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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Ksiegarais K, Malinowskiego, 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — til, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K, Saarzyński, 
FWIENIEC — Sklep tytonjowy — $, Zwjerzyński, 
KŁECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S, Mażeski, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
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NOWOGRÓDEK — Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnia T-wa „Ruch, 

Naucz. 
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Ruch katolicki Konferencje w Lozannie i Genewie 
Kongres Eucharysty- 

czny w Radomiu 
Wielkiem świętem dla diecezji san- 

domierskiej jest I Kongres Eucharysty 
czny w Radomiu pod protektoratem Ich 
Em. Kardynałów Aleksandra Kakow- 
skiego i Augusta Hlonda oraz J. E. księ 
dza Franc. Marmaggiego, nuncjusza 
papieskiego, zwołany przez J. E. ks. 

Włodzimierza Jasińskiego, biskupa san 
domierskiegó. ` 

Radom wygląda odšwigtnie. Dwo- 
rzec kolejowy, specjalnie na Kongres 
gruntownie odnowiono wewnątrz i ze- 
wnątrz i przyozdobiono w zieleń i bar- 
wy narodowe i papieskie; także w mie- 
ście z tej racji odrestaurowano wiele 
domów. Balkony toną w zieleni, a na 
niektórych wystawiono obrazy święte; 
w oknach i witrynach sklepowych ko- 
lory narodowe i papieskie, z gmachów 

samorządowych i państwowych, upięk- 
szonych' w zieleń, rzęsiście nocą ilumi- 
nowanych, powiewają flagi Polski i Wa 
tykanu. 20.000 małych  chorągiewek 
narodowych i papieskich wetknięto w 
8-kilometrowy łańcuch girland, owi- 
jający słupy telegraficzne. 

W sobotę jeszcze odbyły się próby 
zorganizowanych chórów i orkiestr pod 
batutą ks. prof. Krawczyka. Również 
w sobotę ksiądz biskup Paweł Kubicki, 
"sufragan sandomierski, poświęcił dzwo 
ny dła kościoła farnego oraz dokonał 
otwarcia Powszechnej Wystawy Ko- 
ścielnej w gmachu seminarjum nauczy- 
<ielskiego przy ul. J. Słowackiego 17. 

W niedzielę przybył do Radomia go 
spodarz Kongresu, Ks. Biskup Włodzi- 
mierz Jasiński. Przy jednej z triumfal- 
nych bram na placu 3-go Maja został 
uroczyście powitany przez Kapitułę Ka 
tedralną sandomierską i Kapitułę Ko- 
łegjaty opatowskiej w pełnym komple- 

„cie w asyście licznego kleru. Witali tak 
że Dostojnego Pasterza przedstawicie- 
le samorządu, władz państwowych, woj 

-skowych, przedstawiciele miejscowych 
-organizacyj. Piękne pienia religijne wy 
*<onały chóry i orkiestry. 

Wieczorem odbyło się pierwsze 
przedstawienie w wiełkiej hali pt. „Ta 
jemnica Mszy św.* Całderona. Grali 
„artyści z Poznania. Ponadto przygoto- 
wywane jest wystawienie „Obrony Czę 
-stochowy*. Kina miejscowe wyświetla 

„Golgota“, 

Komisje — biura Kongresu, w licz- 
bie 19, działają bardzo sprawnie. 

W diecezji często- 
chowskiej 

W dniach 25 i 26 bm. w Radomsku 
<odbył się z inicjatywy J.E. Ks. Biskupa 
Kubiny, pod honorowym protektora- 
tem Pasterza diecezji Częstochowskiej, 
"oraz p. wojewody łódzkiego Jaszczoł- 
ta i p. kuratora okręgu szkolnego ]. Са 
<domskiego, IV Kongres Eucharystycz- 
ny diecezji częstochowskiej. 

Wspaniale udekorowane miasto, 
przybrane czterema bramami powital- 
nemi, w pierwszy dzień Kongresu, t. j. 
«an. 25 czerwca, z entuzjazmem oczeki- 
wało przybycia j. E. Ks. Kubiny, któ- 
ry przybył do Radomska o godz. 6-ej 
po poł. Dostojnego Pasterza witało 
liczne duchowieństwo (około 60 księ- 
ży) oraz niezliczone rzesze wiernych. 

Tegoż dnia, o godz. 6 i pół, nastą- 
piło otwarcie Kongresu w kościele far- 
nym. Po odśpiewaniu uroczystego „Ve 
ni Creator'* wspaniałą procesję dooko- 
За kościoła do zewnętrznego ołtarza ce 
lebrował w asyście licznego duchowień 
stwa J. E. Ks. Biskup Kubina. Asystę 
honorową stanowili: pan Starosta ra- 
<domszczański Woyciechowski ip. pułk. 
Wójtowicz. W końcu procesji Najśw. 
Sakrament został wystawiony na spe- 
cjalnie na kongres zbudowanym ołta- 
rzu przed kościołem paratjalnym. 

W niedzielę o północy uroczystą 
Mszę św. w kościele paatjalnym о4- 
prawił ks. kan. Jankowski z Brzeźni- 
cy. W czasie tej Mszy św. jak i licz- 
nych następnych udzielano stale tysią 
<znym rzeszom wiernych Komunji šw., 
Zaś o godz. 5-ej rano w obu kościołach 
odbywały się nabożeństwa oraz kaza- 
nia dla poszczególnych stanów; w ko- 
ściele parafjalnym dla tysiącznych 
rzesz niewiast na temat „Eucharystja a 
niewiasta* (ks. Sawicki), a w kościele 
Klasztornym dla licznych zastępów męż 

czyzn na temat „Eucharystja a męż- 
czyzna* (ks. dr. Tomalka). Specjalne 
kazanie dla bardzo licznie zebranej 
młodzieży wygłosił ks. Sobański na 
temat „Eucharystaja a młodzież”. 

Od samego rana ze . wszystkich 

  

nifestacji religijnej, jaką był kongres, 
malowała się szczera wiara i radosny 
entuzjazm. Liczba uczestników w dru- 
gim dniu kongresu była jeszcze więk- 
sza niż dnia poprzedniego i wynosiła 
kooła 30.000 osób. 

Wzmagający się na całym Świecie rvch katclicki, będący świa» 
dectwem niewyczerpanych sił Kościoła katclickiego, sw dzięczu 
swój rozwój Ojcu św. Piusowi XI, natcknionemu kiercwnikowi 

nawy Piotrowej. 

stron kompanje z chorągwiami, orkie- 
strami, z księżmi na czele zdążały do 
Radomska, tak, że całe miasto wypełni 
ło się morzem głów. Przybyły kompa- 
nje nie tylko ze wszystkich parafij zie 
mi radomszczańskiej lecz i z najdal- 
szych zakątków diecezji częstochow- 
skiej. Już od rana ustawiły się one do 
wielkiej procesji eucharystycznej, a mi 
mo zmęczenia i trudów na wszystkich 
twarzach uczestników tej wielkiej ma- 

Jednocześnie z Kongresem odbywał 
csię w Radomsku Zlot Młodzieży Pol- 
skiej męskiej i żeńskiej z okręgu radom 
szzcańskiego i piotrkowskiego. Stowa- 
rzyszona młodzież ze sztandarami ucze 
stniczyła w procesji Eucharystycznej, a 
po południu zgromadziła się na rynku 
przed farą, gdzie wysłuchała referatu 
sekretarza: generalnego ks. dr. St. Czaj 
ki na temat: „Organizacje SMP kuźnią 

wielkich charakterów". 

  

TŁO DEMONSTRACYJ ANTYKATOLICKICH 
W ULSTERZE 

Podniosłe chwile wspaniałych ma- tolików przez „oranżystów* bezpośred 
nifestacyj religijnych katolickiej Irlan- 
dji podczas zakończonego właśnie Kon 
gresu Eucharystycznego w Dublinie za 
kłócone zostały przykremi wieściami o 
antykatolickich demonstracjach (krwa 
wych nawet w kilku miejscach) prote- 
stanckich mieszkańców Ulsteru, tj. pół- 
nocnej części Irlandji, nie objętej gra- 
nicami wolnego państwa Irlandji (Sa- 
orstat Eirean) i zależnej od korony an- 
gielskiej. 

Organizacja tych demonstracyj spo 
czywała — jak dochodzą wieści — w 
rękach t. zw. „oranżystów* („orange- 
men*), tajnego dziś stowarzyszenia po 
litycznego protestantów na ziemiach ir 
landskich. Irlandczycy są narodem głę- 
boko katolickim. Protestantyzm repre- 
zentuje przeważnie element napływo- 
wy, osiadły w Irlandji (szczególnie pół 
nocnej) od czasów kolonizacji bardzo 
intensywnie prowadzonej przez Anglję 
za doby Reformacji i wałk katolickich 
Stuartów z protestanckim domem brun 
świckim, zwłaszcza z Wilhelmem ill 
Orańskim. Za czasów tego ostatniego, 
gdy rozgromiony został Jakób II Stuart, 
szukający ucieczki i pomocy w katoli- 
ckiej Irlandji, wśród protestanckich ko 
lonistów angielskih w Irlandji powsta- 
ło stronnictwo zwolenników Wilhelma 
lil, popularnie od jego nazwiska nazwa 
ne „orange men* — oranżystami. 

Działalność tego stronnictwa, które 
następnie za cel postawiło sobie nietyl 
ko obronę interesów domu brunświckie 
go, ale i walkę z katolicyzmem  irlan- 
dzkim, krwawemi się zapisała zgłoska- 
mi w dziejach Irlandji i Kościoła kato 
lickiego w tym kraju. Szczególnie pa- 
miętne jest okrutne prześladowanie ka 

nio po ogłoszonej w roku 1930 t. zw. 
„emancypacji katolików. 

Jak nieludzką i straszną była ów- 
czesna antykalicka akcja „oranży- 
stów** świadczy fakt, że nawet rząd lon 
dyński uznał za słuszne sparaliżować 
ja przez rozwiązanie organiacji „oran- 
ge mon*ów** w roku 1532. Związek ten 
jednak nie przestał istnieć, lecz zreor- 
gganizował pod wodzą ks. Cumberland 
jako związek tajnych lóż. Wprawdzie 
w r. 1j36, na skutek interpelacji posłów 
irlandzkich w parlamencie angielskim 
rząd brytyjski ponownie zarządził likwi 
dację lóż oranżystów, jednak organiza- 
cja ta tajnie przetrwała do naszych cza 
sów, wielokrotnie dając znać o swojem 
istnieniu przez urządzanie rozruchów 
antykatolickich. Historja ostatnich stu 
lat zanotowała ich bardzo wiele. 

Dziś widzimy nowe ślady jej egzy- 
stencji. 

  

ODZNACZENIA PROFESORÓW 
W DORPACIE 

TALLIN. PAT. — Poseł polski Li- 
bicki udekorował dzisiaj z okazji 300- 
lecia uniwersytetu w Dorpacie rektora 
Koppa wielką wstęgą orderu Polonia 
Restituta, dziekana uniwersytetu Ulu- 
otsa komandorją II klasy, profesora 
Puusepa i dr. Ney komandorjami Ill-ej 
kiasy. 

  

JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 
NASZYM MOCNYM LNEM! 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

ROZMOWA HERRIOTA Z VON 

PAPENEM 

PARYŻ. PAT. — Korepondent Ha- 
vasa donosi z Genewy, że podczas dzi- 
siejsęego spotkania Herriota z kancle- 
rzem Papenem rozpatrywano zagadnie- 
ia, dotyczące obu państw. 

Kanclerz Rzeszy domagał się rewi- 
zji tej części traktatu wersalskiego, któ 
ra dotyczy granic wschodnich, następ- 
nie równości zbrojeń i sprowadzenia sił 
zbrojnych do obecnego poziomu sił 
Rzeszy. Rozmowa ministrów handlu 

Niemiec i Francji nie doprowadziła do 
żadych wyników. Spotkanie francuskie 
go ministra skarbu z niemieckim trwa- 
ło przeszło dwie godziny. Po tych 
wszystkich rozmowach Herriot zwołał 

, posiedzenie delegacji francuskiej celem 
siormułowania ostatecznego stanowi- 
ska, jakie zajmie delegacja francuska w 
dniu dzisiejszym lub jutrzejszym. 

KOMUNIKAT NIEMIECKI 

LONDYN. PAT. — Sensacją dzisiej 
/ sezgo przedpołudnia był oticjalny komu 
| nikat,w którym oświadcza, że przedsta 

wienie wczorajszej rozmowy delegacji 
francuskiej, niemieckiej i angielskiej 
przez prasę francuską było fałszywe. 

Według delegacji niemieckiej, na ze 
braniu tem Mac Donałd skierował do 
kanclerza Papena zapytanie, czy Niem- 
cy ze swej strony mogłyby cokolwiek 

| uczynić w celu doprowadzenia do koń- 
' cowego załatwienia -sprawy. 

W odpowiedzi kanclerz Papen — we 
dług komunikatu niemieckiego — 0- 
świadczył: 

Zaufanie w świecie może być przy- 
wrócone tylko wowczas, jeżeli pań- 
stwą_ zwycięskie zdecydują się. Usutąć 
dyskryminacje, stworzone przez taktat 
wersalski. Jeżzli w ten sposób przywró 
сопа żostant: równość praw Niemiec 
c”az bezpie-zeństwo, wówczas kan- 
cierz będzie uważał za możliwe by Nie 
mcy uczestniczyły przez zapłacenie pew 
n=j sumy we wspólnym wysiłku, zmie- 
rzającym do odbudowy gospodarki 
światowej. Oczywiście warunkiem tego . 
— powiada Komunikat —  musż».oby 
być całkowite przywrócenie równowagi 
gospodarczej Niemiec i świata. . 

DWIE KOMISJE 

LOZANNA. PAT. — W dniu dzisiej 
Szym na posiedzeniu szefów delegacyj 
państw zapraszających oraz innych de- 
legatów tych państw uchwalono utwo- 
rzyć dwie komisje: pierwszą, która ofi 

  

cjalnie nazywa się biurem, składa się z 
przewodniczącego Mac Donalda i z je- 
dnego reprezentanta sześciu mocarstw 
zapraszających. Zadaniem „Biura urzę 
dowego komunikatu'* jest badanie obec 
nego stadjum sprawy odszkodowania w 
świetle przygotowawczych  studjow, 
któe już zostały dokonane. Biuro we- 
zwane jest do przedstawienia w naj- 
krótszym czasie raportów, które zawie 
rać będą zalecenia dla szetów delega- 
cyj mocarstw zapraszających. 

Druga komisja, złożona z ministrów 
handlu sześciu mocarstw zapraszają- 
cych, mazbadać kwestję zarządzeń ko- 
niecznych dla załatwienia trudności eko 
nomicznych i finansowych, które wy- 
wołały lub które grożą przedłużeniem 
kryzysu swiatowego. į 

Prace tej komisji posłużą do przygo 
towania konierencji ogólnej, która ma 
w bardzo niedałekiej przyszłości zba- 
dać tę kwestję. Przewodniczącym tej 
komisji, której zadaniem jest przygoto 
wanie przyszłej konferencji londyńskiej 
mianowany został Hymans. 

BANKRUCTWO KONFERENCJI 

LONDYN. PAT. — Naogół w Lon- 
dynie konierencja lozańska uważana 
jest za skończoną i panuje przekonanie, 
że bankructwo konierencji przykryte zo 
stanie na zewnątrz wyborem komisji, 
której zadaniem będzie czynić w ciągu 
łata próby ponownego zbliżenia poglą- 
dów dla umożliwienia odbycia na jesie 
ni już to nowej sesji konierencji lozań- 
"skiej, już to międzynarodowej konieren 
cji ekonomicznej w Londynie. 

Wskazują także na fakt, że von Pa 
pen wybrał właśnie dzisiejszą roczni- 
cę podpisania pokoju wersałskiego, a- 

  

MAGDEBURG. PAT. — W Strass- 
furcie w regencji magdeburskicį przy- 
szło dzisiaj podczas pogrzebu komuni 
sty, zamordowanego przez hitlerow- 
ców do krwawych starć między koniu- 
nistami a policją. 

Policja użyła kilkakrotnie broni pal 
nej. Trzech komunistów zostało zabi- 
tych, kilkunastu rannych, w tem 7-miu 
ciężko. 

BERLIN. PAT. — Przed zamkiem 
cesarskim wczoraj odbyła się manifesta 
cja nacjonalistycznych korporacyj stu- 
denckich Heimatsbundu i organizacyj 
młodzieży narodowej przeciwko trakta 
towi wersalskiemu. W manifestacji u- 
czestniczył książę August Wilhelm, syn 

żeby wywołać jak największy efekt swo 
ja deklaracją. 

DEKLARACJĄ VON PAPENA 

LONDYN. PAT. — Deklaracja von 
Papena w Lozannie sprawiła w Londy 
nie wielkie wrażenie i aczkolwiek pis- 
ma popołudniowe nie zamieszczają je- 
szcze komentarzy, to jednak z samych 
tytułów wynika, że akcja niemiecka sta 
nowi pewnego rodzaju przykrą niespo 
dziankę. Agencja Exshange Telegraph 
komentuje deklarację Papena, jako po- 
stawienie przez Niemcy na porządku 
dzienym kwestji rewizji granic Pomo- 
rza i Gdańska. W kołach urzędowych 
brytyjskich brak jeszcze narazie inior- 
macji od delegacji brytyjskiej w Lozan 

nie. р 

KONFERENCJA PRASOWA 

GENEWA PAT. — W dniu dzisiej 
szym zapadły w Genewie uchwały, 
zmierzające do zwołania w szybkim cza 
sie międzynarodowej konierencji repre- 
zentantów prasy celem zdabania proble 
mu rozbrojenia moralnego. Postanowie 
nie to zapadło ze względu na wielką 
rolę, jaką prasa odegrywa w rozwoju 
stosunków międzynarodowych. Celem 
konierencji międzynarodowej prasy by- 
łoby m. in. zoadanie pożytezności za 
warcia konwencji pomiędzy organiza- 
cjami dziennikarskiemi różnych krajów. 

Konwencja prowadziłaby m. in. kon 
trolę nad prawem odpowiedzi i spro 
stowań, umożliwiającą organizacjom 
dziennikarskim zwałczanie ialszywych 
wiadomości oraz zapobieganie i zwal- 
czanie wszelkich ekscesów, zmierzają- 
cych do zakłócenia stosunków między- 

narodowych. į 

"W Niemczech | 
> 

bylego cesarza, oraz komendant naro- 
dowo - socjalistycznych = szturmėwek | 
major Schmitt, obaį w mundurach par- | 
tyjnych. Mowę wygłosił poseł narodo- 
wo - socjalistyczny Alfred Rosenberg, 
mąż zaufania Hitlera, atakując ostro | 
Polskę. я 

Po manifestacji doszło do burzli 
wych starć między nacjonalistyczuą | 
młodzieżą akademicką a policją, która | 

gumowemi pałkami rozproszyła manile | 
stantów. Zaburzenia przybrały wieczo- | 

rem charakter groźny, wobec czego we | 
zwany został większy oddział policji z 

karabinami, który zlikwidował zajścia i 

  

Samolot na falach oceanu — 
4 

PARYŻ. PAT. — W ostatniej części swe pełne słodkiej wody. Wreszcie nastąpił świt. punkt kadlubu i zdjąwszy koszulę, powiewał | 
go kablogramu Hausner zaznacza, że przez Hausner obudził się z gorączkowych snów, nią jak gdyby chorągwią, dając s 
całe nieskończenie długie dwa dni nigdzie nie 
ujrzał ani jednego okrętu. Był tak wyczerpa- 
ny, iż tylko z najwyższym wysiłkiem przeglą 
dał horyzont, oczekując już prawie bez na 
dziei ocalenia. 

Nastąpiła noc pełna koszmarów 1 Башсу- 
nacyj. Przed wyobraźnią przesuwały się ro- 
dzina, przyjaciele, składy żywności i rzeki, 

a równocześnie głód i pragnienie daw: 
we znaki ze zdwojoną La " = 

Nagle na horyzoncie ukazał się szybko 
zbliżający się punkt. Z południa w kierunku 
samołotu Hausnera płynął okręt. Nadzieja ka 
zała lotnikowi zapomnieć o pragnieniu, gło- 
dzie i wyczerpaniu. Wyszedł z kabiny, wdra 
pał się na najwyższy wystający ponad wodą 
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sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dła ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wlieńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

że w majątku Lardwarowie 

dogodnym: dla kąpieli 

  
  

Okręt zbliżył się na taką odległość, we A 
dzial sylwetki ludzi, ruszające się na pokła- 4 
dzie. Był pewien swego ocalenia. < 
kręt nagle zaczął maleć i rozbitek z najwyż — 
szem przerażeniem i rozpaczą zrozumiał, że | 

na południowym zachodzie zarysowała 
znnw czarna masa okrętu. Widział już, 
kilka wielkich lamp zaświecono. Okręt 

się zbliżył, że Hausner rozpoczął z całej si- 
ły krzyczeć i wołać o pomoc. Nikt go jednak 
nieusłyszał i wkrótce i ten okręt znikł w cie 
mnościach. 

Ogarneła go bezwzględna rezygnacja. Sta 
rał się zasnąć. Gorączkowy półsen, pełen ha | 
lucynacyj, osłabił go jeszcze bardziej. Wresz | 
cie usnął i obudził się o Świcie. & 

Dzień był cudowny. Morze spokojne. Sa- | 
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nadzieję i już nie rozgłądał się - 
cie. Myślał nawet o odebraniu aus ans 
a kiedy ujrzal kilka rekinow, ostrožnie krą- | 
žacych kolo jego schronienia, zamkną! oczy, | 
chcąc uniknąć tego widoku. ; 3 

Lotnik zasnął powtórnie. Ze snu wyrwał 
go silny wstrząs. Samolot kołysał się niebez | 
piecznie. Hausner wysunął głowę i ujrzał 
znów statek, zbliżający się z dużą szybkością 
w stronę samolotu. Pomimo tyłu rozczarowań | 
lotnik ostatnim wysiłkiem wszedł na najwyż — 
szą część kadłuba i rozpoczął znów z całej si 
ły powiewać koszulą. Brakło mu sił, mimo to 
nie ustawal. Po chwili stwierdził z najwyż | 
szą radością, że statek zbliża się z każdą chwi | 
lą. Znów energicznie rozpoczął powiewać ko 
szulą. Po tyłu zawodach nie wierzył w oca- | 
ienie, mimo to nieustannie poruszał tą zainm- 
prowizowaną chorągwią. Wreszcie zrozu- | 
miał, że ze statku ujrzano go i że statek pły 
nie wprost w jego kierunku, Każda minuta 0- | 
czekiwania wydłażała się w nieskończonność. | 
Na kilkadziesiąt metrów przed samolotem 
statek zatrzymał się. W kilka minut potem | 
spuszczono na morze szałupę, która podpły- 
nęła blisko do samolotu. Lotnik ześlizgnął się 
z trudem do łodzi. 
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' Skąd powstała 
W przededniu wojny polsko - turec- 

kiej, grupa ludzi nieokreślonego pocho- 
dzenia zyskuje nazwę Lipków i pod tem 

imieniem wchodzi do historji. Skąd po- 

wstała. ta nazwa, nikt dotychczas powie- 

dzieć mie mógł. Jedni historycy twier- 
dzą, że oddziały Lipków. składały się 
z ezeremisów: i renegatów rusinów i po- 

laków, drudzy nazywają ich semiatami, 
inmi zaś są zdania, że byli to wyłącz- 

nie wychodźcy tatarzy litewsey, Jak 

zwykie prawdy trzeba szukać pośrodku. 

W skład oddziałów Lipków wchodzi- 

  

    

li tatarzy nohajscy, z Białogrodu, Do- 

brudży, tatarzy osiedleni mna prawym 

brzegu Dniestru, czeremisi, wołosi, ko- 

zacy, renegaci rozmaitych narodowości, 

wykolejeńcy i poszukiwacze przygód, 
którzy w czasie zamieszek płodzą Się, 
niczem grzyby po deszczu. Były jednak 
oddzialy, w których służyli wyłącznie 
tatamzy litewscy i chorągwie te występo 

wały na linji bojowej przeciwko swym 
współwyznaweom, jak mp. chorągwie 

Krzysztofa Szachmancera, Bohdana Ko- 
ryckiego, Aleksandra Szeżuckiego.. In- 
ne zaś, o mieszanym składzie, czy też 
mtające na swem czele tatarów wołyń- 
skich lub litewskich, przeszły na stronę 
turków 

Q ile jednak później tatarzy rdzennie 
litewscy, jak również wołyńscy, wiernie 
służyli Rzeczypospolitej, świadczy Kon- 
stytucja r. 1676 i stosunek do nich kró- 

la Jana Sobieskiego, który zwrócił im 
wszelkie odebrane przedtem przywileje 
i dobra, (1678 +.), a rotmistrza Samuela 

Krzeczewskiego mianowa] pułkownikiem 

nadał mu majątek Kruszyniany (pow. 
grodzieński). i jadąc ma Sejm grodzień- 

Ski. gościł u niego. 

Historja nas uczy, iż często od na- 
rodowošci, stojącej na czele wojska, 

wszystkie narody, wchodzące w skład 
tego wojska.noszą nazwę ludu przewod- 

niczącego, tak Mongołowie w swych na- 
jazdach na Europę zwą się Tatarami 

od narodu im przewodniczącego. 
' Wracam atoli do tematu tego arty- 

kulu. 

W dociekaniu pochodzenia słowa 
Lipki, słyszałem wersję, iż słowo to 

jest tatarskie i cznacza olśnionych, u- 
wiedzionych. Orjentalista p. Szachno - 
Romanowicz z wersją tą nie zgadza się, 
twierdząc. że takiego słowa nigdy nie- 

spotykał i że bezwzględnie nazwa ta 
pochodzi od miejscowości, A zresztą Ta- RE 

fatarzy lit. sami siebie nigdy Lipkami g 
lub jakiemś in. tatarskiem imieniem nie 
nazywali, chociażby przez to, że zapom- 
nieli swego języka; również w poda- 
niach ludowych, w starych dokumen- 
tach i książkach, pisanych od ręki z 
przeszłych stuleci, takiego słowa nie 
znaleźć. Nasuwa się przypuszczenie, że 
nazwa Lipków rzeczywiście powstała 
od miejscowości, Lipkami zwanej, Pra- 
wda, wiosek czy miasteczek z tą nazwą 
'w Polsce jest bez liku, lecz w tym wy- 
padku trzeba wziąć pod uwagę jeno 
miejscowości, znajdujące się na Podolu, 
gdzie powstała nazwa Lipków. Taka 0- 
sada jest dotychczas i sądzę, że od niej 
właśnie pochodzi to słowo. 

Tatarzy w pierwszym okresie swego 

przesiedlenie na Litwę, mając krewnych 
i bliskich w: Ordzie, podtrzymywali z 
nirai stosunki, lecz z biegiem czasu łą- 
czność z Ordą poczęła zamikać, a nato- 
miast pielgrzymka do Mekki i Medy- 
ny sprzyjała nawiązaniu stosunków z 
"Turkami, pośród Których nierzadko 
zmajdowali dawnych iwychodźców ze ste 
pów podolskich i z Litwy. 
+ "Gdy za panowania Zygmunta III na- 
stąpiła reakcja i ograniczenie praw Ta- 
tarów, miezadowoleni znaleźli sobie 
wyjście, emigrując utartą drogą przez 
Chocim do Turcji, Emigranci osiedlali 

się w Azji w okolicach Brussy, przy uj- 
ściu rzeki Kyzył - yrmaku, na żyznych 
polach Dobrudży, w Budżaku, Bialogro- 
dzie.. W te czasy mw Białogrodzie wrza- 
ło jak w ulu. Roiło się tam od: ordyńców, 

kozaków, czeremisów i renegatów róż- 
mych wyznań i narodowości, Najwięk- 
szego zmaczenia nabiera Białogród w 
r. 1660, t. j. w czasy zbliżenia Turcji 
2 kozakami, Z Białogrodu wysyłali się 

' gońce do Tatarów litewskich, pobudza- to 4 

iii ii is 

    

nazwa Lipków 
jąc ich do przesiedlenia się do Turcji. 

Gremjalnemu 'wychodźtwu z Litwy opie 

rały się kobiety, albowiem sporo tata- 

rów, mie znalazłszy w Turcji ziemi o- 

biecamej, wracało na Litwę, a opowia- 
dania ich o życiu i doli kobiecej, wcale 
mie zachęcało do wędrówki i przygód, 
związanych z życiem tułaczem. 

Więcej podatnymi okazali się Tatarzy 

wołyńscy z Ostroga, Połonnego, Juw- 
kowców materjalny stan których był 
znacznie gorszy, niż ich ziomków na 

Litwie. 
Wiedząc jednak, że o stosunkach panu- 

jących w: Turcji, nie śpieszyli zbytnio 

do niej, przeciwnie, więcej uśmiecha- 

ło się im spokojn e życie pod opieką 

Rzeczypospolitej, chociażby ta opieka 
była problematyczną. Najstosowniej- 

szem miejscem dla znośnego życia był 
lewy brzeg Dniestru, który de jure na- 
leżał do Rz, P. Otóż na południe oa 
teraźniejszego miasteczka St. Uszycy, w 
15 kil. od niej jest głęboki jar, środ- 
kiem którego przeplywa rzeczka Kara- 
Jacz, wpadająca do Dniestru; przy wy- 

locie jaru, po obydwóch stronach Kara- 
Jaczu powstała osada tatarska. Miejsce 
dla osady, wybrano sprytnie le- 
wy bowiem brzeg Dniestru w 

tem miejscu dominuje nad brzegiem 
Besarabji, otwierając daleki widnokręg 
sama zaś osada doskonale się ukryła od 
wzroku zbójeckich band, włóczących 
się po stepach, rozłożywszy się w do- 
linie i przytuliwszy się do stromych 
zboczy jaru, 

Zmalazłem się w tej wiosce przypad- 

kowo podczas rewolucji w Rosji i spę- 
dziłem w: niej parę dni. Nikt z włoś- 
cian Oczywista o czasie powstaria osa- 

dy powiedzieć mi nie mógł. Ludność 
nazywa siebie ukraińcami i twierdzi, 

że w Lipczanach (obecna nazwa) zamie- 
kiwały wygasie w końcu 19 stulecia 

"odziny szlacheckie Kurbanowiczów i 
DUO ÓW (nazwiska tatarskie) ; 
rysy twarzy większości ludności: wska- 
zują na pochodzenie nieslowiańskie. 

Na wysokim brzegu jaru dotychczas 
przechowały się ślady nasypu, który 
odgradzał pewmą część urwiska i stano- 
wił prawdopodobnie wał dla straży, nie- 

ustannie sprawiające j wartę i pilnują- 

cej, aby ludność nieoczekiwaną mapa- 
ścią ze strony stepów nie była zasko- 
czona, Na niezwykle stromych zboczach 

jaru od: stromy osady leży kilka płaskich 

głazów, a w jednemm miejscu położone 

  

są w taki sposób, iż można. dopuścić, że 

kamienie te kiedyś służyły schodami i 
dopomagały przy komunikacji ludności 

wioski z załogą forteczki. 

Wzgórze po drugiej stronie jaru no- 
si mazwę mogił tatarskich. Skąd ta na- 
zwa powstała nikt mnie objaśnić nie 
potrafił, trzeba jednak myśleć. że był 

tam kiedyś cmentarz muzułmański. Jar, 
jak również dolina przy ujściu Kara - 
jaczu obficie zadrzewiona, przyczem li- 

pa jednakże ma przewiagę. Nazwa rze- 
czėlki Kara - jacz, albo Kara - gacz jest 
tatarskie, pierwsze oznacza czarny, gło- 

dny. drugie czarne: drzewo i nażwa ta 
prawdopodóbnie była dana 'przez ordyń 
ców lub czeremisów. bo jak już przedtem 
wspomniałem, tatarzy, zamieszkali na 
Wołyniu i ma Litwie mowę swą utracili. 

Wziąwszy wszystko powyższe pod u- 

wagę, trzeba przyjść do wniosku, że wła 
śnie Lipki — Lipczany były pierwszą 
osadą tatarów. wołyńskich, i, że nadaw- 
szy jej nazwę Lipków od' wielkiej iło- 
ści rosnących tam. drzew tego rodzaju i 
mając ciągłe stosunki z początku z Bia- 
logrodem i innemi osadami, a potem z 
turkami, musieli przecież miejscu 
swego zamieszkania dać jakąś nazwę, 

Łipki - Lipezany, zawdzięczając swe- 
mu położeniu geograficznemmu zmuszone 
były odegrywać rolę stacji pocztowej. 
Wszelkie listy z osad w Białogrodzie, 
Budżaku i całego szeregu innych. poło- 
žonych nad Dniestrem, jak równmież li- 
sty i nakazy Halil - baszy z Sylistrji 
dochodziły do Lipków, a stamtąd już 
wiezli je tatarzy dalej, kierując się na 
Bar, St. Konstantynów, Ostróg, docie- 
rając prawdopodobnie do Litwy. 

Temu właśnie zawdzięczając, poczę- 
z Lipków, wiozących listy, 

  

`@ pismach nieznanych Wyspiańskiego 
(Na marginesie VI tomu „Dziet“) 

Jak wiadomo, jesteśmy społeczeń- 
stwem bogatem .w talenty, ale ubogiem 
w zdolności organizacyjne. Talenty czę 
sto marnieją nie poddane więzi orga- 
nizacyjnej i sprawności technicznej. “je 
żeli wśród talentów, fenomen jakiś siłą 
własnych natchnień i własnej pracy, 
dokona dzieła wielkiego — nie potrafi- 
my zazwyczaj to dzieło skupić, utrwa- 
lić i otoczyć opieką społeczną, 

Takim wyjątkowym fenomenem byt 
w Polsce Wyspiański. Na trzech szia- 
kach sztuki polskiej wznosił własne 
gmachy, stawiał oryginalne dzieła: :e 
ati, literatura i malarstwo na imię tym 
dziełom. 

Z trzech gmachów twórczości Wy- 
spiańskiego, nie wykończonych w ca- 
łości z powodu przedwczesnej śmierci 
twórcy, pewnego uporządkowania — 
jak to niedawno informował p. Leon 
Pioszewski, — doczekał się gmach fe- 
go sztuki plastycznej przez wydanie 
wspaniałego „Album malarskiego* i 
zwięzłej pracy prof. Szydłowskiego 0 
Wyspiańskim — plastyku. Ale reszta 
jego testamentu, jako plastyka, czeka 
jeszcze na realizację. Mowa tu o wi- 
trażach: Kazimierz Wielki, Św. Stani- 

sław, Henryk Pobożny, Polonia, Śluby 
Jana Kazimierza — w witrażach, które 
miały być wykonane w szkle i umie- 
szczone w katedrze, a pozostały dotąd 
w kartonach. 

W innej dziedzinie jego twórczości 
— teatrze, pomimo tradycji krakow- 
skich teatrów i samego Krakowa, gdzie 
Wyspiański stale przebywał, nie 0- 
siągnęliśmy większych zdobyczy. Au- 
tor dokładnie opracowywał swoje sce- 
narjusze, brał pod uwagę całośc hon- 
cepcji inscenizacyjnej, co ułatwia: mu 
znakomicie fakt łączenia w swoim da- 
rze twórczym zdolności poetyckich i 
malarskich, ale nigdy nie udzicilat 
wskazówek bezpośrednich przy wysta 
wianiu swoich dzieł na scenie. Stąd 
Lrak żywego słowa  instruktywnego, 
stąd .brak tradycji, zaakceptowanej 
przez twórcę licznych dzieł. scenicz- 
nych. Wartością teatrzu Wysp!ariskie- 
go była niesłychana wprost możliw 156 
koncepcyj inscenizacyjnych. Po za kon 
cepcje tradycyjne, oparte na drukowa- 
rych wskazówkach autora, żaden pra- 
wie teatr nie wyszedł. Nikt nic poku- 
sił się, by teatr Wyspiańskiego ożywić 

zaktualizować, by był on — jak 
chciał sam autor — zamienien: wieku, 

   

  

  

KIERMASZ NA ANTOFOLU 
Ostatni z dorocznych kiermaszów wi- 

leńskich, wielki, odpustowy ma św. Pio- 

tra i Pawła. 

Minął Kaziuk, minął św. Jerzy i św. 
Jam. Budy i stragany z obwarzankami, 
serami, zabawkami i przeróżnem dob- 
rem kiermaszowem, raz jeszcze zjechały 
tym razem na plac przy kościele św, św. 
Piotra i Pawła apostołów. 

Ogólne oblicze kiermaszów wileńskich 
zawsze jest to semo. Ale kiermasz 

antokolski ma swój własny koloryt, bo- 
daj obok Kaziukowego, najbardziej tu 
tejszy nasz kiermasz, Z dalekich wsi cią 
gnęły ma parę już dni. przedtem wozy. Na 

tych wozach przybyły do Wilna samo- 
działy, płótna wybielane i delikatne, ki- 
limy piękne i wzorzyste, obrusy, chod- 

miki i sztuki lnianego materjalu. 

Miał rację mądry gospodarz i żołnierz 
waleczny 
że len to nasze bogactwo. 

Ale nie tylko bogactwo, lecz i pięk- 
mo. Piękno prostoty, piękmo niewiado- 

mego artyzmu. 

Kilim kupiony na kiermaszu antokol- 
skim przemawia poezją melancholij- 

generał Żeligowski, mówiąc, mi. 

mych pól, utkanych kwieciem i ożywio- 
mych ruczajem. Kilim taki nie razi „czu, 
raczej koi, uspakaja wzrok. Geomerycz- 
ne wzory przeszły jak tradycja z matki 
na ciotkę. Długie zimowe wieczory pra- 

cowicie tkały czyjeś ręce te wzory. Pio- 
senka smutna i zadumana ożywiała go- 
dziny pracy.., 

I teraz w blaskach czerwonego słoń- 
ca leżą stosy kilimów, wędrują z rąk do 

rąk, do domów miejskich, aby ozdabiać 
i o pracowitej wsi wileńskiej przypo- 
minac. 

Taki to ten kiermasz antokolski. 
Zbliża wieś do miasta, raczej miasto do 
51 pociąga. Za małe pieniądze kupić 
można promienie słońca, które len oży- 
wiało, płótna szuszyło i bieliło. 

Dokoła szumi tłum kiermaszowy. Pi- 
wo, kwas, woda sodowa, leje się struga- 

. Pierwszy prawdziwie letni gorący 

dzień. 

Budzi się tęsknota za wsią. Uciec z 
miasta, gdzieś w pola, gdzie cień gruszy 
na miedzy rosnącej i wiatr po zbożu wie 

jący ochłodzi i orzeźwi. 
Na wieś, na wieś!... T: G. 

Schyliek dziśnieński przed Sądem 
Proces lichwiarza przed sesją wyjazdową w Dziśnie 

Jak już zapowiadaliśmy, w ubiegły czwar- 
tek i piątek w położonej nad Dźwiną Dzi- 
śnie odbyła się po raz pierwszy od czasu od 
rodzenia Rzeczpospolitej sesja wyjazdowa 
Sądu Okręgowego z Wilna. 

Sąd wyjechał w składzie następującym: 
przewodniczący wiceprezes p. Brzozowski, p. 
Sienkiewicz i p. Zaniewski, Rolę oskarżyciela 
publicznego pełni podprokurator Stetkkiewicz. 

Pomimo, że był to wogóle pierwszy przy- 
jazd Sądu Okręgowego do Dzisny, tak sę- 
dziowie jak : towarzyszący im sekretarz są- 
du oraz występujący w obronie Żylińskiego 
adw. Neyman, nie przypuszczali, iż przyjazd 
Sądu wywoła w tem mieście tak wielkie za- 
intneresowanie. 

Ciasna, bo załedwie z dwóćfi pokoi skła- 
dająca się sała, nie mogła formalnie pomie- 
ścić publiczności, która od początku do koń 
ca śledzila z zainteresowaniem przebieg pro- 
cesu. 

Przez caly zaš czas trwania procesu tak 
osoby członków sądu, jak i obrońcy były 
przedmiotem ogólnego zainteresowania. 

O nich i o oskarżonych tylko mówiono. 
Być może, że do takiego zainteresowania 

się procesem przyczyniła się również sama 
osoba oskarżonego. 

Kim bowiem jest Wincenty Żyliński, dla 
sądzenia którego sprowadzono specjalnie 
Sąd z Wilna i na którego rozprawę powołz- 
no aż 75 świadków? 

Przedewszystkiem jest to, a raczej był do 
niedawna, właścicie! poważnego kapitału, 
który rozpożyczał go potrzebującym, miesz- 
kańcom Dzisny i jej okolic, każąc sobie wza- 
imian płacić wcałe słone procenty, dochodzą- 
ce w niektórych wypadkach do 22 proc. mie- 
sięcznic. 

Lichwiarz w całem tego słowa znączeni:. 
Znała go z tej strony cała ludność Dzi- 

sny, a pomimo to udawało mu się prowadzić 
temanipulacje przez całe cztery lata. 

Podczas przewodu sądowego wina Żyłiń- 
skiego została uwidoczniona w całej rozcią- 
glošci, 

Szczególnie wielkie wraženie na sali wy- 
wołał incydent, gdy jeden z doprowadzonycii 
przez Żylińskiego do bankructwa niejaki Jan 
Pieczura, człowiek sędziwy, podczas zezna- 
wania przed Sądem podniósł ręce do góry i 
zwracając się w stronę Żylińskiego zawołał: 
„Panie Żyliński, doprowadziłeś mnie wraz z 
dziećmi do żebraczej torby, a więc pozywam 
cię za to przed Sąd Boży". 

Dalszym kłątwom świadka przeszkodził 
przewodniczący, który przywołał go do po- 
rządku. 

Tak samo niekorzystnie dla oskarżonego 
zeznawali i inni świadkowie — poszkodowa- 
ni których było około sześćdziesięciu. 

Po dwedniowem prawie posiedzeniu prze- 
wodniczący ogłosii zamknięcie przewodu są- 
dowego, poczeia rozpoczęło się przemówie- 
nie stron. 

Ostre, jak pchnięcie kłingi, posypały się w 
stronę oskarżonego słowa prokuratora, który 
przedstawił go jako niebezpiecznego pająka, 
zarzucającego sieci na swe ofiary i jako &а 
takiego żądai wymiaru surowej kary. 

Po przemówieniu obrońcy adw. Neyma- 
na nastąpiła replika po zakończeniu której 
Sąd udał się na naradę, poczem wyniósł wy 
rok, mocą którego uznał Žyliūskiego winnyni 
inkryminowanego mu przestępstwa i skazał 
go na 3 lata więzienia zamieniającego done 
poprawy z zaliczeniem 10 miesięcy aresztu 
prewencyjnego. 
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nazywać Lipkami. I do takiego stopnia 
mazwa ta utrwaliła się, że i dotychczas 
w turcji Tatarów litewskich zwą Lipka-- 

mi. 
‚ Z biegiem czasu osada Lipki, pod 
wpływem. miejscowym otrzymała koń- 
cėwkę „any“, (Koltiužany, Kiżany, Ba- 
tuczany), a w końcu wytworzyła się 
nazwa. Lipczany, 

Na lewym brzegu Prutu, wi 32 klm. 
od. Chocima jest miasteczko Lipkany, 
założone w 18 wieku; nazwa ta oczywi- 
ście powstała od imienia, pod którem 

  

przekrojem czasów i ludzi, wielką sce 
ną świata wypadków rzeczywistych i 
świata myśli autora. 

Szczycimy się tem, że Wyzpiań ski 
stworzył swój teatr i obok teqtr: Sło- 
weckiego, są to dotychczas dwie ory- 
ginalne formy sztuki teatralnej w Pol- 
sce. Ale poza świadomość tego faktu 
nikt-nie-wyszedł. Żadnej realizacji ar- 
tystycznej w sensie ustalenia r<pertu :- 
ru fundamentalnego z dzieł Wyspiać- 
skiego dla teatru polskiego, dotąd niki 
тие stworzył. Marnujemy zasoby sztuki 
dramatycznej, tak jakbyśmy byli kre- 
zusami w twórczości scenicznej, gdyż 
jest wprost przeciwnie, gdy poza kil- 
ku nazwiskami średniego talentu dta- 
mato-pisarskiego, i to już z epoki nii- 
nionej, czasy współczesne nie przyno- 
szą nam żadnych rewelacyj w tei twór 
czości. 

Wreszcie trzecia dziedzina jeg» sziu 
ki: literatura. Liczne wydania jego dzieł 
poszczególnych, nie wyczerpały ogro- 
mnych zasobów jego twórczości. W 
głowie Wyspiańskiego, aż się roiło od 
pomysłów. Jednemu ze swoich przyja- 
ciół wyznał, „kto przyzwyczajony do 
myślenia, u tego koło myśli nie zatrzy 
muje się tak łatwo. I tak oto siedzę, iub 
leżę, a myśli przewalają mi się przez 
głowę, niby strumień. Zasypiam i śnią 
mi się dramaty, jakieś niby moje i nie 

byli znani wychodźcy tatarzy i którzy 
byli pierwszymi osadnikami tej miejsco 
wości. Południowa część tego miastecz- 
ka języku miejscowym zwie się Ta- 
tarją. W gminnym unzędzie w Lipka- 
nach ścisłych danych o założeniu osady 
niema, sprawdzałem to sam w czasie 
mego dwnuchletniego tam zamieszkania; 
o Lipczanach (nad Dniestrem) być mo- 
że coś znalazłoby się w archiwum Mo- 
hilewa, do powiatu którego Lipczany na 
leżą. 

  

Stefan Tuhan - Baranowski. 

moje. A obudziwszy się, zapominam je. 
Znowu kłębią się myśli*. 

Z tej pracy myśli, % wyjątkowej 
wprost wyobraźni twórczej powstały, 
czne, niedokończone, niestety, dzieła, 
raczej fragmenty, świadczące o sile i 
rozpiętości tej fantazji i tej myśli twór 
czej. Z prawdziwem wzruszeniem bie- 
rze się do rąk pozostałe fragmenty, nie- 
wykończone z powodu przedwczesne- 
go zgonu autora. Wypełniają one tom 
szósty dzieł zbiorowych Wyspiańskie- 
go, ukazujących się nakładem „Bibljo 
teki Polskiej * w Warszawie. 

Dzieła te zaczęły się ukazywać w 
roku 1923 pod redakcją prof. Tadeu- 
sza Sinki. Od tomu szóstego zmienia 
się osoba redaktora. Tom ten został 
przygotowany do druku z dużym pie- 
tyzmem przez p. Leona Płoszewskie- 
go. Wydawca obiecuje nam jeszcze w 
bieżącym, 1932 roku, dalsze dwa to- 
my: Vll-my z rapsodami „Cydem* i 
drobnemi wierszami, oraz VIll-my, za- 
wierający pisma prozą i studjum o Ha- 
miecie. Pozostanie jeszcze do wyda- 
nia korespondencja, o charakterze re- 
welacyjnym, którą gromadzi p. Wło- 
dzimierz Żuławski. 

Pełne wydanie dzieł Wyspiańskie- 
go ukaże go nam we właściwem świe - 
tle, jako poetę i wypełni dotkliwą lu- 
kę na tym odcinku jego twórczości. 

* + * 

GŁOSY CZY CZYTELNIKÓW 

Opieka Rodzicielska p przy gimnazjum 
im. £. Orzeszkowej 

frudno wyliczać cele i zadania Op. Ro- 

dzicielskich, działających na terenie rożnych 

szkół — bo cele i zadania te są i bardzo licz 

ne i bardzo wielkie, a dobrze zorganizowane, 

Rodz. mogą z wielką korzyścią tak 

ilną jak i materjalną pracować dla 

ę miodzieży. Starsze pokolenie wyc 

innych warunkach, względnie w 

dzielnicach kraju, w których najmniejs 

wet związek był przez zaborców uw 

za komórkę przyszłego buntu — niezawsze 

nioże dzisiaj docenia wartość działań Qp Po 

dzicielskich na terenach szkoły — nie znając 

zadań i celów tejże 

Jako jeden z pracowników Op. Rodziciel- 

skiej gimn. E. Orzeszkowej, sam z początku 

odnoszący się może nawet krytycznie do dzia 

łalności tych Opiek — dzisiaj jestem jej wie! 

kim zwolennikiem, bo pomoc Opiek dła bied- 

          

   

  
w innych 

nej, uczącej się młodzieży jest wieika, a 

przecież obowiązkiem nas wszystkich jest 

wychować naszą ,„przyszłość* zdrową tak 

pod względem moralnym, jak i fizycznym i 

tutaj Op. Rodzicielskie, pracujące zgodwe z 

gronem profesorskiem, wieie mogą zdziałać 

na polu wychowawczem i poimocy finanso- 

wej, oraz ułatwić pracę nauczycieistwu. 

Nie wyliczam celów i zadań — o tych 

niech mówią czyny: 

— Opieka Rodz. gimn. E. Orzeszkowej 

udzieliła przez przeciąg 2-ch lat biednym «- 

czenicom jako zapomogi bezzwrotne na oma 

tę wpisowego 3550 zł., oraz 2400 zł. poży- 

czek na tenże cel 

— Zakupiono dla gimnazjum lampę kwar 

cową za 1100 zi., z leczniczych promieni, któ 

rej za kilkanaście groszy korzystają uczenice 

w myśl wskazówek dr. Boguszewskiej. 

— W kolonii letniej w Kukawce nad Wi- 

lią zakupiono za 3000 zł. na stałe dla gimna- 

zjum Orzeszkowej 2 pokoje na kolonje dla 

uczenic tegoż gimnazjum. 

-— Wydano, względnie wystarano się 0 

obiady i Śniadania dla biednych uczenic tyl- 

ko w jednym roku w ilości 1600 obiadów i 

4680 śniadań. | 
-— Za pobyt i utrzymanie biednych i nie 

domagających na zdrowiu uczenic na kolo- 

njach letnich zapłacono około 3000 zł. w Ko- 

lonjach brało udział przeszło 100 uczenic. 

› zawsze stosownie do środków były przyzn: 

— Utrzymywano korepetytorkę dia udzie 
lania bezpiatnej pomocy w nauce słabszy 
uczenicom. o 

— Zaopatrywano świetlicę w pisemka. 
— Różne znaczne datki na cele hHarcer- 

stwa, wycieczki krajoznawcze, oświata i    
wane. 

— Niezapominano też o pozaszkolnej o 
ce nad młodzieżą, jej wychowaniem, 

waniem, czy to na stancjach, czy nawet : 
rodziców 

    

To cząstka tych prac — a może ktoś 
pyta — skąd na te cele czerpano środki? 

Złotowe miesięczne opłaty przez rodz 
wpłacane na cele Op. Rodz., udzielona pr: 
b. ministra Pracy i Op. Społ. płk. Pryst 
zapomoga w sumie 3500 zł. niewielkie z 
na kolonje z Wydziałów Pracy i Op. 
Województwa Wileńskiego i trochę z r 
nych imprez — to wszystko, a przedewszyst 
kiem praca członków. 

Dlatego też odchodząc na inne stanowi- 
sko i na inne kresy czuję się w obowiązku 
na łamach Szanownego Pisma podziękować 
za współpracę tym wszystkim, którzy nie- 
szczędząc trudów, wiele czasu bezinteresow- 
nie poświęcili pracy dla młodzieży — spe- 
cjałnie zaś: 

— Pani Staniewiczowej, dyrektorce gimn. 
E. Orzeszkowej, której nigdy nie brakowalo 
na zebraniach, a Jej zgodna współpraca z 
Op. Rodzicielską i cenne wskazówki, były 
wielką pomocą i ułatwieniem w pracy. 

— Pani Szaniawskiej, niestrudzonej kie- 
rowniczce działu żywnościowego i kołonij le- 
tnich, oraz działaczce na każdem polu pracy 
dła młodzieży. Jej zawdzięczają biedne ucze- 
nice te bezpłatne śniadania i obiady. 

za- 
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— Pani Rodziewiczowej, byłej dyrektorce 

gimn. E. Orzeszkowej i Pani Burhardtowej, 

które nie szczędziły sił i pracy w opiece po- 

zaszkolnej i oświatowej. 

— Panu Pułkownikowi Wasilewskiemu i 

wszystkim biorącym czynny udział w pracy 

Op. Rodz. gimn. E. Orzeszkowej. 

Szczęść Boże w dalszym pomyślnym roz 

woju tej tak celowej pracy. 

Mr. Myrek Karol pułkownik. 

  

Na pokładzie Zeppelina 
Przed kilkunastu dniami olbrzymi 

sterowiec „Hr. Zeppelin* odbył lot nad 
Anglją. Oto jak opisuje ten lot jeden z 
korespondentów dzinników miemieckich, 
który wziął udział w tym locie: 

Zeppelin pruje przestrzeń powietrzną 
mad Anglją, Na wysokości 500—600 me- 
trów wygląda jak olbrzymie cygaro po- 
włeczone. srebrną łuską. Sześć potęż- 
mych motorów, umieszczonych po bokach 
olbrzyma, hucz yi grzmi tak głośno, iż 

echo — choć słabe — dochodzi uszu 
ludzi, którzy wybiegli z domostw na 
szosę przyglądając się pędzącej ua za- 

chód apokaliptycznej zjawie. 

W gondoli statku powietrznego w 
rozmaitych jej przedziałach gości w tej 
chwili kilkunastu pasażerów, udających 

się do Ameryki. Śród nich kilka pań zwo 
lenniczek silnych emocyj. 

Z przedziału sypialnego, urządzone- 
go z konfortem i nie różniącego się wy- 
glądem i umeblowaniem od kabin 
tramsatlamtyckich, wyszły trzy młode 
panny, Angielki w kolorowych pyja- 
mach. Weszły po wąskich schodkach 
wiodących na górę, ku drzwiom, otwo- , 
rzyły je i stanęły odrazu w: olbrzymiej 
trzysta metrów długiej hali — w samem 
wnętrzu powietrznego potwora. Stały na 
małej platformie, od której biegła po- 
przez cały korpus statku wąska meta- 

lowa deska. Hen, daleko w końcu tego 
trzystametrowego chodnika, majaczy*y 
zarysy kabiny sterowej u tyłu okrętu. 
Nad głową pasażerek, wokoło nich i 

pod niemi krzyżowały, splatały się ze 
sobą, olbrzymie elipsy rusztowania me- 
talowego, tego szikieleta statku, na któ- 
rym rozpiąta była srebrno-żółta nawpół 
przezroczysta tkanina, 

żółtawe, fantastyczne, nieprawdopo- 

O mowo polska, ty ziele rodzime, 

niechże cię przyjmę w otwarte ramiona. 

Ty będziesz kwieciem tych pól ubarwiona, 

ty ozdobą żywiczną lasów, 

ty zbożnym kłosem na roli, 

ty utęsknieniem wszystkich czasów, 

pojmująca, czująca, co boli. 

O mowo polska, ty czujny odzewie 

serdecznych żałów, utrwalony w śpiewie. 

Ten hymn o mowie polskiej wyj- 

muję ze wspomnianego tomu VI-g0 

dzieł Wyspiańskiego, tomu, który zbie 
ra w jedną całość wszystkie pozostałe 
fragmenty jego twórczości z lat ostat- 

nich przed śmiercią, z wyjątkiem tego, 

co poeta kazał zniszczyć, lub sam zni- 

zniszczył. Byłoby tego znacznie więcej. 

Ale i to co pozostało, często tylko па 

kilku kartkach papieru, świadczy o lo- 

cie twórczym niebywałym, o tężyznie 

poetyckiej wprost przedziwnej. Piętno 

pomazańca, człowieka  natchnionego, 
legło nawet na fragmentach jego wiel- 
kiej twórczości. To nic, że kiedy do- 
chodziło do pełnej realizacji dzieła, za- 
wodziło czasami rzemiosło, zawodziła 

umiejętność łatwego wypowiedzenia wi 

chury przeżyć, widzeń, pomysłów. 

Ów tom iragmentów, zawiera dzie- 

ło jedno prawie że skończone, zamknię 
te w sobie i stygmatem wielkości za- 
znaczone. . To „Zygmunt August" pier 

dobne światło wypełniało całą przesirzeń 
kabiny, jakby groty podziemnej. Od- 
bijając się od powłoki balonu, światło 
słoneczne, przełamując się w: pyle alu- 
minjawym, którym okryto powłokę, spra 

    wiało miezwyłkły efekt czegoś nieziem- 
skiego. 

Nieziemsko też brzmiała muzyka. 
tych przestworzy, tajemniczy, melodyjny 
przyśpiew. który wydawały drgające ; 
naprężenia: druty ny statku, Coś jak- 
gdyby daleka melodja trącanych delikat 

nie harf. 
W tę eteryczną melodję wdzierały 

się basowe niskie dźwięki motorów. Jak 
ryk lwa, grzmot chorału organowego 
wibrował odglos niewidocznych sześciu 
potężnych motorów Maybacha, umiesz- 
czonych grupami po trzy z każdego bo- 
ku. 

  

   

W krótkich odstępach czasu przery- 
wał melodję motorów i rusztowań о- 
stry, wysoki ton dzwonków telegraticz- 
mych, sygnałów z kabiny nawigacyjnej 
gdzie mieścił się mózg, kierujący tem. 

stikiem. 
Gęsiego, jedna za drugą wkroczyły 

Amgielki ma wąski: chodnik. Pod niemi, 
pod chodnikiem, -— parę mętrów świetl- 

nej pustki, a dalej poprzez plątaninę pa- 

jęczą wiązań przeświecała żółta Ściana 
balonu, Od czasu do czasu wi ściamie wi- 

dać było okno o szybie z zielonawego, 

przezroczystego szkliwa.  Pochyliwszy 

się wdół, dostrzegly pasażerki przez 
okno, głęboko pod sobą, oddalone parę 

set metrów, śmiesznie małe i nierealze 

rysy łąk, lasów, rzek. 

KUPUJ WIEJSKIE SAMODZIAŁY. 
RATUJĄC ROLNICTWO NIEZ 

SIEBIE 

  

wotnie „Barbarą* nazwane, a oznaczo 
ne też imieniem obu królestwa. 

Przejmująca to tragedja króla i je- 
go małżonki. Wyspiański z przedziwną 
zręcznością sprzęga ze sobą dwa wąt- 
ki, miłosny, liryczny, osobisty dramat 
króla w walce z otoczeniem 0 prawa 
Barbary do korony królowej małżonki 
i ogólny, państwowy dramat o dojście 

do unji dwojga: narodów. 
W konstrukcji scen dramatycznych 

Wyspiański wątek liryczny dał za tło 
dramatu dziejowego: po katastrofie o- 
sobistej króla, po śmierci Barbary, 
przychodzi akt Unji Lubelskiej. Dziw 
nym smutkiem i melancholją owiany 
jest ów wielki akt państwowy. Poprze- 
dza go katastrofa rodzinna,która podno 
si króla na wyżyny dojrzałego męża 
stanu. Jakaś dostojność, jakaś mądrość, 
zrodzona z osobistego nieszczęścia 0- 
wiewa słowa i poczynania królewskie. 
„Sie astra volunt* mówił król, gdy u- 
mierała Barbara... „Sic astra vołunt*, 
powtarzał, gdy stawał akt wiekopom- 
nej unji. 

Bóg nas próbuje czy wiary są szczere 

1 tych wierzących wieczyšcie — wyzwala. 

Zarówno jak „Zygmunt August“ tak 
„Kr6! Kazimierz Jagieilonczyk“ i „Ja 

dwiga — Hedvigis* wprowadzają do 

twórczości Wyspiańskiego nowy mo- 

tyw: Wielkie Księstwo Litewskie i sto 

sunek dziejowy obu narodów.



   

        

     

  

   
      

    

   

    

   

   

  

    

  

    
   
    

  

   
    

  

    

  

   

        

    

   

  

   
    

  

    
    

      

     
   

          

   
   

   
   

                

    

    
   

   
   
   

                  

    

  

   

    

    

    

   

   

WYŚCIGI I ZAWODY 
KONNE W WILNIE 
Szerokie masy Wileńszczyzny, nie 

ostatecznie zdają sobie sprawę z tego, 

stare Wileńskie Towarzystwo Wyś- 
gowe, dzisiejszy Turf - Klub — jedna 
najstarszych placówek polskich w Wil 
ie — ma swoją historję, swe trady- 
je i zasługi wi przeszłości, i doniosłe 
jadanie w teraźniejszości, 

Zadaniem jego jest: selekcja mater 

ału dla hodowli odpornego konia woj- 

kkowego, i wyrobienie tężyzny jeźdź- 

ów ,— oficerów kawalerji i antylerji. 

Wyścigi wogóle selekcjonują dziel- 
hość wierzchowca. Wyścigi pnzeszkodo- 
re sprawdzają tężyznę jeźdźca — wyra 

bpiają prędką decyzję i przyzwyczajają 
ego, spotykać się oko w oko z niebez- 

pieczeństwem, a więc zalety, wysoko 

|cenione na wojnie. Konkursy są spraw- 
dzaniem racjonalnego wyjezdżania i o- 

panowania komia użytkowego. 

Jak bardzo niebezpiecznym sportem 
sąwyścigi przeszkodowe, pokazuje fakt 

e T-wa asekuracyjne, które przyjmują 

pasażerów statków _ transoceanicznych, 
eppelinów, aeroplanów, a nawet łodzi 

|podwiodnych, odmawiają ubezpieczenia 
ma wypadki 'w stipelczezach, 

Pozatem wyścigi wychowują hodow- 
ców. Kto nie poznał konia, w długim 
jstażu tremingu i sportu wyścigowego 

ten nie ma prawa uważać się za kom- 
etentnego w. sprawie hodowli koni i 
łos w niej zabierać — bo nie rozumie, 

gdzie szukać dzielności i odporności o 
Jktórą dzisiaj w hodowli chodzi przede- 

wszystkiem. 

Takie są zadania Wileńskiego T-wa 
sachęty do Hodowli: Koni i Sportu Kon- 

Lego. 
Tradycją i celem jego, jesi 

ojczyźnie. 
Założone w 1858-ym roku (na przy- 

szły rok obchodzić będzie 75 lecie istnie- 
pia) — miało ono już po 5 latach pier- 

wszą okazję, stanąć do niej w poważnej 

chwili, Członkowie jego poszli w r. 63 
ma Sybir lub śmierć męczeńską. Niedo- 
|bitków pochwytali kozacy w' lasach. 

'W czasach powstaniowych za czasów 
rosyjskich, pelniło nasze T-wo wyś 
jgowe konspiracyjnie obowiązki T-wa 
| Rolniczego, zawieszonego przez władze 
zaborcze, urządzając wystawy rolnicze, 
ja nawet drobnego przemysłu włościań- 

skiego. 
Nadszedł rok 1920 — aa z 

rzędu prezes Towarzystwa ś. p. Antoni 
Alexandrowicz, dopomagal w organizo- 
waniu partyzantów Dąbrowskiego, Pó- 

Źniejszy 13-ty pulk ułanów wileńskich, 
pod zwycięskie _ sztandary MMarszaika, 

— który swą żelazną wolą wrócił nam 
Wilno. : 
“ Stare, a zastužone masze ` Томатту- 
|stwo Wyścigowe, którego mam zaszczyt 

być 18-tym z rzędu prezesem, — nie mo- 
gło dostąpić wyższego odznaczenia; jak 
to, że najzaslużeńszy obywate! Polski, 
wybawca Wilna, Marszałek Piłsudski, 
przyjął godność naszego Prezesa Hono- 
 rowego. 

  

służba 

   

owy mie ustępował pod względem 3 

hnicznym żadnemu torėwi przės 
Femu, ami wi kraju, ami zagranicą. 

Teatrum nasze jest biedne, — przy- 

pomina obóz cygański, — ale tor te- 
„chnicznie stoi па wysokości,i nie boi się 
porównania. 

3 Trzy rzeczy ZA uSBK war- 

to widzieć na torze: 
Poważne przeszkody wyścigowe, któ- 

re mimo to, przedstawiają maximum 
skoczności. (Są one prototypem przesz- 

| kód, które się teraz spotyka na wszy- 
„stkich torach kraju). 
P. Stopniowanie „wymóg, przez założenie 

trzech różnych torowi prze: zeszkodowych.: 
lekkiego, średniego, i ciężkiego. -I wre- 
Sszcie, na' wyścigach przeszkodowych i 

zawodach, racjonalną jazdę, tak zwany 

|| „system włoski*, przyjęty iprzez naszą 

  

W porzedniej twórczości Wyspiań- 

| Litwę z ta twórczością, ale pobieżnie, 
z jego całym majestatem wielkości i 

mantyzmu, ztodzonego tu w- Wilnie, i 
omówienie jego wartości. Bliżej motyw 
litewski, jeśli go tak nazwać można, 
odezwał się w twórczości Wyspiańskie 
go w „Lelewelu*. W dramacie tym 

poszedł Wyspiański za Mochnackim i 
historjogratją polską, która uznała w 
myśl słusznego stwierdzenia Mochnac- 
kiego, że wojna 1831 roku (jak i pow- $ 
stanie 1863 roku), była walką o Litwę 

i jej przynależność do Polski, że nad 
| Wisłą możemy tylko się bronić, nad 

| czej, ideą Lelewela było, cały naród 
do*walki pociągnąć, bowiem w pory- 

| wie ogólnym, pewność zwycięstwa, w 
szale romantycznym — siła. 

Nieznane dotąd pisma Wyspiańskie 
go stwierdzają, że odkąd poeta wy- 
szedł poza powstanie i dzieje porozbio ‹ 
rowe, myśl swą nawiązał do początków 
państwowości i złotego wieku Rzeczy- 
pospolitej: wyrazem tego są iragmen- 
ty: „Piastowicze” i wymienione już 
wyżej — na tematy królewskie. 

| W „Kazimerzu Jagiellończyku* po- 
> brzmiewają nawet echa seperatyzmu 
_ litewskiego. Panowie polscy zarzucają 

*Pomimii tego zaszczytu, pod: jego go- т 
n staramy się, żeby nasz tor wyści- nie 

amm ПирекеаЕелиетивнЙ Н m = 

: skiego był jeden motyw, który łączył. 

znaczenia dla Polski, to zagadnienie ro 

Niemnem zaś zwyciężać. Mówiąc ina- .. 

SEI 

ZB Z 

WIATA 
TRIUMF KUSOCIŃSKIEGO I HELIRSZA 

POZNAŃ. PAT. — W mieczu lek- 
koatletycznym Wiedeń — Poznań Ku- 
sociński zaatakował rekord Światowy 
Nurmiego na 4 miłe angielskie. Próba 
dała wynik pomyślny. Świetnie dyspe- 
nowany Kusociński ustanowił rowy re- 
kord świata z wynikiem 19:02,6, przy 
bywając do mety w doskonałej for- 
mie i stylu. Rekord Nurmiego został po 
bity aż o 13 sek. Licznie zgromadzona 
publiczność przyjęła wynik owacyjnie. 

W ten sposób  Kusociński pobił już 
żwa rekordy światowe Nurmiego — na 
3600 metrów i na 4 mile angielskie. 

W kilkanaście minut później zawo 
iosły druga oibrzymią niespo- 
W pchnięciu kula Heljasz po- 

świata, należący do 
chfelda, osiągając świetny 
m. Rekord Mirschielda wy 

     

   

     

    

  

      

Międzymiastowy mecz lekkoatletyczny 
WIEDEŃ — POZNAŃ 

POZNAŃ. PAT. Mi 
wcedy lekkoatletyczne V 
przyniosły szereg wspania! 

Wyniki techniczne zawodów: 
100 m. — pierw chner (Wiedeń) 

1! sek, drugi Binie Poznań) 5 £ m. 
400 m. — 1) Rieni (vieden) 4:5 sck. 

2) Biniakowskki (Po: i) 50 sek. 
80C m. — 1) Lesicxi (Foznań) 1:58,2 ro- 

wy rekord okręgu pozila iskiego, 2) Rosen- 
kiantz (Wiedeń) 2:01, -. 

5600 m. — 1) Mi s (Poznań) 15:23 5, 
2) Schindler (Wiedeń) ‹ 7. 

    
   

  

towe za 

— Poznań 

    

   

  

  

      

I. TEOCZYNSKI 

  

110 m. przez plotki — 1) Langriayer 
(Wiedeń) 16,01 sek., 2) liezcika (Wie len), 
3) Gancarz (Poznań), 4, Marciniec  (Po- 

       zuań). Obaj Polacy z wani z po 
wodu przywrócenia kilku piotków 

Skok wzwyż — Zeitelhofer (Wiedeń) 172, 
a w rozgrywce 175. Drugie i trzecie miej- 
sce zajęli poznańczycy Drzycimski i Goiński 
po 172. 

Skok o tyczce — 1) Troksch (Wiedeń) 
372. Drugie i trzecie miejscz Adamczyk (Fo 
znań) 350 i Langmay:r Wiedeń) 350. | 

Rzut dyskiem — 1) Janausch (Wiedeń) 
45,26 m. 2) Heljasz 44,89 m. 

Rzut kulą — 1) Heljasz (Poznań) 16,c5 
— rekord światowy pobity o 1 cm. 

Rzut oszczepem. 1) Turczyk (Poznań) 
61,95, 2) Mikrut (Poznań) 60,24. 

Skok w dal. 1) Plutner (Wiedeń) 6,70, 2) 
Bauer (Wiedeń) 6,69. 

Sztacheta olimpijska — 80:200:400:200 — 
1) Poznań w czasie 3:40,6, 2) Wiedeń o 10 
ni. w tyle. 

W oglnej punktacji zwyciężył Wiedeń 63 
i pół pukty przed Poznaniem, który osiągnąi 
55 i pėl punktów. 

    

  

WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH 

WARSZAWA. PAT. — Wisła po- 
konala Polonįz 2:1 (1:0). 

KRAKOW. PAT. — Cracovia wy- 
konała Polonię 2:1 (1:0). 

JĘDRZEJOWSKA — TŁOCZYŃSKI 
POKONANI 

LONDYN. PAT. — Wczoraj we środę ję- 
drzejowska i Tłoczyński pokonani zostali 

   na: irancusko - australijską Siegart — 
wóch setach 6:4, 6:4. Obecna 
wą ostatecznie Polaków z dal 
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ikawalerję, który w ujezdżaniu konia, 
zrobił najjaskrawszą rewolucję i przewa 

lutowanie pojęć, jakie kiedykolwiek mia i 

мо 7 
   

ły miejsce, — zupełne przeciwie: 
do tego, co bylo przedtem. ° 

Trzy były etapy 'w ewolucji jeździec- 
twa od wieków. Wynalezienie siodła, wy 2 
nalezienie strzemion i trynmfalny po- 
chód systemu Jazdy naturalnej Capri!- 
lego, 

Do tej ostatniej a ježdziec starej 
szkoły, tak zwanej maneżowej, - tracił 
wiele sił konia na posłuszeństwo jego i 
w.. sztucznej postawie. 

  

Caprilli osiągnął. możliwość równie 
zupełnego posłuszeństwa, przy ut 
maniu, a nawet możność powiększe- 
nia) wydajnościkonia, a także rozsze- 
rzył pole konnej jazdy w ogóle, prze- 

ąc ją > z ks maneżu na 

     
   dla 2 SAR że nieosiągalne. 

Jednem słowem, stara szkoła robiła 
z konia baletnika. Nowa szkoła natural 
na którą można oglądać u nas na prze- 
szkodach wyścigowych i na placu kon- 
kursowym, robi z komia lekikoatletę, 

Dla tego też pragnąłbym, żeby nasi 
mlodzi koledzy w sporcie i każdy. kto 
interesuje się sportem konnym tłumnie 
przybywali na tor obserwować, 

Każdy znajdzie tam i odczuje — du- 
cha jazdy polskiej, — ducha kawaleryj- 
skiego z pod Kirchhołma, Chocima, Wie- 
dnia, Samosierry, Wagramu, Krechowiec 
'Kamiowa, Rarańczy, — które jej dało 
miano najlepszej kawalerji świata. Tak 
ją nazwał wielki Napoleon. — ale i wro 
dzy nam ludzie nauki, naprzykład ucżo- 
ny rosyjski genera! Puzyrewski. 

Pamiętnym jest dzień pod Warsza- 

Kazimierzowi niedość starań o potwier- 
dzenie praw polskich i pomawiają kró- 
la o bliższe sympatje dla Litwy. 

1 от ten zawiera ponadto szereg in 
nych fragmentów dramatycznych z 

przepięknym podtytułem „Śmierć O- 
felji" na czele, bardzo sugestyjnym i 
pełnym lirycznego nastroju. 

Ale tom ten nieznanych pism Wy- | 
spiańskiego otwiera jeszcze inne per- 
spektywy. Wykazuje on rozszerzenie 
zainteresowań twórczych Wyspiańskia- 
go na tematy tu, u nas, w Wilnie, bli- 
skie i zawsze aktualne. ]už po zazna- 
jomieniu się z utworami może być w 

  

odniesieniu do twórczości Wyspiań- 
skiego postawione nowe zagadnienie: 
jego stosunku do Litwy i objęcia w 
fantazji twórczej tematu dotąd irag- 
mentarycznie naświetlonego w polskiej 
twórczości poetyckiej — współżycia 
dwuch narodów, dramiatu dziejow 
który zająwszy miejsce najwyższe w 

rji, nie został odpowiednio prze- 
wietlony w twórczości. 

  

   

Fragmentami swojemi na tematy li- c 
tewskie wyszedł Wyspiański poza cza- 
rowny krąg Krakowa, Wawelu, Skałki. 
Zbliżył się do Stolicy i ziemi Jagiello- 
nów. Zawitai do ogrodu Barbary, zaj- 
rzał do komnat Zamku Dolnego, błądził 
przy księżyciu nad Wilją. Wraz z „Lele 
welem* wpadł w wir wypadków pow- 

   

wą, kiedy polski wódz naczelny i tęży- 
zna polskiej armji, własną piersią za- 

„ma! wschodnią czerwoną lawinę. —- 

бга Europie całej i jej kulturze mio- 
sla niechybną zagładę, 

Opowiadał mi generał Dreszer wra- 
ie francuskiego oficera sztabowca- 

historyka, z komisji gen. Weyganda 
(nazwiska niestety mie pamiętam). 

Gdy nasza ikawalerja gnać zaczęła 

bolszewika, i starszyzna przychodziła: do 
niego pytać, czy niezbyt ryzykowne to, 

ie  mależypowstrzymać impet ka- 

— stary w: darus rozgrzewał ich 

ardziej, — mówiąc, że tó naj- 

szą chwila jego życia, kiedy 
danem mu było oglądać własnymi о- 
czyma, najpiękniejszy prawdziwy po- 
ścig kawalerji. 

Takiemu pościgowi jazdy, żadna si- 
la na świecie się mie oprze, mówił, To 

jest ta mieuchwytna, siła ducha kawa- 

leryjskiego w boju! 

Tę tężyznę polskiej jazdy w poko- 
jowem igrzysku oglądać można obecnie 
na torze w Pośpieszce. 

W wścigach weźmie udział pulkow- 
nik Rómmel, jeden z najlepszych jeźdź- 

ców świata, wciąż czynny w siodle, któ- 
ry w tym roku obchodzi 20-tą rocznicę 
swych pierwszych laurów na Olimpja- 

dzie w Sztokholmie i dłuższą jeszcze ro- 
cznicę jazdy wyścigowej 

Drugi czempion jazdy wyścigowej w 
Polsee por. Tuński, mimo zgłoszenia się 

nie może brać udziału w wyścigach 
gdyż został ranny w rękę. Jeżeli więc 
Bóg deszczu Tuppiter Pluvius pogodne 

nam pokaże oblicze przybywajcie na 
Pośpieszkę, Pozostało jużniewiele dni. 

  

   

      

   

   

Hr. Józef Breza 

stańczych. Mickiewiczem objął nacz 
ne zagadnienie przewodniczenia naro- 
dowi. Fragmentami dramatów na tema 
ty litewskie sięgnął do dna zagadnio- 
nia mocarstwowości polskiej, ręka w rę 
kę, ramię przy ramieniu narodów 
związanych historją, a  poróżnionych 
powierzchownie to postać Mickiewicza 
po katastrofie rozbioru, w obliczu od- 
budowy swego państwa. 

Dotarliśmy w twórczości Wyspiań- 
skiego do nowych, niezbadanych zakat 
ków jego myśli, pragnień i odczuwań, 

które zbadać i wyznaczyć im właści- 
we miejsce, jest zadaniem pilnem i wa- 
żńem w obliczu rocznicy 25-lecia jego 
zgonu. 

Proponuję uczcić w Wilnie pamięć 
Wy. spiańskiego, w dniach  listopado- 
wych tej rocznicy, wystawieniem „Le- 
lewela“ i „Zygmunta Augusta“ w te = 
trach wileńskich. Niejeden widz, nieje- 
den słuchacz stanie przed utworami nie 
znanemi sobie, a jakże bliskiemi oto- 
czeniem, ludźmi, myślami. Gdy to zbli- 
żenie nastąpi, stanie się Wyspiański 

tką świadomości powszechnej, a 
nniej znane z dzieł iego, zbliżą nas 

'órcy, co Kraków i Wilno obra- 
ieniał jedną myślą, wyrosłą ze wspól- 

nej historji, wspólnych umiłowań i 
w spólny: ch celów. 

   

  

     

   

W. Piotrowicz. 

+ Zw. Osadników Kresowych 

w u 

1 PP. LEG— OGNISKO 
4:2 

Zanosiło się na sensację. Do przerwy 

prowadziło Ognisko zdobywając prowa- 

dzenie z karnego egzekwowanego przez 

W, Wasilewskiego. 
Nie przewyższało, a prowadziło. 

Po przerwie wyrównanie pada też z 

karmego. Przewaga wojskowych rośnie. 

  

  

    

    

   

  

    
Pawłow opuszcza skrzydło i 
na iączmika, Jego zagrania Zbya 

plon. Dwie pod rząd bramki. Ogn 

  

już nieraa. Tylko się broni 1 w tym © 
resie Naczulski strzela czwartą bramkę, 

Zanos ę na gorszą po zę Ogniska, 

gdyż atak wojskowych gra doskonale 
wspierany wydatnie przez bocznych po 

mocników. Puzyma słabszy i zagrania 

jego nie są skuteczne. 
W. ostatnich minutach gry Sobolew- 

ski przebija się i strzela ostro. 4:2. Wy- 

nik zostaje bez zmiany, Wojskowi gra- 

li, po przerwie doskonali. Ognisko wy- 

padło blado. 
Sędziowanie p. Sznajdera wypadło 

blado. Skrzywdził obydwie drużyny slu- 
chając się zbyt publiczności, 

Publiczności dużo. 

     

ft). 

WCZORAJSZE IMPREZY SPORTOWE W CAŁEJ POLSCE 
DWA REKORDY $ V dzień wyścigów konnych 

P. kitosławska — Macieiowska zwycięża w konkursie 
kippicznym. — Por. Bohdanowicz na „Zbir” w gonitwie 

im. Mersiaika Pilsudskiego. 

Nareszcie tłoczao ma Pośpieszce. 
Konkursy hippiczne pań oraz wielka 
iewa im. Prezesa Honorowego Turf- 

a Piłsudskiego 
2 tłumy, zwłaszcza że pogoda 

   

   
   

  

my kiermaszowe ną Antoko- 

rudem przeciskają się przepełnio- 
Arbony, pojazdy konne, taksówki. 

Wszyscy denerwują się, chcąc zdążyć na 

tor, a tu — jak na złość — ani. przejść 
ami przejechać. 

scy zdążyli na konkursy hi- 
piczne pań. A było to widowisko (že 

użyjemy tego zwrotu) miezwykle cieka- 
we. Wszystkie panie wykazały tyle bra- 

wury i takie opanowanie konia, że chwi 

lami zapominało się iż to jadą słabe 
niewiasty. 

Pani M, Nitosławska — Maciejow- 

ska odniosła zasłużone i zdecydowane 
zwycięstwo przechodząc trudny pa:co- 
urs na „Negrze”, bez błędu, Drugie :niej- 

      

J. JĘDRZEJOWSKA. 

DOSKONAŁY WYNIK JASIŃSKIEGO 
Przed kilkoma dniami mieliśmy bieg 

100 kilomeirowy kojarski 0 mistrzo- 
stwo woj. Wileńskiego. Zwycięzca p. 
Jasiński (Wil. Tw=o C. i M) uzyskał 

czas 3 godz. 17 m. 

Wyczyn ten, jak się to dalo słyszeć 
spotkał się z krytyką szeregu osób do- 
wodzących, że mistrz Wilna powinien 
mieć czas niżej 3 godz. 15 m, 

Na czem opierają swe „obliczenia. 
krytyey trudno sprawdzić, zapewne jed- 

mak na tem, że jeden z członków T-wa 

ufundował nagrodę dla zawodnika, któ- 
remu uda się osiągnąć czas 3 g. 15 m. 

Czas ten nie został osiągnięty i nag oda. 

została u ofiarodawcy. 

W, miedzielę niemal we wszystkich 
województwach odbywały się stukilo- 
metrówiki o mistrzostwo, Sprawdzimy 
więc czasy uzyskane tam z wynikiem p. 

Jasińskiego. 

Łódź — Odartus w czasie 3 g. 28 m. 

0,7 sek. 

Grudziądz — Połubicki 

42 sek. 

Lwów — Kisiei 3 g. 29 m. 16 sek i 
wreszcie Warszawa — Wasilewski 3 g. 

16 m. 17 sek, 
A tylko mistrz woj. Warszawskiego 

Uzyskał czas lepszy od Jasińskiego. In- 

mi pozostaliy/ za mim w tyle o kilkana- 
ście mimut. Czyż zestawienie to nie jest 

najlepszą odpowiedzią malkontentom z 
reguły urągającym wszystkiemu co swo 
je. Mistrz Jasiński przynosi sławę na- 
szemu kolarstwu, wbrew opinji niezado- 

wolonych. T-wo C. i M. doczekało się z 

niego pociechy. (t). 

  

  

8 g; AT m. 

Koszykarze Ogniska wygrywają 

Koszykarze Ogniska rozegrali wcz0- 
raj mecz z B—klasowym mistrzem war- 
szawskiego okręgu, drużynę „Ognisko 

WYgTYWA- 
jąc 32:28, 

Warszawiac y slabsi fizycznie wyka- 
zali lepsze zgranie i zdolności strzałowe 

Ognisko — niedyspozycję strzalową. 
Spotkanie wypadło b. ciekawie (t/, 

bAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAL AAA 

Sprzedam 
krytyczne wydanie „Dzis? Adama 
Mickiewicza" nakładem Towarzystwa 

Literackiego im. A. Mickiewicza w 
piciu tomach oprawnych, Lwów 1896 
— 1910, w oprzcowaniu: Józefa Tretia 
kz, Withelma Bruch»lsiiego, Romana 
Pilata, Fiotra Chmielowskiego, Włady 
sława Nehringa i Józeta  Ksilenbacha 
— oraz komplet „Chimery" Miria- 
ma w dziesięciu tomzch, oprawnych 
w płótno, Warszawa“ 1901 — 1977. 
Wiadomość w Administracji. 
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TYGODNIOWA WYCIECZKA PIESZA 

PO WILEŃSZCZYŹNIE 

W dniach 15—21 czerwea Państwo- 
we Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie 
im. król Jadwigi w Wilnie odbyło sie- 

dmiodniową pieszą wycieczkę okrężną 

po Wileńszczyźnie szl: m: Wilno—Pi 
kiiiszki — ADA — Legaciszki —Pu- 

— Landwarów—Wilno, 
ogółem 97 Liam W "wycieczce 

wzięły dziuał uczenice wszystkich kur- 
sów, oraz pewna część grona pedagogicz 
nego, pod kierownictwem przełożonej 
Seminarjum. : 

W połowie wycieczki, m Legacisz 

kach odbyło się „święto sportowe” 

iy; na dizeń ten zjechały do Legaci | 
te uczennice, które nie mogły wziąć u- 
działu w wycieczce. 

program złożyły się gry rucho- 
we i sportowe: siatkówka i hazena, lek- 
ka atletyka (biegi, rzuty i skoki); oras 
tańce ludowe. Organizacją „święta spor- 

towego zajęły się pod kierownictwem p. 
J, Kuleszanki, nauczycielki wychowania 
fizycznego, uczennice czwartego kursu i 

zarząd Koła Sportowego. ft) 

OSTATECZNY SKŁAD | 
REPREZENTACJI OLIMPIJSKIEJ 
Polski Komitet Olimpijski ustano- 

wił ostatecznie skład polskiej reprezen- 
tacji olimpijskiej do Los Angelos. 

Na czele ekspedycji polskiej stanie p. 
Hulanicki, znany sportsmen, działacz i 

dziennikarz sportowy. Lekkoatleci wy- 
jezdžają w składzie: Weissówna, Scha- 
bińska, Kusociński, Plawezyk, Heljasz, 
W Ameryce dołączy się prawdopudob- 
nie do ekspedycji  Walasiewiczówna. 
Ponadto dojdzie jeszcze Siediecki, o ile 
do tego czasu uzyska w ponownej pró- 
bie olimpijskie minimum 7700 punktów 

w 10-boju, 
Ekspedycja siermiercza skład. 

6 zawodników oraz trensra Szom: 

  

   
   

  

   

  

      

    

    

ly'ego. 

Ekspedycja wioś 

wodników:  czwónka 
dwójka bez steru i ze sterem. 

Ponadto w skład ekspedycji wchodzi 

gen. dr, Rouppert, jako członex Między- 

narodowego Komitetu Olimpijskiego, 

lekarz kpt. Bartenbach. Bkspedycja wy- 
jezdža z Warszawy jutro do Gdyni skąd 

wyruszy na pokładzie polskiego ckrętu 
Pułaski do Nowego Yorku. 

Ogłoszenie 
Klinika Chirurgiczna USB, zawiadamia, © 
że z dniem 1-go lipca b. r. wstrzymuje 
ns ckres wakacyjny przyjęcia chorych 
w smbulatorjum klinicznem. Termin 
ponownego Otwarcia Kliniki będzie 

  

  

  

Anstomja i tizjologja 
Higiena i hakterjol gja 
Patologia ogólna 
Higiena dziecka 
Opieka społeczna nad dzieckiem 

dzień onrócz świąt. Telefon 16-02. 

ROGZNE 

KURSY PIELĘGNOWANIA I WYCHOWANIA DZIECI 
Egzystujące od 1925 roku w Wilnie. 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitslech, przedszkolach 

i żłobzach. 

Wykładanie są następujące przedmioty: 

W kurszch biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- 
cjaliśsi w chorobech dziecięcych. Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych 
Kursów Handlowych przy ul. Mickiewicza 22—5, od godz, 5—7 wiecz. co: 

Dyetyka dziecka 
Choroby dzieci i pielęgnowanie 

dziecka chorego 
Psychologja i wychowanie 
Gry i zabawy 

w swoim czzsie R. 7 swoim czasie ogłoszony || 

d 

sce też jej przyznano na „Rycerzu* —- 4 
pkt. karme. Trzecią z 7 pkt. karnemi p, 

isławska na „Żmiji* Ponadto 

;ły panie J. Bydelska na 
   
   

    

„Łamaga* i K. Bohdanowiczówua — @а 

„Talar“ 

Prezes Turf - Clubu hr, J. Breza 
wzręczyi zwyciężczymiom nagrody, publi- 

czność zaś dolączyła do tego oklaski. 

Nadmienić należy, że specjalny pech 
prześladował we wtorek i środę panią 
Bydelską, której konie potykały się na 

lekkich nawet przeszkodach. 
A propos pech Por. Bohdanowicza 

gnębiący go od pierwszego dnia pech 

opuścił. 

Dowodem tego trzy 8, przy- 

czem jedno, w postaci wielkiej gonitwy 

z przeszkodami, b. cenne, Zwycięstwa te 
odmiósł por. Bohdanowicz na doskona- 

łych koniach p. Święciekiego, który po 
fatalnym upadku sam nie może  jeź- 
dzić. 

Ponadto — wczorajszy dzień potwier 
dził naszą opinję o Gizelli. Dosiadana 

znów przez kpt, Rozwadowskiego szła 
doskonale i gdyby nie potkmięcie się na 
przedostatniej przeszkodzie... kto wie, 

jaki byłby wynik wielkiej gonitwy. W 
każdym bądź razie obecnie jest Gizeila, 

z koni wileńskich, startujących na Po- 
špieszce, najpewniejsza, 

Wyniki gonitw były następujące: 

Płaska na dystans 2400 mtr. Nagr. 
500 zł. Alfa II J. Abramowicza (j. por. 
Bohdanowicz) przed Sierotą inż, Pomar 
nackiego. 

Alfa uważana była za pewniaka to 
też totalizator płacił 11 zł. 

Gonitwa płaska. Dyst. 1600 mtr. Na- 

groda 600 zł, i 

Trzy konie. Gazimuy D. Ozeheidzs 
wygrywa przed Żupanem rtm. Pieczyń- 
skiego. 

Don Carlos kpt. Rozwadowskiego na 
szarym końcu, Total. 12 zł. 

Gonitwa płaska Loteryjna. Dystans 
1600 mtr. Nagr. 1500 zł. 

Koń zwycięski przechodzi na włas- 

mość T-wa, które rozlosuje go pomiędzy 
publiczność (bilety loteryjne a 5 zł.) 

Zapisano cztery konie, Wszystkie ła- 
dne wyglądają, wszystkie gorące. Wy- 
gląda to, jakgdyby denerwowały się, że 

może trzeba będzie opuścić zaciszny kąt 

w stajmi gospodarza i przejść w ohce rę- 
ce, Niewiadomo wogóle jakie. 

Najbardziej denerwuje się W iełmoż- 

na plk. Kozierskiego .Przywiązanie -d2 
swego pana - istajni 4 p. uł; w której 

wychowała się, jest silniejsze od ie 
cji sportowej. — 

Mimo wysiłków jeźdźca: Wielmożna 
nie rusza od startu. 

Wogóle z tą gonitwą starter ai 

Koehli miał nieladz kłopot. Siedem fal- 
startów. 

Przeprowadził gonitweJuljusz St. 0- 
smolskiego lecz po zawziętej walce na 

prostej wygrał o pół długości Geraz ińż, 
Pomemackiego. Icaros Święcickiego był 
ostatnim. 

Totalizator 68 za: Geraza. 
Gonitwa z płotami. Dyst. 2400 mir, 

Nagr. 600 zi. Wygrywa Zulus K. Świę- 
cickiego (1 por, Bohdanowicz) przed | 
Umizgiem imž. Pomernackiego (j. kpt. 
Mrowiec). ‚ 

Tot. 24 zł. 
Gonitwa z przeszkodami, Dyst. 3600 

mtr. Nagr. 900 zł. 
Wygrywa b. ładnie Zygfryd rtm. Bo- 

bińskiego, Jeździec p. Wojtkowiak trzy- 
ma się cały czas w tyle i dopiero na 

ostatnim zakręcie wysunął konia wj- 

grywając tuż przed publicznością. : 

Clou dnia wyścigowego.. Gonitwa 

przeszkodami im. Marszałka Piłsudskie- 
go. Siedem koni. Aż siedem trzebaby Bo- 

wiedzieć, 

Trybuny grają ma Gizelłę por. Sy: 

kiewicza (j. kpt. Rozwadowski) i staj- 
nię p. Święcickiego: Zbir pod por. Boh- 

z 

+ danowiczem i Dalja pod p. Kwiecińskim 
Pozostałe konie są obstawione słabo, 
Dystans 3600 mtr, i 14 przeszkód, Trze- 
ba mocnego konia i dobrego jeźdźca że- 
by wygrać. A warto bo nagroda 3000 ži. 

Zawodnicy nie wysuwają się napi zód 
rezerwując siły koni na drugą połowę 

gonitwy, mimo to szaur jeźdźców w; 
ga się. Potyka się Zagończyk kur. 

Mrowca i jeździec wraca pieszo. Ten 
sam los spotyka por. . Małuskiego na. 
Dziwie. Gizella obejmuje prowadzenie 

    

przed Zbirem i Dałją, Wałczą przez cały 
czas. Zbir zaczyna wysuwać się i w tym 
momencie, na jednej z ostatnich pr-esz- 
kód Gizella pada. Pozostają na czole ko- 
mie p. Święciekiego i daleko za niemi 
Irena rim. Pieczyńskiego. 

Celownik mija Zbir pod por. Boh- 

danowiczem. Publiczność bije brawo. 
Zwycięzca oprowadza konia przed try- 
bunami. Największe zwycięstwo obęc- 

nych wyścigów. 

Publiczność rozchodzi się do domów. 

Pozostają tylko _ posiadacze 

cze biletów loteryjnych łudzących się 

nadzeją, że piękny kasztan Geraz przej- 

dzie na ich własność, (i). 

Р, $. W WYNIKU LOSOWANIA 

GERAZ STAŁ SIĘ WŁASNOŚCIĄ P. 

ST. FOTWENA.
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Ławnik Kruk pod gradem zgniłych jaj 
WILNO. — Wczoraj rano, szeia sek 

cji nieruchomości miejskich, ławnika 
Kruka spotkała niemiła przygoda. 

W chwili gdy p. Kruk przechodząc 
ulicą Niemiecką  znałazł się u wylotu 
zaułk. św. Mikołaja, podbiegło do nie- 
go kilku żydów, którzy nim zaczepiony 
zdołał zorjentować się w sytuacji obrzu 
cili go zgniłemi jajami. 

Napadnięty kryjąc się od cuchną- 
cych pocisków cofnąłsię do jednej z 
bram, co wykorzystali sprawcy tapa- 
ści, bowiem zmieszali się z tłumem i po 
chwili zbiegli. 

Wygląd p. Kruka w chwili po wy- 
padku był naprawdę godny pożałowa- 
nia, bowiem cuchnące jaja zalały mu 
twarz i ubranie. 

Poszkodowany po przebraniu się @-- 
dał się do policji, gdzie złożył odpc- 
wiednie zameldowanie. 

Ławnik Kruk jest przewodniczącym 
zarządu gminy żydowskiej w Wilnie. 
W gminie trwa od dłuższego czasu za- 
targ z pracownikami o udzielanie po- 
sad bez zgody związku (!) Strajkują - 
cy pracownicy żydowscy mocno toz- 
sierdzeni zachowaniem się zarządu, 
który wcale się nie przejmuje „grożną” 
postawą związkowców i wcałe niema 
z-miaru poddać się pod kuratelę wiecz- 
nie z czegoś niezadowolnych pracowni 
ków, terorem chcą zmusić do ustęgpsi:v. 
Napaść na p. Kruka miała na celu 0- 
śmieszenie go i nakłonienia do rozmów 
ze związkowcami. 

Dzieci sprawcami poźaru 
WILNO. — We wsi Markucie gm..' prze- 

włockiej w zabudowaniach Ignacego Liśkie 
wicza wybuchł pożar spowodowany przez 
dzieci pozostawionych bez opieki. Ogień stra 
wii zabudowania Liśkiewicza, poczem prze- 
rzucił się na sąsiednie domy mieszkałne. Dzię 

KRONI 

  

CZWARTEK 

Osiś 30 Wscnód słońce g. 3.40 

Peck Zachód słońca g 20.26 
N. Krvi 

EK оо & 

° $роз!гхезета Zakladu Meteorologicz- 
nego w Wilnie. 

Z dnia 29 czerwca 1932 r. 

Cišnienie šrednie: 761. 

Temperatura średnia: + 24. 

Temperatura najwyższa: +28. 

Temperatura najniższa: +11. 

Opad: — 

Wiiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: stan stały, potem lekki 

dek. 

Uwagi: Pogodnie — opary. 

spa- 

: URZĘDOWA 
— Premjer Prystor na otwarciu 

szkoły. — Wczoraj w Mickunach (pod 
Wilnem) odbyło się poświęcenie no- 
wej szkoły powszehcnej. W uroczysto- 
śc! wziął udział p. premjer Prystor z żo 
tą, wice-minister W. R. i O. P. ks. Żon 
gołłowicz, wojewoda Beczkowicz, ku- 
tator Szelągowski, przedstawiciele 
władz samorządowych, miejskich i woj 
skowych. 

— Nowy dyrektor Izby Rzemieślni- 
czej. — Wybrany onegdaj dyrektorem 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie p. K. Mły 
narczyk, w najbliższej przyszłości obej 
inie swe stanowisko. 

P. Młynarczyk był dotychczas na- 
czelnikiem drugiego urzędu szkarbowe 
go m. Wlna. 

: WOJSKOWA 
— Nowy dowódca 3 pac-u. — Dowódcą 

2 PAC w Wilnie mianowany został ppułk. 
Bolesław Dziubiński, który już objął onegdaj 
swe nowe stanowisko. 

SZKOLNA 
‚ — Palenie papierosów w szkołach. Wła- 
„dze szkolne zamierzają wydać zarządzenie, 

+ zabraniające nauczycielom palenia papiero- 
"sów w gmachach szkolnych. Zarządzenie to 

mia się ukazać w najbliższym czasie i obowią 
zywać będzie w przyszłym roku szkolnym. 
Władze szkolne zamierzają w ten sposób 

- zwalczać, wśród młodzieży szkolnej na'óg pa 
lenia tytoniu, gdyż stwierdzono, ze przykład 
płynący zgóry, źle działa na uczniów. 

U kobiet w ciąży i młodych matek, sto- 
„.sowanie naturalnej wody gorzkiej „Francisz- 
„ka - Józefa" wzmacnia prawidłowość funkcji 
żciądka i kiszek. Żądać w aptekach 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zgromadzenie członków Towarzystwa 

i . — W dniu 8 lipca 1932 r., o go- 
dzinie 16-ej odbędzie się doroczne zwyczaj- 
ne Zgromadzenie członków Towarzystwa 
Lniarskiego w Wilnie. W razie nieprzybycia 
dostatecznej ilości członków Zgromadzenie 
odbędzie się tegoż dnia 8 lipca 1932 r. o 
godz. 18-€j. 

2 Porządek dzieny: 1) Zagajenia. 2) Spra- 
wozdanie z działalności T-wa Lniarskiego w 
Wilsie za rok 1931—32. 3) Sprawozdanie z 
„działalności Lniarskiej Centralnej Stacji Do- 
świądczalnej za rok 1931—32. 4) Sprawo- 
zdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Plan pracy na 
rok przyszły. 6) Zmiana statutu w kierunku 

‚ rozszerzenia działalności Towarzystwa Lniar- 
skiego w Wilnie na obszar całej Polski (w 
myśl pisma Min. Roln. z dn. 20 maja 1932 r. 
Nr R: XI — 9/21) i objęcia opieki nad inne 
mi roślinami włóknistemi. 7) Wybczy czlon- 

- ków. Zarządu i Komisji Rewizyjnej T-wa na 
„miejsce wylosowanych. 8) Wolne wnioski. 

9) „Pesiedzenie Zgromadzenia w pierwszym i 
icugim terminie odbędzie się w gmachu Pań 
stwowego Banku Rolnego, Oddziału w Wil: 
nie — Wielka Pohulanka 24. 

Zarząd T-wa Lniar. w Wilnie. 

Milejkewski 
zrehabilitowany 

Przed kilku tygodniami Szmu! Milej- 
kowski ze wsi Poposzki gminy rudzm 
kiej miał zapłacić wieksel. Dał sobie 
wówczas rady: przybiegł do policji i za- 
meldował ,że go napadli, ograbili, że 
ledwo z życiem uciekł. 

Przedwczoraj  Szmul Milejkowski 
* przybiegł do policji i zameldował, że go 
mapadli na Kwaszelni i ograbili. Była 
to prawda. Szmul Milejkowski na dowód 
pokazał dwa zęby wybite, 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

A 

ki wysiłkom straży pożarnej i ludności pożar 
po 7 godzinach zdołano ziokalizować. Pa- 
stwą płomieni padło 18 budynków gospodar- 
skich i mieszkalnych. W ogniu spaliło się 
przeszło 200 pudów zboża i 11 sztuk żywego 
inwentarza. Straty znaczne. 

KA 
КОМЕ 

— Wystawa wydawnictw Korpusu Kade- 
tów. — Z okazji udziału Kadetów lwowskich 
w uroczystościach strzeleckich w Wilnie o- 
raz złożenia przez abitarjentów Korpusu przy 
sięgi żołnierskiej u stóp M. B. Ostrobraui- 
skiej — Korpus Kadetów Nr I ze Lwowa i To 
warzystwo Przyjaciół Korpusu Kadetów u- 
rządziły wystawę swych wydawnictw w księ 
garniach Gebethnera przy ulicy Mickiewicza 
oraz Rutskiego przy ul. Wileńskiej. 

We czwartek, piątek i sobotę sprzedaż 
wydawnictw po cenach rabatowych, a więc 
„W dziesiątą rocznicę Ill powstania śląskie 
go“ — 10 zł. zamiast 12 zł. „Walki o wol- 
ność i potęgę Polski“ — 3zt. 40 gr., zamiast 
4 zł. 80 gr., inne zaś wydawnictwa od 1 zł. 
50 gr. do 30 gr. 

— Opłaty na rzecz Czerwonego Krzyża. 
W związku z pobieraniem opłat od zabaw i 
widowisk na rzecz „Polsk. Czerwonego Krzy- 
ża, województwo otrzymało okólnik w spra- 
wie roztoczenia nadzoru nad akcją poboru 
tych opłat. 

Chodzi o zachowanie terminów przez saino 
rządy oraz przez gminy, które nie ściągają 
podatków od zabaw i widowisk. Punktuai- 
ne wpłacenie rależności wiri» być  Ścisie 
przestrzegane. 

BALE I ZABAWY 
— Wilnianie! Śpiesznie w niedzielę dnia 10 

lipca do Zakretu na Wielką Zabawę Ludc- 
wą, urządzoną przez Związek Rezerwistów 
R. P. Znajdziesz tam szczęście i wesołość. 
Dwie orkiestry dęte. Tysiące atrakcyj. 

TEATR I MUZYKA 
— „Chata za wsią* w Bernardynce. — 

Dziś, w czwartek 30 czerwca o godz. 8 m. 15 
Świetna sztuka . Kraszewskiego p.t. „Cha- 
ta za wsią”. W widowisku tem bierze udział 
liczna orkiestra, chór, statyści i balet. „Cha 
ta za wsią“ budzi coraz większe zaintereso 
wanie społeczeństwa wileńskiego. 

Jutro, w piątek 1 lipca o godz. 8,15 „Cha 
ta za wsią”. 
— Ostatnie przedstawienie Rewji „20.060 

dolarów' w Lutni, — Dziś, w czwartek, 3) 
czerwca, o godz. 8,15, po raz ostatni pełna 
humoru rewja wileńska pt. „20.000 dolarów, 
z udziałem pp. H. Rymkiewiczówny, H. Sko- 
rukwóny, M. Rymkiewiczówny, L. Warskie 
go, R. Radwana, A. Jaksztasa. Tańce — R. 
Radwan. Ceny miejsc zniżone. Program we- 
soły, skałdający się z najnowszych przebo- 
jów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— STRZAŁY DO WŁAMYWACZA. 
Nocy wczorajszej dozorca T-wa „Klu- 
cze* Wysocki zauważył włamywacza, 
który usiłował przedostać się do pra- 
cowni Imachcingiera przy ul. Szopena 
Nr. 3. Wysocki ujął włamywacza, lecz 
tem będąc silniejszym rzucił go 
o ziemię i począł uciekać. Wyso- 
cki w czasie pościgu oddał do zbiega 
kilka strzałów rewolwerowych, lecz bez 
skutku, Włamywacz zbiegł. 

‚ — Złodzieje u prof. Karnickiego. — 
W nocy na niedzielę nieznani sprawcy 
usiłowali przedostać się do mieszkania 
prof. Karnickiego (Mickiewicza 25). 
Włamywacze wyważyli drzwi i przecię 
li żelazne łańcuchy. W ostatniej jednak 
chwili zostali spłoszeni przez służąca 
profesora. Mimo pościgu sprawcy zbie 

li. 
- — OKRADZiONE MIESZKANIE. — Wczo 
rajszej nocy nieznani sprawcy przedostali sie 
do mieszkania inż. A. Dłuskiego (Ponarska 
63;. Co zostało skradzione narazie nieusta- 
lono, bowiem inż. Dłuski przebywa obecnie 
na urlopie w Warszawie. 

Z POGRANICZA 
— ZBIEGOWIE. — Wczoraj rano 

w pobliżu Dzisny zauważono płynącą 
małą tratwę, na której znajdował się ja 

kis starzec z 18-letim chłopcem. Byli 
to uciekinierzy z rejonu połockiego, któ 
rzy szczęśliwie przedostali się w prze- 
braniu rybaków Dźwiną do Polski. 

Starzec nazwiskiem Timofiej Wul- 
dow, b. rosyjski praporszczyk, pełnił 
funkcję pisarza gminnego w Połockim” 
rejonie. 

— PRZYGODA RYBAKÓW. — W ub. 
poniedziałek strażnicy sowieccy zatrzymal 
na Wilji w rejonie Kamienia 2 rybaków, za- 
trudniońych przy połowie ryb. jeden z ryba- 
ków Władysław Łukaszewicz zdołał zmylić 
czujność straży sowieckiej i zbiegi, drugie- 
go rybaka Aleksandra Narkuna strażnicy So 
wieccy uwięzili, 

— Spałiły się składy sow. — W niedzie 
lę w Dryssie spaliły się dwa składy sowie- 
ckie z żywnością i furażem. Władze sowie- 
ckiepodejrzewają podpałenie. 

ład R 

   

  

dw, Plogia, Dibare 

K. Dąbrowska 
a (F ms istuiejs od r. 1574) 

Wilno, Niemiecka 8, m. 11 
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Dźwiękowe 

Kino grod TAV 
— Zakończenie kursu straży pożarnych. 

NA ŚLISKIEJ 
HELIGS |Ma scenie: ® 

! Odszukiwanie zsginicnych etc. Na l-szy seans c'ny zniżon 

Premiera. Wspaniały tilm obyczajowy 
DRODZE z życia złotej młodzieży W rcl gł. prześliczns Dorsthy Jordzn 

я : i sły mant Hardie Albright. Przebój, porywający swoim realizmem 
żądanie pubiicznoś: ž РОН Fen:mena XX wiekt 

|) dzia Zwirlicza Odgadywanie myśl k:lka występów „asnovi 
ś początsk o godz 2ej. Seanse 02,4, 6,8 1 1014 

   

   

  

  
W niedzielę, przy udziale przedstawicieli 
władz związków pożarniczych i t. d. odby- 
ło się zakończenie kursu straży pożarnych, 
zorganizowanego przez Okręgowy Związek 
Straży Pożarnych dla członków straży pow. 
grodzieńskiego. 
— P. wojewoda Kościałkowski w Grodnie. 

Dziś! Nsjwiększe 
Dźwiękowe kino gwiazdy Św ata 

KOLLYWOOD 
Mickiewicza   

w dramacie w-g światowej 
sławy powieści Ewersa 

Brygida Helm, Iwan Petrowiczi Paweł Wegenei 
ALRAUNE (córka wisielca). Wielki ten tilm wywiera kclosalne wrażenid 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Ceny zniżene: na wizystki 
scansy — Balkon 30 gr., Parter 60 gr. Początek o godz. 4-ej 
  

  
Wczoraj przybył do Grodna wojewoda bia- 
łostocki p. Kościałkowski. 

P. wojewoda w towarzystwie p. staro 
sty Robakiewicza udali się do Druskienik. 

TEATR MIEJSKI: 
Piątek — występ gościnny Ladisa Kiepu- 

y. 
— Wianki na Niemnie. Tradycyjnym zwy 

DZWIĘKOWE KINO 

CEUINe 
al. Wielka 47. Tel 15-41, = Gd 25 gr. 

Dziś! Jeden z czołowych dzieł czeskiej prodnkcji filmowej, całkowicie mówiony i spiewany po czes” 

KRÓL WŁÓCZEGÓW 
SASZA ROSZYŁOW. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękcwe m. in. zamach na Prezydem 
Doumera. 

czeskieg 
autora nej 
W rol. , 

Dzieje słynnego porty 
JAROSLAWA HASKA. 
śmiertelnego „Szwejka”. 

Że względu na wysokiej wartości artyst film dla młodzieży dozwolone, Ceny zniżene; bałkot! 
Parter dz. 60 gr. Początek o godz 4. f6, 3 i 10.15, w dnie świąteczne od godz.2-ej po po 

  

Ceny 
Dźwiękowe kino 

i lekkomyślnych kobiet 

czajem Wojskowy Klub  Wiošlarski „Nie- 
men', urządza w najbliższą sobotę dnia 2 lip 
ca br. wianki na Niemnie z zawodami spor 
sportowymi na wodzie. 

Początek o godzinie 6,30. [11 
Program bardzo urozmaicony. Na zakoń 

czenie zabawa taneczna. 33 
— Zakończenie kursów dokształcających 

dia podolicerów garnizonu grodzieńskiego.— 
W państwowem gimnazjum męskiem odby- 
ło się zakończenie kursu  dokształcającego Początek 

Dziś! Najwspanialszy dźwiękowy arcyfilm Śpiewno t.neczny z życia nocnego „Zło ej Miodzieży* 

na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 _gr. 

ĆMY NOCNE rzuconych w bagno wielscmiejstie, dla których niema już powrotu. 
ilastrujący w na;dyskretniejszych szczegółach życie miljarderek i ich „pocieszycielek“. W roli gł. uroczo-wiosni. 
na Barkara Stanwyck niezrównzna rywalka JANET GAYNOR. Jest t> film, który wzruszs i poćnieca Moc na 
merów Śpiewnych, baletowych i tanecznych. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.14 

w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

AAAAAMAAALAAAAAAADAAAAAAAAAAAAMALAAAAAAAAL LAS AAAL A AAB AAAAAAAAAAAAA KA AAA AAB AAAAA AAA AA 

ssassėw © q. 2. 4, 6, 815, 1015 PRZETARG   dla podoficerów garnizonu grodzieńskiego, KINO 
zorganizowanego przez Ognisko podoficerów DŹWIĘKOWE 
zawodowych i związek nauczycielstwa pol- 
skiego. Zakończenie kursu poprzedziły egza- „ŚWIATŚWIDE 
mina z zakresu 6 klas szkoły powszechnej i 
II i IV klasy gimnazjum. 

Uroczystość zakończenia kursów zainau- 
gurował przewodniczący z ramienia kurato- 
rjum, komisji egzaminacyjnej kursów dyr. 
Adler. Następnie przemawiali kierownik kur 
sów prof. Buszanowski, w imieniu wykła- 
dowców prof. Prudelski, w imieniu dowódcy 
korpusu mjr Kulikowski i w imieniu uczest- 
ników kursu st. sierż. Janowski. 

Na zakończenie odbyła się wspólna czar 
na kawa. 

KINA: 
ŚWIATOWID — „Tabu. 
POLONIA — Spór o sierżanta Gryszę. 
APOLLO — Na falach namiętności. 

GRODNO, Brygidzka 2. 

TĘYYYYYYVYYVV' 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KRÓL WLOCZEG6W“ — „CASINO“ 

Slawny „Szwejk“ Jarosława Haszka 
obiegł wszystkie większe sceny europej- 
skie, zawędrował na ekran i spopulary- 
zował imię łazika - obijacza. 

„Król Włóczęgów'* ma wszystkie ce- 
chy „szwejkowistości”'. Nie dziw zresztą 

Bohaterem jest postać autobjograficzna 

jeżeli talk można powiedzieć. Szereg e- 

pizodówi z życia poety - cygana Jaro- 
sława Haszka odtwarza doskonały ak- 
tor charakterystyczny Sasza Rasziłow. 

Widzimy więc, jak żyjący z dnia na 

dzień poeta zamiast rachunku w restau- 

racji płaci... pisaniem jadłospisu, jak 

E
L
L
 

  

ROWE 
NADZWYCZAJNE Walne Zebranie 

WOJ. OGRÓDZKIEGO 14° : : 
PB. Z. MIŃSKIEJ ŚRODOWISKA WAR. myje talerze, po których zostaje kupa 

SZAWSKIEGO gruzu, jak jest właścicielem później 

Dnia 5 bm. w lokalu własnym przy ulicy fermy, guwernerem, przedsiębiorcą w 

Świętokrzyskiej 17 m. 3, S CA Luna - Parku, wreszcie jak idzie na 
czajne Walne Zebranie Związku ademi- 2 е uż jego przygod: 

Ew woj. Nowogródzkiego i b. Ziemi Środe 3 na znamy już jego przygody 

wiska Warszawskiego. ze i ejka . x la 

W imieniu ustępującego Zarządu sprawo Przez cały obraz przewija się melan- 

zdanie złożył kol. Kozłowski Jan, sprawy ka- cholijny motyw, prawie tragiczne roz- 

sowe rzeczowo zreferował skarbnik Związ- gziejenie ojca od ukochanego dziecka. 

ku kol. Szałewicz Jan. Sprawozdanie Komisji Na tem tle całość nabiera zabarwienia 

Rewizyjnej odczytał przewodniczący K. R. k оо Alkas io 

kol. Petrozolin Wiktor. Po wyjaśnieniach i lirycznego i przygody nie я 

treściwej dyskusji, na wniosek kol. Kurusia dywidualisty ,c0 kocha psy, urastają 

udizelono ustępującemu Zarządowi absoluto- niemal do znaczenia symbolu. 

a: aka) Žau M CI Film jest czeski i ma dwie stałe tych 

W S o ai filmów zalety: melodyjność i dobry dow 
isji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego po flmów zalety: й 3 : 

pp agi 5 sz cip. Mniej dopisala reżyserja. Za wiele 

Nadzwyczajne Walne Zebranie powzięło jest literackości w tej sfilmowanej au- 
cały szereg uchwał mających posłużyć za wy tobiografji, 

V A 2 BE so rmy Słaby również był operator. Ciągłe 
cja władz Związku ‚ 3 5 > MORA 

trzech kierunkach: samopomocowym, organi zmiany objektu widzenia: 1 a 

zacyjnym i pracy kulturalno-oświatowej na aparatu, który miał tu wielkie „pole о 

Kresach. popisu — sprawia, że widz miejscami 
Pierwsze zebranie organizacyjne zarząd: nuży się w oczekiwaniu na żywszą ak- 

odbyło się dnia > OE Ч ać e 
Il. Nowy Zarząd Zw. woj. Nowogi je > я г 2 $ 

go ib. z: Mińskiej Środowiska Warszawskic- Dodatki są urozmaicone. Prócz do 
go wyłoniony został na nadz. walnem zebra brego przeglądu wydarzeń (tylko ten za 

niu w składzie następującym: prezes kol. mach ma Doumera nieco nabierany, bo 

Janczukowski usi wice-prezes El ów . le nie filmowo ujęty, ale poprostu 

silewski Kazimierz, wice-prezes kol. Roż- S : 5 + a 

nowski Stanisław, skarbnik kol. Szalewicz posklejany z nieruchomych, 1 z - 
Jan, sekretarz kol. Matławska Zofja, członko- nych z pism fotografij), są dwa anon- 

wie kol. Wiśniewska Anna, zarządu kol. Buć ge. Trzeba podkreślić ich wartość mon- 

Alesi Miela 3 z tażową. „Śledztwo” z Warnerem Olandem 
Hi. Sekcje. — Kierownictwo sekcji Towa („Fox*) wygląda z wycinków bardzo 

rzyskiej powierzono kol. Wiśniewskiej, sex- **" ima i film „Musisz być 
cj. Prasowej kol. Buckowskiemu, Sekcja sensacyjnie. Franc mek Szary 
Prasowa podzielona została na 3 referaty: in moją* zj, Treville'm i G. IBaroux ma 

firmoacyjno-sprawozdawczy, wydawniczy i wspaniale podłożoną melodję, która nad 

AM PARĄ Koleżeń. ZPCZaj subtelnie łączy poszczególne 
. Dział doraźnej samopomocy  koleżeń- ; k ; Go 

skiej.— Przy sekcji prasowej utworzono t. SCENY- > wrażeń >. » 
zw. Dział doraźnej samopomocy koleżeńskiej. słuchowych jest idealna. . С. 

Z rozpoczęciem się Nowego Roku Ak. „WATERLOO BRIDGE" — „STYLOWY* 
dział ten przekształcony zostanie na sekcję: = Е 
Samopomocy koleżeńskiej z referatami — po Londyn... Smugi reflektorow wyszukują na 
życzkowo-mieszkaniowym, pośrednictwa pra ciemnem niebie napastniczych  Zeppelinów. 
cy i praktyk wakacyjnych. W mieście panika. я 

— Sekcja Kulturalno - Oświatowa. — Kie- Spotykają się przepadkowo młody  żoł- 
rownictwo tymczasowo nad tą sekcją powie- nierz-ochotnik Roy (Kent Douglass) „i ex- 

rzono kol. Buckowskiemu. chórzystka operowa, obecnie na moście Wa- 

Odczyty z ramienia tej sekcji w woj Ne- terloo wieczorami zarobki szukająca Mira 
wogródzkiem w czasie zbliżających się feryj Clearke). "= 
letnich, wygłoszą: kol. Janczukowicz: „Dro- Krótkie chwile znajomości pozostawiają 
gi na Kresach Wschodnich”, kol. Szalewicz wielką miłość obojgu. On, korzystając z ur- 
Jan: „Niedomagania naszych organizacyj spo lopu wiezie ją do domu swych rodziców. 
łecznych* i „Ksiegowość w organizacjach [Dom bogaty, arystokratyczny. Dziewczyna 
spolecznych”, kol. Różnowski Stanisław: zbyt kocha Roya i ze wstrętem myśli o swym 
„Szkoły lotnicze w Polsce". zawodzie. Ucieka. W bombardowanem mie- 

Wygłaszane odczyty, na jesieni, po poro ście odnajdują się znów. Roy już wie kim 
zumieniu się z dyrekcją Polskiego Radja w jest Mira, ale mimo to kocha ją. Wróci, we- 
Warszawie, złożą się na program audycyj žmie ją za żonę... 
radjowych „O Kresach*. Tą droga zaprasza- Na miasto padają bomby. 

my do współpracy wszystkich. Mamy na- przez most... bomba... ASX 
dzieję, že Kola Prowincjonalne potrafią za- Obraz jest dobrze pomyślany. Postać Mi- 

jać się stroną techniczną, składając tem Sa- ry ma dużo prawdy psychologicznej, zarów- 

mem dowód swego współudziału. no jak i postać młodego, pół-naiwnego chłop 

UBIEZEROWZZOZTOZZOZODSOAEOSZĆ WSB ce Roya. Cały film jest oparty na duecie ak- 

torskim i trzeba przyznać dobrze na tem wy 

chodzi. Gra aktorów ma jeszcze i tę przewa- 

gę, że ani bohaterka, ani bohater nie są cv- 

  

       

Mira biegnie 

Krótki reportarz 
Wczorajsza. noc. Lasek  Mogilnieki. p. Romana za? 
SL ; i г AE o podmałow. . 

mi O Rekeka= Lev gz” Arystokratyczna rodzina, doskonałe typy ku- 
mówmą wraca z | kretu do domu. moszek z tlicy londyńskiej, trochę sielanko- 
gęestwinie leśnej czteny postacie. Spra- wego pleneru, trochę tonowanych zdjęć mia- 

wnie i cicho, dwóch za, ręce, jeden za sta i doskonale w szczegółach opracowany 

usta, Czwarty .... biedny pokoik samotnej z Wszyst 

: ы i Kolei ko to podkreśla wrażenie całości. : 
I potem zamierzali po kolei. Ale „Obpaż jest mówiony. Dźwięk miejscami 

Rebeka Lewinsonówna w pewnym mo- jęsy zepsuty i z ap tuaarstWieąń etashretsr 
mencie zdołała krzykmąć. Drogą szła ja- jest zepsuty i z aparatu słychać zamiast we- 

kaś kobieta. Usłyszała. Nadbiegła od- stchnień wybuchy i starzały. pa te 

żni i й л simta Sta uciszyč, bo od tego jest w apara urze 
WZA. R ONA DE moderator. Ale w kabinie „Stylowego“ © 

> ы „tem się nie myšli. Rėwniež malo się myšli i 
Lewinsonówna pnzypadła, do najbliż- robi w zakresie wentylacji sali, gdzie panu- 

szego posterunku, Gwizdek... gwizdek.. je przeraźliwy zaduch. 

gwizdek... Kilka policjantów ruszyło w 
las, Przeszukało, Zatrzymano czterech 

Nad program idzie mało wybredny prze- 
gląd osobliwości, kolorowany zbyt jaskrawo, 

żaden nie chce się przymač. 
oraz farsa z popularną w Ameryce parą Kohn 

Kelly pt. „Brawo detektywi“. Kto chce mo 
że się tem ubawić. Tad, C. 
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NIPCH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ZYŁY (01 
С NE WYMARODAWIAĆ NAS 

URACH 

Złóż grosz na „Pundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA L AAAAALAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAASAAAAAAAAAAAALADAAAMAAGAA LAA AA AA AA 

Drukarnia    

Legenda mórz południowych 
„Tabu“ FILM EGZOTYCZNY 

Wstęp od 65 groszy. 
WYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYTYYYVYTYYYTYTYYYTYTYYYYYVYVYYYYYYY 

kierkowemi pięknościami. Stąd większy rea- w 

  

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowyc 
w Wilnie niniejszem ogłasza przeta:g nie 
ograniczony na wykonanie budyaków stacyjł 
nych—jednego na st. Szarkowszczyzna, jed 
nego na st. Miory i jednego na st. Druji 
Inji Woropajewo-Druja.. Warunki przetargi 
rysunki ślepe kosztorysy oraz waruukI ogół 
ne wykonania przez przedsiębiorców robó 
hudowlanych w Dyrekcji Okręgowej Koła 

2 2 238 Państwowych w Wilnie są do obejrzenia 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa m. qnj urzędowe od godz. 9ej do 12 w Wydzi: 

składająca się z kwatermistrzów oraz oiicera ję Drogowym OKP w Wilnie, ul Słowackiej 
intendenta 19 dyw. piechoty, jako delegata go 2, drugie piętro, pokój Nr 3 — tam rów 

dowódcy Okręgu Korpusu Nr ill, na zebra- jeż można otrzymać wszelkie informacje dd 
niu z dnia 27 bim, uchwaliła: Przyjmując pod tyczące wymienionych budynków. Zainterd 
uwagę ciężkie położenie ekonomiczne pań-sowani mogą nabyć komplet wykazanych wy 
stwa, w związku z ogólno - światowym kry żej danych technicznych po wpłaceniu d: 
zysem Oraz w związku z rozkazami DOK Hl, Kssy Dyrekcyjnej 15 zł. lub też sporządzi 
zaniechać zakupu jakichby to ni było arty-z tych materiałów notatki. Robienie notate| 
kułów pochodzenia zagranicznego, zamienia- zezwala się tyłko w lokalu Dyrekcji i w pą 
jąc je wyrobami krajowemi, bojkotować te danym wyżej czasie, Wysyłanie poczt 
firmy handlowe i dostawców, którzy sprowa- materjsłów dotyczących przetargu Dyrekė, 
dzają ten towar zagraniczny, który produku- uie obowiązuje. W zgłaszanych do przetargi 
je i Polska (jak np. Skóra, kołki drewniane ofertach należy podawać cenę na každ 
do butów i inne artykuty), popierać wytwór- Z wymienionych na wstępie objektów od 
czość tej części kraju, w której roziokowane dzielnie wraz z zabudowaniami gospodarczą 
są oddziały (np. wyroby lniane, mydło, jarzy mi. Olerty winne być nadesłane lub złożom 
ny suszone, kawa). do specjalnej skrzynki, žiai Anjabe) sięw P. 

Ponadto uchwalone zostało wchodzić w kon 6 do godziny 12-ej dnia 
takt z tymi dostawcami i firmami, które po. AA 
siadają konto czekowe w P.K.O., aby wykłu „ ma” e e 2 ga = 
czyć przy rozrachunkach obieg gotówkow У, Ё Т я z!” 1stalony przez Ministerstwo Skarbu w Kasi 
a uskuteczniać wypłaty zapomocą częków Bekejnej w Wilnie lub przekazane do PK: 
przelewowych na P.K.O. > a> $ na rachunek Dyrekcji — kwit zaś o złożem 

m] zi wek: Mobi wadjum winien być dołączony do oferty. 
sa deka у R: Kolej 

mjr, Giedrojć kpt., Reut mjr., Święcicki Dyrekcja Okręgowa 
mjr, Nowak, mir., Mostowski kpt. Państwowych w Wilnie 

Radjo wileńskie 
Czwartek, 29 czerwca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 

UCHWAŁA GODNA UZNANIA 

| 
o lusarz - mechani 

Mieszkanie pozostający bez pra 
cy pa potašo 4 

= sześciorokojowe z wy» skromnych warunka: 
poborowych (muz, i pog.). 12,40: Okm. met. sodami = KOJE Poacówiiy. sol:dny 
15,35: Progr. dzienny. 13,40: Koncert dla mło (jį, Zygmuntowska 20 uczciwy. Dobry robo 
dzieży (płyty). 16,10: Muzyka z płyt. 16,40: p —onik. Tokarska 6 m. f 
„o u dzieci* pog. R A mm Zaulewicz Władys 
18,00: „Bazylika wileńska* przed katastrofą, + 
odczyt. 18,20: Muz. tan. 19,15: „Skrzynka ż p sę 
pocztowa nr. 207, listy radjosłuchaczy omó- wszelkiemi wygodami znający dobrze swd 
wi W. Hulewicz, dyr. progr. 19,10: Pras. uowoczesnemi, wanna fach prosi o udzieleni 
dziennik radjowy. 19,45: „Ciotka Albinowa" ną miejscu do wy- MU pracy. Przyjmi 
mówi*, monolog humorystyczny, 20,00: KON najęcia. | Wilno, ni, (ÓWnież zamówienisj 
cert. 21,05: „Warszawa — ulica Zielna nr 5* Słowackiego 17 Wykonanie solidne. 
fel. wygłd W. Frenkiel. 21,20: Słuchowisko. „—----.  Babkin Antoni, Smo 
21,50: Kom. muz. tan. leńska, 13. 
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©GŁOSZENIE. 
Magistrat m. Baranowicz niniejszem po- 

daje do powszechuej wiadomości, iż w dniu 
7 lipca 1932 roku o g. 18 odbędzie się w lo- 
kalu Magistratu konkurs ofertowy na pra- 

dobry tachowiet 
ze skromnemi wym 
ganiami szuka zaj 
od zaraz, solidny, nil 
pije. Żórawia 6 m. 3: 

ci   
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wo uruchomienia komunikacji autobusowej, Racjonalnej a Ki 
na terenie m. Baranowicz. Zasadnicze warun- K z m : ty k | mierz. 
ki kontursu: a) termin zezwolenia — 3 lata, lecznicze * 
b) obowiązek uruchomienia 2 linji, c) cbo- WILNI ! owal. znający tel O, sę 
wiązek kursowania wozów—co pół godziny, Miękiewicza 81—4 pescy acne d) termin uruchomienia przedsiębiorstwa— kobiecą majątku, spokojny, pr 
mfesiąc od daty podpisania umowy, e) cbo- Uro konserwa- i : Ь?о\по@\"гір 
wiązek wpłacania Magistratowi umówionego je, doske- 10, Marciniak Kons 
procentu od sprzedanych biletów, f) kaucja nalł,e odświeża. msaws ti 
1000 zł. na dotrzymanie warunków UMOWY. jej skazy ibrski, Masaż 2 
Osoby, reflektujące na uruchomienie powyż- kosmetyczny twarzy. £(zawc dobry ro szego przedsiębiorstwa, winue złożyć przed yjusąż ciała, elektrycz- S nik, bsrdzo pol 
wskszanym wyżej terminem oferty w zalako* ny. wyszcznpiający (pa- bujący pracy, *zgadzi 
wanych kopertach z nadpisem „Oferta na mie), Natryski „Horme jący się na każde w 
uruchomienie komunikacji autobusowej nag: wędług proł. Spa runki wynagrodzeni| 
terenie miasta Baranowicz* oraz wnieść dO js, tWypadanie wiwsów. poszukuje zajęcia. CZ kasy miejskiej wadjum w sumie 500zł. Ofer: łysjej,  judywidzala: botarnnas Wiktor W 
ta winna zawierać: nazwisko, imię, adres ofe gępierznie kosmetyków dociąowa 14. 
a oświadczenie, że A AE UWA- do każdej cery. Ostsi- 

łał siebie za związanego ołertą do CZASU mię rdobycie kosmety. la domów budu 
rozstrzygnięcia konkursu, a w razie przyję- ki azlogala, T» w Wilnie, czy 
cia jego oferty do czasu zatwierdzenia jego Cędziennie ed g. 10—8 przy żadnym z nid 
umowy. Do oferty należy dołączyć dowód W. Z. P; £dnie znajdzie się pra 
wpłacenia wadjum. Magistrat zastrzega sobie ». dla wykwalilikowanegį   

prawo przeprowadzenia ustnego przetargu й 
swobodnego wyboru oterents, względnie nie Lekc a aż "= = 
przyjęcie żadnej ołerty. Szczegółowe warna- bez pracy? — Łask 
ki rozpatrywać można w Dzisle Podatkowyn ti i 
Magistratn codziennie w godzinach od 13 do FYYERETYYYYTYTYYTYTYY O I ŚWEEĆ kiero“ ač al. Św. Ign 

  

15-ej, = a oś z: 
(>) Int. A. Winnikow sp ZM 

p. o. Burmistrz m, Baranowicz Studentka 
Baranowicze, 20 VI 1932. romanistyki szełkie robot 

A „ posiadająca dobrze druciarskie wyko 
francuski — poszukaje nuje tanio i sclidni 
kondycji na lato. Wy- Wygsnowski Mich 
magania skcomne. Zgło- Bukowa 12. 
szenia do sdm. CH м 
wa“. — (Cisšia prosi o udzi: 
ое - lenie jakiejkolwi 

pracy, Zarakowski St 
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we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

    

  

  

środka od odcisków L AAAMAAAAA 

Prow. A. PAKA. POSZUKUJĄ guzy Tt Bator 

PRACY guz: dobry fachq 
NaALAAkARAŁAAAAAŁAAŁA Ś wiec, solidny, 

  

świadectwami, posz Niebywale tanio 

ROWERY 
„ex „Uniwersal 

Wilno, Wielka 21, tel. 12-83 
Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelsie reperacje wykonuje się 

tolarz. = Sumieny, kuje pracy 'w zakres 
pracowity prosi 0 swej specjalności. Sli 

udzielenie  jskiejkol- skowicz Antoni Wi 
wiek pracy, Może wy- zienna 2 m. 3. 
jechać na prowincję — АААа 

Różne 
Czywilis Michał. Po- 
narska 45. 
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Galas, dobry tacho- 
wiec ze Świade- ' 

ctwami przyjmie pracę 4 
na a ya AE Był pułkownmi 
kach, — Naruniec Kle- at 70, sparaliżowań 

akies Paris S RJ mens — Zanlek  Lidz= bez zalcjch r 

> ki 13. do życia prosi Sz. C 
= Seeme telnikėw „Słowa* 0 |. 
L Polecana kąkolwiek pomoc, 

umebłowany — przez Tow. ow. Win- Dzielna Nr. 23—6, 
LOKAJE do wynajęcia. Na pię- centego rodzina, skła- 

-———— Sw trze, Osobne wejście. dająca się z matki sn- Właścicieli kamie 

spwpreyrzerytt*we*" Artyleryjska I m. 8. choinicy, ojea bezro-prosi o posadę dczo: 
Mieszkanie === botnego i trojga wąt cy były nauczyciel ( 

3 pokojowe POKÓJ łych i głodnych dzieci rodziną, žonaty)—Skr: 
ze wszelkiemi wygoda: z niekrępującem wej: prosi o pomoc w odzie: nia nędza. Chętnie, su 

mi do wynajęcia w Ściem i wszelkiemi no- ży lub groszach. Ofia- miennie i gorliwie spe 

ładnej dzielnicy, Do- voczesnemi wygodsmi ry dla rodziny B, — ni swe czynności Adr 

  

wiedzieć się Białostac- do wynajęcia Wileńska przyjmuje Administra- w redakcji lub Zarzęj 
ka 6—1 od 3—5. 32 cze 15-12. m. 5. —ocja „Sł:wa”. 
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