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Racja stanu w Polsce 
Jesteśmy bodaj pierwszym  Obozem 

Politycznym w Polsce, którego podsta- 

wowym nakazem programowym jest 

Racja Stanu. Racja Stanu nigdy w  Pol- 

sce nie budziła entuzjazmu i różnie była 

pojmowana. Doświadczenie dziejowe 

zmusza nas do coraz poważniejszego i 

głębszego ujmowania potrzeb i koniecz- 

ności państwowych, już nie tylko przez 

czynniki kierujące państwem, ale i przez 

szerokie koła obywateli. Racja Stanu ze 
swej natury popularną być nie może, a 

to z tego powodu, że wymaga stałych i 

ciągłych ofiar na rzecz całości. Wyma 

ga wreszcie znacznych ustępstw od ego- 

izmów indywidualnych i grupowych. 

Racja Stanu nie jest reakcją uczuciową, 

natomiast jest płodem rozwagi politycz- 

nej wymagającej wysiłku myślowego. 

Na czoło sytuacji wewnętrznej w Pol- 

sce, wysuwa się jej byt gospodarczy. 

Ten, kto skutecznie będzie pokonywał 

trudności gospodarcze i da Polsce ja- 

kie takie warunki bytowania materjalne- 

go, ten jednocześnie w. opinji publicz- 

nej, będzie miał moralne prawo do rzą- 

dów w Polsce. 

Nastąpiło przestawienie w umy- 

słach obywateli momentu politycznego i 

momentu gospodarczego. Jeżeli stosun - 

kowo niedawno sprawy polityczne w ści- 

słem tego słowa znaczeniu emocjonowa- 

ły masy, to dziś one znaczenie mają wtór- 

ne. Posiadając jakie takie warunki ma- 

terjalne bytowania, korzystać z ładu i 

spokoju, pracować, oto życzenia szero- 

kich mas. Od tego, czy uda nam się opa- 

nować sytuację gospodarczą zależą iosy 

Obozu pomajowego w Polsce. Z błędów 

i niedociągnięć naszych automatycznie 

rośnie kapitał opozycji. 

Nad wyraz skomplikowana sytuacja 

zewnętrzna naszego Państwa, zmusza 

opinję do skierowania uwagi na zacho- 

wanie się obozu prorządowego. Przecież 

z nim głównie się liczą jako z ostoją sy- 

stemu panującego w Rzeczypospolitej. 

Bądźmi pewni, że agentury obce pilnie 

obserwują nasze zachowanie się i obli- 

czają ściśle nasze siły i możliwości. O 

tem wszystkiem idą meldunki poza gra- 

nicę naszego Państwa i od treści tych 

meldunków zależą te lub inne posunięcia 

na terenie polityki międzynarodowej. 

Tak że możemy powiedzieć, iż pakt czte- 

rech i szał rewizjonistyczny hitleryzmu 

musi w ostatecznym wyniku rozbić się o 

zwarty front naszego Obozu. 

Jest zatem aż nadto wiele względów 

przemawiających za wzmożeniem siły i 

odporności naszego Obozu. Powiedział- 

  

"wypracować sposoby i 

bym, że musimy odrobić wszystkie te ra- 

cje polityczne, które w Polsce historycz- 

nej tak były zapoznawane. Musimy za- 

tem popularyzować niepopularne pojęcie 

racji Stanu, musimy swoje postępowa- 

nie przystosowywać do sytuacji wewnę- 

trznej i wreszcie do momientów naszych 

rozważen, chociażby ne tematy spraw 

lokalnych, wplatać ocenę tych konjun- 

ktur politycznych na terenie międzynaro- 

dowym, jakie z powcdu Polski lub koło 

Polski się tworza. 

"Polityka, w ścisłem tego słowa zna- 

czeniu jest niczeni innem jak sztuką kon- 

centrowania sił dla osiągnięcia ramierzo- 

nego efektu, stanowiącego jedno z ogniw 

planu na dalszą metę. Siły te powstają 

nieraz automatycznie, od wypadku do 

wypadku. Liczenie na to, ze w razie po- 

trzeby odpowiednie siły się znajdą, jest 

usypiaiiem własnej enerzii, jest tą dya- 

lektyką nierėbstwa, tak wiašciwą nasze- 

mu społeczeństwu, jes: ow ym historycz- 

nym „jakoś to będzie*. Na wydarzeniach 

politycznych można pływać jak na fali i 

lawirowsż nieraz z wiełkiem powodze- 

niem zwłaszcza dla siebie samego. Ta- 

kich sztukmistrzów posiadamy dość. Po- 

lityka zatem w ścisłem znaczeniu musi 

być aktem czynnym a nie biernym, musi 

metody wspom- 

    

  

nianej koncentracji sił. 

Istnieje u nas zakorzeniony zwyczaj 

interesowania się przedewszystkiem tem, 

co leży poza granicą zasięgu naszych 

własnych wpływów. Takie stanowisko 

jest bardzo wygodne. Pozwala przeo- 

czyć to, co bezpośrednio od nas zależy 

i znałeźć wytłumaczenie dla każdej uje- 

mnej sytuacji poza możnością naszej in- 

gerencji. Powstaje wówczas wrażenie, że 

jesteśmy w porządku, ale z właściwym 

efektem pracy jest gorzej. To rozumowa- 

nie trzeba zmienić. Przedewszystkiem 

należy zwrócić uwagę na nasze własne 

sprawy. Stale i ciągłe zadawać sobie 

pytanie, czy wszystko zostało osiągnięte 

z tego, co od nas samych zależało. W 

ten sposób, mając w porządku swoje 

własne sprawy, będziemy mieli większą 

podstawę do żądania wprowadzenia ulep 

szeń tam, gdzie nas niema. Stworzy się 

wówczas nowy zupełnie mechanizm roz- 

rostu i doskonalenia naszej siły politycz- 

nej. Dr. Stefan Brokowski 

OD REDAKCJI, Powyższy artykuł 

powstał z fragmentu dłuższego przemó- 

wienia, które na jednem z zebrań wygłosił 
dr. Stefan Brokowski, a które zostało za- 
pisane stenograficznie. 

Notatki polemiczne 
POSEŁ MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI, JAKO DZIAD PRZED OBRAZEM 

Pan Miecz. Niedziałkowski w swoim ostat- 
nim artykule znów. ociera się o tezę, którą z nim 

na wspóikę wyznajemy. Twierdzę zawsze, że 

dekadencją polityki zagranicznej są sojusze, 

zawierane z partnerem, z którym prócz chwi- 
lowego celu nic nas nie łączy, wszystko dzieli. 

Takim dekadenckim sojuszem był sojusz Jana 

Ill-go z Turcją, do którego wielkiego wodza i 

poczciwego człowieka popychała dyplomacja 

Ludwika XIV na złość Habsburgom. Ale poco 
aż taką myszką trącące przykłady? Dekaden- 

cją polityki rcsyjskiej był sojusz z Francją, 

rozpoczzty przez Aleksandra III. Rosja Cesar- 
ska i Prusy miały wspólną ideologję polity- 

czną. Kozumiał to Mikołaj I, nie rozumiał tegu 
jego wnuk. Sojusz francusko - rosyjski i jego 
skutek  konsekwentny—wojna rosyjsko - nie- 
miecka, starły wyraz „Rosja* z map świata. 
Ta polityka Aleksandra III-g0 była naszem 
szczęściem, ale z punktu widzenia rosyjskiego 

była to polityka błędna. 
Innemi słowy, lecz tę: samą tezę wykładał 

poseł Niedziałkowski na którejś z komisyj 

spraw. zagr. Teraz znów myśli o niej, woła- 
jąc, że: 

Polska, wciągnięta w orbitę światowego 
prądu faszystowskiego, uderza piersią o sprze- 
czność zasądniczą: ten prąd w swojej objek- 
tywnej treści historycznej musi być skierowany 
przeciwko Polsce, tak lub owak, bezpośrednio, 

   

  

lub pośrednio, odrazu lub po pewnym czasie. 
Operując tezą słuszną, pos. Niedziałkowski 

wpada w dwa błędy, z których chcę go ule- 
czyć. 

Poseł Niedziałkowski zapomina, że: 
aczkolwiek 
przez cały wiek XIX, t. j. do r. 1918, in- 

teresy Polski sofidaryzowały się najwyraźniej z 

wszystkiem, co w Europie było wolnościowe, 
demokratyczne, lewicowe, postępowe — z tej 

prostej racji, że nasi zaborcy i ciemiężcy, byii 
Austrją, Niemcami, Rosją — twierdzami, forte- 
cami reakcji, monarchizmu, konserwatyzmu. 

to jednak 
po wielkiej wojnie, po odzyskaniu niepod- 

ległości, stosunki na tyle się zmieniły, że wlaš- 
nie naodwrót we wszystkich krajach Europy 
prawica nas raczej popiera, lewica raczej zwal- 
cza. Nasi przyjaciele w Anglji, to taki Chur- 
chili, rządy partji pracy przejmują nas zawsze 
strachem, we Francji im kto bardziej na pra- 
wo, tem więcej kocha Polskę, w Belgji prawi- 
cakocha Polaka, lewica urządza strajki, gdy 
trzeba nam wieźć amunicję itd. itd. 

Poseł Niedziałkowski powinien tezę, łączącą 

rację stanu Polski z lewicowością Europy, na- 

prawdę odłożyć do szkatułki bardzo szacow- 

nych zresztą wspomnień, w której to czeczot- 

kowej szkatułce znajdzie się nietylko jakaś 
wstążeczka po Mierosławskim, czepek po pan- 
nie Pustowojtoff, lecz fotograija z podpisem 
„kniaž Adam Czartoryjskij“, a raczej ten fakt, 
że taka fotografja widnieje dziś w gablotce mu- 
zeum rewolucji w Moskwie i to w gablotce 
przeznaczonej nie dła „liszeńców*, lecz dla 
działaczy rewolucyjnych, w gablotce przezna- 
czonej nie do poniewierania, „lecz do honorowa- 
nia. Tak, — to było, lecz to się skończyło, ta 
odeszło do szkatułek i muzeów. 

Wszystko to są rzeczy oczywiste i zaprze- 
czyć temu potrafią tylko przeglądacze prasy z 
„Robotńika” i „Głosu Narodu*, których chwy- 
ty odznaczają się wybujałą prostolinijnością. 
Natomiast zgadzam się zgóry z ewentualną 
repliką posła Niedziałkowskiego, że to wszy- 
stko jeszce nie jest argumentem, bo nie prze- 

Wilao, Zamkowa 2. Otwarta od godz. 8 do 4. Telefony: Redakcji—17-82. Administracji —228. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ш. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. 5uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskie; 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — 

R: WARSZAWA N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. "iindel, skiad apte 
WOŁOŻYN — Liberman, 

ty. 
Kiosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 
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Międzynarodowy meeting lotniczy w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Dziś odbył się w 

Warszawie międzynarodowy meeting lotniczy. 
Pomimo złej pogody zgromadziły się na lot 

nisku mokotowskiem tłumy publiczności, wypeł 
niając szczelnie trybuny oraz miejsca stojące. 

Między godz. 10 a 13.30 odbyły się przewi 
dziane programem zawody lotów na orjentację 
oraz konkurs lądowania samolotów krajowych 
w kole. 

Konkurs ten polegał na okrążeniu przez sa- 
mołot lotniska i wylądowaniu jaknajbliżej o- 
znaczonego chorągwią środka koła, którego śre 
dnica w: iła 60 m. 

W konkursie tym pierwsze miejsce zajął p. 

  

Jagoszewski z Aeroklubu Warszawskiego na 
samolocie „Moth*, lądując w odłegłości 90 cm. 
od środka koła. я 

O godz. 13.30 minister komunikacji inż. But 
kiewicz dokonał uroczystego otwarcia meetinga 
— w tym momencie orkiestra odegrała hymn 
narodowy. 

Po otwarciu meetingu przybyła na lotnisko 
p. Marszałkowa Piłsudska, zajmując miejsce w 
loży honorowej. 

W dalszym ciągu programu odbył się start 
balonu wolnego, pilotowanego przez por. Sten- 
cla i kpt. Farjaszewskiego. Za balonem poda- 
żyło w pogoń 18 motocykli. Balon wylądował 

Obrady rezbrojeniowe w Genewie 
Zbrojenia morskie 

GBNEWA. PAT. — Komisja Główna 
konferencji = mozbrojeniowej rozpoczęła 
wczoraj dyskusję miaid częścią projektu am= 
gielskiego, dotyczącą zbrojeń morskich. 
Delegaci Hiszpenji, (Polski, Fintandji, Ru- 

munji, Szwecji, Jlugosławji zgłosili .po- 
prawiki zmierzające do umożliwiiemia tym 
państwom organizacji ich sił morskich. — 

  

Niektórzy delegaci zarzucili projektawi, 
że zmierza do pogłębienia  mierówmiości 
między wielkiemi mocarstwami monskie- 
mi i immemi państwami, pozwalając pierw 
szym kontynuować budowę mowiych. dkrę- 
ków, a zakazując tego samego mniejszym 
państwom. 

    

Projekt sowiecki 
Następnie kontynuowała wczoraj dys- 

kusję nad raportem wi sprawie bezpieczeń 
stwa. Popierając projekt! formuły (ckreśle- 
jącej napastnika, delegat ZSRR Dowga- 
lewskij wyraził zadowolenie, | e projekt 
sowiecki został przyjęty przez Ki:omitet.— 
Dowgalerysk: 
tem będzie przyjęty: tzikże przez konferencję 
mozbrojemiawą. Delegat! polski Raczyński 

    

   ij wyraził madzieję, że pnojekt 1 

wymaził się z uznianiem o idomiosłej iniicja- 

tylwie delegacji sowieckiej, Uważa pnojekt 
sowiecki! za doniiosły krok (ku osiągnięciu 
porozumienia i gotów: jest przyjąć propo- 

niowaną formułę. Za projekitem sowieckim 

iał się mówi: delegat Rumunji 
u trzech pństw. 

       

A 
Policja polska nie jest wojskiem 

GENEWA. IPAT. —  Komiftet! efekty- 
wów zdecydował wiezoraj ostatecznie nie 

uwzględniać policji polskiej, przy oblicza- 
u efektywów armji polskiej,      

  

Utrzymanie niezawi 
WIEDEŃ PAT. — W rozmowie z ko 

respondentem „Evening Standart* kanc- 
lerz austrjącki Dolfuss oświadczył, że и- 
waża niebezpieczeństwo, grożące Aust- 
rji ze strony narodowych socjalistów za 
przezwyciężone. Nie obawiam się, — mó 
wit Doliuss — narodowych socjalistów 
ani w Austrji, ani w Niemczech. —Będę 
bronił niezawisłości Austrji przed wszyst 
kiemi atakami z jakiejkolwiek strony one 
wyjdą. Pragniemy żyć z Niemcami w pe 
koju i przyjaźni. Nie będziemy jednak 
tolerowali żadnych pogróżek natury poli- 
tycznej i gospodarczej, skierowanych 
przeciw naszej niezawisłości. 

Jeżeli Austrjacy i Niemcy należą de 
tej samej narodowości, to jednak my 
wszyscy w Austrji — rzekł Dolfuss 

  

łości Austeli 
mamy inne zapatrywania na ideały ger- 
manizacyjne, aniżeli narodowi socjaliści. 
Austrjacy nie czynią różnicy między po- 
szczególnemi rasami ludzi. Nie sądzimy, 
by człowiek innych ras lub innej religji 
stał niżej od nas. Wszyscy ludzie w Au- 
strji są wolnymi i równymi. Dopóki ja 
będę kanclerzem, póty tak to pozostanie. 

Wcale nie chcę utrzymywać żadnej 
dyktatury w Austrji, ani też nie mam za- 
miaru zaprowadzić monarchji, wierzę w 
zasady demokracji. Dzisiaj jednak nie i- 
dzie tylko © demokrację, lecz chodzi o u- 
trzymanie niezawisłości Austrji, Nie ma- 
my wyboru między jedną lub drugą for- 
mą demokracji zakończył kancierz 
Deliuss — lecz tylko wybór. między Au- 
strją lub tež „nie-Austrją“. 

ASS TIESTO TTT RAIT NOTE EAT NRK UA KNB AITSNOI 

Z Międzynarodowej Federacji Zw. Wydawców 

  

W dniach 12 i 13 bm. odbyły się w Hadze posiedzenia organizacyjne Międzynarodowej Fe 
deracji Związków Wydawców. W obradach m. in. uczestniczył p. St. Kauzik, dyrektor Polskie- 

go Związku Wydawców Dzienników i Czasopism (na lewo). 

koło Garwolina. Pierwszy dojechał do niego 
inż. Ruszkowski, zdobywając tem samem pier- 
wsze miejsce w tych zawodach. 

O godz. 16 przybył na lotnisko Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej oraz członkowie rządu z 

. premjerem Jędrzejewiczem. 
я Ww desa ciągu zawodów odbył się kon- 
kurs lądowania w kołe samolotów  zagranicz- 
nych. Pierwsze miejsce zajął Belgijczyk Guy 
Hansez na samolocie „Fox Moth“, lądując w 
odległości 55 cm. od środka koła. : 

W ogólnej klasyfikacjj pierwsze miejsce 
przyznano p. Guy Hansez'owi, drugie miejsce 
p. Jagoszewskiemu. 

W próbach lądowania szybowców w kole 
pierwsze miejsce zajął inż. Grzeszczyk, drugie 
p. Łopatniuk. 

W konkursach akrobatycznych gości zagra- 
nicznych pierwsze miejsce zdobył Czech Fran- 
ciszek Nowak na samołocie „Avia BH 22 

W konkursie akrobacji samolotów polskich 
pierwsze miejsce zdobył płut. Buczyński, dru- 
gie — sierż. Szubka, trzecie — por. Orłow- 
Ski. 

Podziw wzbudziła wśród widzów wspaniała 
akrobacja zespołowa trójki myśliwskiej kpt. 
Bajana. 

Bardzo eiektownie wypadł pociąg powietrz 
nych trzech szybowców, hołowanych na linach 
przez samolot. 

Meeting lotniczy urozmaicony był konkursa 
mi samochodowemi. W konkursie zręczności w 
prowadzeniu samochodu pierwsze miejsce za- 
jał Barylski na „Tatrze”. 

Wielki efekt wywołał skok pięciu osób z sa 
molotu Fokera — znanych spadochroniarzy z 
cyrku Bussa. 

WYNIK LOTU GWIAŹDZISTEGO 

WARSZAWA PAT. — Wynik Lotu Gwiaź- 
dzistego na meeting lotniczy warszawski jest 

następujący: 
Wśród zawodników zagranicznych pierwsze 

miejsce zajęła pani Ferraris Kohnowa, Czeszka, 

na samolocie „Smolik 39* zdobywając 1395 
punktów. Drugie miejsce zajęła p. Zoija Mikui- 

ska z Medjolanu — 1301 punktów, Trzecie — 
Czech Nowak — 1286 punktów. z 

Wśród zawodników polskich pierwsze miej 
sce zajął p. Wysiekierski, na samołocie RWD 5 
z Aeroklubu Warszawskiego — 3702 punkty, 

Drugie miejsce — p. Piotrowski z Krakowa — 

2706 punktów. Trzecie — Janusz Mościcki — 
2198 punktów. 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA PAT. — Dzisiejszy międzyna 
rodowy meeting lotniczy zaszczycił swą obec- 
nością Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki, który przybył na lotnisko w otocze- | 
niu członków Domu Cywiłnego i Wojskowe- 
go. Pan Prezydent pozostał na zawodach oko- 
ło 3-ch godzin, żywo się interesując brawuro- 
wemi popisami lotników połskich i zagranicz 
nych. 

Po skończonym programie nastąpiło wręcze 
nie nagród. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wręczył nagrodę przechodnią swego imienia— 
rzeźbę z bronzu, przedstawiającą postać ks. Jó 
seta Poniatowskiego na koniu „prezesowi Ae- 
roklubu Warszawskiego, jako klubowi połskie- 
mu, którego zawodnicy uzyskali najlepsza pun 
ktację w zawodach. Nagrodę przechodnią pre- 
zesa Rady Ministrów, puhar dla klubu zagra- 
nicznego, ktorego zawodnicy uzyskaii najlep - 
szy wynik w Zlocie Gwiaździstym, otrzymała 
# rak pana premjera Įędrzejewicza p. Ferra- 
ris Kohnowa z Brna Morawskiego. 

Po wręczeniu nagród przemówił Pan Prezy 
dent Ignacy Mościcki w następujące słowa: 

„Dzisiejszy meeting lotniczy _ Aeroklubu 
Warszawskiego otwiera okres rocznych przy- 
gotowań Challenge'u w roku 1934. Lotnictwo 
nasze, pracujące dotychczas w ukryciu i  ci- 
Szy, rozwija coraz większą ekspansję, a prob- 
łem lotniczy urasta do roli pierwszorzędnego 
zagadnienia. Technika polska zaspakaja już z 
powodzeniem zapotrzebowania polskiego lotni- 
ctwa. Samoloty o polskich znakach, piloci w 
polskich barwach coraz częściej osiągają pier- 
wszorzędne sukcesy w rozwoju światowego lot 
nictwa. Po świetnem zwycięstwie odniesionem 
przez nieodżałowanej pamięci Żwirkę i Wi- 
gurę w Challenge'u 1932 r. oraz po świetnym 
locie przez Atlantyk kpt. Skarżyńskiego, moż- 
na się spodziewać, że udział Polski w przysz- 
łorocznym Challenge'u stanie na poziomie do- 
tychczasowych zdobyczy. Zdobycze te bowiem 
i osiągnięte wyniki zobowiązują i lotnictwo 
nasze i całe społeczeństwo do takich wysił- 
ków, które sprostają zadaniom. 

TS I TA IKI TI K I PIN TIC ISPA ZADRA ZR R OBIEG 
sądza wcale, aby interes Polski łączył dziś na- 
sze państwo z faszyzmem. 

Ja też wcale nie mam zamiaru iść tak dale- 
ko. Chciałbym tylko wyprostować myśli posła 
Niedziałkowskiego i wykazać mu, że teza słu- 
Szna sprowadza go jednak na manowce. „Mu- 
simy się solidaryzować z obozem politycznym 
Europy, któremu jesteśmy, czy też powinniś- 
my być najbliżsi pod względem ideowym* — 
woła poseł Niedziałkowski. — Dobrze. Zrobio- 
ne. — Ale który to obóz, panie pośle? Przed- 
stawmy Panu wszystkich kandydatów do Pań- 
skiego serca i ręki. 

1) Obóz bolszewicki. Składa się z SSSR. i 
jego azjatyckich poputczyków w walce z kapi- 
talistycznym imperjalizmem. Czy to jest pański 
wybraniec? — Słyszymy odpowiedź: nie. 

2) Obóz faszystowski. Dla ułatwienia dys- 
kusji załóżmy, że jest tak, jak tego chce poseł 

Niedziałkowski, to jest, że istnieje w Europie 

obóz faszystowsko - hitlerowski: Włochy 
Niemcy. Czy to jest pański wybraniec? — Nie 
czekajmy na odpowiedź, bo możemy usłyszec 
coś niegrzecznego, lecz pewni jesteśmy, że w 
sensie negatywnym. 

3) Wreszcie („tum go czekał”, jak powiadai 
Zagłoba) obóz demokracyj Zachodu. To praw- 

da, a nie legenda, — przyznaję to chętnie po- 

słowi Niedziałkowskiemu, — obóz taki istnieje. 

Istnieje obóz współpracy kapitalizmu z II mię- 

dzynarodówką, współpracy przemysłowców z 

socjalistami. Trochę się pokłócą, ale nie rozwo- 

dzą i symbolem tego była i jest Genewa. 

Do tego genewskiego obozu zaliczmy Francję 

i Anglję. Nie wszystko tu jest socjalistyczne, 

ale zato wszystko kapitalistyczne i rozumiemy, 

że poseł Niedziałkowski, wybierając pomiędzy 

Moskwą, Rzymoberlinem i  Paryżo-Londyneni, 

wybrałby ten ostatni. Pan Nowaczyński napi- 

sałby tu może, że chciałby jednocześnie za- 

miast Rzymoberlina odzyskać ideowo żydober- 
lin dla Genewy. 

Ale tu właśnie załamuje się nietylko prze- 

nikliwość, ale i oryginalność myśli posła Nie- 

działkowskiego: „nie łączcie nas z faszyzmem!” 
— woła pos. Niedz. To brzmi wcale imponują- 

co. „To*— pisze pos. Niedz. — „objektywnie, 

treścią historyczną, pośrednio i bezpośrednio 

jest przeciw nam". Wszystko to wygląda tak 
rozumnie, jakby z Petrażyckiego. Ale cóż po- 
zytywnego przeciwstawia pos. Niedz. tym ne- 

gatywnym swoim zastrzeżeniom? Jak widzieli- 
śmy z powyżej przeprowadzonej analizy, mo- 

że przeciwstawić tylko sojusz z demokracjami, 

. go, czyli jedynej kombinacji darzącej 

z królem Jerzym i prezydentem Lebrun. Ale 
tu przychodzi wreszcie czas na zapytanie: „cóz 
pan nowego wymyślił?" Przecież nic innego 
nie robimy od lat 13-tu, a przecież to bardzo 

często doprowadzało do skutków, przewidzia- 

nych w określeniu: „dziad do obrazu, a obfaz 

do niego ani razu*. My się: do Francji modli- 

my, a oni albo Brianda, albo Locarno, albo na- 
wet pakt czterech z zastrzeżeniami, albo jesz- 

cze COŚ. 

Naturalnie znów napiszą, że jestem zwolen- 

nikiem Niemiec, sojuszu z Niemcami, zerwania 
z Francją,—Wszystko to będzie kłamliwe. Chcę 

porozumienia francusko - niemiecko - polskie- 

Europę 
pokojem. Nie głoszę więc potrzeby sojuszu z 

iaszyzmem i odwrócenia się od demokracį;, 

raczej wierzę, że „faszyzm* Berlina i demo- 

kracja Paryżą da się połączyć w jednym 

wspólnym celu, nie mającym charakteru przej- 

ściowego, którym jest pokój Europy. Artykuł 
niniejszy napisałem jednak w tym celu, aby po- 

sła Niedziałkowskiego przekonać, nie przeko- 
marzać się z nim, lecz naprawdę go przeko- 

nać, że rzucając swe frazesy, nie przemyślał 

ich porządnie. Cat. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji о 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drožej. Ogtoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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TELEGRAMY 
PADEREWSKI O ORĘDZIU 

ROOSEVELTA 
PARYŻ. PAT. „Libente” ogłasza 

wywiid z Ignacym Paderewskim, w któ- 
rym genjaliny muzyk wypowiedział się ka- 

tegorycznie przeciwko wszelkiej nanizji 

traktatów, mie znajdując dostatecznych 
przyczyni objektywnych do jakichkolwiek 

zmian, 
Paderewiski zwraca uwagę, że prezy- 

den. Roosevelt w orędziu swem sprawę tę 
pnzemilezał. Będące wielkim zwolennikiem 
pokoju powszechnego Paderewski uwiaża, 
że jest to sprawa dalekiej przyszłości i dla 
tego wypowiada się za ubnzymaniem sta- 
tus quo wi zbrojeniach państw, które dały 
dowód przywiązania do ideałów pokojo- 
wych i to jest nzjlepszą gwarancją unik- 
nięcia straszliwego kataklizmu. 

WYROK SĄDU KAPTUROWEGO 

WIEDEŃ. PAT. — W lesie w: pobliżu 
Semmerinigu znalezicno wezoraj zwłoki 2 

mężczyzn z przestrzelcnemi głowami. — 
Zwłcki leżały tam już od dłuższego czasu. 

Z dowodów: csobistych, znalezionych przy 
zamcomdowanych, wymika, że byli oni mer 
rodowymi socjalistami i pochodzili ze 
Śląska miemieckiego. iPrasa wiedeńska 
przypuszcza, że morderstwo mastąpiło ma 

podstawie wyroku sądu kaptunowego, 

TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE DYREKTO- 

RA TEATRU 
WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z miejscowości Vaduz w księ-- 

stwie Lichtemstein, że zbiegły z Niemiec 
dyrektor teairu berlińskiego Fritz Rotter 

zmilkł magle ze szpitala, w którym przeby- 
wał. Rozeszła się pogłoska, że Rotter zo- 

stał uprow lowych socja- 

istów. Według innej mwensji Rotter ucielki 
z obawy przed wydaniem gło iw ręce władz 

niemieckich. Policja w: Vaduz oświadcza, 
że Roiter przed ueieczką pozostawił list, w 
którym zawiadamia, że wyjechał do sana- 

jum w Szwaje:cji, celem przeprowadze- 
nia kuracji, że jedniak wróci do Vaduz, by 
złożyć zezniania w procesie przeciwko mor- 
dercom jego brata ii szwagierki. 

PROCES BANKIERA OUSTRICA 

PARYŻ. PAT. — Jutro nozpoczya1a się 

przed paryskim sądem okręgowym proces 
eciwke b. bankierewi Oustricewi i b. 

policji: śledczej Benois. QCuswie о- 
skarżeny jest o przekupstwo władz a Be- 

is o przyjmaowamie łapówek. Proces wy- 
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wołuje wielkie zainteresowanie. Beno's 
jest p'erwszym funkcjonarjuszem policji o 
tak j szarży, peciągniężym przez 

euskie do dyowiedz OŚCI Zi 

  

10. 
WYKOLEJENIE POCIĄGU 

LONDYN. PAT. — (W! pobiiżu Wim- 
bledon wykoleił się pociąg. 5 osób jest za- 
itych w 4 ranne, Błiższych szczegółów: ka- 

tastrofy marawzie brak. 

POLSKIE RAKIETY W RYDZE 

RYGA. PAT. — W dmygim dniu tur- 
mieju tenisowego w grze pojedyńczej pań 
Dubieńska spotkała się z Jiekobi (Łotwa). 
Dubieńska górowiała mad swą przeciwnicz- 

ką zarównio technieznie jak i taktycznie i 
odniosła łatwe zwycięstwo 6:0, 6:0. Dn- 

bi a "weszła: ido półfinałów. 
W grze pojedyńczej pznów Jerzy Sto- 

larow zwyciężył Kmonberga, jednego z 020- 

jowych graczy łotewskich 6:1, 3:6, 6:3 : 

wszedł do ćwierćfinałów. 
W grze mieszanej para Dubieńska 

Stolanow zwyciężyła parę łotewską Niei- 
sen—A bel w: stosuniku 6:1, 6:1. 

W gnze podwójnej panów Jerzy Stola- 
rów, kitióry grał z mistrzem Estonji Las- 
zem, dawio pokonali parę łotewską Stod- 
dart—Laerum 6:1, 6:1. 

POLSKA ZWYCIĘŻYŁA MONACO 

KATOWICE. PAT. — (W czwartek, w 
ostatnim (dniu meetiinjgu tenisowego Pol- 
ska, — Monaco rozegrano dwie gry poje- 
dyńcze. Hebda pokomai Galette 6:0, 6:2, 
6:3. Wallka byža iylko formainą, gdyž Ga- 
lette Zz powodu silnej konituzji mogi sta- 

tystowal jedymie na korcie. 
(W drugiem spolikaniu Landau po 

ciężkiej 5-cio setowej walce wygrał z Witt 
miamem 3:6, 1:6, 6:2, 6:3, 6:3. 

MW ogėlnej punktacji zwyciężyła Polska 
m nieznacznym stosunku 3:2. 

Jedyny mecz ligowy 
POGOŃ BIJE 22 P. P. 

LWÓW PAT. — Mecz ligowy Pogoń — 22 
p. p. zakończył się zwycięstwem Pogoni 4:1 
(1:1). Ciężkie warunki terenowe i atmosiery- 
czne. Boisko błotniste, co niezmiernie utrud- 
niało grę. Pierwszą bramkę Pogoń uzyskała ze 
strzału Łagodnego, w 20 minucie Świętosław - 
ski po rzucie wolnym wyrównywa. Po przerwie 
w 12-ej minucie Matjas zdobywa prowadzenie. 
W 6 minut później Zimmer podwyższa do 3:1 
W 40-ej minucie Łagodny ustalił wynik dnia. 
Na zawodach obecny był z ramienia PZPN p. 
Kałuża celem zapoznania się z materjałem gra- 
czy przed ustaleniem składu drużyny na mecz 

z. Belgją. 

Kamieniew i Zinowjew 
POWRÓCILI DO PARTJI 

MOSKWA PAT. — Znani przywódcy 
opozycji trockistów Kamieniew i Zino- 
wjew zostali  ułaskawieni i przyjęci z 
powrotem do partji. Zinowjew w najbliż 
szych dniach ma objąć kierownictwo nie 
mieckiej sekcji Kominternu, i kierować 
ma akcją komunistyczną w Niemczech. 
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SILVA RERUM 
NIE TAK JEST ŻLE KOBIETOM NA 

ŚWIECIE, JAK NIERAZ ONE MÓWIĄ. 

Przytoczyliśmy niedawno na tem miej 
scu głos lekarki, która straszliwie narze- 
kała na tyranów — mężczyzn i bardziei 
umiarkowany głos architektki. Dziś niech 
pomówią: adwokatka, inżynierka, i do- 
centka chemji, bo one właśnie wypowia- 
dają się na łamach  Kurjera Porannego 
(143). Adwokatka mówi: 

W zawodzie adwokackim kobiety wiele za- 
wdzięczają mężczyznom. Być może, iż wpływa 
na to ich znikoma narazie liczba (w Warsza- 
wie jest 80 kobiet na 1000 mężczyzn) i tem 
samem minimalne niebezpieczeństwo konkuren- 
cji, dość, że niejednokrotnie zdarzają się wy- 
padki współpracy przy większych sprawach, 
udzielanie wskazówek, przysyłanie klijentów. 

No — proszę!.. Więc mężczyźni nie 
są potworami, rodem z piekła, — nie są 
tak brutalnymi gnębicielami niewiast, jak 
to się nieraz mówi?.. 

— Tak wyglądają stosunki między kolega- 
mi, ałe w okresie aplikacji? 

— śmiało można powiedzieć, że patroni 
z przyjemnością biorą aplikantki. Wiedzą bo- 
wiem dobrze o ich sumienności, pracowitości 
i uczciwości do rzeczy, któremi się zajmują. 

— A stosunek klijenteli 
— Teraz prawie, że zanikła klijentela uli- 

czna. Ci, którzy przychodzą z czyjegoś  pole- 
cenia, są uprzedzeni o tem, że będą mieli do 
czynienia z kobietą, nie spotyka 'więc ich żad- 
na niespodzianka. W urzędówkach natomiast 
— kobiety spotykają się czasem ze złośliwościa 
i drwinami przygodnych klijentów. Ale i tu 
często zaskarbiają sobie później ich szacunek i 
zaufanie. A 

— A jak się do adwokatek odnoszą kobie- 
ty? 

— Wstyd przyznać, ale naogół mają więk 
sze zaufanie do mężczyzn. Wyjątek stanowią 
sprawy o alimenty, z któremi wolą przyjść do 
kobiety. 

Kobiety! Czy nie wstyd, że nie popie- 
racie adwokatek, a i lekarek może, — i 
architektek... A jeszcze narzekacie na 
płeć brzydką!.. 

Przedstawicielka inżynierji płci nado- 
bnej na mężczyzn nie narzeka: 

Ani wczasie studjów, ani po ich ukończe-- 
niu, nie czułam, że jestem kobietą. Ot poprostu 
inżynierem, jak i Oni wszyscy. : 

— A stosunek zwierzchników do pracy 
kobiet? » 

— Lubią tę pracę, bo kobiety dobrze pra- 
cują. Również podwładni, z którymi się styka- 
łam i stykam przy zajęciu — przyszli po za- 
stanowieniu do przekonania i uważają za zu. 
pełnie normalną obecność kobiety na takiem 
stanowisku. 

— To stosunek mężczyzn, a kobiet do ko- 
biety? 

— Poprostu nadzwyczajny. jedna dla dru- 
giej zrobi dosłownie wszystko, co leży w jej 
mocy. 

R Tak, że niema zupełnie mowy o trud- 
nościach czy przykrościach? 

— Trudności niema, raczej ułatwienia. 
Wiem jak to bywało ze mną na zjazdach i 
kongresach zawodowych. A przykrości jeśli są, 
to wyłącznie prawie na gruncie erotycznym. 

Dziwna jest ta inżynierja niewieścia: 
zwykłe na gruncie erotycznym człowiek 
doznaje przyjemności, ale erotyka inży- 
nierska sprawia przykrość!.. 

Docentka chemji nietylko nie mówi o 
erotyce, ale wogóle nie uznaje różnic po- 
między kobietą a mężczyzną: : 

Mówić o różnicy między kobietami i 
<czyznami? 

Przecież jest to zagadnienie właściwie 
poszczególnych ludzi. Wysoka kultura wewnę- 
trzna nakazuje podchodzić do każdego cziowie- 
ka, jak do człowieka. 

A zawsze przecież można spotkać nawet 
na najwyższych stanowiskach ludzi, którzy bę- 
dą szkodzić każdemu. Są to ludzie o małej kul- 
turze i aspołeczni. Ci, którzy odnoszą się rze- 
czowo do sprawy, nie czynią najmniejszej różni 
cy między mężczyzną i kobietą. 

Na te dwie kategorje dzielą się ludzie od 
dołu i od góry, z jednej strony studenci i z 
drugiej strony koledzy i profesorowie. 

W środowisku  politechnicznem  koleżeń- 
stwo panuje świetne. 

Więc jakże jest z rywalizacją męż- 
czyzn z kobietami? Czy w walce o stano 
wiska mężczyźni są tak okropni, jak opo- 
wiadała lekarka, czy też należy wierzyć 
trzem niewiastom, przemawiającym obe- 
cnie? Lector. 

męž- 

  

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

  

Wielka pan 
Unikałem tej literatki, bo baba była anty- 

patyczna i pretensjonalna, z urody zaś przy- 
pominała starego rekina.. 

To jest styl. Stary rekin. To się na- 
zy'wa obraz: Soczyście rubaszny, ale jak- 
że plastyczny. Na takie uzmysłowienie 
w dwóch słowach czyjejś twarzy zdobyć 
się może tylko malarz. Oto kilka jeszcze 
wzorów dosadności i barwności stylu, 
którego ekspresja idzie w parze z ekono- 
mją i prostotą:. 

Kolega mój, Jan Bėraud, malarz šredni, ale 
kawalarz znakomity, posiadał pracownię umie- 
szczoną nad mieszkaniem zacnych filistrów, z 
którymi zgadzał się właśnie jak Paweł z Ga- 
włem. Ci niemili sąsiedzi zatruwali mu życie 
różnemi szykanami. Zemstę wymyślił szatań- 
ską. Chełpili się oni posiadaniem dużego po- 
kojowego aquarium, w którem hodowali złote 
rybki, a które nocą wystawiali na balkon, u- 
mieszczony tuż pod oknem Beraud'a. Łotr po- 
starał się o wędkę, i pewnej nocy, «wyłowi- 
wszy wszystkie rybki, usmażył je na patelni, 
poczem spowrotem spuścił 'do aquarium. Co 
się tam działo nazajutrz! 

Tak opisywać potrafi tylko malarz. 
Ale na taki kawał nie zdobędzie się niki 

_ prócz malarza. Wileńskim malarzom przy 
padnie on do gustu, szczególnie Kazimie- 
rzowi Kwiatkowskiemu. Niemniej spodo- 
ba się inny figiel: 

Matka pani Chatard zabawiała się w ma- 
larstwo i posiadała pracownię urządzona, 
rzecz prosta, z komfortem rzadko dostępnym 
zwykłemu artyście. Figurował tam naturalnej 

  

OLGA DAUKSZTÓWNA: Błękitne inicjały. 
Poezje. Dyneburg 1933. 

Książka niewielkiego formatu, o 86-ciu stro- 
nicach. Jej układ graficzny odznacza się tem, 
że wiersze nie są drukowane według uświęco- 
nego wzoru acapitami, lecz niby zwykła proza. 
Każdy z nich zajmuje jedną stronę i pierwsza 
jego litera odbita jest nabłękitno. Stąd tytuł 
książeczki. I tytuł, i układ niewątpiiwie preten- 
sjonalny, z sileniem się na oryginalność. 

Sporo w książeczce wierszy, pełnych ma- 
niery i pozy, sporo kulturalnego passeizmu. Są 
tam serwantki i konterfekty, prababki i robro 
ny, nokturny i jaspisy, ametysty i veronesy, 
Parsivale i astrale. Wybłakłe te akcesorja po 
etyckie wydają sią dziś bardzo dalekie: ni to 
Oscar Wilde, ni to Siewierianin, ni to Miriam. 
Niekiedy znowu rozbrzmiewa owa słowiańskość 
którą dawnemi czasy podziwialiśmy w'młodzień 
czych poezjach Iwaszkiewicza czy w Świetoza- 
rze Tuwima. 

Inna tylko jej skala i odmienne cele: sło- 
wiańskość wyładowuje się w erotyzmie. 

„Anim skandynawka, anim jadźwinżanka, 
jestem rusowłosa słowianka, słowianka. A prze 
to, słoneczny Lelu mój Kupało, całuj mię i mi 
łuj w dzień czerwcowy śmiało. Po tom wyszła 
w pole, w ruń wiosny urody, aby z tobą świę 
cić moje ślubne gody.. Jeśli mię pokochasz, Le 
lu złotogrzywy, złotem słońcem spadnę z tobą 
wraz na niwy, i pszenicą miodną, ziarnem na- 
pęczniałą, wstanę w twych ramionach, Lelu 
mój, Кираю“. 

Wierszom p. Olgi Dauksztówny nie można 
odmówić zalet formalnych, opanowania techni- 
ki rymopisarskiej i t. zw. kultury, zdążającej 
po linji najmniejszego poru. Należy natomiast 
„Błękitne inicjały” zaanonsować jako objaw 

„żywotności Polaków zakordonowych', którzy 

w niełatwych zapewne warunkach nietylko ży- 

ja, ałe piszą i wydają. (jw. 

MAKSYMILJAN JÓZEF ZIOMEK 
Czytelnictwo powieści polskiej w świetle cyfr. 
Nakł. Tow. Ekonomicznego w Krakowie, Kra- 
ków, 1933, str. 47. 

Autor podaje w broszurce wyniki dłaż- 
szych badań nad stanem czytelnictwa w Pol- 
sce, które częściowo były ogłaszane na łamach 
Przeglądu Współczesnego. Wilnianie znajdą cie 
kawe dane, dotyczące czytelnictwa w Wilnie. 
Praca M. Ziomka zasługuje na jaknajwiększą 
uwagę, gdyż zawiera niezmiernie ciekawy mia- 
terjał statystyczny. 

a N 

(GN а 
С A 

A. 
św 

VERBA VERITATIS. Słowa prawdy. Pismo 
tygodniowe. Organ myśli polskiej i katolic- 
kiej. 
Ni ua stole | — 7 zeszytów tego wydaw 

nictwa. W treści opracowań, podawanych czy- 
telnikom, widać, że redakcji chodzi o pracę 0- 
światową wśród ńieuświadomionych należycie 
katolików. W zadaniu zasadniczem pismo idzie 
ręka w rękę z myślą katolicką; wszakże, gdy 
chodzi o Niemców i Żydów, górę bierze myśl 
polska i linja prosta miłości bliźniego zaczy- 
na przybierać formę łuku; podlegamy złudze- 
niu, że prawo ewangeliczne nie zna dostate- 
cznie „naszego położenia i naszych potrzeb”. 

Pisarze katoliccy w większęm stylu, w spra 
wach międzynarodowych krsywd i wzajemne- 
go współżycia, wskazują zawsze ewangeliczny 
most od Bożej Mądrości — Chrystusa do 
prawd i zdarzeń życia codziennego, podnosząc 
duszę ponad nienawiść i odwet, wskazując 
szlaki praw wyższych i skuteczniejszych, bo 
na Mądrości Bożej opartych. Nauka Chrystusa 
widzi czyny ludzkie nietylko w przejawach pe 
wnego miejsca i czasu, lecz w całej ich praw= 
dzie teraźniejszej i wiecznej. Z tego powodu 
sąd Chrystusa często wydaje się nam oderwa 
nym od życia, niedającym się zastosować do 
dzisiejszych naszych potrzeb i okoliczności. 

Zapominamy, że prawo Chrystusowe prze- 
kracza widnokręgi naszych doświadczeń dzie- 
jowych i właśnie dla tego zmiqrza do prawdy 
całkowitej — zwycięskiej. 

„Wedłe potęgi, jaką ma jej władza, 
To, co jest ciemne, i jasne wyradza“. 

(Dante, Raj II, 148). 
Ludzie plywają po gorzkich wodach dzisiej 

szego Życia, miotani burzliwą falą i nawałni- 
cami. Niemasz między nimi miłości; nie umieją 
znosić się wzajemnie, jakoby pożerając jedni 
drugich. Bóg, pragnąc szczęścia ludzi, zarzuca 
na nich w te wody sieci swego słowa: 

  

orama 
wielkości manekin. Chateau państwa Chatard, 
bardzo piękny, obszerny, dwupiętrowy, w le- 
cie zapełniał się gośćmi. Pierwsze piętro zaj- 

damy, drugie — mło- 
dzież, a wśród niej — ja. Tak jedno jak dru- 
gie piętro w tym arcygościnnym domu posia- 

mowali honorationes i 

dały niezbędne ubikacje, umieszczone na końcu 
długiego korytarza. Przyszedł nam młodym po- 
mysł. Wykradliśmy manekina z pracowni pani 
starszej, a ubrawszy go w mundur, wypoży* 
czony od dworskiego strzelca i uzbroiwszy w 
strzelbę, umieściliśmy go nocą w wiadomem 
miejscu, na pierwszem piętrze (honorationes i 
damy!) w pozycji Penseur'a Rodina. Można so- 

pośród dystyngo- bie wyobrazić zamieszanie 

  

SŁOW O 

UCZELNIA w CZARNYM 
BORZE 

Z aoraz szerszym. rozwiojem opieki Spo- 
łecznej rw Polsce, mnożą się w latach ostat 
mich zakłady opiekuńczo - wychowawcze. 
W miarę zaś przybywania mowych domów 
dla: sierót i inmych kaltegortyj dzieci, «cho- 

wających się nie w ogniskach rodzinnych, 
wzmaga się zapotrzebowanie personalu, 
któremuby możma je powierzyć. Ziresntą 
brck go także zakładom idawiniej istnie- 
jącym. Odkąd bowiem (wszelkie imstytucje 

opiekuńcze znalazły się pod jednolitym 
madzorem, wiłaldze ministerjalne prowadzą- 
ce nad niemi kontrolę, stawiają zmacznie 
wyższe wymagania iod! osób, 'odpowiedzial- 
nych zu kierowniicthwo zakładu, amiżeli by- 

mato dawiniej. Stąd pochodzi konieczaniošė 
przeszkolenia i. dotychczasowego persona- 
du na odpowiednich (kursach. Nigdy one 
jednak w ciągu kilku miesięcy nie dadzą 
kegoj co właściwa szkoła i wystarczyć 
moglyby jedynie komuś, kto ma z% sobą, 

obok wrodzonego daru zdolności pedago- 
gicznych, już dłuższą praktykę. Nowe zaś 
siły na tera ważnem polu kierować należy 
tylko do szkół, mających za zadanie właś- 

Iiež to dzisiaj dziewcząt z domów ma- 
programu wymagań ministerjalnych. 

Iteż to dzisia jdziewcząt z domów: nia- 
szej inteligencji pragnie tego rodzaju służ- 

Ibie społecznej poświęcić się, albo z zami- 
łowania do pracy, wychowawczej, wmodzo- 

mej miewieście, <lbo tylko z konieczmości, 
dła godziwego zarobkowaniia, w czasach 

gdy kobiety poszukują. masowo nowych 

źródeł utrzymamia... Właśniie o tej porze 
roku, gdy zbliża się do końca sezon szkol- 
my i trzeba się na coś zdecydowieć, ma dłu- 
go przed nowym, rodzice radzą się przyja- 

ciół, poszukują informacyj, czy skierować 
córkę na. driogę ргасу pedagogicznej, a nie 
w. zawodzie nauczycielskim. Otóż istotmie 
w: tej chwili potrzeba wszędzie panien wy- 
kwelifikowanych do objęcia stanowisk wy 
chowawłezyń i, Ikienowmiczek w. zakładach 
opiekuńczych. Dla przygotowania ich do 
tej niełatwej, lecz wdzięczniej pracy zawo- 
dlowo-ideowej, powstało świeżo kilka szkół 
specjalnych. Wybór między niemi trudny. 
Ważną wolę gna! tu kwestja zaufania. Otóż 
rodzicom, któnym (dużo mówi sławme na 
niwie wychowawczej nazwisko ezeigodniej 
Matki Ledóchowskiej, generalnej przełożo 
mej Sióstr Urszulanek SJIK., chcemy tu 
zwrócić uwiagę, że ta genjalna onganiza- 
torka, do której po radę i pomoc zwracają 
się już nietylko wi maszym kraju, ale i za- 
granicą, właśnie taką szkołę prowadzi, o 

czem jeszcze miawet| nie wie szersza pub- 
liczność. 

'Poza swemi, domami w Rzymie, Pnie- 
wach i Sieradzu, poza: różnemi zakładami 
jakie ma w Warszawie, Wilnie, IPoznamiu, 
tworzy Maltka Ledóchowska placówki swej 
błogosławiomej akcji społecznej na kre- 
sach wschodnich i zachodnich. I właśnie 
zaikładając w przeróżnych okolicach mowe 
sierocińce, sama: doświadczyła, jak dotkli- 
wie brak u mas sił odpowiedjnich ma sta- 
nowiskai kierowiniiczek odhmon, jak trudno 
zmialeźć dobre wychowawizynie, zwłaszcza 
zgodnie z wymogami władz madzorczych. 

A że wreszcie, jak o tem świadczy wielkie 
jej dzieło, umie sobie ma iwszysłtiko, sama 
poradzić, przeto dla zaradzemiia tej pe- 
trzebie stworzyła sobie własną szkołę dla 

przygotowania  odpowiedniich wychowaw- 
czyń i wi tem isposób dała. społeczeństwu i 
państwu niezmiernie potrzebną instytucję, 
w którą tchnęla swego: twórczego ducha. 

Zwiedzitem ją miedawinio, znając już 
poprzednio przwie wszystkie zakłady Mat- 
Iki Ledóchowskiej. Mieści się ta Szkoła 
Społeczna Urszulanek w zdrowej miejsco- 
wości podmiejskiej, tuż pod Wilnem — 
Czamny Bór. Zgodnie z tą nazwą, zalkład 
zbudowamo ma suchych piaskach iw sos- 
mowym bonze, 0 paręset krokėw od przy- 

i korirreego ii poezty, (więc w ideal“ 
sióstr, w tym samym budynku, w. którym 
nice mieszkają w internacie, pod opieką 
sióstr, w ftymsamym. budymiku, wi którym 
jest szkoła, Nauka trwa 3 lata. Zaczyna 
się we wrześniu, kończy pod koniec czerw 
ca. Plan nauki jest tak ułożony, że ma za- 

  

W 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej 

   
Jak wiadomo, po klęsce, 
skiego, sułtan turecki posłał wodzowi 

zadanej wojskom tureckim pod Wiedniem przez króla Jana Sobie- 
tychwojsk, wielkiemu wezyrowi Kara  Mustafie, 

sznur jedwabny, aby przez powieszenie się odpokutował za klęskę. Na zdjęciu naszem widzi 
my czaszkę Kara Mustafy 
ka ta przechowywana jest w zbiorach wiedeń-skich 

  

z sułtańskim sznurem jedwabnym, okręconym dokoła szyi. Czasz 
„Stadtsche Mammlungen". 

  

Ulgi taryfowe kolejowe dia Ziem 
Północno Wschodnich 

DZIĘKI STARANIOM IZBY PRZEMYS ŁOWO - HANDLOWEJ W WILNIE 

Ostatnie numery Dziennika Taryf i 
Zarządzeń Kolejowych przynoszą szereg 
zniżek kolejowych dla województw pół- 
nocno - wschodnich przyznanych na sku 
tek starań Izby Przemysłowo - Handlo- 
wej w Wilnie, a mianowicie: 

i) obniżone zostały o 5 proc. stawki 
taryf dla przewozów materjałów tartych 
nadawanych z terenu na północ od linii 
Grajewo — Białystok — Brześć — Łu- 
niniec — Mikaszewicze na eksport przez 
Gdynię i Gdańsk oraz wewnątrz kraju 
na odległości ponad 300 km. od stacyj na 
dawczych; 

2) taryię wyjątkową na przewóz tek 
tury od stacyj na terenie województw 
wileńskiego i nowogródzkiego, przy 
których położone są tekturownie, uzupeł 
niono przez dodanie stawek dla ładun - 
ków 10-tonnowych; 

3) wprowadzona została taryfa wy- 
KURIUO NARIAI ILO A CZEONY 

jęcia pnektyczne przypada więcej godzin 
niż ma przedmioty teoretyczne, Jest to u- 
czelnia wryższa-Średniia, z programem za- 
stosowamym do wymogów! Ministerstwa 
Opiieki Społecznej, przygotowiująca zawo- 
dowo wychowawczynie i kierowniczki za- 
kladów opiekuńczo - wychowiwezych pry 
wanych i samorządowych, a prawo do ob- 
jęcia takiego stamowiska daje świadectwo Й 
ukończenia Szkoły iczarnoborskiej (jej u- 
czemice korzystają z ulg teryfowych ma 
"kolejach, oraz ze zwrotu opłat szkolnych 
dla dzieci urzędników i wiojskowych). — 
Przyjmuje się do miej osoby, które skoń- 
czyły albo 6 klas szkoły: średniej, albo 3 
kursy seminarjum mauczycielskiego, lub 
też jaką szkołę średnią zawodową. Poda- 
nia do 25 sierpmia. Niezamożne mogą być 
zwolnione od opłaty szkolnej. W. ciągu 
studjów panienki odbywają już praktykę 
ma. miejscu, w: prowadzonej w tym celu 
przy szikole ochronce dziecięcej. A poza 
pedagogją jest iw! zajęciach  pnaktycznych 
administracja i organizacja zakładu, jego 
gospodarstwo, a zaltem į kuchiniia, szwalnia 
itd, Ale jest i kultura artystyczmia, jest i 
wychowanie fizyczne iz jego przyjemnoś- 
ciami. Toteż wiidziałem tam. mietylko ład 
i obowiązkowość, studja poważne, ale i 
przemiłą rozrywikę kulturalną, sympatycz- 
ne nabożeństwo w. zakładowej Kaplicy i 
szczerą wesołość panienek: zadowoloniych, 
dobrze karmionych w) leśnem zaciszu. Po- 
żytek mieć z nich będzie społeczeństwo. 

Kazimierz Kalinowski. 
  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

1 czerwca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

„Duc in altum — Zajedž na głębię”. aa NA) As. Menai Ruikio, AI OS INS ROS TORA 
i niestawnych, i 
rozgłos i uznanie. Była prekursorką 1 
macierzą ideową naszej Felicji 
nowskiej. Tylko ta jej powierzchowność: 
stary rekin. Okropne. . 

W pamiętnikach Jana Rosena, któ- 
rych dynamika i napięcie są w „samej 
rzeczy batalistyczne, znajdujemy nietyl-- 
ko kawały. Treść ich niezmiernie obfita. 
naładowana wydarzeniami, faktami i ob- 
serwacjami nad podziw. Obejmują prze- 
cie 65 lat życia artysty, który cieszył się 
powodzeniem i 
pę od Petersburga po Sycylję, wszędzie 
wielbiony. Był nadwornym malarzem 
dwóch :mperatorów rosyjskich. Oto sce- 
na pierwszej audjencji u Aleksandra III: 

tem właśnie zdobyła 

Roma- 

sławą, który znał Euro- 

wanej socjety. wano się mącić spokój uzbrojo- 
nego gościa. Piekiełko trwało dwadzieścia czte- 
ry godziny, zanim ktoś śmielszy nie stwierdził 
żartu. 

Skondensowany ten opis jest dosko- 
nały. Porównanie siedzącego manekina 
do Penseur'a pełne wyrazu, I nakoniec: 
dwadzieścia cztery godziny! Co za okru- 
cieństwo młodych malarzy w stosunku do 
dystyngowanej socjety. 

Gabinet wielki, meble z czarnego dębu, 
pokryte ciemnoniebieskim  sofjanem. Światło 
wpadało przez ołbrzymie weneckie okno, pod 
którem stało wielkie biurko. Na licznych stoli- 
„kach zauważyłem wazy z malachitu, lub lapis 
lazali, pełne papierosów. Cesarz, pochylony 
przed biurkiem, szukał czegoś w dolnej szufla- 
dzie. Usłyszawszy mnie, wyprostował się i 
zwrócił się do mnie. Doznałem niewypowiedzia- 
nego wrażenia. Stał przede mną olbrzymi, 
wzrostem przewyższający znacznie normalnych 
ludzi, przytłaczający fizyczną siłą symbol potę- 
gi swego państwa... Nie wierzę, by ktokolwiek 
w owej epoce, znalazłszy się sam w obliczu 
tej postaci, ucieleśniającej groźną potęgę, wla- 
dającą nad miljonami, nie doznał wewnętrzne- 
go drżenia. Podszedł do mnie z wyciągniętą 
dłonią, uśmiechnięty uprzejmie: 

— Enchantė de faire votre cónnaissance. 
Je ne me doutais pas que nous avions dans le 
pays un si grand artiste. 

A potem zapytał polskiego artystę, 
czy mówi po rosyjsku i zaraz uprzejmie 
stwierdził, że prawdopodobnie będzie 

Urywki powyższe wyjęte są z pamięt 
ników Jana Rosena, znakomitego batali- 
sty. Obejmują epokę od roku 1860 do 
1925. Wydał je w roku bieżącym Hoe- 
sick. Przytoczona na początku charakte- 
rystyka literatki dotyczy popularnej w 
swoim czasie iw Paryżu autorki „Sur la 
Branche*, piszącej pod pseudonimem 
Pierre de Coulevain. W poczytnej swej 
książce sportretowała ona bez obsłonek 
wszystkich swoich znajomych, sławnych 

  

wolał mówić po francusku. Cesarz rosyj- 
ski, przemawiający w ten sposób do swe 
go poddanego — Polaka! 

* Równie wyrazisty jest portret Miko- 
łała l, a w tym portrecie szczegół, który 
zwrócił uwagę Rosena, szczegół określa- 
jacy go jako malarza i obserwatora: 
buty cesarza. В На 

Mikołaj był drobny, ale barczysty. Ubrany 
w zwykły mundur pułkownika, ozdobiony krzy 
żem Włodzimierza IV-tej kłasy, przypiętym na 
piersiach. Głos miał dźwięczny, tenorowy, 
szczere i jasne spojrzenie. Podczas przerwy w 
małowaniu wydobył papierośnicę i zapytał czy 
palę. 

! A Eh bien, mon cher — rzekł — je vous 
offre une cigarette d'une espėce que certaine- 
ment vous n'avez jamais fumće. Ce sont ciga- 
rettes gue Ie Sultan m'a envoyčes. 

Pociągnątem zapaliwszy, ale w tejże chwili 
zakręciło mi się w głowie... Perfumy, kadzidło, 
opium, czy ja wiem! Nię rozumiem, jak ten 
człowiek mógł wypalać po kilkanaście tych pa- 
pierosów dziennie... Nadewszystko intrygowa- 
ły mię jego buty, ze skóry safjanowej, tak cien- 
kiej, że rysowały się pod nią wyraźnie palce 

stóp... ` 

Kilka tych wyjątków z pamiętników 
Rosena wystarczy, aby ocenić jego nie- 
zmierną pamięć rzeczy widocznych, jego 
nieustającą spostrzegawczość, żywość w 
odczuwaniu rzeczywistości i zdolność 
do wyrażenia jej słowem. Niema znacze- 
nia, że sam nie spisywał swych wspom- 
nień, dowodząc, że „pisać nie umie', 
gdyż pendzlem nie piórem zwykł wypo- 
wiadać uczucia. Notowała jego niewy- 
czerpane opowiadania słowo za słowem 
pani Anna Leo. Tak powstał pamiętnik, 
tem żywszy i bezpośredni, że wolny od 
przymusu pisania, utrzymany w stylu ga- 

jątkowa dla przewozu kauczuku z Gdyni 
do Lidy ze stawkami równemi stawkom 
na drodze Ryga — Lida; 

4) taryfę wyjątkową na przywóz skór 
surowych z Gdyni i Gdańska do Wilna 
i Białegostoku, uzupełniono przez doda 
nie stawek dla ładunków 10- i 5-tonno- 
wych; 

5) w taryfie wyjątkowej „В 8“ па 
przywóz nasion oleistych do olejarni kra 
jowych, uwzględniono w obszarze waż- 
ności tej taryfy punkt graniczny pod O- 
lechnowiczami oraz 

6) w taryfie wyjątkowej „d 1* na 
przewóz surowca drzewnego do krajo- 
wych zakładów przeróbki uwzględniona 
została olsza dyktowa. 
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otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 
teks, pianino, kuchnia wiejska, posiłek a 
4 razy driennie. Doskonała kąpiel, anto. 
Dojazd z Barauowicz lub Nowogrėdka 
auiobusem. Ceny 350, 4,— i 4.50 w ze: 1 
leżności od pokoju, — Poczta Wal6wka 

koło Nowogródka, Andrzejkowo a 

ыа wata a Zz l Te a Й 

W branży kosmetycznej 
jesteśmy samowystarczaini! 

Czy w przemyśle kosmetycznym  potrafi- 
my się obejść bez wyrobów importowanych 
dotychczas masowo z zagranicy. Celem wy- 
świetlenia tej sprawy, zwróciliśmy się do pol- 
skiej wytwórni „Odol* z prośbą o wypowie-. 
dzenie się w tej kwestji. 

Dzięki uprzejmości Dyrekcji uzyskaliśmy 
następujące informacje. 

Przodującymi krajami w przemyśle kosme- 
„tycznym są Francja, i Niemcy. Import tych pro- 
duktów w ciągu szeregu lat był bardzo znacz- 
ny i pieniądze nasze płynęły szerokim  stru- 
mieniem do rrancji, a zwłaszcza Niemiec. 

Należy zcałem uznaniem stwierdzić, że dzię 
ki dużemu wysiłkowi rodzimego przemysłu, 
wyroby zagraniczne zostały prawie całkowicie 
zastąpione produkcją polską. Ten znakomity 
rezultat dał się osiągnąć częściowo w ten spo- 
sób, że prźemysłowcy polscy nabyli licencje 
lub recepty popularnych w całym świecie i 
wysoko wartościowych artykułów kosmetycz- 
nych, wyrabiając te artykuły w swoich zakła- 
dach ręką polskiego robotnika i z polskich su- 
rowców. W ten sposób olbrzymie sumy pozo- 
stały w kraju, wiele tysięcy pracowników pol- 
skich znalazło zatrudnienie, a konsument pol- 
ski otrzymuje absolutnie pełnowartościowy pro- 
dukt. Wśród wielu wyrobów kosmetycznych o 
brzmieniu zagranicznem, artykułem bardzo po- 
pularnym na rynku polskim jest Odol. Artykuł 
ten jest produkowany we Lwowie i poza esen 
cjami, sprowadzonemi z Hołandji i Szwajca- 
rji, wszystkie surowce i opakowanie są pol- 
skie, a akcjonarjusze, zarząd, personel tech- 
niczny i biurowy składają się wyłącznie z 
obywateli polskich. 

wędy wysokiej klasy. Gawędziarzem jest 
wielki artysta, rasowy człowiek, wyro- 
sły na szerokiej kulturze europejskiej 

Pani Anna Leo zauważa w przedmo- 
wie, że w osobie Rosena powstaje cała 
epoka, cała panorama ubiegłych czasów, 
wypadków i ludzi. Tak jest. Urodził się 
przecie Rosen w roku 1854, w Warsza- 
wie wówczas, gdy centrum jej stanowiło 
Leszno, Długa, Senatorska i Miodowa. 
W domu jego rodziców bywał Moniusz- 
ko, Henryk i Józef Wieniawscy, Antoni 
zaś Rubinstein, za każdym pobytem w 
Warszawie grywał w salonie Rosenów 
— dla siebie. W roku 1863 Rosen miał 
dziewięc lat. W roku 1922 na otwarciu 
jego wystawy warszawskiej, obecny był 
Józef Piłsudski, który, patrząc na pierw- 
szy obraz malarza z roku 1873, powie- 
dział wesoło: „od tego czasu zrobił pan 
postępy!' W roku 1923 Rosen jest w 
Viareggio. Mieszka w pensjonacie razem 
ze szczupłym, niewysokiego wzrostu star 
cem, który mu opowiada rzeczy niezwy- 
kle ciekawe. Starcem jest marszałek Ca- 
dorna, wódz naczelny armji włoskiej w 
czasie wielkiej wojny. Od Moniuszki do 
Cadorny — istotnie, imponująca panora- 
ma wypadków i ludzi. 

Jeszcze trochę nazwisk. Z Polaków: 
Gierymscy, Chełmoński, Siemiradzki, ju- 
ljusz Kossak, Kostrzewski, Cyprjan Go- 
debski, Cyprjan „Kamil Norwid, Teofil 
Lenartowicz, Deotyma, u której na czwart 
kach zasypiał sędziwy Odyniec. Wieszcz 
ka w bieli zasiadała na swoim tronie i 
improwizowała, Odyniec spał na kanapie, 
i tylko, gdy go budził silniejszy akcent 

* 

W wirze šwiata 

NASI ZAGRANICĄ 

Temu lat sto Polki podrėžujące zagranicą 
zachwycały cudzoziemców. Pani Hańska i księ - 
żna Wittgenstein, Marja Wodzińska, Ewa An- 
kwiczówna, Można wymienić nie dziesięć, ale 
kilkanaście innych nazwisk, mniej znanych 
mniej sławnych, które przecież zachowały się 
wspomnieniem w pożółkłych kartach cudzoziem 
skich listów, pamiętników. 

Pó stu latach Polki nie przestały podróżo- 
wać, ale o tych Polkach jakoś ciszej po świe- 
cie. Może i dobrze. Jadąc do Palestyny z cha 
lucami, nie zetknąłem się z niemi, zato z po- 
wrotem to tak. Pamiętam, jedziemy morzem z 
Bejrutu do Konstantynopola, drugą klasą wra- 
ca polska pielgrzymka, kilkunastu księży, kilka 
naście pań. Taka jedna panienka (pracuje w 
štoremš z warszawskich ministerjów) nie me- 
że sobie, biedula, przypomnieć, jskie to morza 
leżą „na tej strece“. 

— Egejskie, — przypomina ktoś — Jońskie, 
Marmara... 

— Jakeśmy jechali, było pięć — żali się pa 
nienka. 

— Śródziemne jużeśmy minęli... 

— No, ale piąte? 

Potem okazało się, że referentce chodziio o 
morze Czasre, ale narazie, jako że chodziło o 
drogę do Konstantynopola, wszyscy nie mogli 
się tego piątego doliczyć. Aż panienka sama 
sobie przypomniała. A ja zgłupiałlam na 
tem morzu — mówi — przecież jeszcze gibral 
tarskie... 

Ach, orzywiście... przypomniało sobie towa 
"zystrwo. Dopiero ktoś zapictestowal. 

     

  

  

* > * 

Od tego Gibraltaru patnicžki byly nieco 
zwarzone, ale niedługo, raz, że ostatecznie 
wszystko jedno, drugie, że właśnie nazajutrz 
był Konstantynopol. Patrzyliśmy z pokładu, jak 
zbliża się ku nam półkolisty masyw miasta. 
Można było rozróżnić większe moszee. Przez 
Konstantynopol przejechała już raz pielgrzym- 
ka, co inteligentniejsi orjentowali się więc w 
tem mieście i objaśniali uczynnie innych: 

— O, widzi pani: przedmieścia. To białe— 
Galata. Tamto; takie podrośnięte — Pera. Pe- 
ra i Stambuła, proszę pani. Tak oba na ku- 
pie... 

To to, co oni nazywają: „Istanbul“? — do- 
pytywała się paniusia. 

— Istanbul, przedmieście tylko. Konstanty- 
nopol, to całe miasto... 

* * * 

W naszym konsulacie w Konstantynopolu 
wre praca. Odczyty, referaty propagandowe, 
rozwieszanie afiszów: „Visitez la Pologne“, tak 
że urzędowanie. „Szkoda, že pan nie był tu 
dwa dni temu — mówią mi z westchnieniem, 
— była piękna uroczystość: zakładaliśmy kon- 
stantynopolitański oddział „Legjonu Młodych”. 

Ktoś inny akurat na kwadrans przedtem po 
wiedział mi, że jeśli chodzi o młodzież polską, 
to jest tu ona reprezentowana przez młodocia- 
nego gońca konsulatu. Tem bardziej uchylić 
należy głowę przed wysokiemi walorami orga- 
nizacyjnemi tego młodzieńca. 

— Mamy więc oddział w Konstantynopolu,.. 
— podkrešla! raz jeszcze pan referent. 

— A w Dardanelach panowie nie založą? 
zapytałem troskliwie. 
— Narazie nie mamy środków po temu. — 

brzmiała odpowiedź. Xa. 

iły wodnej 
do wykorzystania 
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wieszczki, wznosił dłonie na znak za- 
chwytu. Spali też i inni — dodaje Ro- 
sen: wysoki jak Podbipięta Antoni Pół- 
janowski zdrzemnął się wsparty o ścia- 
nę i obsunął się, wyjeżdżając na środek 
sali niepomiernie długiemi nogami, co 
wywołało zamieszanie, radośnie przyję- 
te. Jest też w pamiętnikach jakaś stara 
rezydentka babki hr. Augusta Potockie- 
go, marszałkowej Bobrowej. Rezydentka, 
którą Rosen nazywa bez ceremonji babi- 
ną, „miała żywo wbity w pamięci okres 
od roku 1806 do 1813. Bywała pod Bla- 
chą, znała ks. Józefa, panią de Vauban.. 
Opowiadała mi o ówczesnych intrygach, 
ploteczkach i romansach*. Panorama 
więc wypadków i ludzi pogłębia się: 
młody Rosen ociera się o żywy antyk z 
roku 1806. 

Bogatą jest również galerja cudzo- 
ziemców. W Paryżu słucha Rosen wy- 
kładów Taine'a, uczy się malarstwa u 
znakomitego Geróme'a, bywa na zebra- 
niach u Emila Zoli, zawiera znajomość z 
Guy de Maupassantem, Paul Adam'em, 
Husmansem, Barbey d'Aurevilly, Riche- 
pin'em. W Cafe de la Nouvelle — Athe- 
nes siaduje z Janem Moreas'em, Edwar- 
dem Manet i Degas'em, a na imperialu 
omnibusu jeździ razem z Victorem Hu- 
go. Naturalnie, wyliczone nazwiska są 
tylko ułomkiem wielkiej panoramy cza- 
sów i ludzi. ‚ 

Jdzie życie nowe — kończy Rosen swój 
pamiętnik — przyszłość przed nami otwarta. 
Dlatego też pragnę podzielić się wspomnienia- 
mi przeszłości. Kto chętny niech słucha. 

Wysz.
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Na boiskach i bieżniac 
Prace Ośrodka W. F. 

Rozniowa ż Komendantem Ośrodka W. F. 
kpt. Ostrowskim. 

Na stadjemie Ośrodka W. F. gwarmo. 
"Trenuje grupa panów, wigłębi panie graja 

w koszykówkę. „Na trybunach* majdujemy 
Komendanta Ośrodka p. kpt. Ostrowskie- 
go, roumawiającego z imstruktorem, ; 

Wykorzystaliśmy: dogodną okazję aby 
dowiedzieć się czegoś o zamierzeniach O- 
środka na okres majbliższy, 

— W sam, (czas się pam do mnie zgło- 

sił — mówi: kpt. Ostrowski dowiiedziaw- 
szy Się o celu wfizyty! — Ibo za kilka dni 
wiyjszdżam. Zaczynam cykl kursów  ob- 
jazdowych, pierwszym etapem którego bę- 
dzie twieniec. Do pożowy czerwca będę m'0- 

jażował po wsiach i miasteczkach. 

Akcja ta ma ma celu mozruszanie prac 

wi terenie, T:m, gdzie jest już cokolwiek 

zmobione będę się stara! rozruszać robotę, 
tam. gdzie, dotychczas teren. był zamiedbany 
będę się starał ją zapoczątkować. 

Pod uwagę będą brame te 

sporiu które z uwagi ma lokalne 

%i będą mogły być uprawiane. 
— A miec jest to akcja, którąby miasi 

sąsiedzi mazwali licom k dierewnie. 
— Powiiedzmy, że tak. Tego rodzaju 

ałkkeja została już zapoczątkowana w ze- 
szłyma sezonie i ma podstawie doświadcze- 
mia, wiem, że prace te dają wynik po- 
zytymmey i w niedalekiej już przyszłości — 
mogą dać wymiki b. dobre zarówno pod 
względem sportowym jak i wychowawiczym 

D»p poszczególnych punktów będę mry- 

jeżdzał ma kilka dni zaledwie, a w połowie 
czerwca rozpoczynam, zresztą jak i w moku 

ubiegłym, prace w Trokach, gdzie będzie 
uruchomiony Ośrodek: Śródlądcowy. | 

Program prac w "Trokach przewiduje 
szereg kursów: żeglarskich, wioślarskich, 
pływackich oraz wszystkie możliwe do 
przeprowadzenia sporty i gry sportowe. 

Sezoa bieżący zapowiada się b. pracowi- 
cie, gdyż Troki zdobyły już sobie popu- 

łarność. 
— Właśnie, a propos tej popularno- 

ści Frok chcielibyśmy zadać p. kapita- 
mowi pytanie włirącamy. Nienez daje się sły 
szeć, że skoncentrowanie uwagi Ośrodka 
ma Trokach odbija się Ikrzymidząco ma 
pracach w: innych gałęziach sportu wileń- 
skiego. '„Ośrodelk siedzi! nad: wodą, a Sta- 
djam ua Piónomomicie pustoszeje“, powia- 
dają lekkoatleci. Ile jest w tem prawdy? 

- Nie rozumiem, skąd może powstać 
taka myśl, Primo: Troki nie leżą, za la- 
sami, za górami, a przeto ja mie stracę 
kontaktu z Wilnem; secumdo: instrukto- 
rzy Ośrodka pmowiadzić będą grupy ówi- 
czebmie w lekkiej - atletyce, grach sporto- 
wych it. p. mie licząc mawet tego, że 
przea cały czerwiec lekkioatleci ćwiczyć 
będą pod kierowinictwem pp. Cejzików. 

Na stadjonie organizowane będą ca 
dwa tygodnie, próby na POS, gdyż jak 
pan wie zapełme, odznaka POS obowiązy- 
wać będzie teraz wszystkich  zawłodni- 
ków, pragnących brać udział w. zawodach, 
zarówno jak i kandydatów: zgłaszających 
się aa kursy i obozy. 

Mówiąc o pracach na' Stadjonie mad- 
mienie muszę, że w tym mroku wprowa- 
dziiiea inowację, polegającą ma tem, że 

każdy ówiczący musi posiadać legityma- 
eję wydaną przez Ośrodek. Obowiązuje to 
zarówno stowarzyszonych jak i niestowa- 
rzyszonych. Bez tego mie można było u- 
trzymać porządku na Stadjonie, zwłaszcza, 
że ©wraz więcej osób zęłasza się do POS'u. 

Wracając do obaw, 0 których pan 
wspomniał. Ośrodek wileński jest prze- 
cież Ośrodkiem Okręgawtym, a więc obej- 
mująeym pracę zarówino w Wilnie jak 
i w terenie. /Wilmo posiada kluby, a te 
same umieją pracować i wiedzą eo trzeba 
nobić, gorzej jest na prowincji gdzie mie- 
raz %wzeba zaczynać od abe... 

— Pan kapitan| wspomniał o POS'ie, 
lie mamy cdzmak w Wilnie? 

— W ubiegłym moku ilość zdobytych 
odamaf: POS'u doszła, do 4414. Liezebnie 
na pierwszem miejscu uplasowało się 
wiojsko, potem idą szkoły, rwneszcie sto- 
warzyszenia (P. W. W bieżącym sezonie 
liczba ta powiększy się znaczne, 

i śmy dowiedzieć się czegoś 
© projektowanym Tygodniu Propagandy 
Sporta. 

— Trzeba zacząć od stwierdzenia, że 
Miejski Komitet IP. (W, 1W.F. pracuje 

gałęzie 
wpirun- 

    

obecnie intensywnie, Ruszył (do pracy mi-- 
mo, że Magistrat mie zdradza najmniejszej 
chęci przyjścia z pomocą finansową. 

Tydzień Propagandy Sportu wyzna- 

włącznie będzie imprezą ogromną, b. ce- 
lową i wymagającą ogromnego nakładu 
pracy. W ramach tygodnia będziemy mie- 
li najprzeróżniejsze imprezy sportowe, 
doskonale zapowiadającą się Wystawę 
Sportową (od! 2—10i czenwica) i t. p. 

W ramach programu Tygodnia: odbędą 
się, też audycje radjowe poświęcone 
sprawom - Sportu. 

Mówić będą: mp. Szumański — o 'tumy- 
stlyce, ja — о Państwowej Odznace Spor- 
towej oraz ppłk. Wenda udzieli przez rad. 
Jo wywłiadu ma temat sportu wileńskie- 
80. 

Bokserzy będą mieli mecz wojskowi- 
cywilni, tenisiści. j  ongamizowany 

raid i defiladę 
„pływacy, strzelcy swoje im- 

prezy. Sokół i Małkabi przeprowadzą po- 
pisowe ćwiczenia — gimmastyczne. Wszy. 
stko to zakończy, Alkademja, 

Jak pam widzi program obfity, cie- 
kawy i, co najważniejsze pozwalający 
przypuszczać, że Miejski Komitet P. W. 
IW. F. obudził się do życia ii spelni swe 

zadanie, MT 
Na tem. kończymy interesującą nas 

rozmowę dziękując za informacje. 

  

żawody konne na Pośpieszce 
WOJSKOWE CROSS COUN TRY I ZAWODY HIPPICZNE 

Tegoroczny program sportów konnych od- 
biega od dotychczasowego szablonu. Ze wzglę 
dów oszczędnościowych. zdaje się, nie będzie- 
my mieli w tym roku wyścigów na Pośpiesz- 
ce. Nie będziemy mieli okazji obserwowania 
zaciętej wałki dwóch jeźdzców o... trzy nagro- 
dy, jak to miało miejsce ubiegłego lata, kiedy 
to niemal w każdym biegu było więcej nagród 
niż gałopujących koni. Nie będziemy mieli emo 
cjonującej gonitwy loteryjnej ani przedsmaku 
posiadania (za 5 zł.) własnego konia wyścigo- 
wego. 

Zamiast wyścigów będziemy mieli inną nie 
mniej emocjonującą imprezę, której program 
przewiduje: wojskowe crossy, (a więc też wys 
cigi), konkursy hippiczne panów oraz pań. 

Zacznie się to 7 czerwca, na płacu 4 p. u- 
łanów. T. zw. czempionat konia. Impreza to 
w stu procentach wojskowa. Próba sprawnoś* 
ci jeźdzca oraz wytrzymałość i sprawność 
konia. 

Następnych dni — 8i 9 czerwca — posz- 
czególne konkurencje cdbywać się będą na Po 
śpieszce. 

W dniach 11, 15 i 18 czerwca będziemy 
mieli biegi, wojskowe — cross country na dy- 
stansie 3600 — 4800 mtr. Program każdego 
dnia przewiduje po 4 — 5 biegów, biegów b. 
trudnych, wymagających doskonale przygoto - 
wanego konia, no i niebylejakiego jeźdzca. 

Amatorzy wyścigów konnych, nie omiesz- 
kają zapewne w tych dniach „wpaść* na Po- 
śpieszkę. 

Dzień 15 czerwca przyniesie konkurs hippi- 
czny pań z Rodziny Wojskowej oraz konkurs 
oficerski a dzień 18-go — konkurs hippiczny 
pań i panów, ogólny oraz ciężki konkurs ofi- 
cerski. 

Czerwiec będzie więc bogaty w imprezy na 
Pośpieszce. 

Szosowa stokilometrówka 
O KOLARSKIE MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO 

Ciekawą imprezą kolarską będzie szo- 
Sawy wyścig, ma dystensie 100 kilometrów 
o mistrzostjwo woj. wileńsikiego. ongamizo- 
many 'w majbliższą niedzielę porzez Wit. 
Tuwo Cykl, i Motocyklistów. 

W tym molku walka będzie bardziej za- 
wzięta niż w latach ubiegłych, bowiem za- 

pał z:wodniilków spotęgowamy wędzie jesz- 

cze konkurencją międzyklubową, gdyż — 

jak wiemy — kilku czołowych cyklistów : 
(Jasiński A., Kalinowski) pmzeszło z Wi! 

  

T. Ci i M. do Ogniska. Homiortu barw sta- 
rego i zasłużonego ma terenie Wilna, w 

iale rczwoju sportu kolarskiego, Towa- 
atzystwiał €. i M, bronić będzie w pienwszym 

rzędzie b. mistrz Maksimowicz, oraz gru- 
pa młodych zawodników. 

Czasy uzyskane w zeszłym woku na 
mistrzostwach były znaczniie lepsze od u- 

zyskamych w wielu innych wiojewództwach 
Zobaczymy, co przyniesie bieg niedzielny i 
kito: zdobędzie w nim laur zwycięstiwta. 

    

Zawody strzelecko-łuczne 6 mistrzostwo Wilna 
W ickmesie od 8 — 11 czerwca odbędą 

się w. Wilnie zaiwiodjy, Stmzelecko - łuczne 

i marszowe lo mistnzostwio m. (Wilna. Or- 
ganilzuje itą imprezę Miejski Komitet W. F 
iP. W. ‘ 

Dla bmsku miejsca mie mamy możności 
podania dokładnego planu rozgrywek — 
eraz wszysitłkiidh szczegółów  dolityczących 
obsadły poszczególnych komkureneyj i re- 
gulaminu logramiczając się do podania — 
terminów, zawmodóm or:m miejsea gdzie się 

onie odbywać będą. 
Dnia 10 i 11 схециеа od godz. 8.00 do 

godz. 16,00 strzelanie zespołów z broni 
„wojskowej maałokalibrowej. 

Dnia 8-go od godz. 8.00 do godz. 12.00 
strzielamie zespołowe z broni krótkiej woj- 
skowej (pistoletów, rewolwerów), 
12,00 dlo godz, 17.00. stnzelamie powszechne 
imdywiid. z bromi krótkiej wojsk. (pistole- 
tów: i mewiolwerów). 

Dnila 8 i 9 ed gadłz. 8.00 do godz. 14.00 
sitmzelalnie „powszechnie indywidualne z 
broni małokalibroniej. 

Dnia 9-g0 cd godz. 8.00 do godz. 12-tej 

stmzelamie powszechne indywidualne z pi- 
stoletu typu dowielnego cal. 22, od godz. 

12.30 do: godz. 16.00 strzelamie indywidu- 
alne z płistoletu bocznego zapłonu syl- 
wetlkowie. 

Dnia 10 # 11 ой godz. 8.00 do godz. — 
16.00 zewody łucznicze zespołowe i indywi- 
dualne. 

Dnia 11 od godz. 7.00 zajwiody, manszo- 
we ze strzelaniem, 

MIEJSCE ZAWODÓW 

a) Stnzelanie z bułomii  małokalibrowej 
strzelnica Miejskiego Komitetu W. F. i 
P. W. mix stadjomie sportowym  Pióro- 
mont. 

b) Strzelamie z broni dlugiej wojskowej 
— strzelnica I-szej Brygady Legion. 
Bołtupie. 

e) Strzelanie z bromii krótikiej wojsko- 
iwej i dowiolnej cal, 22 — strzelnica m.-kali- 
browa 3 baonu Saperów, ul. Syrokomli. 

@) strzelanie z łukówj — sitrzelnica Pi6- 
romomt, 

e) Zawiody marszowe ze strzelaniem — 

start i meta boisko Piórcmont. 
Głównym kienowmikiem zawodów bę- 

dzie Inspektor  Wlystzkolenia (P. W. mjr. 
Zaueha, jego prawą ręką kpt. Kónig. 
„W. zawodach stirzeleckich mogą wziąć 
udział obywatele m. Wilna zarówno panie 
jek i panowie, którzy najmniej od tmzech 
miesięcy są członkami oddziału wrojjskio- 
wego, organizacji P. W. klubu stirzelec- 
kiego, «went. sekcji strzeleckiej, 

47-em kiubów i organizacyj sportowych 
ZGŁOSIŁO SWE EKSPONATY NA WYSTAWĘ SPORTOWĄ 

Prace organizacyjne Wystawy Sponto- 
wej, otwamcie której nastąpi 2 czerwca, 
posuwiziją się stale i szybko maprzód. 

Jednym z najokazalszych działów wiy- 
stawy, bo najliczniej obesłanym, będzie 
dział onganizacyj i! klubów, sportowych. | 

Jak mas imfonmują, dotychczas: zgłosi- 
ło swój czynny, udzieł jm wystawie 47 klu- 
bów, związków, towarzystiw i wszelkich iu 
nych onganizacyj sportowych wileńskich, 
a mianowiicie: 

Aeroklub Wileński, Akad. Klub Włó- 
częgów, lAlkad. Zywr. Spontowy, „Bim żyd. 
organizacja Sportowa, Brygadą KOP Wil- 
no, KS „Drukizrz”, Klub Sportowy Praw- 
mików, KS „Rodzina Wojskowa, KS 
„Strzelec“, KS „Wilja“, KPW ,,Ognisko“ ; 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego. (reprezen- 
tujące spont w szkołach wileńskich), Liga 
Obrctny iPowietnznej iPaństwa, Liga Mor- 
ska i Kolonijalina,  „Makki:bi“ żydowskie 
Two Sportowo - Gimnastyczne, Miejski 
Komitet! WF i PW, „Mongensztern* (Jutrz 
mia) Stowarzyszenie Robotmicze Wychowa 
niaj Fizycznego, Okręgowe Związki: Bok- 
serski, Gier Sportowych, Lekko-atleżyczny 
Narciarski, Pilki Nožmej, Plywacki, Teni- 
sowy, Ośrodek Wychowiinia: Fizycznego, 
Pocztowy Związek WF i PW, Policyjny 
Klub Sportowy, (Pol. T4wo' Krajoznawcze, 
Polski Czerwony Krzyż, Przysposobienie 
Wojskowe Kobiet, Polski Touring Kiuż, 
IPW Leśników, „Sokół”, Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej, T-wo Łowieckie Ziem 
Wschodnich, Wojskowe Kluby Sportowe: 
1 pp. Leg., 5 pp. Leg., 3 baomu saperów, 
3 pac. „Pogoń”, Wil T-wo Cyki. i Moto- 
Gyikl., Wil, T-woa Wiioślanskie, Zrzeszenie 
Młodzieży. Rzemieślniczej i Przemysłowej, 
Zw. S icaniki Zm. Harcerstwa Polskie 
go: a lorągiew! Męska, b) Chorągiew 
Żeńska, ŻAKS, Żydowskie T-wo -Kraja 
zmietwcze. 

Cyfra iwwymienionych fu organi i 
sportowych (47) jest duża, ale einas 
Zonijehilowiač się będzie można, jakie wiel- 
®е znaczenie odegra w žyciu tych organi- 
zacyj urządzana wystewia, gdy obliezymy, 
ilu członków organizacje de obejmują. We- 
dług pobieżnych obliczeń organizacje, któ- 
re zgłosiły już swój udział w Wysiawie, 
reprezentują olibnzymią armję spontowiców, 
bo przekraczającą 22.000 ludzi, A więc wy 
stawia: obejmie pokaz dorobku pracy wie- 
loleiniej 22.000 Tudzi. 

Nawiasem dodać trzeba, że obliczenia 
te są miekompletne, bowiem nie wszystkie 
onganibaicje już 

dług przypuszczeń Komitetu Wystawy, 
a wsłzyjstkieh  onganizacyj 

-ciu. 

Uli a OTOCZEOEREOETOCOZRASZEYSSE, 

PIEGI       
  

ŻÓŁTE PLAMY. 
OPALENIZNĘ. 

  

PRECIOSA 
2-5 AmC 

  

    

  

Eksponatami organizacyj będą przede- 

wszystikiem: zdobyte miagmody i! dyplomy, 
wykresy stutystyczne, ilustrujące rozwój 
tych orgamizacyj, follogmafje i albumy, 
wneszcie bogaty: dział przyborów sponto- 
wych, (wykonanych przez organizacje itd. 

Reszta onganizacyj sportowych tu mie 
wymienionych, które zamierzają wziąć u- 
dział w Wystawie, musi do 27 bm. do g. 
12-tej zawiadomić o tem Komitet. Później 
sze zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

DEE RZEAORA PI RTN ARTIST NSI 

W kilku wierszach 
Na posiedzeniu Wyda Gier ii Dyscypli- 

ny Wil. ZOPN uchwiallono m. i.: 
`1) mydosowiamiie (tabelki mistnzostw kl, 

B podckręgu rozgrywkiowiego w: sposób na- 

— PKS Lida; 17 czerwea PKS Lida — 
Makabi Słonim; 24 czerwca Milkabi Sło- 
nim — Malkabi Nowogródek; 1 lipda PKS 
Lida — Makabi Nowiogródek; 8 lipca Ma- 
kabi Słonim — PKS Lida; 15 lipca Matiz- 
bi Nowogródek — Makabi Słonim. Kluby 
wyzmaczone na pienaszem miejscu są go- 
spodarzami:. 

* о* % 

MW dhiu 28 bm, odbędzie się w Gdyni 
mecz bokserski Polski — Czechosłowacja. 
Zawodnicy wyznaczeni ido naszej reprezen- 
tacji, zostali skoszarowanii w Hallerowie. 

* LŽ * 

W. dniu 2 czenwica br. rozpoczynają się 
w' Warszawie ma torze hippicznym: 'w Ра 
zienkach międzymi:rodowe zawody: konine, 
w których prócz asów) naszego jeździectwa 
startować będą goście zagraniczni. 

s pewmy jest! udział drużyn: 
ezeskiej (7 jeźdźców i 19 konii), francuskiej 
(5 jeźdźców: i 12 koni), mumuńskiej (6-ciu 
jeźdźców i 15 koni). Spodziewany: jest po- 
maidto mdział drużym: tureckiej, szwedz- 
kliej i włoskiej, 

* * * 

Na mecz piłkarski Polska — Belgja, 
odbyć się mający m Warszawie w dniu 4 
czerwea br., przybywa do stolicy: szereg 
wycieczek sportowieów. Z Belgji ie 
wycieczka (Polaków, w kraju ftym stale ze- 
mieszkujących w. liczbie ponad 600 osób. 

Pociągii popularne, które specjalnie na 
ten mecz wyruszą z wilelu miast polskich, 
przywiozą liczne rzesze widzów: sporto- 
wych. Niezależnie od! pociągów popular- 
nych minister komunikacji, p. Butkiewicz, 
udzielił specjalnych zniżek kolejowych do 
170 procent, zależnie od liczby osób, biorą- 
cych udział w wycieczce. 

* * * 

W dniu 3 czerwca w: Warszawie todlbę- 
dzie się zjazd międzynarodowej prasy 

wej. 

W tych dniach zamząd Międzynarodo- 
wego Zw.  Dzienniikanzy, Sportowych w 

Brukseli! nc dziennikamze fraln= 
cuscy, belgijscy i holenderscy zjadą się w 
Brukselii w: dniu 1 czerwiea, skąd w jednej 
grupie odjadą tego samego wieczora do 
Wsrszawy, zabierając ze sobą po drodze w 
Berlinie dzienmikamzy włoskich i niemiec . 

ОМ 00 

Klaczyński de galepu 
W zeszłą Środę, dnia 17 maja, ma Śro- 

dzie Literackiej, której tematem był sąd 
nad środami, powiedziałem, iż zasłużyłem 
się wobec Śród, zmuszając Kurjer Wileń- 
ski do pisania recenzyj ze śród. Różnica 
pomiędzy mną a Kurjerem Wileńskim 
zazmaczyłem — polega mła tem, že Kurier 
Wileński podaje recenzje, pióra red. St. Z. 
Klaczyńskiego, o jeden dzień później i, nie 
wytykając mnie palcem, polemizuje w 
nich ze mmą. Gdy m mnie jest czarnio, „m 
Kurjerze będzie zawsze biało, Redaktor 
St. Z. Klaczyński wstał wówczes i oświlad- 
czył, że to fałsz, że wogóle mie czyłłuje 
moich recenzyj i ma swoje własne zdanie. 

Udowodnił to wczoraj, podając jednocześ- 
mie ze mną recenzję z odczytu dra J. Siem- 
kiewicza. 

Nieprawdą jest. oświadczenie redakto- 
та Klaczyńskiego nia ubiegłej Śnodzie Li- 
terackiej. [Prawdą natomiast, aż pośpiech 

  

Za spokój 

  

z KRASNODĘBSKICH 
MARJI PELCZAROÓWEJ 

zmarłej w Krakowie 16 b. m, odbędzie się N bożeństwe żałobne w Katedrze 
św. Jana w sobotę dn, 27 b. m. o g 930. 

w napisaniu recdnzji powstał pod wiply- 
wem mego oświadczenia na ubiegłej Śro- 
dzie Literackiej, Powołuję wszystkich o- 
becnych ma owej Środzie na świedków, i 
cieszę się, że muiąłem red. Klaczyńskiego 
do gallopu. Z drugiej zaś strony, ubolewam 
że tak bardzo przejął się mojem oświad- 
czeniem: nie chodzi przecie o tto, kiedy na- 
stąpi sprawozdanie ze Środy. Chodzi o to, 
jak omo będzie napisanie. jw, 

liny Strzał (i narzeczonej 
USIŁOWANIE ZABÓJSTWA PRZY UL. STAREJ 

WILNO. — Wczoraj w nocy lokatoro 
wie domu nr 46 przy ul. Starej zostali 
zaalarmowani strzałami, jakie się rozleg- 
ły w mieszkaniu Barbary Borowskiej. 

Okazało się, że na Borowską dokona 
no zamachu na tle zemsty osobistej: — 
sprawcą był jej ex-narzeczony, urzędnik 
prywatny, Cezary Aramowicz (Witoldo- 
wa 53). 

Około godziny 12-ej w nocy w czasie 
gdy Borowska spała, Aramowicz pod - 
kradł się pod okno jej pokoju i po wy- 
biciu szyby oddał strzał. Widząc, że 
strzał chybił, sprawca wdarł się do miesz 
kania i po raz drugi wystrzelił do Bo- 
rowskiej, która w pierwszej chwili nie 
mogła wydobyć ze siebie głosu z przera 
żenia. 

Gdy i ten strzał chybił, zamachowiec 
pociągnął jeszcze raz za cyngiel, lecz w 

  

tym momencie rewolwer zaciął się i nie 
wypalił. Chwilę tę wykorzystała Borow- 
ska, która wybiegła z pokoju, alarmując 
krzykiem sąsiadów i domowników. 
Sprawca nieudanych strzałów w obawie 
przed ujęciem zbiegł i ukrył się w pobili 
skim ogrodzie, gdzie też wkrótce został 
odnaleziony i aresztowany przez poli- 
cję. : 

Tłem zajścia, jak wspomniane jest wy 
żej, była zemsta. Borowska zerwała о- 
statnio z Aramowiczem, który uważany 
był za jej narzeczonego. Odtrącony od- 
grażał się z tego powodu, że zabije ją i 
siebie i właśnie wczoraj w nocy zamiar 
swój usiłował wykonać. 

Aramowicz zeznał, że faktycznie chciał 
po dokonaniu zabójstwa, popełnić samo 
bójstwo, lecz defekt rewolweru stanął te 
mu na przeszkodzie. 

KRONIKA 
vilko 

Wschód stoūca 7, 3,01 

Zachód słońca g. 7,20 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 25 MAJA 

Ciśnienie średnie: 750. 
Temperatura średnia: + 14. 

Temperatura najwyższa: + 17. 

Temperatura najniższa: --3. 

Opad: 

Wiatr: północny. 
Tendencja: spadek. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P..M.-< 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda o zachmurzeniu 

zmiennem, zwolna malejącem, z zanikającemi 
deszczami, — zwłaszcza w zachodniej połowie 
Polski. Słabe wiatry zmienne. 

MIEJSKA 

— RADA MIEJSKA. W pienw:szej po- 

SKARBOWA 

—PODATEK GRUNTOWY. Z dniem 
30 kwietnia upłynął termin płatniości Iszej 
raty, podatku gruntowiego za rok bieżący. 
W. majbliższych dniąch urzędy: skizebowje 
prizystępują do egzekucji przypadających 
z tytułu tej maty kiwot, kitóre nie zostały 
w przepisaniym terminie wpłacone, Celem 
umiikmiięcia Kosztów, połączonych z tą ©- 
gzeknieją, a zwłaszcza kosztów za upom- 
mienie, winni płatnicy podatku gmuntowe- 
go, którzy dotychczas mie uiścili! T-szej ra- 
ty czemprędzej to uczymić, w: przeciwnym 
bowiem wypadku narażą się ma koszty e- 
gzekucyjne, kitórych mogą uniknąć, 'wpła- 
cając zaległość przed doręczeniem im upom 
nień o zapłałtę. 

WOJSKOWA 
— POBÓR. Dziś przed! komisją poboro- 

wą stają urodzeni iw, w. 1912, z nazwiska- 

SYN + RODZINA 

CO GRAJĄ W KINACH? 

RHEWJA — Kiki 

CASINO — 14 lipca. 
HELJOS — Syn dżungli. 

PAN — Wielka klatka 
HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające mia- 

sto. 

LUX — Godzina z tobą. 

ŚWIATOWID — Bitwa nad Somą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—. ZATRZYMANIE STUDENTÓW.— 
Wczoraj w: nocy, pod zarzutem. wybicia 
szyby w: oknie i wyłamania kraty № pose- 

sji Nr. 4 przy; ul. Zamkowej, zatrzymani 
zostali dwaj studemici. 

Ujęto ich po dłuższym pościgu ma uł, 

św.  Jeńskiej. 7 

— AŁTYNNIKOW Wi KoSZU OD 
BIELIZNY. Wiezoraj wieczorem zewodowy. 
złodziej Ałtymmikow| pmzedostał się ma 

strych domu Nir. 7 przy ulicy Raduńskiej, 
spakaniał bieliznę wantości 600 zł. i usi- 
łował zbiec, 

W ostatniej jednak chwili został zau- 
ważony, więc rzmcił rzeczy, i ukrył się w 

koszu od bielizny, skąd go dopiero wyciąg- 
meta polieja, Ažtynnikowa osadzono w a- 
reszcie. 

— PANI KOPELOWICZ I JEJ KON- 
KURENCI. Przy: zbiegu ulic Piwnej i za- 
ułku Rajskiego wymikła bójka pomiędzy 
właścicielką domu schadzek Kopelowiezo- 
wą oraz jej konkurentami. Podczas Ibojki 
przyjaciel napadniętej chcąc ją uratow:ć 
dał kilka strzałów, czem zmusił napastni- 
ków do ucieczki. W! czasie bójki Kopelowi- 
czowej „zaginęła złota binamsoletkia, oraz 
pontmonejtka zawierająca 100 zł. Policja 
prowaidzi idochlodzenie. 

— ZGON PRZY KUFLU PIWA, W! pi- 
wiamni przy, ulicy Radłuńskiej 86 zmarł 
magle przy piciu piwa: 52-letni W. Chod- 
(kiewicz, zam. przy ul. Raduńskiej 3. Przy- 
były na miejsce wypadku lekarz Pogoto- 
wia. Raitunikowego stwierdził, że zgon ua- 
stąpił  prawidopodobnie maskutek «talku 

sercowego. 
— POMAJEMNY DOM SCHADZEK. 

W jednem z mieszkań przy ulicy Zygmun- 
towskiej 26 policja wykryła potajemny 
dom schadzek, prowadzony: przez niejaką 

i - į ko 
Aramowiczowa, pociągnięta zostanie. p 

odpowiedzialiniości sądowej za czerpanie 
zysku z nierządu, upraiwianego przez inne 
osoby. 

— Podrzutek. Przed domem Nr. 7 przy ul. 
Lwowskiej Mińko Jadwiga, zam. w tymże do- 
mu znalazła podrzutka, płci żeńskiej, w wieku. 
około 3 miesięcy. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

Radje wiieńskie 
PIĄTEK, DNIA 26 MAJA 

11.40 Przegląd prasy; Komunikat meteoro- 
logiczny; Czas; 12.05 Audycja dla poboro - 

mi rozpoczynającemi się ma literę P, za- wych (muzyka); 13.20 Program dzienny; — mieszkali, w obrębie komisarjatów 5 i 4-— 1445 Wyjątki z oper Verdiego (płyty); 15.15 
Pomadto przed! komisją winini są stawiić się 
wszyscy mężczyźni, iz naziwiiskami mia literę 
R, z terenu komisarjatów 1 i ©. 

KOLEJOWA 
— WZMAONIANIE TORÓW. Władze 

kolejowe projektują przystąpić do zmiany 
podkładów ma limjach normalnotorowych, 
Roboty te stają się niezbędne wobec wpro- 
waldzenia ną kolej:ch polskich większych 

- lokomotyw i zwiększenia szyhkośc: biegu 

- POCZTOWA 
— ROZSZERZENIE AGENCJI. W Su- 

Giełda rolnicza; 15.25 Rozmaitości; 15.35 Mu- 
zyka dawna (płyty); 16.20 Mała skrzyneczka 
— listy dzieci omówi Ciocia Hala; 16.40 — 
Przyroda wsi polskiej — odczyt wygłosi proi.. 
S. Sumiński; 17.00 Koncert; 17.55 Program na 
sobotę; 18.00 Muzyka taneczna (płyty); 
18.35 Wiadomości bieżące; 18.40 Ze spraw  li- 
tewskich; 18.55 Rozmaitości; 19.00 Codzienny 
odcinek powieściowy; 19.10 Komunikat LOPP; 
19.20 Przegląd prasy rolniczej krajowej i za 
granicznej;19.30 Kilka szczegółów z życia co- 
dziennego Lelewela na emigracji — pogadan- 
kę wygłosi Anna Krzyszkowska; 19.45 Praso- 
wy dziennik radjowy; 20.00 Pogadanka muzy- 
czna; 20.15 Koncert symfoniczny; „Marzenie 
dziecka” — feljeton wygłosi dr. |. Korczak; — 

ławie czerwca odbędzie się o.ta:nie przed żamach, im pow. wiilleńsko-trjockim, w tam- Dalszy RAE oda, 22.40 Wiadomości spor- 
stępujący: 3 czenwea Makabi Wołkowysk wakacjami posiedzenie Rady Miejskiej tejszej agencji pocztowej zaprowadzano z towe; Dodatek do prasowego dziennika radjo- <PUJĄCY [Porządek dzienny zostanie aiebiwem о- dniem 19 maja służbę telegraficzną i tele- WSO; Komunikat meteorologiczny; 23.00 Mu- 

pracowany. 
— KOMISJA TEATRALNA. Jak już 

pisaliśmy, ma być utworzona  specjeflna 
Komisja: Teatralna, pod przewodnietwem 
prezydenta Mallesząwskiego, w skład któ- 
rej wejdą przedstawiciele — magistratu, 
wiedz rządowych oraz organiizacyj i zrze- 
szeń artystycznych. Kiomisja ma «pzpo- 
cząć swie prace już w przyszłym tygodniu. 

Wilno, będzie miało nadal dwa teatry, 

foniczną, wi dni! powszedniie od @. 8 @0 12 
i od 15 do 18, w, dni świąteczne od 9—11 
i od 15—16. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek, 
dnia 26 bm. w tokalu przy ul. Przejazd 12, 
odbędzie się 124-te zebranie Klubu Wiłó- 
częgów. |Początek. а! członków) 10 godz. 
18,30, dla gościi o godz. 19,30. Na porządku 
dziennym: 1) sprawy onganizacyjne (od z. 

zyka salonowa. 

rtoihócka 
— MARSZ W. MASKACH PRZECIW- 

GAZOWYCH. Marsz.:w; maskach na prze- 

  

formę organizacyjną tych teatrów ustali 18,39 do 19,30), 2) referzt konserwatora strzeni 2 km. zgromadził na starcie 7 dru- 
się w. niedillekiej przyszłości. 

— ROBOTY NA UIL. NIEMIECKIEJ. 
Jezdnia na: ul. Niiemieckiej zostanie znacz 
nie zwężona, «eo: wi konsekiwiencji. skompli- 
iktuje i to bamdzo komunikację autobusową 
mia tym odcinku. 

W związku z tem: liezyć się należy ze 

dr Lorenfza! pt. „Konstanty Ostrogski, Ste- 
fami Batory, Lew, Sapieha, a dzisiejsze 
Wilno”. Wstęp (dla członków: i kamdyda- 
tów dla gości za zaproszeniam u 

' RÓŻNE 
— GOŚCIE ZAGRANICZNI. W mie- 

żym. Pienwsze miejsce zajęła, przybywająe 
do mety w, zupełnie dobrym sti:mie, druży- 
na Zw, Strzel. Stołpce w czasie 19 min. 15 
sek., IT-gie Straż Pożarna Opieczki, III-cie 
PWP, IV-te Zw. Rez., V-te KPW. 

Że do marszu stanęli uczniowie szkoły 
powszechnej i starzy bywalcy frontowi z 

zmianą. trasy „trójki”, 00 mie będzie leżało siącu czenweu i lipcu, oprócz licznych wy- KIPIW, Zw. Rez., świadczy o  głębokiem 
w imteresie publiczności, przyzwyczajonej cieczek z kraju, mają przybyć do Wilna zrozumieniu ważności ciągłej 
już do tej linji. 

— UPORZĄDKOWIIWIANIE OGIRO- 
DU (PO-BERNARDYŃSKIEGO. Rokrocz- 
mie podejmowame iw okmesie wiosennym 
prace nad dopnowadzeniem do porządku a- two iwiileńskie otrzymało ma umządzenie pi 

wycieczki z Framcji, Anglji, Belgji, Cze- 
chostowkieji i imintych państw. 

— FUNDUSZ NA KOLONJE LETNIE 
2 Funduszu opieki! społeczniej, wioji 

gotowości: 
bojowej całego społeczeństwe.. 

— POWIATOWY ZJAZD ZWIĄZKU 
MŁODZIEŻY LUDOWEJ. Dnia 21 maja 
br. odbył się wi sali Ognisk» Kolejowego 

i zjazd Związku Mło- 
lei, trawników i klombów kwiatowych o- koloniłj letnieh 15 tysięcy złotych. Są to dzieży Ludowej ze wszystkich Kół, przy 
grodii po-Bernardyńskiego, wi roku bieżą- subsydja: rządowe, niezależnie od! 
cym zakrojone zostały ma. większą skalę 
Miamowicie biegnąca dokoła parku aleja 
nadbrzeżna zostanie zniwielowaną i rozsze- 
reiomą. iPonadto poziom jej będzie mieco ZA ir Oddam ealizatcd powozy 

zamierzeń ma całej przestrzeni alei zgmo- 
madzono już wielkie ilości piasku i driob- 
nego gnużzu, Pozatem w: chwili! obecnej od- 

bywa: się na terenie ogrodu (wiercenie jesz 
«cze jednej stłudni artezyjskiej dla potrzeb 
stacji wodoci miejskich. (1) 

— PRZEDSIĘBIORSTWA „SEZONO- 
WE. W miesiącu bieżącym otwarto iw: mie- 
ście 16 nowych sklepów sezonowych. — 
W tym samym czasie likwidacji uległo 7 
przedsiębiorstw. ! 

Zwiekiszenie sie ilości przedsiębiorstw 
mie świadczy jednak o poprawie sytuacji 
w. handlu. Jestti ona madal ciężkia, bowiem 
obroty Stale się zmmiejszają, przy nikłej 

— STAN BEZROBOCIA. Wilno liczy 
obecnie 6549 bezrobotiniyeh. W porównaniu 
z tygodniem ubiegłym bezrobocie zmmiej- 
szyło się o 35 osób. 

samorządowych i społecznych, 1 ы 
rokrocznie na rzecz kolonij dla dziecii 

TEATR I MUZYKA 
— Otwarcie Bernardynki. — Z powodu nie 

pogody otwarcie teatru Letniego w ogrodzie 
odroczone zostało do wtorku dnia 3 czerwca. 
Gościnnie występująca w sztuce DŻYMBI p. Za 
klicka grać będzie w kostjumie „afrykańskim”, 
który cokolwiek harmonizować musi z pogodą 
— w przeciwnym wypadku grozi świetnej ar- 
tystce przeziębienie. 

Tymczasem teatr na Pohulance powtórzy 
cały repertuar po cenach propagandowych. 

W sobotę zostanie wystawiona doskonała 
sztuka Słonimskiego „Lekarz bezdomny”. 

W niedzielę po południu również „Lekar: 
bezdomny”, zaś wieczorem o godz. 8-ej nieod- 
PE po raz ostatni „Pokój na trzeciem pię- 
rze”. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy H. 
Makowskiej. — Dzisiejsza premjera. — Dzi“ 
po raz pierwszy komedja muzyczna O. Straus 
sa według utworu _ Verneuilla „Kobieta, która 
wie, czego chce.*. z udziałem Heleny Makow- 
skiej. Režyserja K. Wyrwicz - Wichrowskiego.. 
Zniżki ważne. ^ 

udziale przeszło 100 delegatėw.  Powitali , 
zjazd p. starosta Gacek, poset Gorzkowski, 
prof. Jastrzębska. Referat o celach i za- 
daniach związiku wygłosił delegat: zarządu 
głównego p. Szado, wefenat programowy 
kierownik woj. Zw. Mł, Lud. p. Kolłajtis, 
Po. sprawozdaniu z kół, które zobriazowała. 
doskonale się rozwijającą działalniość Zw. 
Mł. Lud. ma terenie wsi, ofiarną ich pracę | 
mw niwie kit -ośw.. omówiono sprawę 
zorganizowania: współpracy wszystkich or 
ganizacyj, działających ma terenie powia- 
tu stołpeckiego. Postanowiono zorgamizo- 
wać zespoły przysposobienia nolniczego.-— 
Programem wiyftycznym związku skrystł:- 
lizowanym przez posła  Gorzkowskiego, 
staje się zjednoczenie całego ruchu mło- 
dzieżowego ma fterenie wsi. Tylko taki je- 
dniolity ruch młodzieżowy może dać wynik 
korzystny dla dobra młodzieży, społeczeń- 
stwa, państwa. [Przez aklamizcję wybrano 
zewcząd (w, Składzie: prezes poseł Gonzko;v- 
ski, wiceprezes naucz. Gor, sekt. p. Czer- 
nobaj, człomikowie pp. Nowacki, Jemmako- 
wiezówina, Janczewski, Szaftkiewicz Li- 
piński. ” ` 

+ a



  

grodžiojyka 
— WYKŁADY DLA PODOFICERÓW 

REZERWY. — W dniu 27 bm, o godz. 16,30 
- м ck ilu przy ul. Jagiellońskiej 13, odbę- 

«dzie się 4ty) kuns dokształcamia podofice- 
rów, zongamiłacwany pnzez Zwi. Padof. Re- 
zenwy. Wykład wygłosi mjr. Mrczek. 

— MAJĄ SŁUSZINOŚĆ. Mieszkańcy 

przedmieścia žalą się mai magistrat, že do- 
tydhczas nie naprar schodów, prowadzą 
eych z ul. Lipowej ma Ul:ńską. Przejście 
po tych schodach jest niemożliwem, a w 
moey! wipzlogt grozi! miebezpieczeństwem.— 
Magistrat pawiniien: jak najnychlej zadaść- 

uezymić prośbie mieszkańców) przedmieścia 

— TEATR MIEJSKI. Dziś 26 bm. po- 
raz dmugi tragikómedja Gabrjeli 
skiej pt. „Momslmość pani Dulskiej". 

W sobotę 27 bm. o godz. 4 pp. odegra- 
5 ie specjalnie dla młodzieży szkoł 

mej komedja rw 4 alkstach J. Kraszewskiego 
Pt. „Miód kasztelański*, 
WYWTYYPYWPTYVYWYYTYFYTVYYTYYTYTYWYPWONYY EWY 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

Najsławniejszy baryton świata znany z fiłmu 
„Pieśniarz Gór* LAWRENCE TIBBET' 

„ w filmie p. t. 

„WŁÓCZĘGA" 
IDĄCY PRZEZ ŻYCIE Z PIEŚNIĄ 

Ró NA USTACH- 
ć — Humor — Śpiew! Nadprogram: — 

Tygodnik FOX'A. Wstęp od 50 gr. 

AAADAbAPAAAAAAADAKAAAAALASAAAAA AMARA AAA AAAAAAS 

baradžškicks 
— NADZWYCZAJNE POSIEDZENIA 

RADY MIEJSKIEJ nie mają jakoś szczęś 
cia, gdyż zwołane po raz drugi ma: dzień 24 
malja br., znowu miie odbyło się. 

Dlaczego nie odbyło się, pozostamie ta- 
jemmicą kuluanów, gdzie w ciągu godzimiy. 
toczyły się marady. 

— POBICIE W WYOBRAŹNI. W dmiu 
23 maja. mieszkanka wsi Budy gm. niedž- 
wiedzickiej. Marje Sawicka, zameldowała 
na posteruniku PIP w: Niedźwiedzieach, że 
w dniu 22 maja ma drodze z Siniawki do 
domu, została wi lesie pobita przez Amab- 
czylk Aleksamdrę i Maiylis Aleksandrę, 
mieszkanki tejże iwsi i że podcz:s pobicia 
zralbowamio jej 6 zł. gotówką. Jak wyjaśni- 
ło przeprowadzone dochodzeniie przez po- 

sterunek PP, ami fakt pobicia ani kradzie- 
ży miejsca nie miał, a Sawicki, powmaica- 
jąc z Arabczykową i Matyliisową z Siemiaw 
Iki, gdzie uprawiały żebraminę, pokłóciły 
się rwi drodze, wobec czego Sawieka złożyła 

zamieldowianie z zemsty. 

— PODIPALENIE, (Wi dniu 23 misja o 
sodz. 17,15 w Nowej-Myszy został podpa- 
lonty chlew, należący @0 urzędu gminy No- 
wo-Myyssz. 

— PETARDY KOLEJOWE — ZA- 
BĄWKĄ PASTUCHÓW. — Pastuchy wsi 
Cegielmia gm. Nowio-Mysz podczas pasze- 
nia krów: urządzeją sobie stale strzelaninę 
w (polu. Policja ustaliła, że Mikołaj Wró- 
blewski, powracające do domtu @ pow. sło- 
nimskiego około przystanku Jiułsza skradł 

„ Zz wózka: kolejowego tnzy! pudelka! petard 
kolejowych, które porozdawał postuchom 
„wsł Cegielnia. . 

— MIAGISTRATOWI PRZYBYŁO 2- 
JE DZIECI. — W dniu 22 maja: przed złób 

em miejskim (porzueone zostały, dwioje 
(dzieci: jedno płci męskiej wi wieku około 
2 miesięcy i drugie płci żeńskiej, około & 
miesięcy. W! tymże dnin (koło mieszkamiia 
Racheli Siwers przy ul. Orlej 17 porzuco- 
me zostało dziecko płci męskiej, w wieku 
około 8 miesięcy. 
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szą Zanim dacie 4 
Bacznośći szenie 3 ke: 

Sprawdzcie 53 ogłoszeń | 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIO i bardze 
wygodnie jest załatwić 

za pośredatctwem BigrA Reklamowego 
$. GRABOWSKIEGO i 

Garbarska 1, 
tel. 82. 
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WANDA N. DOBACZEWSKA. 

Zwycięstwo Józefa Żełądzia 
Żołądź wrócił nareszcie do swego sto 

lika, rozpromieniony i triumfujący. Prze 
dewszystkiem porosił Kazię o wybacze- 
nienie i nawet w rękę pocałował; potem 
zaczął” żartować z jej wystraszonej min- 

" ki, pytać, czego się zlękła, a był tak ser- 
deczny i miły, że Kazia natychmiast u- 
znała cały swój porzedni krwawy niepo- 
kój za niestosowny i głupi. 

Józek, flirtując żartobliwie z Kazią, 
szukał powodu, dla którego Wołłowicz 
tak łatwo ustąpił ze swoich wielkopań - 
skich wymagań przesadnej bezinteresow- 
ności... Czyżby wpływ Zoni? Kto wie... 
Może! Nie byłoby nic dziwnego, gdyby 
mówiła z ojcem... Wołłowicz kocha ją 
tak bardzo... Tembardziej można w Wil- 
nie, wobec jej wileńskich kuzynów, wziąć 
ton narzeczonego... tak na próbę! Ułatwi 
to wiele rzeczy... 

Uśmiechnął się do swoich planów, a 
Kazia wzięła ten uśmiech do siebie i 
oczy jej zajaśniały. jóżek mrugnął ku niej 
porozumiewawczo. jakże zabawnie i ła- 
dnie wyglądała, z ząbkami wgryzionemi 
mocno w duże kremowe ciastko. 

12 
Komendant Żołądź spotkał Alojzego 

Rupejkę, któregoś z pierwszych dni kwie 

ydawca: Stanisław Mackiewicz ь * 

  

Zapol- , 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSOW ZAMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

  

N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiłna 
od g. 7 rano (w świę- do N. Wilejki lod g. 8 rano (w święta |pół godziny drogi. 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 

prze.swiąteczue 1 świą 
teczne do 23. 

pół godziny drogi. lod g. 9) co godz. do 21 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

› NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 
  

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
c godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15. lo godz. 21. 

o godz. 12 w poł. 

KOBYLNIK 

  

Dziś wyświetla 

„REWJA“ 
Ostrobrsmska 5 

Baikon | Parter od 

25 gr. | 54 gr.   

  

MUSUJĄCY HUMOREM I WERWĄ FILM p.t. K g L k 

z dawno niewidzianą a tak przez wszystkich uwielbianą największą gwiazdą ekranu 

RARY PICKFORDO 
Początek o godz. 4 — 6 — i 8-ej. W soboty i niedziele od godz. 2-ej. 

  
  

Dziś! Film o którym mowi cały świat! Niebywała dotychczas sensacja, Najpięuniejszy fiim se- 
zonu. Wyprodnkowanie kosztowało miljon dolarów 

SYR DŻUNGLI 
Niewidziane zjawisko -— dziecko wśród Iwów i tygrysów. — W roli gł. najpiękniej zbudowzny 

oraz pełna 
wdzięku i czaru „IL mężczyzna Świata 

Czempion Olimpijski BUSTES GRABBE 
Nad program: Atrekcje, 

CENY ZNIŻONE: 
na l seans 

Balkon 40 gr. 

Parter 70 gr. 

W.acz od 5SDar. Franteg DEE. 

  

Odjazd z Wilna 
o godz. 6 i 15. 

Przyjazd 
do Kobylnika 

0: g-- 11151 20.15 

Przyjazd do. Wiłna Odjazd do Wilna 
o g. 21 į 8.30. o godz. 3,15 i 15.45 

  

  

  

WORNIANY 

Odjazd _z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiina 
o godz. 15.30. do Wornian o g. 61 19 o godz. 8 i 21. 

le godz. 17.30. 

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
godz. 9, 14, 18. do Mejszagoła o g. 7, 12, 17. o g. 8. 13, 18. 

o godz. 10, 15, 19. 

PODBRZEZIE 

Odjazd z Wiina Przyjazd Odjazd do Wiina Przyjazd do Wilna 
o godz. 9, 17i 19 do Podbrzezia o godz. 7, 11 i 17  [8.30, 16,30, 18,30. 
(ten ostatni w środy, (te 10,30, 18,30, 20.30, 

święta i niedziele). 
(ten ostatni w środy, -— 
święta i niedziele) 

  

  

  

  

NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o sgOdZA „7: 9;--115-18, do Niemenczyna o_g. 7.30, 9, 11, 13 15,|godzina drogi. 
15, 17, 19, (w soboty |godzina drogi. 17, 19, (w soboty ой @. 
o godz. 9). 9). 

OSZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany g. 6, 7,30, 11, 12,15, 17|10,45, 13,15, 14,15 17.15 
tw dnie rynkowe o @. 6)|10,15, 13,15, 16,15, —| 19, 19,15 21,15. 

18,15. 20.15. 

HOLSZANY 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
о & 7 1 16. do Holszan g. 10.30. o g. 14.15. 

o g. 10,15, i 19.15. 

IWIENIEC 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
og.7i 16 + do Iwieńca g. 130 o g. 945. 

o g. 15 i 24 

TURGIELE 
(przez Rudomino) 
  

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
о & 17. do Turgief o g. T. o g. 8.30. 

о g. 18.30. 

SOBOTNIKI 
(przez Jaszuny, W. i M. Soleczniki, Bieniakonie, Konwaliszki, Dziewieniszki) 
  

  

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 16.30 (Do So- do Sobotnik o g.4. o g: 10.30. 
botnik tylko w niedziele,[o g. 21 
wtorki, czwartki. W po- 
zostale dnie do Dziewie- Patrz Lida. 

niszek. 

TROKI | 
(przez Landwarow) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 do Trok o g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 |godzina i 20 minut drogi 

  

  

17, 18,30, 20,15 godzina i 20 minut dro-j12,30. 14. 15,30. 18.30. į(z Landwarowa 55 mi- 
gi (do Landwarowa 55 nut). 
minut). 

POŁUKNIA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyj do Wilna 
o godz. 6, (bez sobót) do Połukni lo g. 6.50, 10,50, 13,50]8, 12, IB 21,20 "i 
7.30, 13.30, 15.80, 1€, 10|7,10, 8.40, 14,40, 16,40]18,50, 20,10, 21, 22,10. 

17,10 18.10. 

OLKIENIKI 

Odjazd z Wilna Przyjazd . Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 19. do Olkienik lo g. 6. o g. S-ej. 

o godz. 21 

ŁIDA 
(przez jaszuny, Sołeczniki, Bieniakonie, Werenów, Żyrmuny) 
  

  

  

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
6.g.. 7 Ma. do Lidy 04; 162051 1615; lo g. 10 i 20. 

o g. 10.40 i 20.40. 

GRODNO 
(przez Połuknię, Ejszyszki, Raduń, Zabłocie, Jeziory) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6 (prócz sobót) do Grodna 5.30, 8,30, 13,300 16. |o g. 12, 15,20, 22,15. 

7, 30, 13.30, 15.30 lo g. 12.30, 14, 20,22. т 
SZCZUCZYN 

(przez Ejszyszki, Radun, Lidę) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna. Przyjazd do Wilna 
o godz. 9 i 14. do Szczuczyna lo g. 6,30 i 15, 30, осс КО 

lo godz. 15, i 20,20. 

BIELICA 
(przez Połuknię, Ejszyszki, Raduń) 
    Odjazd do Wilna 

lo g. 5.45 
Przyjazd do Wilna 

o godz. 11.40.   Odjazd z Wilna Przyjazd 
o godz. 16. do Bielic 

o g. 21,30. 4 

  

  
  

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

28) 

tnia, w pogodny, wiosną zbudzoną dyszą 
cy, ranek, tak ciepły, jakby maj stał za 
progiem. Ale Rupejko nie podobny był 
do majowego, ani. kwietniowego ranka; 
zafrasowany, z twarzą chmurną i głę- 
boką bruzdą między biwiami, odpowia- 
dał półgębkiem na zadawane pytania, 
ile że stali na ulicy. Zresztą Żołądź nie 
uprawiał publicznie organizacyjnego fa- 
5опи, nie wymagał służbowej postawy. 
Z papierosem, wiszącym chwiejnie mię- 
dzy dwoma palcami, stał naprzeciw Ru- 
pejki, rozpytywał o to i owo, ogólniko- 
wo, oględnie... Patrzył przytem z pod oka 
na nowego oddziałowego, obserwował 
go, aż powiedział: 

— Pójdźmy trochę w pole, panie Ru- 
pejko. Czas ładny, chcę zobaczyć, co po- 
rabia wiosna. Przy pracy ani się obejrzę, 
gdy minie. 

Rupejko spojrzał z wdzięcznością na 
komendanta. 

— Pójdziem. U mnie dla pana waż- 
ny interes jest. 

„Józek przerwał zbyt wcześnie zaczy- 
nające się zwierzenia niecierpliwym ru- 
chem głowy. Szli między płotami ogro- 
dów, stromą uliczką, w dół, bo wszyst- 
kie prawie uliczki miasta biegły tak, z 

     

  

pieca na łeb, od rynku — po zboczach 
góry, na cztery strony świata. 

Na dole, gdzie mostek przeskakiwał 
głęboki ruczaj, Żołądź przystanął pierw- 
szy, a Rupejko za nim. Chwilę przypatry - 
wali się czarnej wodzie, biegnącej nao- 
ślep, z gorączkowym pośpiechem gdzieś 
w dal, na złamanie karku. W maleńkich 
zatoczkach krętego strumienia szklił się 
jeszcze lód cienkiemi potrzaskanemi ta- 
felkami... duża wrona skakała po nim nie- 
zdarnie, brzydka i wyraźna na białym 
ciągle, choć już porowatym śniegu. Od 
łąki, mimo słońca, powiało przykrym 
chłodem. Żołądź pomyślał, że nie chce 
mu się stać tutaj długo i że tamten mógł 
by już zacząć. 

— No, więc? — zagadnął z miejsca 
trochę szorstko. Rupejko obejrzał się 
pilnie dokoła i pochylił do komendanta. 

— Ja wtedy, w Zahoranach, mówił 
panu komendantu, jako, że donoszczyk 
nie jestem i na swoje sumlenie donosu 
nie mogę brać. Ale to taka rzecz: moj 
dziaduńka nakazał mnie do pana komen- 
danta iść. Bo moj dziaduńka i sam na- 
sprzeciw Polszczy nie pozwoli i mnie 
tak uczył od małego błaźniuka. 

— Z czem przychodzicie? 
— Ulina Dymitrowa, Pawlukowa żon 

ka, po wsi gada i grozi sia, że niechaj 
podsechni — kiepsko przyjdzi sia panam 
dy policjantam... Korolonek nie poszedł 
za hranicę, a w lesie, w Krystynopołskim 
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siedzi. Wańka Pawluk z nim i Dziadžka 
Filip, i jeszcze drugie. Wszystkiego 
sztuk o$m ich tam będzie. | siedzą, jak 

siedział Ryś.. 
Żołądź wysłuchał uważnie i 

dział zwolna. 
— Niech siedzą. Prędzej — później 

policja ich tam wytropi. 
Rupejko pokręcił głową. 
— W Krystynopolskim lesie nie naj- 

do. Toż ludzie koniokradów naleźć bywa, 
że nie mogą, a policjanty by ludzi nale- 
žlil. oj žež! 

Żołądź uśmiechnął się na to powie- 
dzenie Rupejki. 

— Wiem, że to duży las, ale władze 
znajdą sposób. Nie bójcie się. 

— Jaž' i nie boję się. Nie w 
rzecz. 

, — W czemże? 
— A w życzeniu byłby pan komen- 

dant, żeb* oddział zahorański opinia swo 
ja zreperował? Ot my Korolonka i naj- 
dziem. 

Zaskoczony Żołądź podniósł szybko 
głowę, spojrzał bystro na Rupejkę, chwi- 
lę maleńką namyślał się, wreszcie powie- 
dział. 

— Słuchajcie, panie oddziałowy. Nie 
bądźcie wy taki przedsiębiorczy. Tu, 
gdy słowo się rzeknie — klamka zapad- 
nie. Nie wolno się zbłaźnić. 

Rupejko wbił w twarz 
ufne, żołnierskie oczy. 

powie- 

tem 

komendanta 

R 

— Jaż wiem, panie komendancie. Nie 
zbłaźnim się. 

— Jesteście pewni tych, co zostali w 
oddziale? 

— Tak jest. 
— Przeprowadźcie wywiad. 

rzystajcie tych paru sprytnych i 
nych. Są tacy. 

— Tak jest. 
— A przedewszystkiem nie robić nic 

bez rozkazu. Jak tylko zajdzie coś nowe- 
go — meldować się u mnie. Macie coś 
jeszcze do powiedzenia? — Rupejko prze 
stąpił niepewnie z nogi na nogę. 

— Tak. Ja chciał zapytać się: co bę- 
dzie Dymitru Pawluku za kara... 

— Prawdopodobnie kilkoletnie wię- 
zienie. Dlaczego pytacie? 

— Mnie jego żonki szkoda... Tej Ul- 
ki.. ona brzemienna I durna i biedna, a 
z biedy taka złostna. To już tak. Nie 
będziesz dobry, jak bieda na ciebie przyj 
dzie! „Pan komendant, — tu zniżył głos 
do szeptu, — nicby jemu nie mógł dopo- 
móc?. 

Żołądź położył rękę na ramieniu Ru- 
pejki. 

— Dobrze świadczy o was, to co mó- 

wicie, Rupejko. Ale widzicie: on sam tyl- 

ko może sobie dopomóc: skruchą i po- 
prawą. Obraził majestat Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Rozumiecie, co to zna- 
czy? 

Rupejko skinął zwolna i 

Wyko- 
odważ- 

poważnie. 
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— Rozumiem. Na toż ja strażak i 
Polak szczery, w czem mnie Panie Boże 
dopomóż. Ot, ob sąsiada zapytać — nie 
grzech. Lubił ja tego Mit'ki. 

Żołądź odwrócił się szybko, by pod- 
komendny nie dostrzegł jego wzruszenia. 
Patrząc daleko, w liljową wstążkę na ho- 
ryzoncie, nakazał Rupejce wracać do do- 
mu, nawiązać ścisły kontakt z innemi od- 
działami Straży i w pogotowiu czekać 
wypadków. Pożegnał go, odprowadził, 
a sam nie zawrócił do miasta, tylko po- 
szedł szosą przed siebie. Po obu stro- 
nach szosy dwie łąki rozwijały się rów- 
nolegle: jedna, wyższa, już prawie sucha, 
próbowała zielenieć; druga, niska, czar- 
nym, wezbranym strumieniem przecięta, 
spała jeszcze we mgle i wilgoci, mart- 
wa, zdrętwiała. Strumień pluskał gniew- 
nie, rozbijał się o brzegi i parł do łasu. 
Żołądź szedł z biegiem strumienia, przy- 
glądał mu się, jak rwie zajadle lodowe 
skorupy, jak odrywa i wlecze za sobą 
bryłki błotnistej ziemi. Las jodłowy, ol- 
szynką podszyty, zaczynał się na łewo 
od szosy o wiele wczesniej, niż na pra- 
wo. Idącemu ścieżką zastępowały drogę 
suche wzgóreczki, nieżle słońcem nagrza- 

ne, posypane gęsto przelaszczkami. To 

nie były już mozolnie wyszukiwane poje- 

dyńcze kwiatki. Cały ich tłum zaległ na- 
wet zbocza przydrożnego rowu. Żołądź 
usiadł sobie między niemi, zdjął czapkę 
i nastawił czoło wiatrowi. (D. c. n.). 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński  


