos 
stanawiał się na ta sprawą tembardziei więc żadna decyzja w 
‘ие zapadła. 

  

się pogłoski 
dzi. może- 
sle nie za- 

sprawie 

   

      

NIE BĘDZIE ODZNACZEŃ ORDEREM 
„POLONIA RESTITUTA" W DNIU 3 MAJA 
WARSZAWA. 28-IV (tel. wł. „Słowa*). Dowiadujemy się, że w roku 

bieżącym, z okazji święta narodowego w dniu 3 maja doroczne odznaczenia 
«rderem Polonia Restituta nie bedą nadane. Najwyższych odznaczen tym or- 
d.rem spodziewać się možna dopiero w dniu Święta Niepodległości & į. 
11 listopada r. b. 

Podpisanie umowy Koncesyjnej 
NA BUDOWĘ KOLEI ŚLĄSK —GDYNIA, WE ŚNODE 

WARSZAWA, 28-IV (*el. wł. „Słowa*). Dowiadujemy się, że o ile 
prace nad technicznem przygotowaniem potrzebnych dokumentów będą 
zakończone, to we środe, dnia 29 b..m. nastąpi podpisanie umowy koncesyj- 
sej na budowe i eksploatację 'inji kolejowej Górny Ślask — Bałtyk pomię- 

" dzy rządem polskim a konsorcium fraiicusko-polskim. 

Straszna katastrofa pod Modlinem 
W FALACH WiSŁY JTONĘŁO TRZECH PODCHORĄŻYCH. 

WARSZAWA, 28-IV (tel. wł. „Słowa”). Podczas ćwiczeń saperskich szkoty pod- 
chorążych rezerw” piechoty w Zambrowe, wydarzyła się na Wiśle pod Modlinem 

s.raszna katastrota. Gdy 12-tu podchorążych znalazło się kolo mostu kolejowego 

tatwa, na której jechali, noczęła nagie "onąć ledni rzucili się do wody i płynąc do 

bizegu usiłowail się ratować, inni kurczowo trzymali się tratwy. W rezultacie trzech 

podchorążych utonelo. 

W falach Wisły zgineli: kpr. Paweł Krusze, student Politechniki Warszawskiej, 

który osierocił młodą żonę kpr. Jan Skiba student Uniwersytetu Warszawskiego,, Ste- 

fzn Kałuciński, stadent Szkoły Technicznej z Poznania. Zwłok ofiar katastrofy nie zdo- 
{спо odnaleźć. Spcejalna komisja bada wydobytu z Wisły tratwę w celu stwierdzenia 

pizyczyny nieszczęścia, Władze sadowo-wojskowe prowadzą dochodzenie, 

Likwidacja rewolty na Maderze 
ŁIZBONA. PAT. — Półurzędowy korwunikat stwierdza, że wojska 

rządowe wyładow”ły na Maderze w odległości 20 klm. od Funchału w celu 
usunięcia posterunku, ustawionego tam przez powstańców. Garnizon jedne- 
go z posterunków w sile 73 ludzi został rozbity przez wojska rządowe. Ar- 
tylerja wojsk powstańczych ostrzeliwała okręty rządowe, lecz artylerja wojsk 
rządowych działając z wodnopłatowców, zmusiła powstańców do ustąpienia. 

LIZBONA. PAT. — Naczelny dowódca sit zbrojaych, któremu powie- 
rzono stłumienie rewolty na Maderze, wystosował do powstańców ultimatum 
w -którem domaga się złożenia broni do godziny 17, o ile powstańcy nie za- 
stosują się do wezwania, oddziały wciska i marynarki rozpoczną operacje 
wojenne bez uprzedzenia 0 tem. 

  

  

  

DARAŻ ZAKZCENIA I STRAT 20 POWODZI W WALE 
DALSZY SPADEK WóD 

Woda na Wilji w dalszym ciągu opada. 
Wezaraį w godzinach wieczornych poziom 
1zeki wynosił 6 mtr» 70 cm, obniżając się 

co godzine 0 dalsze 4 cm, Ulica Zygmun- 
towska, Arsenalska, Kościuszki i Cielętnik 
są jaż zupełnie wolne od wody, Tylko w 
mekiórych wgłębieniach terenu w Cielętni- 
ku pezostały duże kałuże. 

"ZNISZCZENIE JEZDNI : CHODNIKÓW 

Gdy wody Wilji opadły, jezdnie i chod- 

niki zalanych ulic przedstawiały okropny 
widok, Kamienie powyrywane, płyty chodni- 

kowe. podmyte i uszkodzone, barjera żelazna 
wygięta w dziwaczny sposób. W szparach 
i szczelinach szczątki gałęzi, Na vis a vis 
domu Nr. 6, przy ulicy Zygmuntowskiej 
oparty o drzewa wpoprzek leżał olbrzymi 

pień, wyrwany z korzeniami gdzieś w gór- 
nym biegu \УПИ. Wszystko pokryte było 
grubą warstwą lepkiego mułu, Trawniki i 

drzewa w Cielętniku, tudzież, ogrodzenie, 
uraz ławki zniszczone. Płot i chodnik, pro- 
wadzący do willi Podzamcze, wywrócony, 

"Z chwilą, gdy woda zaczęła ustępować, 
Magistrat przystąpił do  wypompowywania 

wody z piwnic i mieszkań niżej położonych. 
W godzinach popołudniowych zalane domy 
* piwnice, lustrowali technicy magistraccy w 

celu _ przeprowadzenia niezbednych robót kiosku rozdzielczego prądu stałego i jest 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

przed oględzinami komisji, która ma zbadać 
stan wszystkich domów, objętych powodzią. 

Na wszystkich posesjach, uwolnionych 

od wody, rozlepiona ostrzeżenia przed uży- 

wanien: nieprzegotewanej wody do picia, 

<e wzgledu na niebezpieczeństwo epidemii, 

oaz przed zajmowaniem mieszkań do czasu 

zbadania fundamer:tów. 

NAPRAWA SIECI ELEKTRYCZNEJ 

! PRZEWODÓW TELEFONICZNYCH. 

Pewódź wyrządziła duże szkody niszcząc 
wiele kabli sieci elektrycznej i komunikacji 
telefonicznej. Dzięki wytężonej pracy stacji 
telefonicznej, zniszczone połączenia  telefo- 
niczne zostaną w najbliższych dniach całko- 
wicie naprawione. Elektrownia również pro- 
wadz* intensywne roboty nad uruchomienieni 

nadzieja że już we czwartek, dzielnice za- 

silane przez prąd stały bedą miały na nowo 

światło. 

MOST ZWIERZYNIECKI 

ZAGROŻONY 

Mimo, że  niebezpieczeństwo powodzi 
minęło, silny prąd wody podmywa nadal 

przyczółki mostów, Szczególnie groźna sy- 

tuacja okazała się na moście Zwierzyniec- 

kim, gdzie weda gięboko podmyła przyczół- 
ki, powodując osuwanie się brzegu, Narazie 
przyczółki zabezpieczono workami z pia- 
skiem i ograniczono ruch kołowy przez 
1408t. 

Most Zielony i most na Wilence ucier- 

piały mniej aczkolwiek również będą wyma- 
gały ponownych reparacyj. 

WDruskienikach Niemen zalał Dom Zdrojowy 
Niebezpieczeństwo dalszego przy-- 

boru wody na Niemnie dotychczas 
trwa'W pow. Anugustowskim, wieś 
Jziesiewicze jest zagrożona powodzią. 
W pow. Grodzieńskim w. Rybaki i Za- 
mościny są całkowicie zalane, a kilku 
innym wsiom, wylew bardzo poważnie 
zagraża. W Druskienikach 

zalany został nowowy- 
wiercony szyb, oraz 
część domu zdrojowego. 
Wskutek podniesienia się poziomu wo- 
dy.na Niemnie dc 6 mtr. ponad stan 
normalny w pow. Wołkowyskim, wy- 
stąpiła z brzegów Zelwianka. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia faźwiuskiego. 

— A. Łaszuk. 
K. Malinowskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksie; 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Natcz. 

nia T-wa „Ruch“. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

K. Smarzyński. 
Zwierzyński. 

wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 3 raz 
Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

ożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
BORA TPS TWETERY ODEO ZAROWKA FZARKÓDZ STOSO 

sesja nadzwyczajna „VOLKSBEGHEREN” w PRUSACH 
Wtorek, dnia 21 kwietnia r. b. był 

ostammim dniem akcji podpisywania 
na urzędach gminnych wniosku o roz- 
wiązanie sejmu pruskiego. Obywatele 
pruscy w dniu tym po raz ostatni po- 
łożyli swoje podpisy pod wniosek, któ 
ry brzmi: „Sejm krajowy, wybrany 20 
maja :928 r. powinien zostać rozwią- 
zany'. Jest tovagitacyjne hasło, rzuco- 
ne pomiedzy masv przez niemiecki 
Stahlhelm za zgodą niemieckich na- 
cjonalistów hitlerowców, partji gospo- 
darczej, Landvolku i niemieckiej partji 
ludowej. 

Wedle konstytucji ńiemieckiej, żą- 
danie takie powinno być podpisane 
przynajmniej przez jedna piątą upraw- 
nionych do głosowania wyborców t. j. 
przez pięć 1 pół miljona osób. Gdyby 
nie wynikły zacięte spory pomiędzy 
hackenkreuzlerami, nikt nie powatpie- 
walby o tem, że cyfrę tę łatwo da się 
osiągnąć a nawet przekroczyć. Ostat- 
nie wypadki wewnętrzno-polityczne w 
obozie prawicy niemieckiej znacznie 
osłobiły zainteresowanie się akcją 
Statilhelmu. Inicjatorowie akcji jedna- 
kowoż już dziś przekonani są o swem 
zwycięstwie. Według ostatnich wiado- 
mości, wydanych przez  Stahlhelm 
przed tygodniem, wniosek o rozwiąza- 
nie sejmu, podpisany został przez 
przeszło trzy miljony wyborców, przy- 
czem trzeba pamiętać, że kacja podpi- 
sowa dochodzi do najszerszych roz- 
miarów w ostatnich dniach. 

Na wynik akcji podpisowej trzeba 
będzie jeszcze długo czekać. Urzędy 
magistrackie i wyższe instancje muszą 
przekonac się © prawdziwości podpi- 
sów i zbadać, czy dana osoba, podpi- 
Saiia, uprawniona jest do głosowania. 
rocedura ta trwać będzie zapewne 

kilka tygodni. Wynik akcji przedłożo- 
ny vastępnie zostanie . sejmowi pru- 
skiemu, który, o ile osiągnięto jedną 
piątą liczby wyborców, zadecyduje, że 
zarządza się w tej kwestji referendum 
łudiowe. Aby wniosek o rozwiązanie 
sejmu w relerendum ludowem prze- 
szedł, musi uzyskać najmniej połowę 
głosów uprawnionych wyborców, t. j. 
trzynaście i pół miljona. Przy obecnem 
rozlužnieniu życia politycznego, osiąg- 
nięcie takiej liczby jest wykluczone, 
tak, że Stahlhelm walczy obecnie o 
rozwiązanie sejmu pomimo, że przeko- 
nany jest o niepowodzeniu swej walki. 

Prawica niemiecki ma jednakowoż 
pewien interes w tem, aby tę walkę 

EENSUDCZRH > 24 WRDUZCYRZOTZ TRACE. 

POSIEDZENIE KOMISJI 
DORADCZEJ 

w sprawie zwołania Soboru 
Dnia 24-go kwietnia rb. w poko- 

jach JE Władyki Metropolity Djonize- 
go odbyło się posiedzenie Komisji w 
sprawie zwołania Soboru Cerkwi Pra- 
-wesławnej w Polsce, składającej się z 
przedstawicieli hierarchji i rządu. W 
posiedzeniu, pod przewodnictwem Wła 
dyki Metropolity, uczestniczyli: Włady 
ka Aleksy, Arcybiskup Grodzieński i 
Nowogródzki, wojewoda Wołyński, p. 
H. Jozewski, dyrektor Departamentu 
Wyznań p. F. Potocki i Naczelnik Wy. 
działu Narodowościowego  Ministerst- 
wa Spraw Wewn., p. H. Suchenek 
Suchecki. 

Na posiedzeniu omawiano plan dal 
szych orac Zebrania Przedsoborowego, 
przyczem ustalono następujące tezy: 

i. Hierarchja i przedstawiciele rzą 

du życzą sobie gorąco, aby prace Ze- 

brania Przedsoborowego zostały wzno 

wione i miały przebieg jaknajbardziej 
owocny. celem możliwie rychłego zwo 
łania Soboru; 

2. Kontytnuowanie prac Komisji Do 
radczej w sprawie zwołania soboru, zło 
żonej z przedstawicieli hierarchji i rzą 
du, winno mieć na widoku pożyteczne 
dla Cerkwi Prawosławnej i Państwa u- 
zgodnienie spraw, podlegających roz- 
strzygnięciu na Soborze, posiadających 
znaczenie nie tyłko dla Cerkwi, i 
3. Jednocześnie z pracami rzeczonej 
Komisji mają się odbywać prace Komi 
syj Zebrania Przedsoborowego. 

Posiedzenia Komisji Doradczej bę- 
da się odbywały co dwa tygodnie, we 

środy i czwartki o godz. 6 wieczorem. 
Następne posiedzenia wyznaczono na 

6 i 7 maja rb., na których będzie roz- 
patrywane przedewszystkiem pytanie, 
która z komisyj Zebrania Przedsobo- 
iowego zostanie najpierw zwołaną. 

Przewodniczącym Komisji Dorad- 
czej jest JE Władyka Metropolita, a na 
czele reprezentacji rządu stoi p. wo- 
jewoda Wołyński, H. Józewski, P. wo- 
jewoda Józewski podniósł potrzebę u- 

lepszenia strony technicznej prac Kan- 

celarii Zebrania Przedsoborowego i 

prosił JE. Władygę Metropolitę o przed 
iożenie na następnem posiedzeniu od- 
powiedniego wniosku w tej sprawie. 

(PIP). 

POSTAWY — Księgarnia i*oiskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F. juczewska 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

zgóry skazaną na niepowodzenie kon- 
tynuować. Sejm pruski liczy 450 po- 
siów. Większość rządowa, do której 
należą socjaldemokraci, centrum i pa:- 
tja naństwowa, liczy 229 posłów. Opo 
zycja dysponuje 221 posłów, z czego 
na komunistów przypada 55 posłów. 
Łączność pomiędzy centrum a socja!- 
demokratami jest w Prusach pewna, 
a w ostatnim czasie z centrum  nie- 
mieckiego odzywają się coraz to głoś- 
niejsze słowa, domagające się wytrwa- 
nia w koalicji z socjaldemokratami i 
przy następnych wyborach. Tak samo 
powiedział w ostatnią niedzielę socjał- 
demokrata Severing, pruski minister 
spraw wewnętrznych. W  ostatniem 
swem przemówieniu oświadczył on, że 
republikańska demokracja pruska nie 
ulęznie się terroru, będąc przekonana, 
tak jak zresztą i Hugenberg, że panem 
Niemiec jest ten, kto rządzi w Prusach. 
Dlatego też przywódca niemieckiej par 
tji ludowej dr. Dingeldey na niedziel- 
nem posiedzeniu centralnego komitetu 
partii, ostro atakował socjalnych de- 
motratów, chociaż ci są główną oporą 

rząau Briininga, którego ludowcy po- 

pierają. Socjalni demokraci w Prusach 
z pruskim prezydentem ministrów na 

czele dają bowiem im wyraźnie do zro 

zumienia, że na tym terenie nigdy do- 

browolnie nie ustąpią i nigdy nie do- 

puszczą do tego, aby niemiecka partja 

ludowa brała udział w zarządzie pań- 
stwowym. : 

Sejm pruski ma więc zdaje 
zapewnioną prawomocność do 
maja przyszłego roku. Nowe 
wybory zatem przeprowadzonoby 
na wiosnę przyszłego roku, a 
więc mniej więcej w tym samym 
ter minie, w którym odbyć 
wybory prezydenta Rzeszy. |uż ta 
okoliczność w oczach polityków jest 
bardzo ważną. Napięcie przy podwój- 
nvch wyborach, z których każde mają 
doniosłe znaczenie i olbrzymi wpływ 
na rozwój Niemiec, byłoby tak wielkie, 
że rozpalony kociół mógłby ostatecz- 
nie pęknąć. 

się 

  

0 niebezpieczeństwach 
psychoanalizy 2 

(KAP) Na dorocznem zebraniu 
brytyjskiej rady zdrowia publicznego, 
w Birminghamie arcymiskup katolic- 
ki msgr. Downey wystąpił z zastrzeże 
niami moralnej natury przed nadużywa 
niem psychoanalizy. Z punktu widze- 
nia praktycznej etyki — mówił ks. ar- 
cybiskup — to, co jest prawdą, w psy 
"choanalizie, nie jest nowe, to zaś co 
jest tu nowe, nie jest prawdziwe. Nie 
jest bynajmniej wynalazkiem psycho- 
analityków, żeśmy wszyscy od dziecka 
skłonni do złego i że te złe skłonno 
ści muszą być ujarzmiane. Chwali się 
psychoanaliza pewnemi „uzdrowicnia- 
mi*, czy jednak może podać takie na- 
wrócenia ku cnocie, jak to czyni koś- 

ciół przy nawracaniu pogan? Najgor- 
sze bodaj jest, że psychoanalityk chce 
czasem odegrywać rolę spowiednika. 
Ponadto istnieje poważne niebezpie- 
czeństwo nadużywania tajnych myśli 

pacjenta, tak poważne, że nawet sami 

psychoanalitycy uważają, iż nadszedł 
czas, aby w interesie zdrowia publicz 
nego uregulować praktyki stosujących 
psychoanalizę. 

Na powodzian 
Na pomoc dla ofiar powodzi wpły- 

ręły następujące sumy: я A 
Prezes Banku Polskiego p. Wlady- 

sław Wróblewski wpłacił na ręce p. 
wojewody Kirtiklisa 20.000 zł. 

Dyr. Materski w imieniu Oddziału 
Banku Towarzystw Spółdzielczych 
wpłacił 1000 zł. 

STAN RACHUNKU POMOCY OFIA- | 
ROM POWODZI M. WILNA W WI- 
LEŃSKIM PRYWATNYM BANKU 

HANDLOWYM SP. AKC. 

Stan na 27-1V 1931 1.500 
Wplacone przez Dyrektora 

Banku Polskiego p. A. Wy- 
sockiego z sum zebranych 
na l-ej Organizacyjnej Kon- : 
žerencji w wojewodztwie  1.463.70 

Wpłacone przez p. mecenasa | 
M. Strumiłło 200 

Wpracone przez p. Justyna > 

Strumiłło 50 
Wpłacone przez-pp. Kazimie- 

rza i Ludwikę Świąteckich 50 
stan 3.263.70 

Wileński Komitet Obywatelski Pomocy 
Ofiorom Powodzi, komunikuje, że wszelkie 
datki w gotówce wpłacać należy na konto 

czekowe P.K.O. Wileńskiego Komitetu Oby- 
watelskiego niesienia pomocy o©fiaron: po- 

wodzi Nr. 82.100, względnie na rachunek | 

bieżący tego. Komitetu w Komunalnej Kasie 
Oszczędności miasta Wilna Nr. 430. 

się mają 
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Ew Wilna pierwszemu Laureatowi, prof. 

BRASŁAW 
|, — Bez tytułu. Niema dwóch zdań: mia- 
sto nielada stolica powiatu: „domki urzęd- 

uicze”, „Rolnik“ nieprzeciętna ilość żydów 

— оК czynniki pierwsze, na jakie rozłożyć 

można ten stary historyczny ongiś gród. To 
jego proza, Siwe fale jeziora i poszarpana 

zczysta góra -- to miejscowa poezja... 

Wchodzisz w skromne ulice, rozglądasz się 
_ wokoło... nic jeszcze. Krok dalej — a już 

ci przed nosem stanie ogromny, naprawdę 

miastowy budynek „Rolnika". Ocierasz z 
czoła pot, mijając rynek, aż ci słońce odbija 
swoje promienie o jakieś fantastyczne, da- 

chy. szyby... Ч 

z Chwileczka... zmrużasz oczy, krok jesz- 
cze, cmentarzyk żydowski i... okrzyk zdumie 

 *uia. Ależ to wspaniałe budowle! Ależ to za- 

mek! Ależ to cud techniki! 
__ Rozdziawiony trącasz pod bok przecho 

dzącego Bogu ducha winnego przechodnia i 

pytasz co ci to zacz?.. „Hetasz domki wu- 

rzendniczyje* mówi ci — i pragnie odejść. 
Ależ czekaj, stój, któż to zbudował, te tu? 

„A — sejmik, sejmik, wot i nia wieda- 

jesz dyk hetaho?“ i Sted 
Zapa!tamy papierosa, poznajemy Się bli- 

żej z dawno niewidzianym sąsiadem, roz- 

jemy się wzajemnie, zachwalam ci pięk- 

i energiczną pracą Sejmiku, ale mój są- 

ad jakoś inaczej o tej sprawie mówi... 
- Dobrze to dobrze — mówi — ale, pa- 

nie; nas to mocno boli... Ot — mówi — nikt 

© nas nie dba, biorą i biorą pieniędzy, a na 

co to? Ot żeby „wurzędnikom* było lepiej... 
A ten sejmik — ciągnie, to tak nas oszukał 

utai, że strzeż panie Boże... Obiecał czyścić 
ekę. wziął jakieś podpisy i rzeki nie wy- 
yścił i wody nie osuszył a pieniądze od 

as Urze... ‚ - : 
| Pozbywam się jegomościa (zbrzydły mi 

już t: ich gorzkie żale!) idę oglądnąć gma- 
v. Podchodzę bliżej — pięknie, elegancko... 

Patrzę sie -— przed Starostwem ogromna 
romiada ludzi — coś debatują, mówią. Tam 
ówdzie siedzi któryś na kamieniu czy се- 

głe, Zbliżam się do gromady, -zaczepiam je- 

nego, drugiego, pytam się co robią. ||| 

3 A cóż — odpowiadają, — trzeba iść 

do „Łatwi”, zarobić na chleb, idziemy za 

parobków do Łotyszów, ot bierzemy prze- 

pustki... No dobrze — mówię, ale czemuż 

stoicie tutaj, a nie idziecie do środka, pod 
- dach, — Nie puszczają — mówi. Łapię się 

za zegarek, patrzę. szczera dziewiąta rano... 

_ Nie wierząc, zbliżam sięj do drzwi, patrzę 

— faktycznie! Woźny part drzwi i ani 

myśli wpuścić mię do wnętrza. Walę w 

  

  

Ę drzwi -- otwiera groźna mina i wielkim gło 
— „Nie można”! Ot, myślę 

bie, jakie tutaj porządeczki — i jak nie 

wsiądzę na woźnego: jak pan śmie, godziny 

urzędowe i musi pan mię natychmiaset wpu- 

ścić*.. To ci dopiero uległ argumentom. Ro- 

botnicy złośliwym wzrokiem przeprowadzili 

mie do zatrzaśniętych drzwi... 

-"._ To fragment. . 
„Domki urzędnicze żegnałem oczarowany. 

_ Ale — drugi clement Brasławia to — „Rol- 

_" sem krzyczy 

  

| ik. Jest to Spółdzielnia Spożywców”, bar- 
dzo ooważana i ceniona przez naszych go- 

spodarzy. Ten trzeci czynnik życia brasław- 

skiego — żydzi, — ZEK Spółdzielnię 
najprawdziwszą plagę. Przez to najwię- 

sa wzięcie, że robi skup zbóż. Tę— 
rolnicy uważają za jedyną ich podporę. Z 

tego tytułu! należy jej się: prawdziwe uzna- 

nie, Gruchnęta już była wieść, że i „Rolnik* 
bankrutuje, ale to prawdopodobnie agitacja 

żydów, —- tak przynajmniei twierdził dyrek 

r Spółdzielni, który łaskawie raczył udzie- 
tė mi parę informacyj w tym względzie, 

aczkolwiek nie cyfrowych... 
' Pekały już lody na przestrzennem jezio- 

ze, kołysał się nad przedwiosenna pustką lek 
i, ciepły wiatr... Pachnące wiejskie powie- 
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: trze zapraszło na g*awędę wieczorną.. Obie 
 całem wr:cić tam, do rodzinnych błot, obie- 
całem qwarzyć z sumieniem swoich stron 
Odiechałem mówić o zapomnianych  wio- 

ach do wielkich serc... 
AS” Stefan Ślepowron. 

BAJBY 
pw, Oszmiański. 

„Jajko. Zostałem zaproszony przez 
erownika szkoły powszechnej w Bajbach 

na uroczystość „jajka wielkanocnego” ow 
_ szkole. Byłem ciekaw, jak owa uroczystość 

wygląda i jak ona wypadnie. Skorzystałem 
więc z zaproszenia i pojechałem 

Byłem zachwycony i samą uroczystością 
radością dzieciaków. Chyba to była įeina 

troczystość w. szkołach kuratorjum wileń- 
_ skiego. Chodzi oto — jak nauczycielstwo 
__ zapatruje się na tę kwestję — cyz dajmy na 

da się — może wprowadzić to i w in- 
h szkołach? Dobrze byłoby gdyby nau- 

ycielstwo, na i pisma nauczycielskie roz- 
vgnęły tę kwestię. < 
Uroczystość w Bajbach wyglądała tak, 

"_ Sala była udekorowana zielenią — przed 
 kaźdem dzieckiem leżała piepierowa ser- 

etka — a na niej jajka — bułki no i sta- 
| herbatta Nauczycielka p. Niuta Skrzatowa 
icznie przeniówiła o znaczeniu „jajka wiel- 

kKancenego“, nawiązując do zwyczajów tu- 
tejszych i podzieliła się z dziećmi jajkaiem— 

cei pomiędzy sobą następnie — ucałowa- 
się — chłopcy z chłopcami a dziewczęta z 

ziewczętkami. Śpiewały  „Christos  wo- 
kriesie“... i „Wesoły nam dziś"., (są prawo 
awni i katolicy). 

Następnie odbyłv się zdjęcia fotografi- 
zne. 
_ Dzieci śpiewały — odgadywały zagadki 

- mówiły wierszyki —- bawiły się. Słowem, 
adość dzieciaków była ogromna — buzia- 
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OD FERDYNANDA 

W niedzielę, 26 b. m. w Małej Sali 
Miejskiej odbyła się skromna, lecz 
serdeczna i głęboka uroczystość wrę- 
czenia dyplomu nagrody artystycznej 

2 Ferdynandowi Ruszczycowi. 

z 

  "W sali, z którą niezawodnie są 
związane jakieś wspomnienia  osobi- 
ste Laureata, zebrało się liczne grono 
'ap:oszonych osób, reprezentujących 
adze państwowe, samorządowe, 

ztukę, naukę, literaturę i te wreszcie 
7esze szerszego ogółu, które korzy- 

_ stały i korzystają z z hojnych darów 
_ talentu wielkiego artysty. 

Ma estradzie, pięknie udekorowa- 
ej kwiatami i zielenią, zasiadła Rada 
ieiska i Sąd Konkursowy. 
Zebranie zagaił prezydent miasta 

Fclejewski, poczem głos zabrał prof. 
orelowski. 
Niesposób odtworzyć pięknego. 

łębokiego i niezwykle trafnego prze- 

   

    
   

     

    

   
   
    

     
      
   

  

zwięzły a barwny zarysewał sylwetkę 
reata, stawiając ją na tle ruchów 
ycznych Europy, oraz wypadków 
znych na ziemiach Polski. 
vjątkowo subtelnie i wnikliwie 

<zeprowadził prof. Morelowski anali- 

> 

ówienia prelegenta, który w sposób. 

  

ki były roześmiane i oczka błyszczały z ra- 
dości. Więc czy w innych szkołach nie da 
się zaprowadzić owych uroczystości — ja- 
kie dzięki p. Niucie Skrziatowej i nauczycie!- 
stwu z Eajb miały dzieci iejże szkoły. 

Jozei Oganowski. 

SLONIM 
— Kółko krajoznawcze przy gimnazjum 

państwowem Kilka dni temu dzięki inicjaty- 
wie prof. p. Tyrki przy gimnazjum państwo 
wers w ŚSłonimie zostało założone Kółko 
Krajoznawcze, które, jak się dowiadujemy 
nawiązało już kontakt z Komisją Kółek Kra- 
joznawczych w Krakowie i rozpoczęło już 
ргасе. 5 

— Budżet miasta uchwalony, Rada Miej- 
ska na ostatniem swem posiedzeniu uchwat- 
ia budżet miasta Słonima, który w docho- 
dach ; wvdatkach zamyka się cyfrą 581000 
zł. Do sprawy omówienia budżetu powróci- 
my. . 

— Kuchnie dla bezroboinych zostaną zli- 
kwidowane z dnieri 3 maja rb. W związku 
z rozpoczęciem się prac rolnych oraz urucho 
mieniem szeregu warsztatów akcja dożywia 
nia bez*obotnych, po zakończeniu powodzi, 
zostanie zaniechana. Jak się dowiadujemy 
Komitet Obywatelski wydawać będzie obia- 
dy tylko do dnia 3 maja rb. włącznie. Po 
tym terminie kuchnie zostaną zamknięte. 

ŚWIĘCIANY 
— Drugie zebranie komisji  porozumie- 

wawczej międzyorganizacyjnej odbyło się 

pod przewodnictwem Starosty, p. Stefana 

Mvdlarza w dniu 22. IV, Na zebraniu tem 

składali sprawozdanie p. Spodck w imieniu 
Związku Inwalidów Wojennych, p. Cyunczyk 

w imieniu LOPP : p Goślinowski w imieniu 
T-wa Dobroczynności w Święcianach Na- 

stępnie omówiono program obchodu 3 Maja, 

zaywroponowany w imieniu Tw. Domu Ludo- 

wego przez prezesa p. Maciusowicza. W dat 

szym ciągu zebrania wygłosi: p. Oberleit- 

ner, nauczyciel Seminarjum, zapowiedziany 

poprzednio referat ua temat możliwości ko- 

ordynacji pracy spcłecznej na terenie mia- 

sta. Referent, biorąc jako motyw zasadniczy 

życicwy problem ekonomii sił sp, ołecznych 

nroponował zespolenie ludzi czynnych spo 

łeczni i 

    

  

   

  ie w jednej organizacji (Dom Ludowy) 

i zaspakajanie tą kadrą potrzeh kulturalno - 

oświatowych społeczeństwa, wchodzącego 

do szeregu organizacyj, zbiorowo. Kierunek 

ogólny nadawałaby ta centralna organizacja 
posiadająca ponadto przedstawicieli wszyst- 

sich orgnizacyj, w. charakte 

Komis» Porozumiewawczej. Dwugodzinna 
prawie dyskusja nie została wyczerpana i od 

łożoro ja ne zebrania następne. Zabierali w 

niej głos: p. Goślinewski, pł Mydlarzowa, p. 
Jesmar, X. Stejn, p. Chomicki, p. lonak i 

inni. Wiekszość przemawiających oświadcza- 

ła się za koniecznością współpracy. Przypusz 
»zač należy, że szczęśliwie podjęta inicjaty 

wa gospodarza powiatu p. starosty Mydla- 
rza, osiągnie pozytywny rezultat nietylko na 
tererie Święcian, złe przez zainteresowanie 
tą tak niezmiernie aktualną sprawą organi- 

zacyjnych władz pewiatowych, także na te- 
renie powiatu całego. 

     

SMORGONIE 

— Z terenu zastraszającej powodzi. Wy 
lew. rzeki Wilji , przepływającej przez teren 

powiatu oszmiańskiego, w okolicach. Snior 
goń spowodował niebywały zalew szeregu 

nadbrzeżnych i dałej położonych wsi, z któ 

rych wsie: Przewóz, Rybaki, Przewiesie, i 

Biala — znałazły się prawie całkowicie pod 
wodą. Niebywałe i groźne rozmiary żywio- 

lowei klęski spowodowały , że Kolo Smor- 
uońskie BBWR. podjęło inicjatywę niesienia 
pomocy licznym rzeszom powodzian, tułają 
cym się pod gołem niebem -— zwołując w 
tym celu dnia 24 kwietnia rb. w 'okalu Ma 

gistratu zebranie przedstawicieli miejscowe- 

go społeczeństwa. 

Zebranie zagaił prezes zarządu pan Ba- 

torowicz, przewodniczył zaś pan inż. Jan 

Leśkiewicz, który w krótkich słowach zob- 
razował grozę klęski, zrządzonej przez nieu- 

błagany żywioł, uzasadniając nagłą potrze- 

bę utworzenia „Komitetu Niesienia Pamocy 

Dotknietym Powodzią“ i przedstawiajac jed 
nocześnie zebranym plan i zakres działania 
przyszłego Komitetu. Po krótkiej: dyskusji 
wybrasio Komitet, którego prezesem — па 
wniosek przewodniczącego zebrania wybra- 

no przez aklamację księdza Leonarda Czer 
niaka, miejscowego proboszcza parafji kato 
lickiej, craz członkami Komitetu: 
torcwicza -— naczelnika U.P. i T., Borkow / 
skiego — kierownika _ szkoły 
sowa — skarbniczkę ZPOK., Dabrysa 
sekretarza Magistratu, inż. Leśkiewicza 
urzędnika Nadleśnictwa, Lejpmana — pre- 
zesa Zw. Kupców Żydów., Malickiego 
dyrektora szkoły handlowej, Przelaskowskie 
go — wójta gminy. Rowdo — ks. prob. par. 
praw., Romanowicza — sekretarza gminy. 
dr. Roube —dvrektora szpitalu, Sadowskie 
go — burmistrza, Szytawa — pr zesa Tow. 
Myśl. Szwaściuka — komendanta PP., Wy 
sockiegc — niagistra farmacji. 

W tymże dniu Komitet przystąpił do wy 
konvwania swych czynności. 

Wobec całkowitego nieomał zniszczenia 
dobytku nieszczęsnych powodzian w  in- 

wenutarzu i zasiewach, Komitet apeluje do 
współczującego społeczeństwa o nadsyłanie 
ofiar w gotówce i naturaljach pod adresem: 
Pcczta Smiorgonie, Szytow — skarbnik Ka 
mitetu, AB A 

RUSZCZYCA DO... 
MAGDALENY SAMOZWANIEC 

74 twórczości Laureata podkreślając 
jej podłoże psychologiczne i wreszcie 
*valazł symboł twórczości Ruszczyca 
w iego własnem dziele -— ilustrowa- 
nia podczas okupacji, kartek chlebo- 
wych. 

Kartki te ułatwiały zdobycie kawał- 
ka chleba, ale razem z tym chlebem 
zasiiały rzesze nieznanych posiadaczy 
kartek — chlebem sztuki i wiary w 
nieprzebrane siły ducha narodu pol- 
skiego... 

Przemówienie prof. Morelowskiego, 
nieraz robiące wrażenie natchnionej 

improwizacji, zostało przyjęte oklaska- 
mi wdzięcznej publiczności. 

Po tem przemówieniu nastąpiło od- 
czytanie dyplomu, oraz wręczenie na- 
grody Laureatowi, wreszcie — odczy- 
tanie licznych depesz, nadesłanych z 
ióżnych stron Polski od szeregu insty- 
tucyj, oraz wybitnych osób. 

Wówczas głos zabrał laureat. 
Ryło to serdeczne wyznanie, zary- 

sowujące genczę miłości Ruszczyca do 
Wilna, oraz zawierające jego credo 

artystyczne. c 
Przemówił artysta, rozumiejący 

dobrze cała dostojność,.powagę i wiel- 
kość sztuki, którą reprezentuje, prze- 
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ZWOŁANIE ZGROMADZENIA NARODOWEGO NA 13 MAJA 
PARYŻ. "AT. — Na posiedzeniu rady ministrów w dn. 28. kwietnia 

L r. prezydent Doumergue podpisał dekret, zwołujący na 13 maja zgromadze 
ne dla wyboru prezydenta republiki. Na temże posiedzeniu Briand przedsta- 
wi sytuację rokowań w sprawie zawarcia układu morskiego, oraz zapoznał 
zebranych z przygoeowaniami do naybliższej sesji Rady Ligi. 

PIERWSZA KANDYDATURA OFICJALNA 

PARYŻ. PAT. — Prezydent Senatu Doumergue oświadczył 
że bedzie kandydował na starowisko 
kandydatura, osicjalnie ?głoszona. Co 
Nie są jego zamiary. 

wczoraj, 
prezydenta republiki. Jest to pierwsza 
do Erianda, nie wiadomo jeszcze, ja- 

Jak podaie dziennik „Figaro“, Briand jakoby miał dać słowo Doumer- 
gue'owi, że kandydatury swej nie postawi. O ile informacja ta jest wiarogod 
na, —: a współpracownik „Figaro twierdzi, 1ż otrzymał ją od samego 
Doumergue — kandydatura Prianda nie będzie wchodzić zupełnie w rachubę 

Należy jednak liczyć się z niespodziankami w akcji wyborczej, w któ- 
iej wyniku mogłabv być wvsunięta kandydatura Brianda. Wówczas, bez 
postawienia of -jalnej swei kandydaiury, Briand mógłby być wybrany i nie 
miałby się on wówczas przeciwstawiać woli kongresu narodowego. 

  

NIEMCY NARUSZAJĄ GRANICĘ POLSKĄ 
PROWOKACYJNY WYBRYK HITLEROWCÓW 

POZNAŃ. PAT. — Na drodze Gorzysko-Stryche w pow. Między- 
chodzkim zjawi! się dnia 7 b m. oddział młodzieży niemieckiej w liczbie 25 
ludzi, ubranych w bluzy bronzowe i spodnie koloru haki, przypominające 
ubiory naszego przysposobiesia wcjskowego. Oddział ten zbliżył się do za- 
pory granicznej i usiłował ją usunąć, chwiejąc na wszystkie strony, skutkiem 
czego rozluźnity się słupy. 

Wybrykowi temu przeszkodził polski strażnik graniczny, pełniący 
sbrżbę na tym odcinku. Na widok strażmka, oddział Niemców oddalił się w 
stronę miasta Stryche. 

W związku z powyższem zajściem: odbyło się dnia 11 b, m. posiedze 
nie z udziałem przedstawicieli niemieckich i polskich. Protokuł spisano w je” 
zyłach polskim i niemieckim. Komisją stwierdziła wine ze strony niemieckiej, 
£, zn. oddziału inłodzieży. Strona niemiecka zobowiązała się naprawić szkody. 

BALON NIEMIECKI OPADŁ W POW, NIESZAWSKIM 

WŁOCŁAWEK. PAT — Na polacn majatku Swierczyn, pow. nieszaw- 
skim opadł bal>n niemiecki z trzema pasażerami, którzy wyszli z przygody 

*tez szwanku. Na miejsce wypadku przybyli przedstawiciele władz policyj- 
rych z Aleksadrowa Kujawskiego, отах przedstawiciele władz wojskowych 
z Włocławka 

Dźwina wylała na przestrzeni 10 klm. 
KOMUNIKACJA KOLEJOWA RYGA - DYNEBURG ZAGROŻONA 

RYGA. PAT, — Koło jakobsztadtu Dźwina wylała na przestrzeni 10 

kim., zalewając część miasteczka. Zniesicny został most na szosie koło Li- 

vany. Mostowi kolejowemu grozi wielkie niebezpieczenstwo i zachodzi oba- 

wa przerwania komunikacji na linji Ryga—Dyneburg. 

W _WIRZE STOLICY. 
PRASA 

Dawniej, co trzeci dorożkarz czytał Ex- 

press Poranny lub Kurjer Czerwony, Rano 

w tramwaju każdy robotnik przeglądał Ex- 

a, w ogonku po numerek w Kasie Cho- 

1vch mieli Expressiaka. 

Dziś oicowie: czerwoniaków podskoczyły 

w górę. Nie co do treści — broń Boże. Ale 

pod wzgtędem jakości czytelników, ; 
Cc może czytać publicznie urzędnik mi- 

nistenialny, jakiś dyrektor departamentu czy 
«wiceminister? (Gazetę Warszawską, ABC, 

Wieczór Warszawski, Robotnik — nie przy 
<toi! Pocichu, gdy będzie  samiuteńki w 
śwym gabinecie, lub w domu — owszem, na 
pewnio, tam pilnie czyta, ale na oczach ludz 

kich — niebezpiecznie... 

Cezetę Polska czy Kurjer Poranny? Trze 

ba mieć na to końskie zdrowie, stalową od+ 

porneść, Ostatecznie ten co kupuje gazety 
nie jest zawsze skończonym idjotą, nie zga* 

dza się by jakieś smolipiórki redakcyjne na- 

w butelkę, urągały jawnie oczy- 

i i zdrowemu rozsądkowi. A skoro 
Gazeta Polska neguje straszliwości kry 

u choć dwie bite strony zamieszcza со- 
ogłoszeń komorników o licytacjach, 

twierdzi, że jest dobrze, wkrótce będzie je- 

szcze lepiej; trąbi, że płotki o obniżeniu pen- 

syj urzędniczych są złośliwym: manewrem 

ovczycji, że minister osobiście redakcji za- 
komunikował, iż udwrotnie mają być po- 

więlkszone — a nazajutrz jest oficjalny komu 

nikat o 15 proc.; jeśli o powodzi w Wilnie 

pisze się mało i niechętnie bo — jakże to 

za rządów Marszałka taka katastrofa, takiej 

gazety nikt nie chce brać do ręki, zwłasz- 

cza jeśli jest zwolennikiem sanacji. Mogłaby 

mu ją cbrzydzič, 
Więc poważny pan czyta Czerwoniaka. 

iNie pozostaje mu nic innego. Dzień Polski 
jest nietylko pismem konserwatywnem, ale 

    
   

    

  

   

  

    

  

   
    

    

mówił człowiek, który umie kochać 
hez zastrzeżeń, przemówił Polak i Wil- 
nianin, który siebie odnalazł w pra- 

* starych murach Wilna. 
rótkiem przemówieniem zamknął 

Prezydent Folejewski uroczyste posie- 
dzenie Rady Miejskiej. 

Publiczność opuszczała . salę, od- 
świeżona szlachetnym i ożywczym po- 
wiewem rzeczy wiecznych, zagadnień 
wzniosłych... 

Myślało się o Ruszczycu „i Wilnie. 
Trudno zapomnieć o Wilnie, myśląc o 
Ruszczycu. 

Więc -— Wilno... 
Tvle już sie mówiło i pisało o Wil- 

nie, tyłe się mówi i pisze wciąż... 
Wijnc jest abdarzane  powszech- 

nym sentymentem, na Wilno często, a 
często bvwa zwracana ogólna uwaga. 

ale czy kto, poza garstką ludzi, 
mających dusze artystów, zna Wilno? 

Wilno jest jednem z najbardziej 
wyniownych miast polskich i może 
być pod tym względem postawione 
chyka tylko obok Krakowa, z którym 
ma tyle wspólnego! 

Ale Wilno jednocześnie jest jed- 
nem z najbardziej trudnych do odczy- 
tania miast polskich i jest z tej racji i 
całkiem niepodobne do Krakowa!.. 

Kraków, to księga, drukowana sta- 
a lecz bardzo czytelnemi czcion- 
ami. 

  

   
ratywnem. Mimo najsolidniejszych 

posz:biwań dostać go w Warszawie nie mo- 

żną sprzedawcy nawet nie słyszeli o ta- 

kiej gazecie, 

© wojskowych niema co mówić.  leśli 

porucznik czy generał czyta gazetę, to już 

napewno Expresiaka --- nie wiadomo dlacze- 

go !ektura ta dogadza im bardziej niż Pol- 

ska Zbrojna. 

Zato robotnicy, baciarze, płebs zarzucił 

Czerwoniaki zupełnie — zamądra, zbyt mę- 

cząca literatura. Jest przecie cała falanga 10- 

ciogroszowych pisemek: Dzień Dobry, Ostat 
nie Wiadomości, 5-ta rano, Kurjer Polski, 

Wasz Głos, Rekord Poranny, Wieczór War- 
szawski, Dobry Wieczór — to już nawet 

nie sa brukowce, to coś dla baranich łbów, 

Ale nie redakcja obniża poziom pisma lecz 

wymagania czytelników. Skoro przyzwoite 

gazety z fachowemi artykułami nie mają po- 
wodzenia, a byłe szmata z opisem byle 

zgwałcenia i mordu rozchodzi się doskonale 

to trudno, zabrania się doktorom filozo- 

ckonomji politycznej pisać o ich specjal 
iach, a nakazuje szczegółowo odtwo- 

kradzież z włamaniem. 

          

   

1zyć 
llość czytających wzrosła w Warszawie: 

kolosalnie; co dwa kroki — kiosk z gaze- 

tami, każdy oberwaniec studujej Dobry Wie- 
czó”, ostatni szmondak 5-tą rano. I cóż 

"epiejby czytali tyle co niż całkiem nic —- 

z czasem przejdą może na dostojniejsze pi- 

sma, 
A jakich tricków nie wymyślą gazety 

bv się rozpowszechniać, by zyskać popular 

ność. Rekord Poranny np. wpadł na taki po- 

mysł: rozesłał w niedzielę po Pradze 5-ciu 

ludzi niczem nie różniących się od zwyk- 

łych przechodni. Kte podszedł do któregoś z 

nich z Rekordem w ręku i rzekł: 
—. „Czy pan z Rekordu* —. otrzymywał 

czek na 10 złotych, Trzeba było dobrze się 

nałazić i napytać by wkońcu trafić. Zabawa 

ta jednak miała powodzenie, Wszystkich 5-ciu 

czekowych wykryto Kar, 

Wilno -— to rękopis: z przekreśle- 
niami, popraywvkami, „żydami”... 

Trudno znaleźć gdziekolwiek poza 
Wilnem, a szczególnie jest nie do po- 
myślenia w Krakowie, taki objekt ar- 
chiiektoniczny, jak np. kościół św. Ja- 
na w Wilnie, reprezentujący wszystkie 
style — od gotyku — do klasycyzmu!.. 

Ale nietylko na tem polega trud- 
ność odczytywania Wilna, jest inna 
przyczyna, znacznie głębsza i powa- 
źn.ejsza —- mianowicie syntetyczność 
polskości Wilna. Ee 

Kultura polska w Wilnie rozkwi- 
tała nie tak, jak w Krakowie, na spo- 
kojnej, dobre użyźnionej glebie, sta- 
czała tu ciągłą walkę, prowadziła ofen- 
zywę i obronę, wytwarzała coraz no- 
we formy, wypowiadała się w sposób 
zdecydowany i niezwykle treściwy. 

Stąd ta niesłychana siła Wilna, 
która z Gallich i Pizettich w ciągu 
paru lat robiła rodowitych wilnian i 
stąd ta wyjątkowa trudność zrozumie- 
nia Wilna dla ludzi nie znających 
dziejów naszej Kultury i nie umiejących 
myśleć syntetycznie. 

A że każdy prawdziwy artysta mu- 
si umieć syntezować, przeto najgłębiej 

najlepiej rozumieją Wilno artyści, 
czego przykładem i dowodem jest re- 
produkowany obecnie rysunek prot. Е. 
Ruszczyca. 

Prof. Ruszczyc, jako wielki artysta 

   

ECHA KRAJOWE PRZED WYBORAMI PREZYDENTA FRANCJI Jak członek wywiadu angielskiego 
UNIKNĄŁ PRZESŁADOWANIA CZEKI 

Angielski szpieg Reiley, działający 
swego czasu na terenie Rosji sowiec- 
kiej, w wydanych niedawno pamiętni- 
kach opisuje, jak poszukiwali go cze- 
xiści sowieccy, kiedy ukrywał się 
przed nim, w Moskwie i jak uniknął 
aresztowania. 

„Pisma moskiewskie przepełnione 
były wiadomościami o mnie, -— pisze 
Reiley. — W licznych artykułach i 
notatkach pisano o mej działalności, 
odkrywano me pseudonimy i t. d. Wła 
dze jednakowoż nie wiedziały, gdzie 
w tej chwili się znajduję |edni twier- 
dzili, že ukrywałem się w Piotrogro- 
dzie, inni, że zbiegłem do Finlandji, 
niektórzy zaś przypuszczali, że znaj- 
duię się w Moskwie. Wszędzie mówio 
no tylko o mnie. Nie chcę twierdzić, 
że sprawiało mi to jakąś przyjemność. 

Pewien mój znajomy, członek Cze- 
ki, były oficer carskiej armji, opowia- 
dał, że czekiści szukają mnie w całej 
Moskwie. Władze były mocno prze- 
Konare, że teraz szpieg angielski, nie 
ujdzie ich rąk. Poczyniłem więc wszel- 
kie kroki zapobiegawcze. Ani razu 
nie spałem na jednem i tem samem 
miejscu. Co chwila zmieniałem swój 
zewnętrzny wygląd i pseudonim. Sta- 
rałem się również nawiązać kontakt 
z dawnymi współpracownikami, z któ- 
rymi opracowywałem nadal plan spi- 
sku. W usiłowaniach tych pomagały 
mi same pisma sow., które w tych 
dniach zamieszczały spisy aresztowa- 
nych. Na podstawie tych wiadomości, 
moyłem dobrze się orjentować i wie- 
działem zawsze, kogo jeszcze mogę 
uratować przed aresztowaniem. Scho- 
dziliśmy się w opuszczonych domach 
mieszkalnych, w ciemnych uliczkach 
i tb. Porozumiewaliśmy się codzien- 
nie, tak, abyśmy nie stracili kontaktu. 
Jeder z mych współpracowników, ka- 
pitan Hill, zarówno jak i ja dotychczas 
z pewodzeniem unikał prześladowania 
wszechwiedzącej Czeki. 

Tak spędziłem w Moskwie 
tygodni. W tym okresie 
Moskwie stale się pogarszała. Ukry- 
wałem się na przedmieściach, a nie- 
kiedy zmuszony byłem spędzać noce 
w starych norach. Tam też przebywa- 
łem i w dzień, wychodząc na ulicę 
tylko wieczorem, aby zakupić papiero- 
sów, których brak dawał mi się naj- 
bardziej we znaki. Niekiedy jedynem 
mojem pożywieniem była herbata i 
zmęczony głodem leżałem całemi go- 
dzinami, oczekując nadejścia wieczora. 

Pewnego razu przybył do mnie 
jeden z mych przyjaciół ze skromną 
porcją potrawy. Zakomunikował mi 
również, że gorliwość czekistów w 
poszukiwaniach osłabła i zapropono- 
wa* mi, abym przenocował u jednego 
z naszych wspólnych: przyjaciół Zgo- 
Uziłem się na tę propozycję i po trzech 
tygodniach, znów mogłem położyć się 
do ciepłej pościeli. Rano usłyszałem 
huk jadącego powozu. Wyskoczyłem 
z łóżka i w tej chwili też dały się sły- 
szeć kroki na schodach. Czekiści prze- 
prowadzali rewizję w całym domu, 
przechodząc z mieszkania do miesz- 
kania. Od czasu do czasu grobową 
ciszę przeszywał rozpaczliwy krzyk 
kobiecy. Nie chciałem; aby  czekišci 
złavali mnie w mieszkaniu mych przy- 
jacrół. Ubrałem się pośpiesznie w sta- 

kilka 
sytuacja w 

та zarzutkę i udałem się do bramy domu ; 
przed którą stał na straży czerwonoar- 
miejec. Palii papierosa. Zupełnie spo- 
kojnie przystąpiłem do niego i popro- 
siłem o ogień. Chętnie zapalił mi pa- 
niefosa, poczem zasalitowawszy po 
wojskowemu wyszedłem na ulicę. Zro 
biwszy zaledwie kilkanaście kroków, 
począłem zastanawiać się nad mem 
położeniem. Przyszedłem do przeko- 
nani 
ie się w jakimś domu publicznym, w 
którym bolszewicy nigdy nie przepro- 

ają żadnych rewizyj i gdzie nie- 
jednokrotnie moi agenci znajdowali do 
skonałe schronisko. Niebawem też 
znalazłem się w jednym z tajnych 
„domów wesotych““, z którego właści- 

cielką znałem się już z czasów przed- 
wojennych. Ukryto mnie w pokoiku 
pod samym dachem, gdzie spędziłem 
kilka dni. Za pośrednictwem  „weso- 

  

   

syntetyk i człowiek, szczególnie 
mocno związany z Wilnem, wyjątkowo 
wczechstronnie 1 subtelnie zna i od- 
czuwa Wilno. 

Możemy zaufać mu i wierzyć, iż 
jego Wilno jest Wilnem wiecznie ży- 
wem, wiecznie młodem, jedynie praw- 
dziwem. 

Jakże łatwo jednak zrobić z tego 
Wilna karykaturę pod warunkiem po- 
siadania niezbyt przeładowanej móz- 
giera główki i absolutnej niezdolności 
do syntetycznego rozumowania... 

Mieliśmy już takie „kawały” wi- 
leńskie rozmaitych wesołków i dow= 

cipnisiów. # 
Ostatnio, w Nr. 17 „Šwiata“ dow- 

cipem na temat Wilna  („Najdziw- 
niejsze miasto pod słońcem*). popisa- 
ła się Magdalena Samozwaniec, która 

przed miesiącem zawitała do Wilna, 
aby tu uraczyć Wilnian dwoma dość pozy 
mizernemi feljetonikami — odczytami. 

o pisze p. Samozwaniec? 
Pisze  przedewszystkiem rzeczy 

dowcipne. A więc — o „kocich łbach”, — 
o brudzie wileńskim, o prysznicach z 
dachów i t. p. | 

Wydobyła cały arsenał dowcipów 
Ciotki Albinowej, odwdzięczając się 
Wilnu za nasze transmisje radjowej 
humorystki. : 

My na cała Polskę krzyczymy o 
+aszym brudzie i nieporządkach, a 

  

że najłepiej będzie, jeżeli ukry- !     

łych cór Koryntu", utrzymywałem na- 
dal kontakt z memi współpracowni- - 
kami. Mieszkańcy „domu“  odnosili 
się do mnie z taką serdecznością, że 
tak gospodyni, jak i nowe „współpra- 
cowniczki“ nie chciały przy pożegna- 
niu przyjąć wynagrodzenia. 

Praca moja w Moskwie 
ukończona. Udało mi się wywieźć z 
Moskwy prawie wszystkich moich 
ajentów, nie naraziwszy ich na prze- 
śladowania bołszewików. Teraz nale 
żało pomyśleć o własnym losie. Za- 
stanawiałem się więc, jak dostać się 
do Piotrogrodu. Postanowiłem wyje- 
chać pociągiem". - 

W przedziale wozu sypialnego, za- 
rezerwowanym dla urzędników misji 
nieniieckiej, z fałszywym paszportem 
przybył Reiley do Piotrogrodu. Razem 
z nim jechał urzędnik poselstwa nie- 
mieckiego, który uważał go za kupca. 

„Mój współtowarzysz podróży — 
opowiada dalej Reiley — udał się z 
dworca do konsułatu niem. Przed 
dworcem kolejowym miał czekać na 
niego automobil. który zarazem miał 
zabrać z sobą wszelką pocztę, jaka 
dla konsulatu przywiózł z posełstwa 
niemieckiego. Postanowiłem „,,przycze- 
pić" się do swego towarzysza podró- 
ży, który zresztą hył bardzo sympa- 
tyczny. Ledwo wkroczyliśmy na pe- 
ron, już przy naszym wagenie znaleźli 
się kurjerzy poselstwa niemieckiego, 
wysłani tu dla ochrony poczty dyplo- 
matycznej. Pod płaszczykiem służby 
dyplomatycznej, opuściłem wagon i w 
towarzystwie kurjerów przeszedłem 
wźdłuż kordonu czekistów, wypowia- 
daiąc co kilka kroków magiczne sło- 
wa: „poselstwo niemieckie". 

Korzystając z życzliwości współ- 
towarzysza podróży, wspólnie z nim 
przejechałem kilka ulic, a następnie 
pożegnawszy się z nim, udałem się do 
jednego z mych piotrogrodzkich przy- 
ас 

zostala 

(AGT 
_ 

  
b 

  

Tecza Nr. 17. — Numer jugo-słowiań- 
ski.  Urozmaicona, ciekawa, bogato ilust- 
rowana treść numeru zaznajamła nas z ży- 
ciem, przyrodą i ludźmi. w Jugosławji. 

Pozatem— ciekawy „Grób białej sio- 
stry* T. Kiełpińskiego, sprawozdanie z po- 
znanskiei wystawy starej grafiki i c. d. 
„Wuja Rafała", 

Wiadomości Literackie — Nr. 17. M. R. 
Frenke! daje ciekawy kuł p. t. „Baryko- 
wie + Mieniewscy“, J. Wittlin omawia nie- 
miecką biografję  Stendhala, 4 M. Rytard 
daje „Białe wieże” z cyklu „Żywioły”. © 
Ałdanowie (nie wileńskim) pisze J. 
ski. ( 

— światowid Nr. 17 — cieszy się z wios 
“E i fijołków, tak przynajmniej jest na 9- 
kładce. Wewnątrz numeru — rewolucja 
w Hiszpanji, życie w  Bolszewji, „Sztuba“ 
w Krakowie oraz -— uwadze rewolucjoni- 
so — „Królowie, którzy jeszcze pozosta- 

Tygodnik Iilastrowany m. 17 przynosi 
iekawy materjał ilustracyjny jak teksto- | 

ictyczący przewrotu w Hiszpanii. Po- 
ra” pierwszy w prasie polskiej ogłoszono 
dosłowny przekład tekstu abdykacji Alfonsa | 
XIII Koy - Żeleński sięga do czasów Sewe- 
ra, Szereg aktualnych i ważnych zagadnień 
« dziedziny urbanistyki porusza artykuł p.t. 
„Zagadnienie komunikacyjne w stolicy'. Tad, 
A (srabowski zajmuje się wyprawą naszych 
kawalerzystów do Nicei. „Wspomnienia z Da 
nii”, „Jubileuszowe Targi Poznańskie", „Za- 
gronicą', „Idee i zdarzenia” oraz powieść 
1 nowela uzupełniają treść zeszytu. 

„Naokoło Świata” nr. 84, szereg feljeto- 
nów ohlicie ilustrowanych zdjęciami bądź 
rysunkami, efektownie, rotograwiury dają ca 
łosć żywą r zajmującą. Choromański daje no- 
welę p.t, „Przesądny Tvmon', zdobioną ka- 
rykaturan“ M. Walentynowicza. Wśród fel 
tonów wymienić należy: „Na przedwioś- 
iu“, „Liga przyjemnego i wytwornego pi- 

cia“, „Szešciodniowka“, „Jak się robi polski 
flhm', „Oblicza tłumów" Pozatem w nume- 
rze tym znajdujemy artykuły podróżnicze, 
krajoznawcze, naukowe. Tu należą: „Zaniki 
szwedzkie”, „Świat myśli i uczuć” leśne- 
go cziowieka“, dr. lerzy Szpakowski — — 
„Kraj puszczy i białych skał”, ciekawe uwagi 
M. Białeckiego o „Sztucznem niebie". Dział | 
grafoioga, rozrywki umysłowe, konkurs „Na- 
ckoło Świata” -- oto dalsze pozycje tego 
zeszytu, 

  

  

  

Warszawka 10 nas powtarza to samo! | 
Wesoła, dowcipnie i inteligentnie! 
Ale nie o to chodzi. : 
Trudno od niewiast wymagač wy- 

borowych dowcipów: dowcip jest 
syrieza, żadna zaś kobieta syntetycz- 
nie myśleć nie umie; wskutek tego | 

żadna kobieta nie stanęła na szczy- | 
tach sztuki, no i -— wracając do Wil- ; 
na, — żadna nie rozumie czem jest | 
Wilno. 

Magdalena Samozwaniec najbar- | 
dziej przekonywująco potwierdza tę 
tezę. 1 nie dlatego tylko, że jej dowci- 
py są beznadziejnie zużyte, że pisze 
norsensy w rodzaju „meczetu z mina- 
retem* lub twierdzenia, że „niewiado- 
mo, czy jest się w jakiemś wschod- | 
niem mieście Ruszczuku“, — ale dla- 
tego, że nawet do rzeczy najbardziej 
wymownych nie umie podejść bez) 

+ zy. a 

Ostra Brama... 
Co pisze Samozwaniec 

Bramie? 
Posłuchajmy. j 
„Pisząc o Wilnie, należałoby dłuż- 

szą chwilę zająć się cudownym obra 
zem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Mimo, że Madonna owa posiada 
wszystkie cechy włoskiej szkoły pora* 
faełowskiej, jej cudnie piękna twarz, j 
zasłonięta jest, jak u kobiet wschodu 
zasłoną, i tylko podczas nabożeńs 

o Ostrej 
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Ojciec św. o akcji katolickieį Zmiana na stanowisku kcmisarza wileńskiej 
Kasy Chorych 

P. K. HERTEL PRZEKAZUJE URZĘDOWANIE P. K. JACYNIKOWI. 

1 0 wydanym przez rząd šaszystowski 
zakazie zebrań organizacyj katoiickich stu- 
dentów włoskich „Fuzi* w Rzymie, Ferra- 
rze i Pizie, żywi omawiana jest sprawa, o 
ile i jak dalece Akcja katolicka może zaj- 
mować się sprawami społecznemi Ze stro- 
ny faszystowskiej utrzymuje się terenem 
Akcji katolickiej jest jedynie religja i mo- 
ralność, natomiast wszelkie sprawy społecz 
ne należą wyłącznie do zakresu uprawnień 
syndykalizmu faszystowskiego. 

Dn. 19go bm. Ojciec św pl 
wnictwo Akcji katolickiej die; rzym- 
skiej oraz członków zarządu po: ególnych 
związków i wykorzystał tę okoliczność dla 
wygłoszenia długiego, wyczerpującego prze 
mówienia, w którem ponownie wyłożył istotę 
ce! i zadania Akcji katolickiej. Nie chciał 

jm, jak zaznaczył, podawać rzeczy nowych, 
z raz jeszcze podkreślić te wzniosłe zasa 

które tworza całą strukturę Akcji kato- 
sickiejj A w związku z tem trzeba było Się- 
gnać do początków do źr:deł tej Akcji, 

Punktem wyjścia pozostaje ustalona przez 
Ojca św. w pierwszej jego encyklice na po- 
cząt ku pontyfikatu definicja Akcji katolic- 
kiei: udział osób šwieckich w  hierarchicz- 
nym apostolacie kościoła. Są to słowa nie 
liczne, ale zawierają w sobie wiele rzeczy, 
głębokie znaczenie i wszystko, co koniecz- 
ne jest dla definicji. Papież przypomina, że 
nawet powierzchowna znajomość  nastar- 
szych pism chrześcijańskich wystarczy, by 
się przekonać, iż Kościół w ten właśnie spo- 
sób i od takiej współpracy rozpoczął swoją 
misię, To powołanie os6h Świeckich jest 

-więc rzeczą wspaniałą, jest powołaniem do 
współpracy nad ratunkiem dusz. Udział w 
apcstolacie wymaga naturalnie, by Akcja 
katolicka posiadała koniecznie dwie właści- 
wości: po pierwsze ci apostołowie i współ- 
apostołowie muszą być kształceni i po dru- 
gie to życie apostolatu, to praktyczne wcie- 
lanie go w czyn musi być w całej rozcią 
głości umożliwiane również innym. A więc 

.apostolat modlitwy, mówionego pisanego i 
* drukowanego słowa, apostolat miłosierdzia— 

= to jest ta sama droga, którą w całości prze 
by: sam Pan nasz, Jezus Chrystus. W ten 

k sposób Akcja katolicka w najgłówniejszej 
swojei części musi być akcją  uświęcania, 

yż takie są skarby które przyniosło nam 
oskie Serce Jezusa i któremi żyją dusze. 

  

    
yjął kiero- 

    

Z tego wynika cały szereg konsekwencyj. 
Po pierwsze Akcja katolicka natychmiast u- 
traciłaby wszełką rację bytu, gdyby choć na 
moment chciała oddalić się od tego swego 
pierwotnego pojęcia, które wiąże ją w spo- 
sób istotny z apostolatem wczorajszym i 
dzisiejszyni, z hierarchją. 

Niema takiego pola moralności, takiego 
pola humanitaryzmu w sensie najczystszym 
tego słowa, gdzieby Akcja katolicka nie mo- 
gła wynaleźć dla siebie posterunku pod 
bezpośredniem kierownictwem hierarchji. 
Nie można żądać oczywiście od hierarchji 

gotowaria technicznego, czynności me- 
ych, finansowych, które wpływają 
ałtowanie sie stosunków  społecz— 

rych, lecz wszędzie Kościół, a dalej Akcja 
katolicka mogą dać to Światło, jakie społe- 
czeństwa zjednoczy i poprowadzi je. Kościół 
Mkcja katclicka wskazują, jak się uświęca 
pracę, iak się ją uszlachetnia, jak czyni się 
ja wytwórca nietylko pożywienia materjal- 
nego, ale także pożywienia, które rodzi ży 
wot wieczny. Akcja katolicka jest więc nie 
tylko rzeczą słuszną i konieczną, ale także 
niezastąpioną, Ž 

Sluszną i konieczną rzeczą jest sam 
apostolat, który jest wyrazem wymagania 
Boga aby człowiek sam również pracował 
nad swojem zbawieniem: „Qui creavit te 
sine te, non salvabit te sine te“ — „Ten, kto 
stwcrzył cię bez ciebie, nie zbawi cię bez 
ciebie" Kodnieczną jest również, ponieważ 
jak dwunastu Apostołów, tak i zastępcy ich, 
dzisiejsi biskupi, iie mogą poprzestać na 
własnej działaln i potrzebują wielu rąk, 
wielu języków, woli wielu. Tak czynił i 
Crystus, powołując swoich uczniów do na- 
uczania Jego nauki. 

Akcja katolicka iest dalej niezastąpioną, 
gdyż siega w dziedzinę materjalna, gdzie 
Yościół nie ma możności bezpośredniej in- 
terwencji, ułatwia następnie dostęp do 
warstw, zbyt pochłoniętych swemi zadania- 
nij zawodowemi, a więc narażonych na nie- 
tezpieczeństwa pogaństwa. Ona ma pomóc 
do da ustawienia Chrystusowego w ro- 
dzitie. w społeczeństwie, we wszystkich po- 
czyną nach ludzkich. Zależna od apostolatu 
kierachicznego, posiada trzy najważniejsze 
cbowiązki wzgiędem samej siebie; przygoto 
wania się, ukształtowania i czynności, pole 

zaś jej działania nie zna granic. 
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„UNE GRANDE AME—UNE GRANDE QEUVRE" 
Wydane w Paryżu 1930 roku, w języku 

francuskim dzieło © wychowaniu kobiety w 
Kórnihu i Zakopanem przez Generałową Ja- 
dwigę Zamoyska*), według jej listów, ze- 
branych i uzupełnionych przez jej pierwsze 
wspó!pracowniczki oraz córkę hr. Marję Za- 
moysśą, przeszło bez echa w kraju. Cze- 
kałam, aż ktoś godniejszy o tem wspomni. 
Niestety, w rozgardjaszu, chwili _ obecnej, 
niema, widać, czasu i nastroju, by piąć się 
na szczyty, do których nas wiodła ta wielka 
Poika, gen. Jadwiga Zamoyska, 

dany mi był zaszczyt, znać osobiście, 
Niać tą niepospolitą postać, z wielką 

miałością lecz z gorącem sercem te sło- 
wa krestę, bo nigdy dosyć o niej mówić, 
nigdy dosvć uwielbiać. 

W swym piękrym wstępie, pisze Al. 
Bancrillard, že nie spotkał w życiu, wspa- 
niałszej większej duszy, Sięga do osobistych 
stosunków, wtedy gdy Kościół katolicki 
przechodził ciężkie cliwile we Francji, w sa: 
tonie h*. | Zamoyskiej na Quari d“Orleans 
spotykała się elita tego duchowieństwa, z 
kardynałem Perrand na czele, i podziwiać 

    

   

  

trzeba było wspaniałą stanowczość,  nie- 
wzruszona wspaniałomyślność hr. J. Za- 
moyskiej, 

„Ona nas podtrzymywała i, pomagała 
przeżyć to co zdawało się nie-do przeżycia”, 
— żak mówi Baudrillard. 

Gdy obraz pewnego załamania się dał 
się cdczuć nawet wśród najtęższych posta- 
<i ówczesnego duchowieństwa kat. we Fran 

ji, gererałowa Zamoyska, która rigdy nie 
mówić o sobie, skreśliła obrazek: gdy 

ZaraeF Kórnicki otcczyło pruskie żołdactwo, 
azis'6 swoje widziała zniszczone na razie, ją 
semą zawiedli do więzienia Wyższy oficer 
siemiecki zaproponewał, by chcč słówko u 

głcsci i poddania skierowała do cesarza 
ieniieckiego i prosił, by złożyła podanie, a 

zostanie natychmiast zwolniona, praca zaś 
I edzie nadal tolerowana, Ge- 

nerdowa Zamoyska odpowiedziała: „można 
i zźdrzeć skórę, ale nikt mię nie zmusi, do 
mientenia takowej!” z 

fa kobieta kochała Potskę i chciała ją 
przez kobiete; więc przez wycho- 

młodych dziewcząt, najrozmaitszych 
nd najwyższej arystokracji, wysokiej 

„rżuazji, ster nauczycielskich, dziewcząt ze 
dniego stanu i dziewcząt z ludu. 
Wszystkie zebrane dla pracy gospodat- 

czej, umysłowej i duchowej, wszystkie przy- 
gotowywały się, by, godnie i uczciwie Słu- 
żyć Rodzinie, Ojczyźnie i Bogu. Jedne rzą- 
dziły własnemi wielkiemi i małemi domami, 
druoic prowadziły cudze gospodarstwa wiej 
skie i miejskic, dziewczęta z ludu wracały do 
swych zagród na roli a wszystkie z wielkim 
gorobkiem praktyczności, oszczedności, ис7- 
cwości i godności. 

Niełatwo było skupić pod jednym dachem, 
i w jednym celu tak różne kłasowo i umy- 
słowo elementa, — trzeba było geniuszu 
myśli —- ! serca gen Zamoyskiej, by tego 
dekonać, ё 

Z prostotą zwykłej gospodyni domu, z 
po Matki jakby jednej rodziny gen. Za- 

*) „Une grande Ame — Une 
Oeuvre" — przedmowa i wstęp Mgr. 
Baudrillart (z Akad, Franc.) 

   

  

     

     

   
     

    

    

  

  

   

  

  grande 
Al. 

moyska rządziła  wszystkiem, kierowała 
wszystkim budziła umysły, rozgrzewała 
serca podnosiła dusze na wyżyny. 

Te właśnie była ta wielka dusza, i ta 
mądra ołowa na czele wielkiego dzieła. 

Listy gen. Zamoyskiej, zebrane z wielkim 
pietyzmem przez pannę Honcke i hr. Marję 
Zamcyską, tworzą ogromny tom i przedsta- 
wiają ią w! niezwykłem świetle — wielkie- 
go acstojeństwa duszy ludzkiej, oraz nie- 
zwykie głębokiego umysłu. 

Frzeniękną swą przedmowę Alfred Ban- 
drillari tak kończy: 

„Na schyłku życia, poświęconego, więcej 
mż od pół wieku służbie nieustającej 
chowania i wykszrałcenia, pošwi 
książkę, założycielom i założy ‚ wy- 
chowawcom i wychowawczyniom, tym co 

h chwilach, jakie nam trzeba 
przeżyć byliby kuszeni ku rozczarowaniu. 
Cri tu znajdą jędrność moralną, nieskażony 
duch wiary, dzięk* którym, pomimo tylu 
irzeszkód, wytrzymuje się aż do dnia, gdy 
zdamy rachunek talentów od Boga otrzy- 
manych, a które powinny owocować"! 

Janina Falewicz, 

     

    

  

Ku uwadze posiadaczy 
świadectw przemysł. 

Artykuł 98 o podatku obrotowym głosi, 
że osoba utrzymująca jakiekolwiek przed- 
siębiorstwa handlowe, nie wykupująca od- 
powiedniego patentu, zostaje skazana na 30- 
krotną Xarę pieniężną wartości niewykupio 
nego patentu. 

O ile jednak nastąpił wypadek wykupie- 
nia patentu niższej kategorfi, niż należy, zo- 
staje wyznaczona kara, wynikająca z różni- 
cy od wyższej do niższej kategorji, Niezale- 
žnic od tego muszą osoby te wykupić od- 
powiedni patent niższej kategorii. 

Sprawy te opierają się bardzo często o 
s,zdy, które niejednokrotnie stają po stronie 
oskarżonego, zwalniając go od winy, czyli 
6.d protokułów karnych, W wypadkach ta- 
kich sąd uznaje, że oskarżony posiada patent 
odpowiedniej kategorji i nie powinien płacić 
karv. : 

Mimo takie wyrcki w praktyce sprawy 
te przedstawiają się zupełnie przeciwnie, 
Władze skarbowe wprawdzie nie zmuszają 
po wyroku do zapłacenia kary, zmuszają je- 
dnak do wykupienia patentu wyższej kate. 
gorji. 

Jedna z spraw takich została zaskarżona 
do Najwyższego Trybunału  Administracyj- 
nego, który uznał, że władze skarbowe po- 
stępują w tym wypadku niesłusznie, 

W związku z powyższem Ministerstwo 
Skarbu nadesłało Izbie Skarbowej okólnik za 
nr. 62304, 29, w którym zaznacza, że o 
ile sądy uznają w konkretnym wypadku, że 
został wykupiony odpowiedni patent, nie wol 
mn ściągać od danej osoby ani kary, ani też 
żądać dopłaty do wyższej kategorji patentu, 
Fostępowanie to ważne jest w roku, w któr- 
ryni zapadoł wyrok sądu. 

— 

WADZE ZOO TIE ES ENN TIT O TSS 

odsłania się, jak arabska pigknošč (!!) 
wobec człowieka, który ją kocha (!) 
Matka Boska pokazuje twarz wszyst- 
kim swoim wielbicielom (!!))'. 3 

Czy nie dość tych „dowcipów? 
Katolik się żachnie, czytając te wy- 

murzenia, artysta, chociażby nie chrze- 

ścijanin. szeroko otworzy oczy. Tyle 

tyłko zobaczyła w Ostrej Bramie, pol- 

ska literatka?.. —- Jakąś arabską hu- 
rysę?... 

No — no... 2 
Ale tu widzi i pisze kobieta — in- 

teligentna polska kobieta. 
Nie można wicc, pomimo wSzyst- 

   
    

ko, lekceważyć jej głosu, bo jest on 
dowodem płytkości przeciętnego wyk- 
sztaicenia naszej inteligencji, oraz 
szczególnej trudności w _ zrozumieniu 
duszy Wilna. 

Wilno  Ruszczycowskie i 
„Sanozwancze“.., 

Wiemy, które iest prawdziwe... 
Dlatego też możemy się uśmiechnąć 

na dowcipy znanej literatki, przecho- 
dząc zaś koło Qstrej Bramy, west- 
chnać -pobożnie: S 

Od powietrza, ognia, wody i wsze- 
lakich samozwanców — zachowaj nas, 
Panie!.. W. Ch. 

Wilno 

Orzeł na tle Ostrej Brz:my, rys prot. F. Ruszczyca 

Od dłuższego już czasu kolporto- 
wańe były pogłoski o tem, że obecny 
komisarz Kasy Chorych ppłk. K. Her- 
tel zostanie wkrótce odwołany. Wiado- 
mości te zbiegły się z obecnością w 
Wilnie specjalnej komisji, zadaniem 
której vyło przeprowadzenie dokładnej 
lustracji prac Kasy. 

Wiadomości te okazały się praw- 
dziwemi, gdyż w dniu wczorajszym 
przybył do Wilna p. Kazimierz Jacy- 

nik, dotychczasowy komisarz rewizyj- 
ny na m. Warszawę, desygnowany 
obecnie na opuszczone przez p. Hertla 
stanowisko. 

Nowomianowany komisarz Kasy 
chorych, znany jest Wilnu, gdyż je- 
szcze w 1919 —- 20 roku, będąc wów- 
czas pułkownikiem armji czynnej do- 
wodził pułkiem, eperującym na terenie 
Wileńszczyzny. 

  

„Strzały' koło Ratusza 
PORACHUNKI OSOBISTE GIEŁDZIARZY 

Wczoraj w południe, koło domu Z:łkinda kręcący się tam stale jeden z giełdzia: 
rzy nazwiskiem 'Winikies, spotka! niejakiego Kagana, który był mu winien kilkaset zł. 

W czasie sprzeczki Kagan uderzył gieldziarza laską, w odpowiedzi na co Mi- 
nikies wydobył z kieszeni broń i strzelił 
wśród stojących na chodniku „bankierów * 

Kagan 
że wkrótce przybył policjant i strzelającego zabrał dc komisariatu. 

4 razy, 

uprzytommniwszy S”tje niehezpieczeństwo, począł wzywać pomocy, 

wywołując tem nieopisaną panikę 
i sklepikarzy. 

iak, 
Tam na wstępie 

wyjaśniło się, że Minikies strzelił 7e straszaka i został pierwszy uderzony, więc bronił 

się w ten sposób od dalszych ciesów. Po spisariu protokułu zwolniono go. 

K.P.Z.B. rozpoczyna akcję sabotażową 
CO BYŁO PRZYCZYNĄ ZAMACHU W PODBRODZIU 

W związku z zamachem bombowym w Podbrodziu, władze bezpie- 

<zeństwa wszczęły jaknajenergiczniejsze dochodzenie, które iuż w ciągu 48 

godzin zdołało ustalić, że zanach był dziełem elementów komunistycznych, 

którzy w ten sposób zapoczątkowali akcję saboiazu, nakazaną przez kie- 

rownictwo partji komunistycznej, która od grudnia roku ubiegłego w specjal- 

tych okólnikach nakazała zapoczątkowanie ruchu partyzanckiego na terenie 

woj. półn. wsctodnich. 

Z chwilą ujawnienia, że tego rodzaju polecenie skierowano do poszcze- 

gólnych komitetów K.P.Z.B., zarządzone zostały rewizje na terenie miast 

woj. wileńskiego i w Święciaach, ujawaiono skład, tylko co nadeszłej broni 

tożnego rodzaju a m. in. grasaty ręczne zegranicznego pochodzenia. W ręce 

wiadz wpadły w czasie tych rewizyj oryginały instrukcyj o organizacji akcji 

partyzanckiej i dywersvjnej ze szczcgólnem uwzględnieniem ważniejszych 

objektów państwowych o charakterze komunikacyjnym i strategicznym. 

Gazety komunistyczne, wydawane zagranicą, dawno już wyrażały nie- 

zadowołenie, że mimo codziennych :wierdzeń, że w woj. wschodnich wre 

nz zewnątrz, to jakoś nie ujawnia się i miedzy wierszami czynili odpowie- 

dzielnymi za to kierowników organizacyj komunistycznych na naszych. zie- 

miach. Akcja dywersyjna była przed paru miesiącami omawiana szczegó” 

łowo na zjezdzie komunistycznym w Gdańsku i kierownikiem dywersji został 

mianowany b. przywódca Hromady Taraszkiewicz. W tym czasie Taraszkie- 

w:cz został przy przejeździe przez terytorjum polskie aresztowany, więc 

cała akcja uległa chwilowemu opóźnieniu. 

Dopiero teraz przystąpiono dn wykorania poleceria i pierwszym aktem 

sabotażu, był właśnie zamash na budynek stacyjny w Podbrodziu, znajdu- 

jący się na szlaku komunikacji międzynarodowej i stąd jego znaczenie, do- 

zkonale pojmowane przez wywrotowców. 

Drugim podobnym szlakiem jest linja na Stołpce, lecz jeżdżą tamtędy 

przedstawiciele Sowietów, którzy w razie zamachu, mogli się stać ofiarami 

epsplozji. To właśnie spowodowało, że wybrano trasę na Rygę. 

Cała ta działalność prowadzona jest w porozumieniu z centralą Коти- 

nistyczną, mającą swą siedzibę poza graaicemi Polski, na co władze bezpie- 

czeństwa posiadają odpowićdnie dowody. 

Co zaś się tyczy śledztwa w sprawie wypadku w Podbrodziu, policja 

izeprowadziła szereg rewizyj i znowu ujawniła broń obcego pochodzenia 

i materjały, wskazujące łączność aresztowanych 20 wywrotowców, działają- 

cych na terenie pow. Święciańskiego ze sprawcami zamachu. 

  

KRONIKA 
    

   
   

ŚRODA 
Dziś 29 W. sg. 5 m.57 

Pioti o: Z. s. g. 6 m. 39 
Katarzyny    

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

z dnis 28. IV. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura średnia -1- 13 

Tempsratara najwyższa -|- 18 

Temperstnya najniższa -l- 6 

Opad w mm. — 

Wiatr; połudn.-wsch. 

Tendencįs: spaddek 

Uwagi: pogodnie 

    

URZĘDOWA 

—Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. 
Pod przewodnictwem wojewody Stefana Kir 
tikbsa odbyło się 45-te z kolei posiedzenie” 
Wil, Wydz. Wojewódzkiego, na którem: roz 
patrzono 20 odwołań od dokonanego przez 

miagistrat m. Wilna wymiaru podatków; roz 
patrzono i zatwierdzono uchwały podatko- 

wę sejmiku postawskiego na rok 1931 — 32 
oraz uchwały tegoż sejmiku w sprawie u- 

stalenia opłat w szpitalu sejmikowem, а! 

również w sprawie zaciągnięcia długotermi- 

nowej pożyczki w Powszechnem Zakładzie 
Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 20 

tys. „na rzecz udzielania właścicielom bu 

dowli ooniotrwałych materjałów  budowla- 

nyct na warunkach ulgowych. Pozatem roz 

patrzano i zatwierdzono preliminarz budże- 

tewv Powiatowego Związku Komunalnego 

w Postawach na rok 1931 — 32. Prelimińarz 
ten po stronie dochodów) i wydatków bilan 

suje się kwotą 360 tys. i jest okragto о 140 
tys. mniejszy niż w roku ubiegłym, 

— Związek Absolwentów Gimnazjunt Je- 
zuitów w Wilnie. Na zasadzie postanowie” 
nia p wojewody wileńskiego z 27 bm, wcią 

gnięte zostało do rejestru stowarzyszeń i 

związkówi stowarzyszenie pod nazwą „Zwią 
zek Absolwentów Gimnazjum Jezuitów w 
Wilnie". 
, Celem tego apolitycznego stowarzyszenia 
jest utrzymywanie łączności wzajemnej, po- 
moc koleżeńska, stworzenie zstępu obywateli 
Pciaków. którzy pełni tężyzny ducha potra- 
fiła coć z siebie maximum energj: i przedsię- 
biorczości Członkowie stowarzyszenia urzą- 
dzać będa zebrania towarzyskie i dyskusyj- 
ne, udzielać sobie wzajemnie pomocy w 
pracy naukowej, propagować, prace społecz- 
ną i wspierać się wzajemnie moralnie i ma- 
terialnie, 

MIEJSKA 
— Przedłużenie linji nr. 3 Od ul. Tram- 

wajowej. Spółdzielnia Autobusowa komuni- 

   

  

kuje, że począwszy od dnia 2 maja br, auto 
busy Spółdzielni będą kursowały co 15 mi- 
uut od ul Tramwajowej do Pośpieszki. 

— Pochody w dniu 1 maja. W dniu 
i maja, organizują pochody przez mia- 
sto: PPS. (CKW) i gospodarcze związ 
ki zawodowe, organizacje komunistycz 
ne bowiem z braku PPS. — Lewicy, 
nie maja szyldu, za który mogliby się 

ć i jak dotychczas, nie zgłaszali 
się do władz o zezwolenie na urządze- 
nie własnego pochodu. 

WOJSKOWA 
— Na Walnym Zjeździe Delegatów Kól 

ZOR Okręgu Wileńskiego odbytym w Wil- 
niew dniu 26. 4. 31 roku został wybrany 
Zarząd Okręgu Wileńskiego ZOR w skła- 
dzie rastępującym: prezesem hr. Tyszkie- 
wicz Jan, ppor. rez, 1 wiceprezes dr. Edward 
Góra kpt. K.S. rez. I] wiceprezes Kazimierz 
Młynarczyk, por rez, Ill wiceprezes Jan Cho 
lewo, por, rez. Członkowie Zarządu: Michał 
Obiezierski, kpt rez. Eugenjusz Kozłowski, 
mjr. rez. Wiktor Gryglewski, por. rez. Ciozda 
Stanisław, por, rez. Kazimierz. Požaryski, 
por rez. Władysław Sokołowski, mir. st. Sp. 
Waciaw Walczykowski, por rez. Witold Kry 
del kpt. st sp., Walerjan Charkiewicz, por. 
1ez., Henryk Korczewski, por. rez, Tadeusz 
"Topór Wasowski, kpt. st. sp.. Bołesław Łucz 
nik, ppor, rez. Karol Foss, ppor. rez. Antoni 
Mieczkowski, kpt. rez., Edmund Biwan, por. 

  

lk 1ez., Mikołaj Kondratowicz, por. rez., Fran 
ciszek Kikosieki, ppor, rez. — z koła Biały- 

50 Ł'apiński Stefan, p,or. rez., — z koła 
Grodno, Przybylski Edward, por. rez., Mi- 
chaluk Tadeusz, ppor. rez. — z koła Oszmia 
na, Lehecki Władysław kpt. rez. — Z Koła 
Wołkowysk, Korolewicz_Rvszard, por. rez.. 

źastępcy członków Zarządu: Jasiński 
Andrzej, pór. rez? Sielicki Witold, por. rez, 
Burhardt Stefan ppor. rez. 

Sąd koleżeński przy Okręgu Wileńskim 
ZOR. Matyasz Jaromir, por. rez., Turski Zbi 
gniew, por. rez. Erdman Antoni, por. rez. 
Wierzbiński Wojciech por. rez,. Gryolewski 
witold, por. rez 

Komisja rewizyjna: Domański Bronisław, 
pik. em. Światpołek - Mirski Wito!d, ppłk. 
rez. Kossobudzki Cyprjan, por, rez. — za- 
stepcy: Arcuta Tadeusz, ppor. rez. Orciuch 
Piotr, kpt. st. sp. 

Delegaci na zjazd ZOR Rzeczypospolitej 
Polskiej w roku 1931 w Gdyni, Tyszkiewicz 

Zawiadomienie 
Podajemy do wiadomości WP.P. Inte- 
resantów. że obecnie, po przejściu po- 
wodzi, biuro pogrzebowe główue przy 

ul. Arsenalskiej 4 uruchomiony 
M. IW. Woroniczowie w Į. Biura 

Pogrzebowego „M. Kaczyńska" 
Wilno. Arsenalska 4 tel. 7—18. 

ь Filja—3 Maja 15. 

  

  

O tych smutnych otrzędach 
w głębokim żalu 

$. $ Р. ° 
ZE SŁAWIŃSKICH 

ZOFJA HREHOROWICZOWA 
W PIERWSZĄ BOLESNĄ ROCZNICĘ ZGGNU 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Świętemi Sakramentami 
zosnęła w Panu dnia 27 kwietnia 1921 r. 

Eksportacja zwłok z Kiniki Litewskiej do Kaplicy na Rossie we śro- 
dę 29 kwietnia o godz. 9 rano, Tegoż dnia w tejże kaplicy odbędzie się 
Nabożeństwo Żałobne o go z. 1(t rano i pogrzeb, 

powiadamiają krewnych, przyjaciół 

SIOSTRA I RODZINA 

  

STANISŁAWOWI 

Anteckiemu — także orkiestrze zwią: 
„Bóg Zapłać” 

odbęczie się w dn. 3Q kwietnia b r 
kaba, Nabożeństwo żałobne 

O czem zawiadzmia krewnych 

Jan, por. rez. Gńra Edward, kpt. rez. K.S. 
Hertel Kazimierz, płk st. sp., Ciozda Stani- 
sław, por. rez. Biūski Tadeusz, por. rez., Obie 
zierski Michał, kpt. rez. Kozłowski Eugenjusz 

mjr. rez, Szyszkowski Bolesław, mjr rez. 

Młynarczyk Kazimierz, por. rez., Gryglewski 
Witold, 5or. rez. Yoss Karol, ppor. rez. ks, 

prof. Świrski Ignacy, ppłk. rez., Sitarski Je- 

rzy, por. rez. Topór - Wąsowski Tadeusz, 

kpt. st, sp. Sobecki Jan, por. rez. z Koła Bia 

tystok, Stanisław Kubik, ppor rez. z koła 

Grodno, Kazimierz  Jobeli, b. urz. wojsk., 

Józni Dąbrowo, kpt. rez. Edward Przybyliski 
por. rez. Bonifacy Kozoń, por. rez. 

Zastępcy: Pożaryski Kazimierz, por. rez. 
Kendratowicz Mikołaj, por rez., Jasiński An- 
drzei, ppor. rez. Sielicki Witold, por. rez, 
Matyasz laromir por. rez, Krysiulewicz ]ó- 
zef ppor, rez. 

TĘPI MOLE w ZARODKL 

     

    

    
LOTNY-CZYSTY-EKONOMiCZNY 
PZD RZEMYSŁOWO-HANDLOWE 

KA WARSZAWA DŁUGA 9 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 129 Środa Literacka. Dzisiejsza „„Śro- 

da literacka" poświęcona będzie znakomite- 
inu artyście, laureatowi tegorocznej nagrody 
artystycznej m. Wilna prof, Ferdynandowi 
Ruszczycowi. Zebranie zaagi prezes Zw. 
ZLP prof. Marjan Zdziechowski. następnie o 
twórczości prof, F. Ruszczyca i Jego wie- 
wletaiej pracy na polu kultury artystycznej 
mówić będą prof. Józef Wierzyński i dr. 
Walerjan Charkiewicz. 
Wstęp mają członkowie i sympatycy Zwią 

żku, Goście mile widziani. Początek o godz. 
S$ wieczorem. 

— Zebranie T-wa Bibljofilów. We czwar 
tek dn. 30 kwietnia r. b. o godz, 3 wiecz. 
odbędzie się w Dziekanacie Wvdziału Sztuk 
Pięknych USB, przy ul. Uniwersyteckiej 3, 
ogólne zebranie członków, na którem prof. 
M. Morelowski wygłosi referat p. tyt. „Żród- 
ła twórczości sztycharza nieświeskiego, koń- 
ca XVI wieku, Tcmasza Makowskiego, 
ilustrowany przezroczami, Wprowadzeni go- 
ście mile widziani. 

— 710 Stow. Młodzieży Polskiej. W dn. 
8, 9i 19 maja jednocześnie z Kongresem Eu- 
charystycznym odbędzie się w Wilnie Zlot 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej z terenu 
wojewodztw Wileńskiego, Białostockiego i 
Nowcgrodzkiego. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
srodę dnia 29 kwietnia 1931 roku, o godzi- 

nie 2 w sali własnej przy ulicy Zamkowej 
nr. 24 A 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) dr. |. Sam- 
borski: Teratoid mesenterii, 3) dr. S. Mahr- 
burg Demonstracja preparatów, 4) dr. Star 
kiewicz: Leczenie przewlekłe chorych dzieci 
w kołonji leczniczej im, Rektora Brudzińskie- 
go w Busku, 5) doc. dr. $, Bagiński: Układ 
pckarmowy a gruczoły doktewne. 

— W dniu 4-go maja rb. (poniedziałek) 
© godzinie 5 po poł. w małej Sali Konferen- 

cvinej Urzędu Wojewódzkiego (pl. Magda- 

leny 2) odbędzie się Walne Zebranie Polsk, 

Tow. Opieki nad dziewczętami (Komitet 

walki z handlem kobietami i dziećmi), Za- 
rząd pros: o konieczne przybycie członków 
Tow., oraz tych wszystkich, którzy docenia- 
ar Goniosłość tej akcji, mogliby poświęcić 
trochę wolnego czasu, współpracując z To= 
warzystwem, gdyż praca ta jest nakazem _ 
chwili, bowiem statystyka wykazuje iż Pol- 
ska jest właśnie tym Narodem, który naj- 
więcei dostarcza materjału dla tego ohydne- 
go procederu. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 
1odmieniem rasy) Doroczne Walne Zgroma- 
dzenie członków P. T-wa Fugenicznego od- 
będzie sie we czwartek 30 kwietnia o go- 
dzinie 430 w pierwszym terminie i o ile nie 
będzie quorum to o 5 w drugim — - orzy, do- 

wolzej ilości członków. Lokal Poradni Fuge 
niczrej (ul. Żeligowskiego 4). к 

Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie Z 

działalności T-wa za 1930 r., 2) wybór no- 

wegc zarządu, 3) Wołne wnioski, 

RÓŻNE 

— Archidiecezjalny Związek Ormian о4- 

był we Lwowie dnia 19. bm. doroczne Wal- 

ne Zgromadzenie członków przy nader Ji- 

cznym udziale delegatów z całego kraju. 

Przed rozpoczęciem obrad odprawił 

mszę św. w Archikatedrze ormiańskiej pro- 

tektor Związku JE ks. Arcybiskup Teodoro- 

wicz, który następnie zaszczycił swą obec- 
nością Walne Zgromadzenie. 

Obradom przewodniczył prezes Jar Anto 

niewicz. 
"Pod koniec przeniówił JE ks. arcybiskup, 

wyrażając swą radość z powodu zrozumie 
nia przez diecezjan ideowego i społecznego 
cełu Związku, tak bardzo doniosłego  d'a 

     

    

a w szczególności ]. E Ks. Biskupowi Kazimierzowi Michalkiewiczowi, 
Przewielebnym ks. kz. Kanonikom T. Zawadzkiemu 
0. Benifr Janowi —- Bożeriu, ks. Proboszczowi 

W PIERWSZĘ BOLESNĄ ROCZNICĘ ZGONU 

Ś.P. inż. WIKTORA SIEKLUCKIEGO 

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi mężowi memu 

str 

INŻYNIEROWI 

  

BŁAŻEWICZOWI 
i J. Kretowiczowi, 

J. Żywickiemu 1 В. J. 
zkowej. Kolejewców, składa serdeczne 

ŻONA 

    

   

  

© godz. S-ej rano w kościele św. Ja- 
za spokój duszy Zmarłego 

„, przyjaciół i znajomych 
ŻONA 

  

   LOSOWANIE KSIĄŻECZEK PKO. 
Dnia 25 kwietnia br. odbyło się w Po- 

cztowej Kasie Oszczedności IX z rzędu loso- 
wanie książeczek na premjowane wkłady 0- 
szczędnościowe Serji Il-giej. 

Premje w wysokości zł. 1,000 — padły 
na nastepujące nn-zy: 

501111 50332 0619 50730 50814 50897 

51645 52625 52672 52371 53036 53666 
54054 54254 54407 55076 55113 55353 
25354 55658 55876 55943 56753 57375 57402 
51535 57658 58556 58877 58923 59073 59082 
59132 59263 59500. 5 

60069 61052 61232 61574 62166 63679 
(4591 65286 65613 65791 65806 67116 67212 
67332 67367 67367 67452 67702 68255 68332 
(8826 59003 69575 69677 

70524 70894 71382 71810 71850 73486 | 
73714 74211 74940 75276 75344 75452 75817 — 
75972 16064 76183 76205 76323 76388 76804 
26807 76953 77203 77598 77667 77974 7808& 
13585 79413 79789 12 

80054 30257 80483 81895 82546 82591 
82964 $4101 84165 84475 35491 85516 85677 
£5906 85110 55685 36796 87001 87207 87490 | 
87966 89027 89276 59346 89484 89552 89552 
9165 29856. т 

90415 91161 21832 92007 92872 93156 | 
03612 03635 93638 ©3721 93993 94007 94331 
©4340 94413 94458 95981 96240 96383 96393 
15979 47828 97870 98285 98749 99320 09753 
69876 99898 CAA 

100444 100722 100736 102097 102946. 
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podtrzymania obrządku, kultury i świetni 
tradycji Ormian w Polsce. 

- Biuro Związku mieści się we 
przy nl, Ormiańskiej nr. 13 I piętro. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Występy 

j. Kurnakowicza. Dziś, © godz. 8 wiecz. | 
„W czebku urodzony*, doskonała, pełna his 
moru komedja W: Rapackiego z niezrówn: 
nym J. Kurnakowiczem w roli Frania. Za- 
vawna treść, będaca dowcipną satyrą na jed 
nego z najgłośniejszych śpiewaków polskie! 
oraz kapitalna gra zespołu z p, Kurnakowi- 
czem na czele, budzą homeryczną wesołość 
na widowni. 

Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadami 
że hłetv zniżkowe, oraz kredytowane waż- | 
ve sę tylko do dnia 1 maja r. b. po tym 
term nie zaś zostają zniesione. 

— Teatr Miejski w „Łutnić. W; 
rosyjskiego Teatru Dramatyc: o z Rygi. 
Dzóś głośna sztuka Bułgakowa „Biała gwar- 
aja”, cieszaca się wielkiem powodzeniem — 
dzięki arcyciekawej treści, oraz koncertow: 
grze zespołu. а 

Jutro, dn 50 b, m. ostatnia nowość 
„Wieczne piórc* Fodora. W piątek I ma 
po raz drugi „Dziwak* Afinogenowa. W 
sobotę dn $ maja odbędą się S 
stawienia. Po południu o godz. 3 m. 30 uka- | 
że się po cenach zniżonych „Starcza mi- 
iość* Miasnickiego; wieczorem 0 _ godz. 8 | 
po raz ostatni „Biała gwardja*, Będą to | 
ostatnie występy zespołu rosyjskiego teatru 
dran.atycznego z Rygi, na terenie Wilna. | 

— Akademja na „Dar Narodowy 3 Ma-- 
ia* Polskiej Młodzieży Szkolnej. Dnia 3 maj 
o godz. 8 odbędzie się w teatrze na Pohu- 
iance uroczysta akademja na „Dar Narodi 
wy 2 maja”. W programie: słowo wstępne, 
produkcje chóralne, deklamacje, oraz Ii a 
„Młodego lasu" ]. A. Hertza w wykonan 
artystów teatrów miejskich. < 5 

— Įubileusz dyr. Al, Zelwerowicza. Dnia | 
5 maja obchodzić będzie 30-lecie swej pra- | 
cy scenicznej dyr. Al. Zelwerowicz. Protek- | 
torz+ nad ohchodem cbjęli: prezes Rady Mi- 
nisttów Walery Sławek, marszałek Sejmu 
dr. Kazimierz Świtalski, marszałek Senatu 
Władystaw Raczkiewicz, minister W R. i O. | 
P. Sławomir Czerwiński, oraz minister prze- 
msysłu i handlu Aleksander Prystor. a 

Jubilat odegra rolę dr. Sporuma w do 
skenclei komedji F. Molnara „Wróżka i 
adwokat". 

Bilety są już do nabycia w kasie zama- 
wiań, w teatrze „Lutnia”. 

— „Szopka polityczna 1931 r.* w „Lut. 
ni“ „Szopka polityczna 1931 r.*, pióra He- 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

augialskie „Duniop' 
Rakiety i krajowe piłki, siatki 
i wszelkie przybory tenisowe, za gi 
tswkę i na raty, poleca skład broni 
Wileńska 10 przy większych zaku- 
pach rabat. Dla klubów i czołowych 

graczy specjalne warunki. < 

Ksiegarnia | 
WACŁAWA - 

MIKULSKIEGO 
Wilenska 25 tel. 664. 

NOWOŚCI ze wszelkich dziedzin wie- 
dzy otrzymuje niezwłocznie pn wyjściu | К 
z druku. Ponadto poleca beletrysty- 
kę wysortowaną (pozakatalogową) | 

po b. niskiej cenie. 
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Tragiczny pożar pod Święcianami 
Nocy wczorajszej we wsi Mikuliszni gm. 'Święcinńskiej wybuchł (pożar 'w zabu- 

dowaniach Adolf. 
ków rodziny Sieminasa ciężko poparzonycn, 
w szpitalu. 

ierminasa, Z pionącego domu inieszkalnego wydobyto dwóch człon 
ze słabemi znakami życia. Ulokowano ich 

Ogień podłożył sąsiad Jan Sczepaniak z zemsty, na tle zatargu 0 sporny .ka- 

  

miara, Lechonia i Tuwima w triumfalnym 
objeżdze po kraju wystąpi u nas w ponie- 
działek 4 maja dwukrotnie: o godz, 7 m. 30 
„.9 mi. 20. Niezrównany dowicip i satyra po- 
fityczna, świetnie wykonane kukiełki (kary- 
katurzysty Jerzego Zaruby), doskonałe opra- 
cowanie techniczne tworzą kapitalną całość. 
Ujrzymv więc wszystkie osobistości Świata 
politycznego, między innemi prawie wszyst- 
kick ministrów obecnego gabinetu: poczesne 
miejsce zajmuje w szopce świat artystyczny 
i Etcracki „Szopka polityczna” odznacza się 
ciętością satyry i ktezbrzeżnym humorem. 
Sukces artystyczny, jaki odniosła szopka w 
roku ubiegłym, daje rękojmię, że i obecnie 
cieszyć się będzie zasłużonem  powodze- 
niem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Tajemnica kajuty okrę- 
towej, 

KEeljos — Monte Carlo. 
Hollywood — Na Zachodzie bez zmian, 

Casino — ĮJanko muzykant. 

Pan — Indyjski grobowiec 

Stylowy — Jakichi drwal 

Światowid —- Przedwiośnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 27 
do 23 b. m. wypadków w Wilnie zanotowa- 
ro 25, w tam opilstwa i zakłócenia porząd- 
ku publicznego 3, kradzieży 5, przekroczeń 
<dministracyjnych 7. > 

: — Odnalezienie artykutow skra- 
dzionych ze spółdzielni. W związku z 
dokonana kradzieżą artykułów spożyw 
czych i wyrobów tytoniowych, warto- 
ści 2000 zł. na szkodę spółdzielni spo- 
żywców przy ul. Rossa Nr. 3, ustalone 
zostało, że skradzione przedmioty 
sprawcy ukryli w ogrodzie przylegają- 
cym do zauł. Szwajcarskiego domu Nr. 
3. Odnalezione artykuły spożywcze i 
wyrobv tytoniowe zostały zwrócone 
spółdzielni spożywców. 

° — — Kradzieże. Z dziedzińca domu Nr. 52 
przy ul, Majowej na szkodę Skarbowskiego 
Michała została dokonana kradzież. gołębi 
-vartości 50 zł, Ustałono, że kradzieży tej 
dokonał Dymitrowicz Alfons, zam. przy ul. 
Majowei 35, którego narazie nie zatrzymano. 
Skradzionych gołebi nie odnaleziono. 

W dniu 26 bm. Roubianka 
Przemysława (Kolejowa 1) zameldowała, że 
nieznani sprawcy zapomocą otwarcia lufcika, 
dostali się do jej mieszkania, skąd  skradłi 
tutro damskie, wartości 645 zł. 

W dniu 26 bm. ra gorącym uczynku usi- 
łowania kradzieży z domu nr. 2 przy zaułku 
Caryciiskim na szkodę Baklisa Konstantego 
został zatrzymany Jankowski Jan (Żydowska 
1215), 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Prafjanowiczówna Marja, (ul. Pokój nr. 10) 
w celu pozbawienia się życia wypiła esencji 
octewej, Lekarz pogotowia po udzieleniu 
pomucy, pozostawił Prafjanowiczównę w do 
mu w stanie niezagrażajacym życiu. 

— Pozostawila dziecko. W jednem z 
mieszkań przy ul. Bogusławskiej Nr. 5 nie- 
jaka Grudulówna Jadwiga, pozostawiła dziec 
ko płci męskiej w wieku około 2 miesięcy, 
2 umieszczono w przytułku Dzieciątka 

Jezus. 

— Podrzutek. Na klatce schodowej, do- 
mu Nr. 28 przy ul. Zawalnej został znalezio- 
ry podrzutek płci żeńskiej w wieku około 

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób śp. Zofji Hre- 

KŁorowiczowej składa na powodzian  Marja 
Wecławowiczowa — 15 zł, 

Ku uczczeniu pamięci śp. Zofji D-wej 
Czarnowskiej i śp. Stanisława Błażewicza na 
diedqe dzieci — Walentostwo Parczewscy 
10 złotych. 

Na dotkniętych klęską powodzi Dyrekcja 
i Pracownicy Wileńskiego Oddziału Banku 
Gospodarstwa Krajowego składają zł, 100. 

Dla  najniezamożniejszych, . dotkniętych 
W Dowodzi korporacja Vilnensia składa 
zł. e 

INa powodzian: 
Kazimiera Syciarko zł. 10. 

AS i Jadwiga  Hanusowiczowie 
2 

Doktorostwo S. Baginscy zt, 5 
* Władysław Puhaczewski zł. 10 

£ miesięcy, którego umieszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka jezus. r 

  

KAZIMIERZ LECZYCKI 

„BAWWÓOZEEŚTY 
(powieść) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Jeniec nadstawił uszu, nie mógł je- 
dnak dokładnie zrozumieć o co chodzi, 
gdyż obaj rozmawiający zniżyli głos. 
Z pojedyńczych słów, jakie go dolaty- 
wały, wywnioskował, iż komisarz na- 
staje na natychiniastowem  wykona- 
niu egzekucji, a komendant .pod pretek 
stem indagacji domaga się jej odłoże- 
nia. W końcu jednak, jak to było do 
_przywidzenią wziął górę komisarz. 

    

HISTORYJKĄ W ÓBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE .SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy ) 

  

  

Tak minęły dni niedoli, 

Dni meldunku, dni mozoły. 

Pan Cierpiałło na Snipiszkach 

Czułe opatruje pszczoły. 

  

  

De domeczku, gdzie to mieszka, 

Nasz znajomy, Pan Cierpiałło, 
Zamaszyście goście sumą, 

! w kołatkę dzwonią śmiało, 

(D. C. N.) 

ZSĄDOW 
AFERA SZPIEGOWSKA PRZED SĄ- 

DEM OKRĘGOWYM 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpozna- 
wał sprawę m-ców m. Wilna, Wł. No- 
wakowskiego, Wincentego Kuncewicza 
Jana - Bolesława Wojewódzkiego i Ol- 
gi Nowakowskiej, oskarżonych o to, 
że w okresie od połowy maja 1929 r. 
do 29-go września 1930 r. w Wilnie 
udzielali ościennemu państwu wiado- 
mości, dotyczących stanu liczebnego, 
dzbrojenia garnizonu wileńskiego. 

Po rozpozńaniu sprawy i wysłucha 
siu stron, Sąd pod przewodnictwem sę 
dziego Okulicza, ogłosił wyrok, którego 
mocą uznał wszystkich oskarżonych za 
wimiych popełnienia zbrodni, szpiego- 
stwa i skazał na zamknięcie w ciężkiem 
więzieniu: Wł Nowakowskiego na 
5, Kuncewicza i Wojewódzkiego — 7 

„a Nowakowską na 2 lata. 
Qskażenie wnosił pprokurator B. 

Łukaszewicz. 
1ak się dowiadujemy wszyscy o- 

searżeni byli czynnemi członkami zli- 
kwidowanej FPS-lewicy. 

BYŁY „OKOŁODOCZNYJ* POLICJI ROSYJ 
SKIEJ NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. 
W dniu 8 maja 1929 r. o godzinie 11 wie- 

czór, l-szy komisariat PP został zaalarmo- + 
wany wiadomością, że na ulicy Kolejowej 
dokonano zamachu nożowego na przechodzą 
cą tą ulicą Teodorę Kalinowską. 

Wysłany na. miejsce wypadku funkcjo- 
narį»sz PP ustalił, że napadu dokonał mie- 
szkariec m. Wilna Aleksander Suszczyński. 

„ Dalsze dochodzenie ustaliło, że Suszczyń 
ski działał, kierując się nie własnemi pobud 
kami, ale za namową Stanisława Panteleje- 
wa, który miał porachunki osobiste z Kali- 
nowską. 

Pantelejew (b. okołodocznyj) odnajmo- 
wał kilka pokoi swego mieszkania w cełach 
zarobkowych kobietom lekkich obyczajów. 

„Pewnego razu podczas libacji, urządzo- 
nej rzez poszkodowaną i jej kompanów, wy 
buchła sprzeczka podczas której Kalinowska 
uderzyła Pantelejewa talerzem w twarz. 
Pałając zemstą Pantelejew, uprzednio upo 

iwszy Suszczyńskiego, namówił go do do- 
konania powyższego czynu. 

( W grudniu ub. roku sprawa ta, znalazła 
się na wokandzie Sądu Okręgowego, który 

tych 2-ch i wartownik przed drzwia- 
mi. Kiedy komendant odszedł nieznacz, 
nie od komisarza i oparł się plecami o 
ścianę, pogwizdując od niechcenia, ra- 
czej instynkt, niż więzień porwał ba- 
guet i wbił go w pierś komisarską. 

Zwalenie wartownika j pierwsza 
ucieczka odbyły się pomyślnie. O kil- 
kanaście kroków od chaty stały za- 
tekwirowane sanie chłopskie, obmarzłe 
i bezpańskie. Nim rozległ się: praw- 
dopodobnie nieco umyślnie spóźniony 
alarm komendanta więzień rwał na 
małym koniku w stronę najbliższych 
lasów. 

Upłynęło tedy kilka zbawczych 
— Niet, eto nie wozmożno Władzi-- ininut, zanim zarządzono pościg. Kil- 

mir Pietrowicz, — zakończył spór to- 
nem bezapelacyjnym mały człowieczek 
i zwracając się do pisarza dodał: 

— ldzitie tawaryszcz za karaułom! 
Uprzejmy pisarczuk znikł. 

Teraz nie było już żadnych wątpliwoś- 
ci co do najbliższych losów jeńca. W 
przeciwieństwie jednak do chwil po- 
przednich Stach poczuł najzupełniej 
niespodziewanie wzmożony przypływ 
energji. Nie da się wziąć żywcem o 

„nie! Nie pójdzie, jak pokorne cielę, z 
bokaterskim frazesem na ustach i sła- 
bością wewnatrz: Będzie się bronił, 
gryzł, bił!... zabiją go może tu, ale nie 
tam! 

W momencie tym poczuł na sobie 
A wzrok! Z nad glowy matego czto 
wieczka spoglądały na oczy komendan 
ła zuchwałe, drwiące, cyniczne... spoj- 
rzenia szły potem na stół i zachęcały 
do czegoś... mówiły o czemś! 

Na stole leżał bagnet!... w jednej 
sekuńdzie Stach obliczył swoje szanse. 
Konwój opuścił izbę jeszcze przed na- 
dejściem komisarza. W chacie jest 

' 

kanaście zbrojnych sań wypadło na 
drogę, strzelając bezładnie w różnych 
kierunkach. Kulig wojenny pędził z 
ochotą, uradowany ze śmierci nielu- 
bianego człowieka i okazji do polowa- 
nia. Na czele kawalkady gnał komen- 
Qant, wykrzykując straszliwe pogróżki 
pod adresem wrogów rewolucji. Ale 
stosunkowo. dość znaczna przestrzeń 
dzieliła przeklętego burżuja od zado- 
wolonych z jego postępku proletarju- 
szy. Kule szły wysoko nad ściganą 
zwierzyną, albo siekły pólka chłop- 
skie, tworząc małe, lekkie dymki po 
obu stronach drogi! 

Pościg miał znacznie lepsze konie, 
niż zbieg, ale na czele pościgu znaj- 
dował się ktoś, komu nie na tękę bv- 
łoby dogonienie . ściganego. Wkrótce 
Stach wpadł do lasu i skręcił w pier- 
wszą, boczną drogę, nieżle  utartą, 
prawdopodobnie przez złodziei leś- 
nych. Niedługo hałas ścigaczy począł 
się oddalać i cichnąć. 

R 

Oddział Zapolskiego rozpoczął swój 

wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło 
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'XV ZJAZD DELEGATÓW ZWIAZKL 
FARMACEUTÓW PRACOWNIKÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zjazd rozpoczął obrady swe w dn. 24 
w lokalu Stowarzyszenia Techników: Pol 

Zjazd zaszczycili obecnością i wygło 
sii przemówienia powitalne: w imieniu p. 
wcjewody — naczelnik wojew. wydziału 
Zdrowia— p. dr. Rudziński, w imieniu Oddz. 
Farmaceutycznego Uniw. Stefana Batorego— 
dvzektor Oddziału prof. ]. Muszyński, w imie 
niu Kasv Chorych m. Wiina — komisarz 

  

"tejże p. inżynier pułk Hertel, w imieniu Poł. 
Pow. Tew. Farmaceutycznego — p. mag. 
Wł. Sokołowski, w imieniu akademickiego 
Tow „Lechįt“ p. E. D“Eystettoen, oraz redak 
tor „(iospodarza Kresowego” p. red. Fr. Świ 
derski. 

Obrady zagaił prezes zarzadu głównego 
mac. Szlindenbuch, wyraziwszy nadzieję. iż 
mające wejść w życie w krótkim czasie no- 
wa ustawa aptekarska, oraz dókonana już 
reforma farmaceutycznych studjów uniwer 
sęicchich, unormują wiele niedomagań do- 
tychczasowych w zawodzie oraz ułatwią dal 
szy rozwój i postęp w tak ważnej dziedzi- 
nie lecznictwa — obrady zaś zjazdu potoczą 
się w kierduńku dostosowania się zawodu do 
nowych wymogów życia. ą 

Do prezydjum Zjazdu powołani zostali: 
jako przewodniczący — mag. Ant. Kalicki, 
kierownik apteki miejskiej w Wilnie — mag. 
"Hirszthauer — prezes Oddz. Warszawskie- 
go mag. Wofłman (Lwów), mag.  Blan- 
Sztejn (Łódź), mag H. Jakubowski (War- 
szawa) i mag K. Dębowski (Warszawa), — 
ostatni dwaj jako sekretarze. 

Przed przystąr em zjazdu do progra- 
mu obrad, p. prof._]. Muszyński wygłosił 
prelekcję na temat Świeżo opracowanej far 
makologji polskiej. mającej wkrótce ukazać 
się w druku. jako pierwszej od czasu odzy- 
skania niepodległości. Z koiei nastąpiło spra 
wozrlanie Zarządu Głównego i Komisji Re- 
wizyjnej, poczem ułvskusja, Udzielono %stę- 
pujacemu zarządowi: absolutorjum oraz po- 
dziękowania. Na tem obrady dnia  pierw- 
szego ukończono. 

Zjazd obesłany jest licznie. Przybyli de- 
legaci reprezentują 24 ważniejsze ośrodki R 

Państwa. 

  
   

przewodniczący Zjazdu 
"Kalicki. 

  

RADJO WILEŃSKIE 

ŚRODA, DN. 29 KWIETNIA 

11.58 — Czas, 
1205 — 12.50 Muzyka czeska (płyty) 
13.10 Kom. meteor. 
14.50 — 132.15 Radjokronika z Warsz. 
15.30 — 15.50 Odczyt dla maturzystów z 

  

Warszawy. 
1550 — 1610 „Europa i Polska przed 

wojną  šwiatową“ — odczyt z Warszawy 
wygłosi dr. W. Lipiński. 

16.10 —- 16.15 Kom. dla żeglugi z War- 
szawy 

16.15 -— 16,45 Audycja dla dzieci z War 
16.45 — 17.15 Program dzienny Kon- 

cert ol? młodziży (płyty) 
17.15 -— 17.40 „Zwalczanie marnotra— 

wstwa w przemyśle i w życiu publicznem* 
odczyt z Warszawy wygłosi dyr. Smigielski 

17.45 — 1845 Koncert z Warszawy 
1845 — 19.00 Chwilka strzelecka. 
19.00 — 10.10 Rezerwa. 
19.10 — 19.25 Kom rolniczy z Warsza- 

  

wy. 

“19.25 — 19.40 Program na czwartek i 
rczmaitości. 

10.40 10.55 Pras. dzien. radj' z Warsz. 
1 —- 20.15 „Teatry w Berlinie" — 

pog. l-sza z cyklu „Wrażenia berlińskie" — 
wygł. prof. Stefan Srebrny. 

_ 26,15 —- 20,30 Odcz. muzycznw ze Lwo- 
wą. 

20.30 —- 21.15 Koncert z 
(Kwartet Dubiskiej). 

21.15 — 22.05 Aud. japońska z Warsz. 
22.05 — 22.35 Aud. słowiańska z. War- 

   

Warszawy 

  

22.35 — 2255 And. literacka ,Proces* —- 
ział z powieści Johna Galsworthy ego 

pt. „Srebrna łyżka" wyk. artyści dramaty- 
czni 

22.55 — 24.00 Kom, i muzyka taneczna 
z Warszawy. 

  

   

uznał winę Suszczyńskiego Pantelejewa za 
udowodniona i skazał każdego z nich na 
zamknięcie w więzieniu, zamieniające dom 
poprawy na przeciąg 1 roku. 

Wezorai sprawa ta została ponownie roz- 
patrzona przez Sąd Apelacyjny, który za- 
twierdził wyrok co do oskarżonego Suszczyń 
skiego, uchylił zas wyrok pierwszej instan- 
cji odnośnie do Pantelejewa, zmniejszając mu 
karę na 6 m. więzienia. 

Bronili: Pantelejewa adw. P. Andrejew. 
szczyńskiego adw. St. Kiaksztowa. 

ij k 

POPIERAICIE L.O 
   

       

odwrót w połowie czerwca. Cały od- 
wrót Armii Polskiej w roku 1920-tym. 

         

był podobny do bezskutecznej walki 
tamy z zalewem. Na tysiąc kilometrów 
990 trzyma się dobrze. Ale nadcho- 
dzi chwila, podczas której atak fal 
iozzywa w jakiemś niewiadomem miej 
scu dziesięć kilometrów i woda zalewa 
hiterland ruchomej tamy i woda zalewa 
wit jest zmuszona cofać się i łatać 
miejsca rozinyte. t. 

Rolę worków z piaskiem pełnią 
zazwyczaj w takich razach oddziały o 
dobrej opinji bojowej. Oddział Zapol- 
skiego, czyli mówiąc stylem kapitana 
„jego ludzie” był jednym z takich naj- 
barazieį typowych worków. Dobra 
opinja, jaką cieszył się oddział i jego 
dowódca była w tym wypadku ich 
wspólnem nieszczęściem. Jak na czło- 
wieka solidnego i energicznego, ale nie 
dostatecznie uprzywilejowanego ży- 
ciewo, spadają podczas pokoju naj- 
większe ciężary, tak samo i ostateczne 
koszty odwrotu na danym odcinku po- 
nosił zwykle „mężny kapitan Zapol- 
ski”, niejednokrotnie zaszczycany po- 7 
chlebnemi wzmiankami w prasie, które 
nigdy za życia nie trafiły mu zresztą 
do rąk. 

Jako zawodowy oficer” kapitan 
Zapolski pełnił swoją rolę z iście pro- 
fesicdalnym stoicyzmem. Wybuch py- 
rokseliny daje największy efekt sił w 
stronę największego oporu. W twar- 
dych, fachowych rękach speca woj- 
ny „jego ludzie* zaczęli szybko na- 
siakač zasadniczą cechą charakteru 
kapitana, pyroksylinizmem: Im większy 
opór stawiała koalicja współczynni- 
ków, złożona ze zmęczenia, warunków 
odwrotu i dobrej opinii, powodującej 
zatykanie dziur w tamie ponad prze- 

LO W O 

  

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. Kasa czyuna ой g. 

Ud daia 28 do 30kwietnia 

„TAJEMNICA RAJUTY OKRĘTOWEJ 
Dramat 8 akt.: W rol. głównych: George O“brien I Nora Lane. Nad program: ,,500 dolarów” komedja w 2 akt. 

Następny program: 

1931 r. włzcznie 

3.30. Początek seansów od g. 4-ej 
Cena blietów: Parter 60 gr. 

о8 wy W.eiłane lny 

„Spowiedź przed szturmem”. 
Balkon 30 

  

Dziś! Cudo-Film! Największy przebój dźwiękowy doby obecnej! Najnowsze arcydzieło genjalaego 

  

  

Dźwiękowy z niezr. pełią czaru, bohaterką „Parady Mi- NO-TEATĘ Ernesta Lubitscha, M BS › a 
MELLOS= twórcy „Parady Miłości" łości* Jaan atta Mac Donald 

s: я w głównej roli męskiej bożyszcze kobiet JACK BUCHANAN. Film, który zachwy<il I oczarowat caty šwiat. 
UI. Wileńska 38 Nad program: Atrakcje dzwiękowe. Wszechśw. Przegląd Dźwięk. Fox'a (ostatnie nowiny) Polska. Wawel. 

Tel. 326. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.15. Yxrótce super przeb5j śpiewno-dźwięsowy 
„MOJE SŁONECZKO'* Janet Gaynor, Charles Farrei. 

Film o którym mówi cały świat. Triumfalny Przebój Dźwiękowy 
Dźwiękowy y y y ! 6 
Kino-Teatr 

„Hollywood“ Na Zachodzie bez zmian 
według głośnej powieści ERIKA M REMARQUEA Už 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. 
Ceny zniżone od 60 gr. Film Który ksżden powinien obejrzeć. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
JANKO MUZYKANT 
W rol. gł. piękna gwiazda ekranu polskiego 
śmiechu Kazimierz Krukowski, Adoif Dymsza, 

Najwięsszy dźwiękowo-śpiewny przebój Polski 
Wspaniały i wzruszający do łez dremat ua tle 

  

znanej noweli Henryka Sienkiewicza 
Marja Malicka, Witold Conti i króżowie 

którzy odśpiewają cały szereg piose- 
nek w języku polskim. Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa“. 

  

  

ARA: Z Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnić świąt. o.g. 2. Ceny zniżone na picrwszy Seaas. 

= Špieszcie a m . a Е 
INO zobaczyč 

| 

Ę ostatnie 2 dni 
„PAN“ 
Wielks 47 Całość — obie serįe razem. Ceny: balkon 40 gr. parter dzienny 60 gr., wieczorowy 88 gr. 

Anons! triumf sztuki filmowej jakim 
w którym bierze udział genjalny EMMIL JANNINGS, Harry Liedtke i Paweł Wegener. 

Film ten przewyższa wszystkie dotychczas widziane w Wilnie obrazy 

ZE ŚWIATA 
TRANSMISJA Z DŻUNGLI 

AFRYKAŃSKIEJ. 
W dniu 20 kwietnia wszystkie  radjo- 

stacie angielskie nadawały ciekawą i jedy- 
ną w swoim rodzaju audycję. Towarzystwo 
radjowe, działające w Afryce wschodniej, ze 
swojej stacji Nairobi nadawało „transmisję 
z dżungli”. 

W różnych punktach dziewiczej puszczy 
ustawione były mikrofony. Audycja rozpo- 
częła się po zachodzie słońca, gdy dzikie 
zwierzeta, zdążały do wodopoju. Przy każ- 
dym mikrołonie znajdował się dobrze ukry- 
ty i zabezpieczony sprawozdawca, który da 
wa opis krajobrazów i wrażenia podróżni- 
ka, a prócz tego i same zwierzęta swemi 
głosami i rykiem dostarczały radjosłucha- 
czem, siedzącym przy swoich odbiorni- 
xach silnej emocji. 

    

  

GABINET Dr. 
a RACJONALNĘJ 

Łukiewicz scs Ё LECZNICZĘJ 
choroby skórne i we-WIŁNO, MICKIEWI 

neryczne CZA 81 m. 4. 
Przeprowadził się kobiecą 

na ul. Mickiewicza 44, ra konserwu- 
m, 20. je, dosko- 

naji, odświeża, nsuwa 
jej skazy i braki, Masaż 

Dr. Kenigsberg twarzy i ciała (panie) 
choroby skórne, wene- Sztuczne opalanie cery. 
ryczne i moczopłciowe Wypadanie włosów i 
Mickiewicza 4, łupież. Najnowsze zdo- 

bycze kosmetyki racjo- 

  

tel, 10-90. ay 
S$ Codziennie.od g. 10—8. 

P. 43. 
  

wz 

  

Dr. Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopicio- 
we. Wileńska $ oda 
3 — 114 — 8. Tel. 
367. 

  

 «kuszerki 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
przyjmnje wszelkie ro- oraz Gabinet Kosmety- 
boty remontowe w za-czny, usuwa zmarszcz- 

Mistrz „42 
  

kresie 
także wykonanie 
wych na własnem lub 
powierzonem materiale 
wykonanie fachowe. 

Lwowska 3 m. 2 J. Za» - 
charewicz, 

budowlanym a xi, piegi, wągry, łupież, 
no- brodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 
  

  

cięitne siły ludzkie, tembardziej w du- 
szy „kamienczuka“ i jego żołnierzy, 
rekrutujących się przeważnie z drob- 
nej szlachty  zaściankowej Ziem 
Wschodnich narastała zaciętość. 

Im bardziej oddalali się od Bere- 
zyny, tem więcej przywiązywali się 
do swego głodu, bezsenności i nie- 
pczpieczeństw, tembardziej czuli się 
wyžsi nad całym pozostałym świa- 
tem. Rozwijał się wśród nich i inten- 
sywniał najsilniejszy cement gromad 
ludzkich — wspólne przeżycie niebez- 
pieczeństw. Wskutek tego ziemia, na 
której walczyli, stawała się coraz bar- 
dziej ich własnością. Bili się o nią, jak 
w bójce z chamem — sąsiadem, roz- 
goryczeni i źli, że coraz więcej ziemi, 
lasów i wszelakiego dobra przechodzi 
na chamstwo. Bici i rozpraszani po 

lasach i bagnach, częściej przez prze- 
strzeń, niż przez co innego, zagubieni 
i o sobie niewiedzący, zhukiwali się i 
odszukiwali, jakimś wechem napół 
zwierzęcym i znowu wlekli się na ja- 
koweć prowizorja okopków, kładli się 

rcze „pasiek*, szli na olszyny i 
żórawinowe bagienka, ażehy znów 
otrzyjnać rozkaz cofania się, lub posły- 
szeć z tyłu cykanie kulomiotów — 
nieomylny znak, że tama pękła już 
gdzieś w nowem miejscu. 

W całym oddziale kapitana Zapol- 
skiego był tylko jeden człowiek, dla 
którego pół zwierzęcy stan bytowania 
w łachmanach, na deszczu i spiekocie, 
bez wytchnienia i jadła był wybawie- 
niem od męki duchowej, związanej ż 
ostatnim „wypoczynkiem*.  Człowie- 
kiem tym był ochotnik Wierzbicki. 

Od owego wieczora, w którym ka- 
pitan powziął niefortunną myśl wysła- 
nia swego faworyta z. ekstra patrolem 

  

   

  

Wkrótce! nasza premjera zamiast podarunku mydła — Najwspanialszy 
się poszczycić może kinematografja Świata p.t. 

   Róże 

  

Do wynajęcia 
pokó, z wygodami 

Dąbrowskiego 3, m. 6. 

  

Mieszkania 
różne z wygodami do 

  

wynajęcia,  Kalwaryj- 
ska 31. EMRERTZOWOWENAEH 

Nowocześnie dzielę  dlugotermi- 
urządzone 3 pokojowe UJ 
mieszkanie do wyna- 
jęcia. Zakietowa 7, 
m: 21. 

nowej pożyc'ki w 
sumie 2000—3000 zło- 

"tych za wyrobienie mi 
„atalej PSM, biurowej 

- " wedł g Vill st.sł. Da- 
Pokój ne posiadam. Łaskawe 

do wynajęcia Królew-zgłoszen'a do Adm. 
ska 3—5, „Słowa* pod K.EJ, 

Mieszkanienam 
ul, Wielka 10. i Dom 
Pa OC SL a GGdOhAJ GO 

p kė sprzedania na przenie- 
9 sienie lub z placem na 

nieduży ze wszystkie- miejscu. Informacje w 
mi wygodami do wy- Ksi.garni Mikulskiego. 
uajęcia osobie inteli- Wileńske 25. 
gentnej i solidnej. Pań- — 

  

ska 4 m. 4. Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć 

POSADY kursy fachowo - kores- 
pondencyjne im. prote- 
sora ak icza. War- 
szawa Žurawia, 42. Kur 

Wykwalifikowana sy wyuczają listownie: 
treblanka- | bubaiterji/rachunkowo- 

wychowawczyni ści kupieckiej, kore- 
z dobremi rekomenda- spondencji handlowej, 
cjami, poszukuje posa- stenografji, nauki han- 
dy od zaraz do dzieci dlu, prawa, kaligrałji, 
ой 5 do 8 lat na wy- pisania na inaszynach, 
jazd do majątku. Wia- towaroznawstwa, — an- 
domości w Administra- gielskiego, Iraneuskie- 
cji „Słowa* go, niemieckiego, piso- 
iwan "WIA, gramatyki polskiej 

P k oraz ekonomji.* Po u- 
OSZii U ą kończeniu egzamin. 

posady praczka i ku- Żądajcie prospektów. 
charka z  dobiemi- 
šziadectwami, może 
prowadzić _ gospodar- 
stwo samodzielnie, w 
mieście lub do zdro.0- 
wiska Zamkowa 16—5. 

Ke lokomobil 25 
й K. M. w dobrym Blanlna I foriepiany 
stanie. Oferty: Wilnc, nowe i używane na 
ul. Kwaszelna 23, Ro-raty. Kijowska 4—10 
zen, tel. 17—65. H. Abelow 

  

  

„Ssanitarnym', ażeby na własne oczy 
przekonał się kim jest Ola, dalszy po- 
byt Wierzbickiego w małem miastecz- 
ku stał się czemś nie do zniesienia. 
Jedyny grzech, jakiego niema prawa 
popełnić dobry żołnierz, to naiwność. 
Wierzbicki poczuł się beznadziejnie 
ośmieszonym i jako żołnierz i jako czło 
wiek, który poraz pierwszy kocha, a 
więc wierzy, Misja wyzwalania i obro 
ny „troczych rodaczek z dalekiego 
Wschodu' przestała - istnieć. Nawet 
dawne, bałwochwalcze _ uwielbienie 
młedego ochotnika dla boga wojny w 
randze kapitana znikło bez śladu. Po- 
została jedynie głucha niechęć za bru- 
talne wmieszanie się do najintymniej- 
szych spraw jego życia, za sztuczne 
zniszczenie złudzeń, które stałyby się 
kiedyś i tak nie aktualne, na skutek 
zmiany postoju. 

Największą jednak, najbardziej pło- 
mienną nienawiść czuł do kolegów swe 
go dowódcy, którzy w sposób tak 
barbarzyński, tak okrutny zdeptali bied 
na, na bezrybiu kobiecem  wyrosłą 
miłość jego życia!... którzy tak bezli- 
tośnie umieli kłóć drwiącemi spojrze- 
niami i parskając śmiechem, mówić 
półgłosem: „narzeczony przyszedł!*.. 
A on nie miał prawa żadnemu z nich 
lunać w pysk, musiał prężyć się przed 
nimi, salutować, słuchać rozkazów i 
udawać, że nie wie o niczem, że ni- 

gdy nie brał na serjo, ani Oli, ani jej 
miłości do siebie... i że nic nie wie o 
przyczynach jej samobójstwa! 

Cla?!!.. no ta przynajmniej jest 
szczęśliwa. Trochę esencji i zgon kop- 
ciuszka, który się nie doczekał króle- 
wicza... liczba takich zgonów w prze- 
ciągu jednego roku przewyższa z pew- 
nością liczbę ofiar w niejednej, daw- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” 7 

   

najstarszy na kresach wschodnich 

Zakład Ogrodniczy i Handel Nasion 

w. WELER, WILNO 
1) Sadowa 8 tel. 10-57, 2) Słowackiego 6. 

nowy drew- L 
niany 2 klm, W 

„ŻONA FARAONA" 

   

    

  

   

krzaczaste i pienne 
w najlepszych odmianach 

Poleca 

  

Yy i UM 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru X-go Władysław Cichoń, mieszkający 
w Wilnie przy ul. (Góra Bouffałowa nr. 19 
m. 1, na żesadzie art. 1030 UPC obwieszcza,' 
iż w dniu 8 maja 1931 roku od godziny + 
10-ej rano w Wilnie przy ul Lukiskieį pod 
nr 15 т 1 odbędzie się licytacja ruchomoś- 
ci, sależącej do dłużnika Lejby Kapłana, 

sie z urządzenia mieszkaniowego 
ów i sań, oraz uprzęży, OSzaco- 

dla licytacji na sumę 532 zł. 
Komornik Sądu Grodzkiego ) 

(7) WŁ Cichoń. 

J M o M M 

ЧАНАЧИНАЫАНАЫАЫАНАЧАЫАЫАЫАЫАЫА 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru X-go Władysław Cichoń, mieszkający 
w Wilnie przy ul. Góra Bouffałowa nr. 19 
m. 1, na zasadzie art. 1030 UPC obwieszcza, | 
1% w dniu 8 maja 1931 roku od godziny 
10-ei rano w Wilvie przy ul, Mickiewicza 
nr. 20, odhędzie się sprzedaż z licytacit pu- 
blicznej ruchomości, należącej do dłużnika 
Ryszarda Kłodnickiego, składającej sie z 
win i wódek, oszacowanej dla licytacji na 
sumę 270 zł., na zaspokojenie pretensji Za- 
kładów Przemysłowych Winkelhausen 7-wo 
Mke. w Warszawie. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
(—) WŁ Cichoń. \ 

sam Eeee | 

Fabryka i skład mebli | 

W. Wilenkia I S-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, ui Taiarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szeiy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, a Lu TJ 

60968+4666866858 | 

nej wojnie. Ale on, on?! On ośmieszo- 
ny, odarty z glorji męskości, a wew- 
nątrz samego siebie z postawy boha- 
terskiej sprowadzony do roli oswo2- 
dzicieła dziewcząt publicznych z b - 
szewickiego jarzma. Wydany na pa 4 
stwę małego światka, który istnieje '' 
wszędzie, nawet w 'kompanji, nawet 
w plutonie, nawet podczas wojny. 

W tem nagle trwożne -= kochane 
wieści dobroczynne, przerwanie irontu 
i zgon jednego małego atomu. Najlep- 
sze lekarstwo na gnicie wód stojących, 
1uch wstecz, czy naprzód, ruch zwy- 
cięstwa, czy klęski tworzy nowy świat 
zdrowszy i mocniejszy. Prześladowcy 
stają się zwierzchnikami, dowódca — 
dowódcą.. Ziemia mapą napoleońską, 
z której zaowu można się czegoś nau- 
cyce 

luż po kilku tygodniach swego 
„worka z piaskiem'*, Wierzbicki staje 
się pacjentem nowego lekarza i ucz- 
niem nowej szkoły wojennego realiz- 
mu. Dawne, zuchwałe. wyprawy za 
Berezynę, kocie skradanie się dusze- 
hkubek wśród zalanych wodą wiosen- 
ną lasów dębowych, mocne bicie serc 
na dróżkach leśnych, polowanie na lu- 
dzi, jakby żywcem wyjęte z Maine- 
Ride a miały w sobie coś romantycz- | 
nego. Teraz akcja wojenna stała się s 
męczącą włóczęgą, zbiorowiskiem bó- 
jek, staczanych nie na chrzcinach 
chłopskich, ale na polach, rzekach i 
lasach. Jedynym Napoleonem i tamy i 
powodzi był przypadek. Rozkazy były 
nrzeważnie nominalne, jak muchy ża- 
plitane w pajęczynę rozerwanego 
frontu. 

     

  

   

  

  

  (D. €. N.) 

      


