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(ROK VIII. Nr. 142 (2052) Daisiejszy numer zawiera Bodatek Artystyczny > 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. .Szeptyckiego — 

' BIENIAKONIE — Bufet kodowych : : 
Р BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. || | ч 

3 DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
;DUKSZTY — Bufet kolejowy 4 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 3 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. DK 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

WILNO Niedziela 23 czerwca 1939 r. 
Wiłno. Redakcja i Administracja ul. Ad: Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 17-82, administracji 228, drukarni 262 
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niszczona ryczałtem Opłata pocztowa 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja 
+ nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

: Zaznaczam na wstępie, że o ostat- 

{ п) sesji Rady Ligi w Madrycie i o 
związanej z nią koniiguracji europej- 

„skiej polityki międzynarodowej pra- 
' £nąłbym napisać cały cykl artykułów, 

. kolejno po sobie następujących. Nie 
wiem czy jakie wypadki jaskrawe we- 
wnętrzne nie odwrócą w międzyczasie 
uWągi czytelników i mojej w inną stro- 

nę, lecz notatkę tą kreślę, by zakomu- 
nikować, że artykuł niniejszy nie ma 

Zadania objęcia całości, lecz jest ro- 

dzajem wstępu. 
„Konkluzje* uchwalone przez Ra- 

dę Ligi do raportu p. Adatciego a 
zmieniające dotychczasowy sposób za- 

łatwiania skarg mniejszości w Lidze 
brzmią jak następuje: 

3 4e jeśli sekretarjat generalny uzna 
„skargę za niedopuszczalną, .to poinformuje 
© tem skarżącego się i zakomunikuje mu 
warunki pod któremi skargi mogą być 
Przyjmowane. 

29 W wypadkąch wyjątkowych komi- 
tety mniejszościowe mianowane przez Ra- 
dę mogą mieć 5 członków . zamiast trzech. 

. 39 Byłoby do życzenia, aby komitety 
mniejszościowe zasiadały także i podczas 
przerw w sesjach Rady. 

4% Komitety mniejszościowe będą ko- 
munikować członkom Rady rezultaty swoich 

mniejszościowe za zgodą państw intereso- 
wanych ogłaszały rezultaty swych badań. 

6* Będzie ogłaszana statystyka skarg 
mniejszości, a także posiedzeń różnych 
komitetów. 

Po przeczytaniu konkluzji powyż- 

Szych, stanowczo da się stwierdzić, że: 

© 1) Punkty szósty, czwarty, trze- 
ci zwiększają rozgłos skarg mniejszo- 

Ściowych, co leżało w linji życzeń 
Stressemanna i Niemiec. To samo da 
się poczęści 

piątym. в 
2) Punkt drugi stanowi. pewien 

kompromis z żądaniem Stressemanna, 
aby komitet mniejszości składał się z   

„przez te ustępstwa i 

Pięciu członków. 
3) Punkt pierwszy bynajmniej nie 

jest niewinny. Dotychczas bowiem 

wpływające do Rady skargi mniejszo- 
ści spotykał los potrójny, były albo 

ucane, albo przyjmowane, albo 
„žamilczane“. Ta trzecia kategorja 
istnieć przestaje z chwilą przyjęcia 
przez Radę w Madrycie punktu pierw- 

szego powyższych konkluzyj. Jest to 
wcale poważna zdobycz Stressemanna. 

Jeżeli do tego dodamy, że raport 
Adatciego w sprawie mniejszości zwal- 

czany przez Stressemanna, nie został 

przez Rady „akceptowany” lecz tylko 

„przyjęty do wiadomości", będziemy 
mieli wianuszek. powodzeń  Stresse- 
manna, a naszych ustępstw, wianu- 
szek ustępstw być może drobnych, 

być może drugorzędnych, lecz jednak- 

że takich, które, nie pozwalają mi zgo- 
dzić się bez zastrzeżeń na taką ocenę 

mniejszościowej sesji Rady Ligi w 
Madrycie, którą daje np. Czas pisząc: 

„Należy zatem przyjąć, że najnow- Angl 
„Szy. atak niemięcki, skierowany w 

„pierwszej linji przeciw Polsce został 
„Odparty...“ 

albo Kurjer Wileński, konstatując 
wczoraj: 

„zupełne niepowodzenie Stresse- 
„manna co do zmiany: procedury..." 

Wszystko to jednak byłyby drob- 

nostki i przyznaję, że polityce pol- 

skiej warto by było pójść na  ustęp- 
Ńwa, a nawet na odstępstwa Od za- 
sąd wygłoszonych w owej nocie pięciu 
państw obciążonych mniejszościowym 
traktatem wersalskim, którą w swoim 

czasie takeśmy się zachwycali, gdyby» 

te odstępstwa 

Polska uzyskiwała gwarancje, że 
_ Nierncy nie podniosą wielkiej mniej- 
Szościowej burzy na Zgromadzeniu 

Genewskiem we wrześniu. :O ile mo- 
gę swojem  dziennikarskiem „golem 

okiem dojrzeć, okiem nie uzbrojo- 
hem we wszechwiedzę „panów ; z 
Briihlowskiego pałacu, to tej gwa- 
rancji nie widzę. Przeciwnie, wszystko 

raczej składa się na to, że p. i Stres- 

semann będzie mógł w Genewie, . we 
wrześniu wykonać swą groźbę i, — 
ze użyje tu irusycyzmu  uświęconego 

przez jednego z naszych wielkich 

pisarzy — podnieść „w cały rost“ 

sprawę mniejszości narodowych. 

af. S 
589 Byłoby do życzenia, aby komitety 

powiedzieć o punkcie: 

„W cały rost*—jeśli chodzi o Polskę 

oczywiście, bo o Murzynach w Ame- 

ryce będzie p. Stressemann milczał 

jak trusia. 

Jak to zrozumieć. 

Jaks'o jednak rozumieć, że_pra- 

sa niemiecka po uchwałach  Madryc- 

kich podniosła niesłychane larum, 

płacze i krzyczy w niebogłosy, że 

niedołęga Stresseman 'poniósł strasz- 

ną klęskę, a Zaleski odniósł wielkie 

zwycięstwo. Głos ten tembardziej jest 

przekonywujący, że prasa polska ma- 

ło zresztą zajmując się sprawą Mad- 

rytu pisze, że „atak niemiecki został 

całkowicie odparty". 

Naszem zdaniem opinja prasy 

niemieckiej i naszej nie tłumaczy się 

tem, aby istotnie Niemcy byli zwy- 
ciężeni, my zwycięzcami, lecz 

przedewszystkiem i wyłącznie zupeł- 

nie innym stosunkiem Min. Spr. zagr. 
niemieckiego do prasy niemieckiej, a 

naszego „ ministerstwa 
naszej. 

do prasy 

Stressemann a prasa nie- 
miecka. 

Stressemann co chwila mówi: „nie 

mogę się na to zgodzić, bo moją 
opinja w kraju tego nie zniesie". Na 

Madryń, prasa niemie 
to mu się odpowiada: „Panie Stres- 

semann przecież pan sam zamawia 

te ataki przeciw swojej polityce." Ale 

pomimo tego, że wszyscy wiedzą, iż 

Stressemann sam dokłada starań, że- 

by krytyka jego. polityki była naj- 

ostrzejsza a zwłaszcza żeby nabierała 

owego charakteru rewolty przeciw 

niemu Stressemannowi.i całemu jego 

Locarno - systemowi,— to jednak owa 

opozycyjna taktyka prasy niemieckiej 

robi swoje i oddaje ogromne usługi 

Stressemannowi. Usługi te są różno: 
rodne, ale bardzo wielkie. 

sUsługa pierwsza, którą nazwie- 

my: „maskowaniem, przykryciem, de- 

kungiem marszu”. Taktyka Stresse- 
manna polega na robieniu powolnych 

kroków ku obaleniu Traktatu Wersal: 
skiego. Do tego celu Stressemann nie 
idzie przebojem, nie, on się skrada! 

Stressemann zrobi mały kroczek w. 

tym kierunku cicho i ostrożnie, a pra- 

Sa niemiecka wyje: „nasza klęska 

Stressemanna'. No i oczywiście różni 

panowie w różnych anty-niemieckich 

redakcjach Świata są zadowoleni: „ha, 

ha, ha, Stressemannowi znowu się nie 

udało". 
Usługa druga polega na tem, że 

opierając się na hałas swojej prasy 

Stressemann zawsze wobec partnerów 

KLECK — Sklep „ jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

A Laszuk, 

| 

| 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księga : 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. : š 
PIŃSK —- Księgarnia Polska — St. Bednarski. i 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. SWIECIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska- 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

rnia T-wa „Ruch“. 

KTS ETB TCA OT 

Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

występuje jako strona pokrzywdzona, 

domagająca się, zawsze jako powód, 

jako ten dla którego „przecież jakiś 

kompromis zrobić trzeba". 

Usługa trzecia i najważniejsza. Pra- 
sa niemiecka nietylko krytykuje sy- 

stem polityki Stressemanna, lecz robi 
na życzenie tegoż Stressemanna coś 

jeszcze daleko pożyteczniejszego dla 

swej Ojczyzny. Prócz krytyki systemu 

politycznego głosi tezę Innego sy- 
stemu politycznego. Nie pisze, tyl- 

ko Stresseman źle robi, ale pisze, tak- 

że Stressemann źle robi, bo robi Locar- 
no, a trzeba robić co innego. Być mo- 

że,że to „co innego'"—co wysuwa opozy- 

cyjna prasa niemiecka jest najglup- 
sze; być może nigdy nie mogło by 

być zrealizowane, być może że właś- 

nie ich państwu zaszkodziłoby naj- 

bardziej. Ale mimo tego, to wysuwa- 
nie przez opozycję innych tez choć- 

by najgłupszych jest dla polityki ofic- 
-jalnej niemieckiej niesłychanie korzyst- 

ne. Bo zmiana polityki może być 
bardzo niekorzystna dla państwa któ- 

re tę politykę zmienia, będąc jedno- 

cześnie niekorzystnem dla jego  part- 
nerów--przeciwników. Mówiąc przy- 
kładowo: zmiana locarneńskiej polity- 
ki Niemiec na politykę filobolszewicką 

možeby była dla Niemiec zmianą nie- 

  

cka, a nasza 
korzystną, lecz to wcale jeszcze nie 

znaczy, aby Anglja i Francja zmiany 

takiej życzyły by sobie i aby jej -wid- 

mem nie można byłoby t;ych mocarstw 

szantażować. Gdyby Stressemann miał 
za sobą tylko jednolitą prasę, która- 

by żabim chórem powtarzała: „nie 

można innej polityki robić, jak  poli- 

tyki Locarno" toby Stressemann czuł 

się wiRadzie Ligi jak: czlowiek nie 
mający odwrotu,.jak człowiek  przy- 

"ciśnięty do muru, jak wódz otoczony 
kołem i bez wyjścia, czyli jako. wódz 

armji, który idąc za klasycznemi przy 

'kładami Kann czy też Sedanu, stoi 

na czele wojska, które bój już prze- 

„grałociyc sroó0D osie” { 

„Prasa opozycyjna potrzebna jest 
ministrowi spraw zagranicznych zaw- 

Sze, prasa rządowa tylko i wyłącznie 
dla racji wewnętrznych, to jest. gabine- 

towych, względnie personalnych. Przed 

własnym parlamentem i . komisjami 

parlamentu prasa rządowa powinna 

swego ministra osłaniać. Ale to są 

racje polityki wewnętrznej. Natomiast 
w. polityce zagranicznej prasa rządo- 

wa, prasa popierająca nie jest mini- 

strowi spraw zagranicznych absolut- 

nie potrzebna. Powiem więcej jest ona 

szkodliwa. Bo tłómacząc swego mini- 
stra i jego plany, odgadując kierunek 

ECHA STOLICY 

Rada Ministrów 
Najbliższe posiedzenie Rady Ministrów 

odbędzie się.w poniedziałek dnia 24-20 b. 
m. Na porząćku dziennym obrad znajduje 
się szereg spraw bieżących 

12 wagonów zboża dla wileń- 
sZczyzny 

Staraniem Komitetu. Pomocy Głodują- 
cym na ziemi Wileńskiej. wysłąnych zosta” 
ło na Wileńszczyznę .w "dniu wczorajszym 
12 wagonów zboża. Zboże to rozdzielone 
woanię ludności Wileńszczyzny  24-go 

| m. A \ 

Rafyfikacja konwencji o handlu 

międzynarodowym bronią 

W „Dzienniku Ustaw* z dn. 2i czerw- 
ca r.b. (nr. 43) ogłoszono ustawę z dnia 
19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji 
konwencji. dotyczącej nadzoru nad hand- 
lem międzynarodowym bronią, amunicją i 
sprzęt wojennym, deklaracji dotyczącej 
terytorjum ifni, protokółu podpisania i 
aktu końcowego konferencji nadzoru nad 
handlem międzynarodowym „bronią, amu- 
nicją i sprzętem wojennym, podpisanych w 
Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. 

  

ZA i PRZECIW 

Przez sowieckie szkła 
Jak wiadomo jednym z punktów przed- 

wyborczego programu Labour Party było 
nawiązanie „stosunków dyplomatycznych 
inglji z Sowietami. Z chwilą jednak obję- 

cia steru rządów przez gabinet Mac Do- 
nalda, ten ostatni nie śpieszy się z wysła- 
niem posłą angielskiego: do Moskwy, uwa- 
żając za centralne zagadnienie angielskiej 
polityki zagranicznej sprawę stosunków z 
Ameryką i poniekąd od ułożenia się tych 
spraw uzależniając nawiązanie stosunków z 
Sowietami. Ta ostrożna taktyka, Mąc-Do- 
nalda wywołała w Moskwie oburzenie, co 
ilustruje następująca karykatura „Izwiestji*: 

Pierwsze kroki rządu 
_ robotniczego 
  

  
  

      Po wyborach .. * 

Marsz. Piłsndski o wychowania fizycznem 
Marsz. Piłsudski na posiedzeniu Rady 

naukowej wychowania fizycznego wygłosił 
przemówienie następujące: 

„Jeżeli wziąłem na siebie referat, zwią- 
zany Z Wy fizycznem — to tyl- 
ko dlatego, że tyczy się to działu pracy sza- 
nownego p. ministra oświecenia. się, 
że jeżeli SEA nie wezmę, to nie będzie on 
poruszany. Nie uważam się za uprawnione- 
go do wygłaszania zdań, jako człowiek, któ- 
ry.migdy się nie zajmował wychowaniem 
fizycznem, ale wygłaszam zdanie, jako czło- 
wiek, który reprezentuje interesy dzieci. To 
jest-pierwsze. Natomiast drugą rzeczą, jest 
pewna obawa, którą żywię: mamy tu do 
czynienia z rzeczami zupełnie nowemi, 2и- 
pełnie nie stosowanemi w naszym kraju, a 
wiadomem jest, że rzeczy nowe łatwo ule- 
gają w Polsce prawom projektomanji i no- 
wości, skąd wynikają wkońcu rzeczy trudne 
do zrozumienia. | z chwilą, kiedy dotkniemy 
właśnie szkolnictwa, ta druga prawda urasta 
ogromnie w znaczeniu. Niema bowiem sil- 
niejszego niż w szkole i nawet 
wojsko może zazdrościć tego systemu 
programu, jaki jest w szkołach. 

Nie mogę nie zacząć przedewszystkiem 
od przymusu irdywidualizacji, indywiduali- 
zacji przedewszystkiem dla młodszych klas 
i dla młodszych dzieci. Próba jakiegokolwiek 
upodobnienia w wychowaniu fizycztem do 
programu n. p. łaciny, to zn. oparcia się na 
tem, co było przedtem, ażeby iść dalej, nie 
wytrzymuje zupełnie krytyki w zastosowa- 
niu do dzieci młodszego wieku. Przygląda- 
jąc się np. moim pannom, widząc, jak szyb- 
ko rosną, dochodzę do wniosku, że w ich 
rozwoju rok do roku jest już tak niepodob- 
ny, że trudno dziś stosować do nich te me- 
tody, jakie się stosowało przed rokiem. Je- 
żeli więc wychowanie fizyczne mie będzie 
zwracać uwagi na ten szybki rozwój, jakie- 
mu podlegają dzieci, szezególniej w młod- 
szym wieku, to stanie się ono dla: dzieci 
czemś nudnem, stanie się wprost dla nich 
pewnym ciężarem. Drugą indywidualizacją, 
na którą bardzo usilnie zwróciłbym uwagę, 
jest pewna niejedrakowość typów wycho- 
wania fizycznego w stosunku do większych 
miast, miast mniejszych i wsi. Otóż, o ile 
w tych zagadnieniach istnieje pewien brak 
indywidualizacji, brak ten byłby, zdaniem 
mojem, ogromnie szkodliwy i tu obawiam 
się wprost podciągnięcia pod pewien stry- 
chulec sprawy wychowania fizycznego, a 
nie zapominajmy, że podciąganie pod pe- 
wien przymusowy  strychulec szeregu  za- 
gadnień, jest pewną tendencją szkoły. 

Przechodząc do dziedziny. tak zw. dy- 
plomowanych instruktorów, wydaje mi się 
wogóle wątpliwą konieczność istnienia dy- 
plomowanych instruktorów, w niższych kla- 
sach, a to z następujących powodów: Wszel- 
ka praca wyższa, o wyższćm znaczeniu, po- 
'ciąga za sobą ogromne obciążenie prawdami 
iormalnemi i trzeba mieć specjalne zdolno- 
ści, ażeby z tem obciążeniem dać sotie radę, 
zabierając się do kształcenia innych, a zwła- 
szcza dzieci. Dlatego więc dla prowadzenia 
dzieci młodszych, nawet dła chłopców, wy- 
daje mi się, że w pracy wychowania fizycz- 
nego najlepszą jest Kobieta, która z natury 
rzeczy ma dar właściwego podejścia do 
dzieci i łatwość zajęcia się niemi. Nie należy 
tu bowiem sięgać do wielkich prawd, zwią- 
zanych u nas z wychowaniem  fizycznem, 
a raczej iść tem, co jest zabawą, ruchem, 
co jest małem wymaganiem, do czego nie 
potrzeba przykładać zbyt wysokiej miary, 

związanej z wielkością rzeczy, wykładanych 
w wychowaniu fizycznem. Oto nioje uwagi. 
Uwagi te nie są ami krytyką, ani chęcią 
zmniejszenia wartości pewnej -pracy. Gdy- 
bym wywołał tem samem ze strony pań, czy 

panów uwagi pod tym względem w stosun- 

ku do pracy w Ministerstwie Oświaty, był- 

bym rad niezmiernie. 
"A obecnie przechodzę do innej sprawy, 

którą uważam za główną i co do której 
stawiam wnioski. Mojem zdaniem, w pracy 

wychowania fizycznego istnieje jedna. trud- 

ność bardzo wielka i bardzo daleko idąca. 
Mówię o szkolnictwie. W szkole trudno 
jest o postawienie jakiegokolwiek miernika 
w pracy wychowania fizycz. Niernikiem tym 
nie może być zdrowie, gdyż inne wa- 
runki, znacznie może cięższe i silniejsze 
wpływają więcej na zdrowie, niż samo wy- 

Reichstag obraduje na di planem odszkodowań 
Minister Stresemann nieobecny z racji choroby. 
BERLIN, 22-VI. PAT. Zapowie dziana na dziś wielka nawa ministra 

„Stresemanna o polityce zagranicznej nie doszła do skutku wobec niespodzie- 

nej niedyspozycji ministra. 

Niedyspozycja ministra jest wy nikiem przemęczenia w czasie podróży 

do Madrytu i wyraża się w skurczu arterji w. nodze, który nie pozwala mu 

wstać. Po wczorajszych konferencjach musiano ministra wyprowadzić z 

Reichstagu, gdyż nie mógł om o własnych siłach opuścić gmachu. 

W chwili otwarcia na dzisiejsz em posiedzeniu okazało się, że na 

ławach rządowych brakło również kanclerza, który od szeregu dni cierpi na 

kamienie żółciowe. 

Prezydent Reichstagu zakomun ikował otwierając posiedzenie, że mi- 

nister Stresemann nie może się zjawić z powodu choroby i że prosi a uspra- 

wiedliwienie go. Wobec tego zawiadomienia, zainteresowanie, jakie budzi- 

ło dzisiejsze posiedzenie w kołach politycznych, zanikło niemal 

Referent komisji budżetowej zaprapo! 

ministerstwa spraw zagranicznych na 

zupełnie. 

nował odroczenie obrad nad budżetem 

poniedziałek. Konwent. senjorów 

Reichstagu uchwalił jednak dyspozycji nie zmieniać. Referent musiał zatem 

przedstawić swe sprawozdanie, któr 

wania. 

Dopiero, gdy na trybunę wszed 

Reichstagu zwróciła się na mównicę 

e nie wywołało większego zaintereso- 

It minister finansów Hilierding, uwaga 

. Minister Hilferding, przemawiając w 

sprawie ciężarów powojennych, ograniczył się tylko do krótkiego oświad- 

czenia, w którem przedstawił obliczenie, stwierdzające, że ciężary powojen- 

ne Niemiec wynoszą około 4 i pół mi 

żetu. Dwa i pół miljardy z tego przy! 

gi reparacyjne, miljard 750 miljonów 

ljarda marek czyli niemal połowę bud- 

pada na ciężary zewnętrzne, czyli dłu- 

na ciężary wewnętrzne, to zn. zaapa- 

trżenia rodzin poległych i około 300 miljonów stanowią t. zw. właściwie cię- 

żary polityczne, jak dodatki okupacyjne i wypłaty pensji. 

bezpośrednio obciążony jest tym ciężarem do wysokości 
Budżet 

3300 

Rzeszy 
miljonów 

marek. Jako główny cel niemieckiej polityki reparacyjnej wskazał minister 
obniżenie ciężarów i odzyskanie pełnej suwerenności nad terytorjum nie- 
mieckiem. Przechodząc do szczegółów polityki reparacyjnej podniósł mi- 
nister, że Niemcy znajdują się obecni e w przededniu rozwiązania problema- 
tów, wynikających z rokowań paryskich i z raportu rzeczoznawców. Dalej 
minister powtórzył niemal dosłownie uchwałę gabinetu Rzeszy w sprawie 
raportu rzeczoznawców, oświadczając następnie, że o szczegółach / planu 
nie można obecnie mówić, ponieważ 

w przededniu konferencji politycznej 

da podstawy do decyzji, którą będą 

szy i ciała ustawodawcze. 

w chwili obecnej Niemcy znajdują się 

. Dopiero pełny wynik tej konferencji 

musiały powziąć wówczas i rząd Rze- 

Oznaki niezadowolenia w Paryżu 
PARYŻ. 22. 6. Pat. Rada ministrów 

porządku dziennym obrad parlamentu. W 
omówiłą dziś sprawy, znajdujące się na 
sprawie projektowanych na dzien jutrzejszy 

manitestacyj pewnych kół byłych uczestników wojny w celu wręczenia Poincaremu 
adresu przeciwko ratyfikacji układów o długach wojennych, rząd postanowił nie 
przyjmować tego adresu, który zmierza do zahamowania swobody obrad i decyzji 
władz państwowych i zezwolić jedynie na defiladę przed Łukiem Tryumfalnym i na 
złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza, natemiast nie będzie tolerował żad- 
nych innych manifestacyj. 

Król Hiszpanii przybył do Paryża 
PARYŻ, 22.VI. PAT. Przybył tu z Madrytuincognito król! hiszpański. 

RL i 
chowenie Hzyczne. Poprawa zdrowia za 
pomocą wychowania fizycznego i osobny 
mnożnik, uzyskany przez określenie medycz- 
nego stanu rzeczy przedtem i potem jest 
niemożliwy, naogół do wynalezienia. Oba- 
wiam się, że przy dogmatyce metody szkol- 
nej, jeżeli się nie określi miernika, do któ- 
rego się dąży, z mnożnikiem tym może być 
wkońcu tak, jak bywało z kaligraiją w daw- 
nej szkole, kiedy można było mieć z niej 
zły stopień, a mimo to się przechodziło z 
klasy do kłasy. Tymczasem wobec panują- 
cego w szkołach systemu, przechodzenia z 
klas do klas jest dła dzieci rzęczą główną a 
więc w praktyce łatwem może być zlekcewa 
żenie tego nieszczęsnego przedm., który uwa 
żać będziemy za zbędny, za ową kaligraiję 
dawnych szkół, za „dodatkowy język* któ. 
rego można się nie uczyć. — Rozumiem, że 
w referacie moim robię pewne sprzeczności. 
Z jednej strony obawiam się braku indywi- 

AORT TTK EOS AAINE TS 
dualizacji, z drugiej boję się braku normy. 
Muszę jednak zaznaczyć, że myśląc o tym 
nowym przedmiocie, jakim jest wychowanie 
fizyczne, które już daje tak piękne rezulta- 
ty, boję się, ażecy w swym dalszym roz- 
woju, nie stał się czemś dodatkowem, pod- 
czas gdy w istocie winien on być podcią- 
ganiem i nauczycieli i dzieci do pewnych 
rzeczy koniecznych. — Uważam więc wy- 
nalezienie tego miernika, o którym mówi- 
łem, za rzecz pierwszorzędnej wagi i diate- 
go przygotowałem wniosek, w którym pro- 
szę, aby Rada Naukowa określeniem tego 
miernika i określeniem minimum, o którem 
mówiłem, się zajęła. Uwaga moja skierowa- 
„na jest przedewszystkiem w stronę młod- 
szych dzieci, aby nie stosować względem 
nich wymogów, związanych raczej z inte- 
lektualnem wykształceniem, a dokonywać 
natomiast większych rezultatów przez umie- 
jętne obchodzenie się z dziećmi”. 

jego polityki łatwo wpada w  niedy- 
skrecję. 

Prasa ' polska. 

Można z czystem sercem  stwier- 
„dzić, że żaden z dziennikarzy polskich 
nigdy z Ministerstwa nie usłyszał żad- 
nej prośby o opozycyjnošė. Broń 
Boże! Natomiast w genewskich, lu- 
gańskich, madryckich ciągle się sły- 
szy wzajemne pomiędzy dziennikarza- 

„mi lansowanie tak głębokich  poli- 
tycznie uwag jak te: „prawda, jaki 
ten Voldemaras jest znowu šmiesz- 
ny", albo „zauważcie, jak Stressemana 
jest odosobniony". | wiadomości o. 
ośmieszaniu ponownem Voldemarasa 
io ponurem "odosobnieniu Stresše- 
manna lecą po drutach, aby w War- 
szawie zamienić się w melodje srebr- 
ne surm braciom grane na otuchę.. 

Jak miałem cztery lata to miałem 
Babunię, damę dostojną, mądrą i pa- 
tryjotyczną, imię i nazwisko której 
nietylko jej wnuczęta w Polsce pamię- 
tają, | z rąk tej damy niewątpliwie 
mądrej dostałem groszową książeczkę 
olNaczelniku Kościuszce napisaną przez 
czcigodnego kapucyna krakowskiego. 
Niewiem jak ta książeczka przebrnęła 
przez Szczakowę — Granicę zapew- 
ne za jakimś gorsetem patryjotycz- 
nej panny — i słusznie, gdyż ksią- 
żeczka taka powinna była być blisko 
polskiego serca. Książeczka była gro- 
Szowa i pamiętam jeszcze dziś jeden 
jej frazes, który dziecinną moją wy- 
obraźnię zatrapował. „Kiedy djabli“ 
— pisał Kapucyn, — „zabrali wre- 
szcie swoją własność, carycę Kata- 
rzynę". — Nie zastanawiałem się wów- 
czas nad tem, czy dużo jest objekty- 
wizmu historycznego w takim stosun- 
ku do Imperatrycy, która powiększy- 
ła swoje terytorium państwowe o 
tyle setek kilometrów i pobiła wszy: 
stkich swoich sąsiadów po kolei. I 
dziś jeszcze twierdzę, że wówczas, 
przy tamtych niewolniczych warunkach 
było ładnie i moralnie ze strony mo” 

jej dobrej Babuni dać mi taką ksią- 

żeczkę, grzeszącą ostremi wyrazami 
przeciw dobremu wychowaniu i było 

ładnie i dobrze ze strony Kapucyna, 
że do Carycy tak wielkie czuł obrzy- 

dzenie. Przeciwnie byłoby naprawdę 
źle, bardzo źle i niepatrjotycznie i 
niemoralnie, gdyby moja Babunia za- 
czynała kształcenie swych wnucząt 

od tłómaczenia, że Caryca Katarzyna 
była lepszą Carową niż Stanisław 
August królem, a byłoby naprawdę 

zbrodnią, gdyby. kto wówczas dziecin- 
ną główkę splamił podłem  twierdze- 
niem, że Suworow był zdolniejszym 
strategikiem od Kościuszki. 

Ale to były czasy z przed 1905 

roku. Czasy niewoli. Czyżby dzisiaj 

prasa: polska nie miała innej metody, 
jak tylko głoszenie, že Voldemaras 
jest Śmieszny, a Stressemann uparty? 

Niestety, nie dla chwały korpora- 
cji której jestem członkiem, wspomnieć 
muszę, że. jedyną opozycją wobec na- 
szej polityki, były czasy kiedy część 

naszej prasy  denuncjowało nasze 

Ministerstwo, że nie prowadzi dosta 

tecznie frankofilskiej polityki. | tze 

smutkiem należy stwierdzić, że ten 
Okres był jedynym okresem w prze- 

biegu lat 1919—1929 kiedy prasa pol- 

śka znaczyła coś zagranicą, 
, Używam przykrego wyrazu „de“ 

nuncjacja* lecz niestety mogę go zmie- 

nić chyba tylko na wyraz „potwarz". 

Bo oskarżenia naszego ministerstwa 
o zbyt mało francuską politykę były 

i kłamliwe i nonsensowne i w zało- 

żeniu swoim niepatrjotyczne. Polityka 

ministerstwa może być tylko polską 
polityką. Dziś prasa polska w polity- 

ce zagranicznej nie ma żadnego zna: 

czenia. Minister Zaleski może się z 

nią zupełnie nie liczyć. Nie mamyibo- 
wiem tezy, którąbyśmy mogli prze- 

ciwstawić jego polityce i tem mu 

na terenie międzynarodowym dopo- 

módz. Cat, 
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PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ. 
Czytając ostatnie gazety opozycji 

n-deckiej, człowieka, którego wskutek 
ciszy wiejskiej nieotumaniło partyj- 
nictwo, uderza płytkość w ujęciu pod- 
stawowej prawdy, którą po dziesięciu 
latach już by należało umieć napa- 
mięć. Prawda ta głosi, że w obecnej 
chwili tylko to ugrupowanie polityczne 
dojść może do trwałego rządzenia, 
którego wytyczne wykażą maksimum 
państwowego obiektywizmu. Ob- 
jektywizm państwowy wielkiej Polski 
od Dźwiny do Helu wymaga ponad 
wszystko nietuzinkowych głów i tę: 
gich charakterów — by tolerancją jak 
partyjną tak narodowościową : utrzy- 
mać na poziomie państwowotwórcze- 
go wysiłku bez odchyleń czy to w 
kierunku szowinistycznym, czy też 
międzynarodowym. Zadanie, powiedz- 
my otwarcie, niełatwe dla społeczno- 
ści. wychowanej w metodach przed- 
wojennych partyj, które dążyły do 
rozsadzania obcych i wrogich . pań: 
stwowości, czy to przez Szowinizm 
narodowy, czy—socjalny. Pozatem za- 

- danie, które, aby wprowadzić w czyn, 
wymaga maksimum intellektu—a naj- 
mniej płytkości mas. Zapyta się czy. 
telnik: któreż z ugrupowań  politycz- 

_ mych, działających obecnie w Polsce 
posiada powyższe zalety? Bezstronna 
odpowiedź musi wskazać na B. B./je- 
dyne—które mając na względzie po- 
wyższe cele państwowe rozpoczęło 
swą trudną i długą pracę. Ponieważ 
zaś jest to praca trudna idługa, więc 

kt nie może być olśniewający i 
przeježdžanie“ się prasy opozycyjnej 
„Samochwalstwie sanacji moralnej” 

-chyba nie jest rozliczone na zdoby- 
"cie zwolenników wśród prawdziwie 

_" państwowo myślącej elity umysłowej. 
B. B.'w zapatrywaniach swoich na 
sejm, władzę, mniejszości narodowe 
„tak daleko odbiega od dzisiejszej 
„przeciętnej umysłowości mas, iż ani 
chce, ani myśli o konkurowaniu z 
partjami stawiającemi na masy. 
„Z opozycją N. D. inaczej się dzie- 
je. Niczego się, w przeciągu ostatnich 
trzech lat nie nauczyła, Od pierwsze- 
tę dnia t. j, od chwili ustąpienia z 
"Warszawy okupantów nie wykazała, 
ani tężyzny, która musi być podsta- 
wą wadzy, ani zdolności państwowo- 
twórczych. Szła zawsze po linji naj- 
„mniejszego oporu, siły swe czerpiąc 
„Zz mas, które wychowane w szkołach 
zaborczych nie mogły być państwowo- 
'twórczemi. Obecnie chełpienie się ze 
zwycięstwa przy wyborach w Lubłnie, 
jest niczem innem jak partyjnem zma- 
nierowaniem, które żadnego prawdzi- 
wie poważnie myslącego Polaka prze- 
konać nie możo. Zwycięstwo otrzyma- 
ne z rąk nieuświadomionych mas pol- 
skich jeszcze nie gwarantuje laurów 
państwu. Jakież to trudy i zasługi po 
tak łatwem zdmuchnięciu w przewro- 
cie majowym wykazała N. D., iż przy- 
pisuje sobie poważną zmianę w o- 
pinji? Masy mogą dać władzę, ale 
władza nie zawsze idzie w parze z 
jdobrem Państwa. A wszak dziś ucz- 
ciwa opinja Polskiego Intellektu pro: 
wadzi walkę o dobro państwa, a nie 
o podlizywanie się rzasom. 

Strukczaszy. 

NIEŚWIEŻ. 

«  — Nieudana próba dywersji. Przed kilku 
laty głośne na Połskę całą były napady dy- 
"wersyjne bandytów z zakordonu, działają- 
cych na polecenie bolszewików na terenie 
naszego powiatu. Sady dz ui 
nie ranicy przez KOD sth: 
dyckie sąsiadów z zaxordonu. 
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,  Skręciwszy z Zamkowej w ulicę 
Królewska (dawnieiszz Botaniczńa, 
której nową nazwę przenicsiono w tra- 
-dycie nieściniejącego już, nawet szcząt- 

    

| kowo Młymu Królewskiego) idzie się 
"w stronę ogrodu Po-Bernardyńskiego, 
zwanego potocznie i popularnie Ber- 

| nardynką — nowym chodnikiem tak 
niesłychanie szerokim i tak pięknym, 

„że z pewnością prześcignął najbujniej- 
1 sze marzenia dziadów naszych i pra-. 
dziadów. a 

Co za rozmach w sęk a I 

_jęciu sporego pasa jezdni! Szerokim 

jest 4 ję. w „królewski, chodnik 

' do tego stopnia, że można mu było 

"dać jakby jakie inkrustacje w postaci 

„gazoników. Bardzo to ładne. Ogromnie 
 „europejskie”. Z każdego gazonika 

- wyrasta — nieduża jeszcze — tuja, 
mniej znana pod prawidłową nazwą 
„żywotnika'* zapożyczona z niemiec- 

-kiej „Lebensbaum*. Nazwa łacińska 
„jest mi, niestety, całkiem obcą. Przy- 
puszczam że i łaskawemu czytelnikowi 

„ lub przemiłej czytelniczce tych słów— 
"obcą jest też. No, i mniejsza! Czy tuje, 
czy żywotniki rosną na gazonach cho- 
"dnikowych ułicy Królewskiej jest to 
oczywiście drobny detal. Dość, że taki 
chodnik wygłąda i nad wyraz estetycz- 
nie i majestatycznie. Zaś gdy w dodat-. 
ku spostrzeże każdy bielejącą przy każ 

dej tujce, na krótkim, wbitym w ziemię 
- paliku, deseczkę z napisem całkiem już 

w ogólno-europejskim stylu: „Nie dep- 

tać trawników !' —zrobi się wprost rze 

'wnie na duszy, oczy same pójdą w gó- 

rę ku niebu, a głowa odruchowo za- 

cznie kołysać się powoli to w jedną to 

w drugą stronę, co, jak wiadomo, jest 

pieśnią bez słów na temat arcymiłego. 

zdziwienia: į : 
— No, no! Patrzcie no, patrzcie! 
I gdy się tak ma po lewej ręce, od 

strony jeźdni, te wiszące... par don!.. 

SC 

„śmiało 

     

  

santów przeniesiono z Mińska na inne odciń- 
ki granic sowieckich; niedawno znów wła- 
dze bezpieczeństwa złapały na terytorjum 
polskiem kilku hersztów bandyckich z przed 
lat kilku. Było to dowodem, że znowu Szy- 
kuje się jakiś napad. 

Długo czekać nie trzeba było. Oto w no- 
cy z 7 na 8 czerwca urządzona była próba 
napadu na majątek Hurynowszczyznę p. Ma- 
rji Rymszy, leżący w gm. Hrycewickiej o 
parę kilometrów od granicy. Przebieg byt 
taki: 

Stróż nocny około godz. 12 w nocy za- 
szedł do obory, żeby sprawdzić czy wszy- 
stko jest w porządku. Gdy wychodził z wrot 
obory, zobaczył dwóch łudzi, jeden zacho- 
dził mu z prawej strony, drugi z lewej. Gdy 
zapytał się „kto to', jeden z idących strze- 
lit don z rewolweru. Stróż wszczął alarm a 
wtenczas jeszcze ktoś drugi strzelił do nie- 
go. Na głos strzałów obecny we dworze in- 
struktor oświaty pozaszkolnej p. Pogonowski 
wybiegł na dwór i dał dwa strzały alarmowe, 
a tymczasem ktoś ze służby. zaczął bić w 
blachę służącą do sygnałów dworskich. Stro 
pieni bandyci chwiłkę naradzali się, a potem 
uciekli. P. Pogonowski natychmiast konno 
pojechał do najbliższych posterunków KOP 
i zaalarmował je. Akcja pościgowa rozpoczę- 
ła się natychmiast. 

Jak badania stwierdziły , banda liczyła 
około dziesięciw luzi. Kilku ich stato na stra- 
ży na wschód od dworu, inni dostali się do 
stajni, rozbiłi kłódki od składu ZEW, i 
mierzali uprowadzić konie dworskie. Wszczę 
ty natychmiast alarm i energiczna postawa 
p. Pogonowskiego i służby cały zamiar u- 
daremniły. Bandyci prawdopodobnie rozpierz 
chli się po okolicy, kto to był, z czasem 
władze wyśledzą; odpowiedzą surowo nie- 
tylko sami uczestnicy napadu, ale i ci, któ- 
rzy ich ukrywali, względnie pomagali. 

Sam nieudany napad nie miałby w in- 
nych warunkach większego znaczenia, je- 
dnak u nas byt bardzo charakterystyczny. - 

Więc przedewszystkiem łatwo przepro- 
wadzić analogię z podobnym napadem na 
tenże dwór w 1924 roku. Wtenczas bandyci 

ru, wyprowadzili 14 koni i spokojnie u- 
ciekli na nich zagranicę. Obecnie było zupeł- 
nie inaczej: same ostrożności bandytów wy- 
kazywaly, z jakim lękiem i nieśmiałością 
zabierali się do zbrodni; świadczyło to ich 
słabości. O temsamem mówiła i natychmiasto , 
wa ucieczka po wszczęciu ałarmu. Z drugiej 
strony we dworze już miano pewne doświa- * 
dczenie: uździenice trzymano pod osobnem | 
zamknięciem, a nie jak dawniej w samej staj 
ni. Bandyci musieli szukać uždzienic i to im + 
popsuło wszystkie sa Z drugiej strony 
odważna postawa p. Pogonowskiego odrazu 
"wywarła swój wpływ. Wreszcie służba 
dworska dziś już rozumie, że obrona mienia | 
dworskiego leży i w jej interesie: zrujno- 
"wane gospodarstwo nie mogłoby utrzymy- - 
„wać tylu pracowników, więc w ich intere- | 
sie leży walka z bandytami. 

Wreszcie ogólna korzyść 

że metody bołszewików wszędzie i zawsze 
polegają na bandytyzmie jawnym czy ukry- 
tym. Ufać im nigdy nie można, bo. etyka 
tych tudzi jest z gruntu zbrodnicza. 

Ciekawy jeszcze dla szlachetności bol- 
szewickiej jest fakt, że napadu dokonano na 
p. Marję Rymszankę, znaną szeroko ze swej 
prący społecznej, zwłaszcza oświatowej. 
Wybudowana przez nią na własnym grun- 
cie i za własne pieniądze szkoła widać solą 
w oku jest dla bolszewików, to też starają 
się zaszkodzić jej we wszelkie sposoby. Nie 
na wiele się to przyda, gdyż zbyt duża jest ° 
siła tej dzielnej ziemianki. у 

Kompletne nieudanie się napadu świad- 
czyło tem, że przy dzisiejszej organizacji 
władz i społeczeństwa: udanie się dywersji 
jest niemożliwe. Narazie bandyci nie uchwy- 
tni, gdyż odrazu uciekli. Żeby próbowali 
choć jednego konia zabrać, jużby wszyscy 
siedzieli pod kluczem. 

Zarobek z bandytyzmu widać bardzo nie- 
pewny i mocno ryzykowny! 

Dom. 

, DZISNA 
Śmiercionosny strzał gajowego. 

Przed kilku dniami patrołujący swój rewir, 
gajowy lasów państwowych Władysław Le- 
dachowicz przytrzymał niejakiego Adama 
Siwińskiego, poszukiwanego za zabójstwo 
gajowego Połozowskiego, spotkawszy 5- 
wińskiego na szlaku kolei Królewszczyzna 
—-Podświlje. Kiedy pojmanego eskortowano 
wózkiem kolejowym, Siwiński w odległości 
2 kilometrów od Królewszczyzny zeskoczył 
z wózka i usiłował skryć się w gąszczach. 
Gajowv Ledachowicz strzelił 22 uciekające- 
л « z rewolweru. kraaąc S 

n amiejscn. wiadze sądowi 
rawie dochodze!:e. 
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ASZE WILNO! 
rozpostarte ra chodniku kobiercowe, 
wileūskie „027727 Semiramidy“ — ra- > 

„dziłbym najusilniej nie zwracać uwagi 
na to, co się ma po prawej ręce, od 
strony kamienicy. : 

Niechże, broń Boże, nie padnie 
"wzrok przechodnia na długi, długi sze- 
reg szczelnie pozamykanych, „na fest'* 
zaryglowanych i już zlekka pajączyna- 
mi zasnutych „okien sklepo- 
wych. > : 

Poco ma žal šciskač serce? Poco 
"się ma struć do głębi duszy człowiek, 
"co wyszedł przejść się po najśliczniej i 
najgruntowniej odświeżonej dzielnicy 
Wilna, spragniony nietylko świeżego 
powietrza lecz i ukojenia dła dokuczli- 
wych nerwów? Ach, niestety!... Nie u- 
niknąć widoku, — со, jak to mówimy, 
rzuca się w oczy. Rzuca się, rzuca... i 
jak jeszcze! » 

Gdyśmy niedawno temu szli tam: 
tędy z księdzem prefektem, przystanął, 
za ramię mnie powstrzymał i, wskazu- 
jąc ręką na szereg na mur zamkniętych 
okien, rzekł tylko: | { 

— Locus'abi Troia' fwit.. 
Popatrzyliśmy sobie, milcząc, w o- 

czy. Co było gadać? Co poradzimy, 
my, dwa marne pionki na szachownicy 
dwieścietysięcznego miasta! 

Dano zgasnąć i zczeznąć okazałej i 
pulsującej coraz mocniejszem życiem 
placówce oświaty i kultury polskiej... 
Dano zgasmąć — powtórzymy. 
z naciskiem, bo choćby i była w nie- 
moc chwilową zapadła, czyliż to nie 
podźwiga się zdrowy organizm nawet 
z najśmiertelniejszej na pozór choro- 
by? Lecz trzeba leczyć, leczyć, leczyć.. 
nie szczędząc zabiegów i wysiłku a i 
kosztów... mioże nawet ofiar. A czyliż 
uczyniono wszystko aby niedać 

zejść z widowni Wilna znakomicie u 
podstaw rozwiniętej Księgarni 
Nauczycielstwa 

1124. 

zdatakowali nie napotkawszy opo- ,, 

jest taka, že + 
jeszcze raz przekonać się może cały świąt, ‚ | 

  

    

             | naRKA FABR. 
czetwona.... zł .50_ 
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Gdańsku, 
samochodów 

mi Samochodowemi na don 

po cenie dd 2000—i0 40 
nej na podstawie cen stanowiąc 

Twierdzenie 

Zanim nabędziecie samochód,     

„HUDSEXWAĄY* Tow. Handlu Samochodowego w 
Generalne 

zwraca uwagę wszystkich interesujących się zagadnienia- 

ofiarowania rynkowi polskiemu 

l 
! 
I 
I 
I 
l 
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"samochodėw SB SSEX*". 

і 
| 

| 
I 

I 
| 
| 

dów amerykańskich t. zn. cen obowiązujących w Stanach Zjedno- 
czonych Ameryki Półn. ) 

powyższe udowodni niezbicie najbliższe przedsta: 
wicielstwo samochodów „Е 5 5 Е Х“: 

dowiedzcie się o rewelacyjnej jego cenie!! 

Przedstawicielstwo 
„ESSEX 

iosły w swych skutkach fakt za- 

00 1, niższej od wykalkulowa- 
ych o istotnej wartości samocho- 

Wilno, ul. Mickiewicza 23. 

"obejrzyjcie „E SSE X A“ i     
  

M/GD-RAMED.NAPOLEONA CYBULSKIEGO PROF. UNIWERS.JAGIELL 
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH BADAŃ NAUKOWYCH 

TLENOL-RA 
JEDSYNYRADJOAKTYWNY 
KREM I ELIKSIR DO ZĘBÓW I UST. 

DZIAŁA BIOLOGICZNIE - CZYSC! — ODKAŻA”ODSWIEŻA 
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g 0? Bez względu na to, kto powinien Regjonalnej, co zwała się Targami 
uderzyć się w piersi, wołamy: Jakże Północnemi. ' . 
možna bylo, iakže woino Dyto do tego Dlaczego pozostawiono ten motyw, 
dopuścić: Jakże można było dopuścić tę wysoce - modernistyczsą „erekcję“, 
do takiej kompromitacji 
przedsiębiarczości 
skiej, do takiego objawu niemo- 
cy kultury polskiej... i to wo- 
bec zalewających Wilno i kraj nasz 
mniejszości narodowych! 

Czy kto pomyślał: jakie wrażenie 
sprawia ta ogromna głucha ściana na 
jednej z pryncypalnych ulic Wilna, na 
najpiękniejszej może z nich, najbar- 
„dziej spacerowych, wystawionej na ty- 
le oczu ludzkich! Czy kto zastanowił 
się — w, porę! — nad tem, jaką ma fa- 
talną dla nas, Polaków, wymowę ten 
szereg okien, jakby oczu zamkniętych 
po zgonie? : 

Zaiste! 
rozściełać gazoniki i pozasadzać tuje... 
jakby przed katafalkiem lub u mogiły 
Księgarni Nauczycielstwa: 
Polskiego! 

A otwieraliśmy ją — tak, zda się, 
niedawno jeszcze temu — z taką para- 
dą, z taką uciechą, z tak godziwą du- 
mą! 

A tyle pracy, tyle organizacyjnej 
umiejętności, tyle duszy włożył w nią 
dyrektor Hniedziewicz! Opuszcza, jak 
słyszę, Wilno. 'Ubywa miejscowemu 
społeczeństwu naszemu: tęgi facho 
wiec. A właśnie najbardziej nam brak 
fachowców w każdej „branży... 

Ciężko pisać... Ciężko dziś iść ulicą 
Królewską długo, długo — mimo ta- 
kiej ruiny tylu nadziei, i tylu zmarno- 
wanych wysiłków energji, a z pewnoś- 
cią i tyłu materjalnych ofiar. 

* 

Z miejsca, gdzie w tej chwili (w 
wyobraźni) stoimy, widać doskonale 
dwa szpikulce monumentalne, co sta- 
nowiły jakby architektoniczne „hasło 

Polskie-głównej bramy zeszłorocznej Wystawy 

Gi dk oieilpigki EAS ar A 

pol-. 

Trzebaż jeszcze było po- 

jakby na wieczystą pamiątkę. po ze- 
szłorocznej wystawie albo... w charak- 
terze czegoś, co czasy; teraźniejsze do- 
rzuciły do architektonicznych bogactw 
starodawnego Wilna? 

Na „pamiątkę” zgodą — choć wy- 
padnie zauważyć, że zbyt już ona 
świecznikowe zajmuje miejsce w peiza- 
żu Wilna. Co zaś do „przyczynku ar- 
chitektonicznego*, to przy wileńskich 
sędziwych i szacownych barokach, ne- 
oklasycyzmach i gotykach robi wraże- 
nie... baroque lecz w rozumieniu 
Francuzów, to znaczy bizarre lub 
choguant, po polski — cudackie. 

Słusznie, rzecz prosta, uczyniono 
zachowując nietkniętym główny po- 
-wystawowy pawilon, również prześli- 
czny budyneczek byłej poczty wysta- 
wowej, a tembardziej wszystko, co 
stworzyła artystyczna inwencja Ru- 
szczyca i nagromadziła dokoła prze- 
ślicznej wizji z dawnych czasów, co 

_ zwie się „„murami* poklasztornemi ex- 
bernardyńskiemi — ale bramę 
głó wą prowadzącą na teren przy 
szłych wystaw należy koniecznie 
zmienić. Stała brama nie może 
krzyczeć... ani w imię takich ani w 
imię owakich upodobań (z natury rze- 
czy przemijających). Powinna być 
niejako meutralną, harmonizującą z 
każdą ewentualnością. Najlepiej zaś 
jeśli będzie w wileńskim stylu. A ist- 
niejeż taki? Czy istnieje! Niech odpo- 
wiedzą za mnie: Ruszczyc, Kłoss, a 
tembardziej zamiejscawi entuzjaści wi- 
lenskiego stylu czy charakteru archi- 
tektonicznego. 

Owszem, te dwa obeliski pomyśla- 
ne modernistycznie, wbite jak dwa pa- 
le u wejścia na wystawę Targów Pół 
nocnych, w dodatku bardzo ładnie wy- 
konane, miały sporo w sobie pikant- 

, 

    

fwe muzeim w Pargin 
W tych dniach odbyło się na bul- 

warze des Capucines 25, przejęcie i 
oficjalne otwarcie muzeum, które 
Ernest Cognacq zapisał w swoim 
testamencie miastu Paryżowi. 

Muzeum Cognacq jest poprostu 
królewskim legatem, obejmuje ono 
trzy pietra i zawiera to wszystko co 
wiek XVIII" stworzył najpiękniejszego 
w dziedzinie Sztuki. Muzeum to nie 
ma charakteru zimnego i konwecjonal- 
nego, jest to raczej szereg apartamen- 
tów o wspaniałych boazerjach ume- 
blowanych pięknymi stylowymi mebla- 
mi z osiemnastego wieku i Ścianami 
obwieszonemi arcydziełami najznako- 
mitszych malarzy. 

Artystyczne urządzenie wnętrz po- 
szczególnych sal, i umiejętne rozmie 
"szczenie obrazów, Świadczy najlepiej 
o wysoce wyrobionym smaku hojne- 
go ofiarodawcy. Wszystkie ' meble są 
cennymi antykami, większość z nich 
kryte adamaszkiem z danej epoki, 
inne oryginalnymi gobelinami, stano- 
wiącymi prawdziwe skarby. 

Rzeźba XVIII wieku jest reprezen- 
towana przez takich potentatów jak: 
Lemoyne, Faucon, Poncet,  Clodion, 
Chinard, Saly i Falconet. . Ze współ- 
czesnych muzeum zawiera tylko po- 
"piersie Bellony dłuta Rodina. 

W salonie zarezerwowanym dla ry- 
sunków podziwiać można rysunki Fra- 
gonarda, Watteau i gwasze: Lawren- 
ca, Malleta, Carmontelle i Baudoin. 

Trzecie piętco zamienione na ga- 
lerję obrazów, w której oglądać moż- 
na przecudne najsubtelniejsze pastele: 
Perronneau i La Tour, jak również 
wielkie olejne płótna, obrazy wielkich 
malarzy epoki Ludwika XV-go, pendzla 
Watteau, Bouchera, Fragonarda, Greu- 
ze i innych, sąsiadują z płótnami 
szkoły włoskiej Tiepolla i Calmetta, 
i arcydziełami malarzy angielskich: 
Reynoldsa, Lavrenca i Gainsborough. 

Prócz tych cudów muzeum Cognacq 
zawiera jeszcze piękne oryginalne i 
bogate kolekcje, tabakierek, wachlarzy, 
karnetów i minjatur, harmonijnie do- 
pełniających całości dzieł sztuki osiem- 
nastego wieku. 

W muzeum Cognacq, zyskuje Pa- 
ryż jeszcze jeden klejnot, ściągający 
turystów całego Świata do najpiękniej- 
szej ze stolic Europejskich. Z. K. 

  

„W pogoni za szybkością 
Wielki transoceaniczny parowiec niemiec- 

ki Bremen, ma być w najbliższym czasie za- 
opatrzony w katapultę, mogącą wyrzucić w 
powietrze aeroplan, bez zatrzymywania się 
statku a nawet zmniejszenia ilości węzłów 
na godzinę. 

Katapulta ma wyrzucić sterowiec w od- 
ległości 600 mil od New Jorku szybkość jest 
obliczona w ten sposób, że aeroplan ma 
winie do portu. Pocisk jest mięszczony, na 
pokładzie pomiędzy dwoma kominami. Pier- 
wsze aeroplany, wyrzucane katapultą mają 
być zastosowane tylko w celach pocztowych 
przybyć o dzień wcześniej, zanim statek za- 
z czasem jednak gdy już cała technika sy- 

stemu będzie dostatecznie opanowana, bę- 

ności, zwracały 22 siebie uwage, sło- 
wem Sbelniiy Z: e: GHiudnie SWQ- 
je zadanie. Lecz i niech będzie koniec 
na tem, Są architektoniczne (a i inne 
jeszcze, w sporej liczbie) pomysły 
przeznaczone do t.zw. prędkiego i je- 
dnorazowego użytku. Gdy się ich nie 
usunie w porę, zaczynają nudzić a ry- 
chło potem drażnić. 

Lecz — oto jesteśmy już w obrę- 
bie byłej wystawy. 

Nie gapmy się zabardzo na wszyst- 
kie strony! Nie patrząc pod mogi, wle- 
cimy jak amen w pacierzu na jaką ku- 
pę nieuprzątniętego jeszcze gru- 

zu, kamieni, piasku. Pełno, pełno tych 
pozostałości. W pośrodku tak piękne- 
go terenu sterczą rusztowania z bie- 
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wion, co podtrzymywały strap pawilo- 
nu leśnictwa. Jakaś instytucja której 
było obowiązkiem jaknajszybciej usku- 
tecznić uporządkowanie prześlicznego 
terenu spacerowego po rozebraniu wy- 
stawowych pawilonów... nie 
żyła jeszcze do dziś dnia, 
biedaczka, uporać się... z tak Herku- 
lesową pracą! : 

Prawda, tu i 6wdzie juž najprzy- 
kładniej trawą porastają miejsca gdzie 
wznosiły „się np. kioski i szalety wy- 
stawowej głównej ulicy lecz ileż wala 
się wszędzie gruzu i kamieni, a w ja- 
kimże jeszcze stanie są partery kwia- 
towe, które powinne już mieć naj-- 
śliczniejsze i najżywsze rumieńce -let- 
nich kolorów. 

My nietylko nie 
ceniący czasu lecz wręcz niemający 
pojęcia o cenie czasu, nigdy go na nic 
nie mamy. Każdy maruda też jest w: 
ciągłej walce — z brakiem czasu. 

5 

Do niedawna jeszcze trzeba było 
do letniej; uroczej rezydencji naszego 
Klub Szlacheckiego  peregrynować 
przez... rumowiska Targów Północ- 
nych, wysiadłszy z dorożki przed głó: 

wadziła ona po przez jedią brames W JĘGną 2 | 

„skręcić w prawo, potem na ukos, na- 

* dzielnej* (w Królestwie mówią „osobi- 

zdą-. 

| 
{ 

ge go można oddać i na użytek pasażeń 
SKL. # 

W prędkim czasie wyrzucanie hydropł 
nów przez katapulty, ma też być zastgć 
wane na francuskich  parowcach „leisk 
France“, „Paris“ i „France“. 

Równocześnie Amerykanie robią piAbį 
porywania w powietrze worków pocztowy: 
przez aeropłany unoszące się . nad aj 
cem „Lewiatan '. 

Jak widzimy życie współczesne płynić 
a właściwie goni, pod znakiem akseleratd 
ra, jeszcze kilka lat i kilka nowych wynala: 
ków w tej dziedzinie a ludzkość osiągnij 
wprost zawrotną szybkość, dostępną tylkė 
dła jednostek o wytrzymałem sercu, żelaz: 
nych nerwach i muskułach atlety. Z.K. | 

* 

Mresztowanie Sprawcy nbuniowcjo 
napadn przy bulwarze Hussmanna 
Żywo jeszcze mamy w pamięci na 

pad rabunkowy na sklep jubilerski p. 
Sary Tillese, przy bulwarze Haussma-| , 
na. Przygnębiona długotrwałą kuracją. 
z doznanych ran i utratą biżuterji war 
tości przeszło trzech miłjonów  fran- 
ków, była pani Tillese zmuszoną cza- 
sowo zamknąc swój sklep. 

Dowiadujemy się obecnie, że poli- 
cji francuskiej udało się odnaleźć i za- 
aresztować sprawcę napadu w osobie. 
Piotra Ayraud, zamieszkałego w dziel- 
nicy la Villette. Dzielnica ta cieszy się 
w Paryżu najgorszą sławą, jako schro- 
nienie i miesce stałego zamieszkania 
wielkomiejskich szumowin). Podczas 
rewizji przeprowadzonej w mieszkaniu 
rabusia, policja odnalazła biżuterję na- 
leżącą do pani Tillese na 2 i pół mi- 
ljonów franków, reszta biżuterji znaj- 
duje się na przechowaniu u wspólnika, 
Armanda Marchanda, którego również 
przy tej okazji przyaresztowano. Mar- 
chand, z zawodu kelner, broni się, że 
nie wiedział skąd pochodzi biżuterja, 
którą Ayraud polecił mu sprzedać. 

Piotr Ayraud jest synem uczężvej 
kupieckiej rodziny, ma zaledwie 25 lat 
i jest z zawodu inżynierem elektrotech- 
nikiem fabrykantem aparatów  radjo- 

wych, cieszącym się do niedawna opi- 
nją uczciwego człowieka. : 

Na ślad Ayrauda wprowadziła po- 
licję Alicja Bordes, przystojna 18-let- 

nia kobieta bez stałego miejsca za- 

mieszkania, która przed paru dniami| 

w Tuluzie, starała się sprzedać wła- 

šcicielowi kawiarni dwa wspaniałe 

pierścionki, wartości 60 tys. franków, 

za marną sumę 5 tys. franków. Tak 

niska cena wydała się podejrzaną i 

dłatego właściciel kawiarni zawiador | 

mił policję, która zaaresztowała Alicję | 

„po jej przybyciu do Paryża. Badana | 

„przyznała się, że otrzymała te pier- = 

šcionki od swego kochanka Ayrauda, * 

z którym po  spieniężeniu  biżuterji 
mieli się udać do Ameryki Potudnios | 

wej 

  

Po nitce do kłębka. Piotr Ayraud 

w śledztwie przyznał się, że przed ro- 

kiem poznał i pokochał Alicję Bórdes, 

a chcąc ją za wszelką cenę wyrwać Z 

jej poprzedniego życia i nie mogąc 

nastarczyć z własnej pracy na jej ko- 

sztowne zachcianki zdecydował się na 

popełnienie napadu rabunkowego na 
jubilernię pani Tillese. Dotychczas 

spieniężył tylko biżuterję na dziesięć 
tysięcy tranków. 

W ten sposób udało się pani Tille- 

se odzyskać biżuterję na trzy miljony 
franków. Uszczęśliwiona kobieta na 

widok odzyskanego  niespodziewijjie 
mienia, ze wzruszenia zemdlała w ko- 

misarjacie, dokąd ją wezwano , dla 

zidentyfikowania odnalezionej biżu- 

Pori Kr Z. KK. 

Audit 
FPT 

wia bramą byłei wystawy. Trzeba też 
było dobrze znać drogę uc Klubu. Pró- 

byłym wystawowym parkanie... przez 
drugą... trzeba było bez pomylenia się 

stępnie na lewo, aby uszedłszy nieco 
kroków przed siebie.. Boże miły! A czyż 
to mie założono specjalnie dla dojeż- 
dżania do Klubu Szlacheckiego „samo- 

stej”) nawet szerokiej, szosowanej i 
brukowanej drogi, wzdłuż brzegu Wi- 
lenki na terenie b. Ogrodu Botaniczne- 
go, dziś Parku Sportowego im. Żeli- 
gowskiego? . 

A jakże! Istnieje droga taka. Jakże- 
by istnieć nie miała? : 

Tylkože zamyka się ją na klucz w 
bramie od strony Antokola czy raczej 
Alei Syrokomli, no, — no i przez ca- 
łych pierwszych 20 dni przebywania 
Klubu w letniej siedzibie, podczas naj- | 
piękniejszej pogody letniej, niemożna |. 
było dobić sie (echt wileūskiej)- | 
kreślenie!) aby brama od strony Alei 
Syrokomli była otwarta i aby można 
było dorożką lub autem  podjeżdżać 
bezpośrednio do mostu klubowego na 
Wilence! Przez pełnych dni 20 „foczy- 
ły się © to rokowania* między zarzą 
dem Klubu 'a... magistratem, a... dyrek- 
cją robót publicznych... a Kuratorjum 
Okręgu  Szkolnego.... a Akademickim 
Związkiem Sportowym... jeszcze z kil- 
„koma instytucjami mającemi coś de 
powiedzenia, czy pozwolenia, czy, pod- 
pisania, czy uzgodnienia, " 

A Klub latem to przecie rendez-- 
vous towarzyskie jak wymarzone! 
Dostępne niemal dla wszystkich do- 
brze wychowanych ludzi, bo któż nie- 
zna w Wilnie choć jednego członka 
Klubu, który go chętnie wprowadzi za- 
pisując „gošcia“ do księgi klubowej? 
Niestety, doskonały kucharz klubowy 
zerwał z tradycją wydawania codzień... 
najlepszych w Wilnie obiadów nie 4 
la carte lecz ułożonych już w | 

zd
   

      

 



Katastrofa przy budowie mosfu na Niemnie 
Walące się rusztowania przygniotły ośmiu robotników 

ry w ludziach. 

Onegdaj w dzień podczas robót przy budowie mostu w Zelwianach w 
gminie Piaski miała miejsce katastrofa, która niestety pociągnęła za sobą ofia- 

Z niewyjaśnionych narazie przyczyn aro górne rusztowanie roz- 
o piętości 42 mtr, W tym czasie na prawym brzegu 

ło kilku robotników. Walące się belki i 
wanie z prawego brzegu które padając 

filaru mostu pracowa- 
zelaztwo zburzyło również i ruszto- 
zagrzebało pod sobą pracujących tam 

robotników. Na pomoc nieszczęśliwym rzucili się znajdujący się w pobliźu inni 
robotnicy, którzy po usunięciu rumowisk wydobyli ciężko poranionych: Wikto- 
ra Fomina, Bronisława Grabowskiego, Stanisława Usakowicza. Leona Kuczy- 
ma, Władysława Suikiejko, Leona błofńskiego, Szczepana Jarskiego i Daniela 
Adlera. Czterech z nich a mianowicie: Fomina, Usakowicza, Suikiejkę i Błoń- 

<
 

policyjnych i administracyjnych, którzy 
ustalenia przyczyn katastrofy. (c) 

Wielkie podniecenie wśród ludności 
Łyskowa, w powiecie  Wołkowyskim, wy- 
wołała sprawa przynależności tamt. b. 
kościoła a obecnie cerkwi prawosławnej. 
Ludność katolicka poczęła stanowczo do- 
magač się zwrotu gmachu b. kościoła, cze- 
mu naturalnie przeciwstawiali się prawo- 
słąwni. Doszło do tego, że władze duchow- 
ne obu kościołów, które stsnęły na wyso- 
kości swego zadania, musiały wywrzeć cały 
swój wpływ na wiernych, by nie dopuścić 
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NIEDZIELA! 
28 Dzis Wschód sł. g. 2 m. 43 

Zen. i Wandy) Zach. sł. o g, 19 m. 55 
jutro 

Jana Chrzc. 

Spostrzeżenia Zakładu 
Meteorologji U. £ B. 

3 z dnia 22 —- VI. 1929 r. 

Ciśnienie 
SE. | 167 

T tura : aa” | + 230C 

za do- | 
bę w mm. | 

wiatr J 
przeważający | 

Uwagi: pogodnie. 

„Minimum za dobę -1-100C. 

Maximum na dobę -I- 289C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

Południowy 

— Wyjazd ks. Biskupa. W sobotę wy- 
| jechał j. E. ks. biskup Bandurski na święto 
"% Przysposobienia Wojskowego, które odbę- 

dzie się na granicy pruskiej — w okolicach 
Grajewa. 

Dnia 24 czerwca będzie w Skierniewi- 
<ach na uroczystościach 18 pułku piechoty. 

SZKOLNA 

zd
 

; — Wystawa Sprawozdawcza za rok 
szkolny 1928—29. w szkole Rzemiósł Arty- 
stycznych W. T. A. P. (uł. św. Anny 13)— 
odbędzie się od dnia 23 do 27 czerwca 
włącznie w godzinach od 12—18. Wstęp 
bezpłatny. 

—  Czterokursowa  (4-letnia) Szkoła 
Rzemiósł: dział stolarski i szewcki w Zakła- 
dzie Salezjańskim „Dom Serca Jezusowego 
w Wilnie, ul. Dobrej Rady Nr. 22, przyjmu- 
je uczniów na pierwszy kurs. Zgłaszający 
się winni liczyć najmniej 14 lat i mieć ukoń- 
<zone conajmniej pięć oddziałów szkoły 

wszchnej z postępem dobrym. 
e Po zgłoszeniu się Zakład przesyła wa- 

runki przyjęcia. 

— W Liceum im. Fiłomatów (z prawa- 
mi szkół państwowych) egzamina wstępne 
do kl. II-V wł odbędą się dn. 25, 26 i 27 
czerwca o godz. 9-ej rano, do kl. wstępnej 
i Lej dn. 28 czerwca o godz. 9-ej, Wilno, ul. 
Žaiaowsiscgo 1 m. 2. 

— (b) Kto może trudnić się nauczaniem 
religii prawosławnej. Władze szkoinc wyda- 
iy przepisy normujące i ustalające kw. 

    

skiego wobec potrzeby dokonania natychmiastowej operacji odwieziono do 
szpitala w Szczuczynie. Pozostałych ulokowano w miejscowym szpitalu. 

Na wieść o katastrofie na miejsce wypadku wyjechali przedstawiciele władz 
przeprowadzą dochodzenie w celu 

| Opieczęfowanie spornego gmachu kościelnego 
do jakichkolwiek zajść. Sprawa ta znalazła 
się również i na konferencjach odnośnych 
czynników państwowych. Zdecydowano 
ostatecznie dokonać opieczętowania oma- 
wianej cerkwi do czasu rozstrzygnięcia tej 
sprawy przez odnośne czynniki. Decyzja 
władz wpłynęła uspakajająco na [udność 
tembardzej, że tamt. duchowni obu wyznań 
zobowiązali się do powstrzymania się od 
wszelkich kroków i czekąć na decyzję 
władz, (b). 

KES HTORNOINI 4) 

kacje osób zawodowo trudniących się aau- 
czaniem prawosławnej religii w szkołach 
średnich. Kwalifikacje do nauczania stanowią 
stopień magistra ;teologji prawosławnej, 
otrzymany na uniwersytecie w Warszawie. 
Za posiadające kwalifikacje uważa się rów- 
mież osoby, które przed rokiem 1917 — 
ukończyły akademię duchowną w Rosji ze 
stopniem doktora, magistra lub rzeczywiste- 
go studenta. Podobnie są.honorowane studja 
teologiczne na uniwersytetach w Grecji i 
Bułgarji i Jugosławii. Nauczanie  warunko- 
wane jest zgodą władz duchownych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z T-wa Eugenicznego. Dr. J. Bublej 
20 czerwca wygłosił odczyt na temat „Gru- 
źlica a małżeństwo”, następny temat „Bada- 
nie psychologji indywiduałnej przy wyborze 
zawodu* wygłosi 27 czerwca dr. |. Gensel. 
Początek o godz. 6-ej w. Wstęp bezpłatny. 

— Nadzwyczajne walne zgri 
członków oddziału wileńskiego Powszechne- 
go Związku Emerytów Państwowych Rzpl. 
Polskiej dła obrania składu zarządu komisji 

Rewizyjnej, wobec nieukonstytuowania się, 
wybranego w dniu 26 maja r. b. przez wal- 
ne zgromadzenie zarządu, odbędzie się w 
dniu 27 czerwca r. b. (we czwartek) o godz. 
11 rano w łokalu przy ul. Św. Anny pod 
Nr. 2. 

KOMUNIKATY. 

— Wystawa Sprawozdawcza prac słu- 
chaczy Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. 
w gmachu po-bernardyńskim przy ul. Św. 
Anny 4 otwarta zostanie w niedzielę 23 b. 
m. o godz. 13 i będzie dostępna dla publicz- 
ności do Środy, 26 b. m. włącznie w godzi- 
nach. 10—18. 

RÓŻNE 

— Filja zakładu badaria żywności. W 
najbliższych dniach uruchomiona będzie w 
Wilnie, przy ul. Tatarskiej Nr. 11 filja pań- 
stwowego zakładu badania żywności i przed 

miotów użytku w Warszawie. Zakład wileń- 

ski obejmie dozór nad żywnością na terenie 
województwa wileńskiego i nowogródzkie- 

go, przyczem w pierwszym okresie funkcjo- 

nowania uruchomiońe będą w szczególno- 
ści działy badania mleka, nabiału, tłuszczów, 
mąki i chleba. 

— Noc Świętojańska. W ogrodzie po- 
Bernardyńskim od godz. 6—8-ej zabawa dla 
dzieci i młodzieży z popisami i ćwiczeniami 
harcerzy Cząrnej Trzynastki, koncert chóru 
drukarzy pod dyr. p. W. Mołodeckiego o g. 
10-ej, orkiestra 5 p. p. Leg., ognie sztuczne, 
efekty świetlne, kosze szczęścia, lampiony, 
tańce, „sobótki”. 

Dochód na rzecz T-wa Żołn. 
Polsk.“. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. „Tajfun* po raz ostat- 
ni. Dzi ostatnie w sezonie przeds 3 
sztuki „Tajfuz“ 2 Wojciechem Brydzinskim 

„Pom 

   

SŁUWO 

w jego słynnej roli dr. Tokeramo. 
— Uwaga: Celem uprzystępnienia szer- 

szej publiczności ujrzenia wielkiej kreacji 
Wojciecha Brydzińskiego w „Tajfunie* ce- 
ny miejsc z dniem dzisiejszym zostały znacz- 
nie zniżone. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro po raz 
pierwszy w Wiłnie grana będzie włoska ko- 
medja Chiarelliego „Twarz i maska*. Jest 
to kómedja pełna subtelnego humoru, nie- 
zwykle zabawna i dowcipna. W komedji tej 
rolę główną kreuje wielki artysta Wojciech 
Brydziński, stwarzając nigdy niezapornnia- 
ną postać. „Twarz i maska'*; według opinji 
krytyki jest jedną z najlepszych współczes- 
nych komedyj. 

— Popis Publiczny Konserwatorjum. Do 
roczny Popis Publiczny uczniów i uczenic 
Konserwatorjum Muz. w Wilnie odbędzie się 
w niedzielę, dn. 23 bm. o godz. 12 w pół. 
w sali Teatru Polskiego. Czynne będą kla 
sy: fortepianu, skrzypce, špiewu sol., instru- 
mentów dętych i orkiestrowa. Bilety do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego od godz. 1ł 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Heljos — Gra o kobietę. 
Kino Miejskie — „Cyrk*. 
Kino Lux — Wszystko dla dziecka. —- 

Kino Piccadilly — „Pamiętnik ekscełencji 
Kino Światowid — Faust. ! 
Kino Polonja — Žycie ludzkie w niebez- 

Kino Wanda — Gniazdo milostek. 
Kino kol. „Ognisko“ — Złodziej z Pa- 

ryża. 
Kino Eden — Tajemniczy „Czarny Jež- 

dziec". 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Utonął uczeń gimn. Lelewela. 

Podczas kąpieli w Wilji w pobliżu mostu 
na Zakrecie utonął uczeń 6 klasy gimna- 
zjum im. Lelewela Olgierd Burzyński (Ge- 
dyminowska 41). Burzyński dostał się przez 
nieuwagę w wir wodny i pomimo wysiłków 
wydostanią się z niebezpiecznego miejsca, 
poszedł na dno. Wszelka pomoc okazała 
się bezskuteczna. Pomimo natychmiasto- 
wych poszukiwań zwłoki Buyrzńskiego wy- 
dobyto dopiero po 5 godzinach. . 

— (c) Wydobycietrupa z ciężarki em 
na szyji. W dniu 21 b. m.. © godzinie 10 

'personełu nauczycielskiego, 

AKT MATURALNY 
wm, W Liceum Handiowem i Li- 

ceum ogólnokształcącem im. Filomatów w 
Wilnie, : 

Dnia 18 czerwca br. odbyła się w szko- 
łach, zostających pod kierownictwem p. S. 
Pietrąszkiewiczówny, uroczystość podwójna, 
wręczenie świadectw abiturjentkom Liceum 
ogólnokształcącego i pierwszy akt matural- 
ny w Liceum Handlowym. 

= 

Aczkolwiek, jak zaznaczyła na początku | 
p. dyrektorka, są to dwie szkoły odrębne, 
z których każda stanowi zamkniętą całość, 
akt maturalny został złączony, zarówno ze 
względów technicznych, jak dla podkreśte- 
nia myśli przewodniej Dyrekcji, by panien- 
ki, które zdobyły całokształt sześcioklaso- 
wego wykształcenia, wstępowały następnie 
do szkół specjalnych, w pierwszej linji zaś 
do Liceum handlowego które zapewnia wie 
dzę fachową, tak dziś w kraju naszym po- 
trzebną. 

Serdeczna rodzinna nuta, złączona z go- 
rącą zachętą do pracy obywatelskiej, dźwię- 
czała we wszystkich przemówieniach, a 
mianowicie p. Przewodniczącego Komisji L. 
Stępińskiego, p. dyrektorki,  żegnających 
szkołę abiturjentek, zwłaszcza zaś w ostat- 
miem słowie przedstawiciela Rady Opiekuń- 
czej Liceum handlowego, p. wice-prezesa Ja- 
strzębskiego, który wyrażając -głębokie u- 
znanie i wdzięczność dla pracy dyrekcji i 

podkreślił za- 
równo walory wychowawcze, jak naukowe 
i obywatelskie szkoły. 

Świadectwo ukończenia Liceum ogólno- 
kształcącego otrzymały:  Bejnarowiczówna 
Jadwiga, Brzostowska Teresa, Chodakow- 
ska Krystyna, Chwieseniówna Eugenja, Da- 
niłówna Janina. Gajdzisówna Marja, Jarusze 
wiczówna Jadwiga, Jazdowska Anna, Kali- 
nowska Wanda, Kiewszynisówna Eugenja, 
Kozłowska Helena, Łokucijewska Czesława, 
Malinowska Janina, Matusiewiczówna Jadwi- 
ga, Mickiewiczówna Helena, Peżarska Janina 
-Sielicka Janina, Szablińska Alina, Turczyń- 

wieczorem na przeciwko szpitalu zakaźne» . 
go wydobyto z Wilji zwłoki mężczyzny 
starszego wiekiem nieustalonego nazwiska. 
Zwłoki były już w stanie rozkładu. Oglę- 
dziny wykazały, że do szyji topielca jest 
przymocowany 20 funtowy ciężarek. W ja- 
kich okolicznościach nieznajomy poniósł 
śmierć narazie trudno ustalić. 

— (c) Zatrzymanie złodzieja. W no- 
cy z 20 na 21 b. m w kinie „Eden* doko- 
nano kradzieży liberji służby kinowej. Zło- 
dzieje zakrądli się do kina podczas wy- 
świetlania obrazu i następnie 'po zabraniu 
liberyj wyszli z lokalu oknem na sąsiednią 
posesję. Wczoraj w nocy podczas obławy 
na górze Boufałowej policja  zatrzymałą 
niejakiego Kazimierza Kropowa (Archaniel- 
ska 28), który niósł właśnie skradzione w 
zmiankowanym kinematografie przedmioty. 

— (c) Przyjemności kąpieli. W pią- 
tek popołudniu Fabjuszowi Grynerowi (M. 
Stefańska 9) podczas kąpieli w Wilji w 
pobliżu Zakrętu skradziono pozostawione 
na brzegu ubranie, kamasze kapelusz i -ze- 
garek. W pościgu za sprawcami kradzieży 
zatrzymano trzech braci Biedżyckich (Ko- 
szykowa 17), u których ubranie Grynera 
znaleziono. Nie pomogły tłomaczenia się 
„że to tak sobie, przez omyłkę”. Budżyccy 
powędrowali do aresztu. W 

(c) Kto rzucał się do Wiljji z 
mostu zwierzynieckiego. Ustalono tożsa- p 
mość samobójcy, który rzucał się do Wilii 
z mostu Zwierzynieckiego, o czem donosi- 
lismy NAC esperatem okazał się Mi- 
chał Rajbo (Chocimska 50). Ujawnić powo- 
du na życie Rano mieste, е 

— (c) Zgubił rewolwer. Podczas jąz- 
dy taksówką zgubił rewolwer „Walter* 
Nr. 475695 Z, Kornicki-Smolefski (Ja- 
giellońska 9). 

— (c) Spłoszenie złodzieja. Maria 
Grońska (Grodzka 2) zauważyła onegdajłw. 
nocy pewnego osobnika, który usiłował 
dostać się do jej składu. Grońska wybiegła 
na podwórko i „usiłowała go zatrzymać 
lecz nieznajomy zdołał wydostać się z jej 
rąk i zbiegł. 

— (c) Znęcała się nad dzieckiem. 
Jakób Kopelowicz (Kwiatowa 4) powiado- 
mił policję, że pozostawiona w domu słu- 
żąca dopuszczała się nad jego małym 
synem wyrafinowanych znęcań się rzeko- 
mo.w celach uspak ajania go gdy płakał. 

*" Policja prowadzi dochodzenie w celu usta- 
lenia prawdziwości zameldowania. 

OFIARY. 
W. S. dla biednej wdowy z czworgiem 

dzieci Karpowiczowej zł. 15. 
333 a wdowy Karpowiczowej zł. 10. 

Bezi nie dla Karpowiczowej p 
     

a OKT TR CORPORATE NETS TESTAI уа 
RIŁ cza:   menu ze stałą ry vą ceną. Lecz 

niedzielami wydawane cz *akie obiady 
—których renoma sięga jeszcze głębo- 
'ko w przedwojenne czasy. A kolacje? 
"redy i temi jeszcze niebylejaką w 
dę daje Kluo Sz!żchecki publiczności 
wileńskiej, chcącej z odwiedzznią go 
korzystać. 
"1 takiej istnej willegiatury u 

stóp Góry Trzykrzyskiej, jakiej żadne 

z miast w Polsce nie posiada, nietylko 
— obyczajem przyjętym na całym 
'świecie — nie otwiera się na ściężaj 
dla całego Wilna, nie dokłada się sta- 
rań aby o miej wiedziano nawet 
w najgłuchszym kącie naszego kraju, 
lecz trzyma się przez 20 dni jakby zam- 
kniętą dla wszelkiego dojazdu, wciąż... 
szukając i „dobijając się* klucza od 
bramy wjazdowej! 

Powiedzieć jakiemu cudzoziemco- 
wi, — nie uwierzy! Za boki będzie się 
brał — lecz nie uwierzy. | | 

| 1 trzeba było, po dwudziestu bez 
mała dniach, aż osobistej interwencji 

+». wojewody (który jest, doprawdy, 
istną jakby Opatrznością regulującą o- 
płakany wciąż jeszcze bałagan nasze 
go życia publicznego) trzeba było aż 
kilku słów pana wojewody, skreślo- 
nych ołówkiem od ręki aby... raczył 

<" otworzyć się Sezam jednej jakiejś wi- 
leńskiej parkanowej bramy, zataraso- 
wującej normalną i najpożądańszą сут- 
kulację w najpiękniejszym i najgod— 
niejszym uczęszczania punkcie miasta. 

Nie mówiąc o tem, że magistrat 
pozwolił sobie zamknąć istnie- 
įjącą ulicę — czego żadnej pry- 

i watnej instytucji nie wolno uczynić sa- 
- 4mowolnie — bodaj, że nawet w Afry- 

ce Centralnej. : ` 
: Lecz i sama organizacja we- 

wnętrzna Klubu Szlacheckiego, ja- 
ko ośrodka towarzyskiego, mogącego 
objąć o wiele szersze koła niż wyłącz- 
nie członkowskie... pożal się Boże, co 
ta za organizacja! Rutyna, rutyna i ru- 

+ tyna. Nechaj bude, jak by- 

), 

  

   

  

waio! —iniema o czem gadač! 
Gapowiedź jest najczęściej jedna: 
— Niema dla kogo wysi!zś sie. 

Pieniędzy mikt mienie. Obywamy się 
wszyscy byle czem. Bo nie stac nas na 
nic innego. 

_ Pozornie, odpowiedź jasna. Ale 
tylko rozornie. Bo — tak nie jest. 
Mieliśmy moc przykiadów, że znejdy- 
wały się zawsze pieniądze u wileńskiej 
publiczności, gdy się jej dało rzecz 
istotnie: pierwszej klasy, pomysłową, 
rzetelnie pociągającą a praktycznie 
zaaranżowaną. 

Dużo, dużo da się na ten temat po- 

  

   

wiedzieć, czerpiąc z mieprzebranej 
skarbnicy: ospałości i nieporadności 
Wilna. 

Ospa ość i nieporadność, zaskle- 
pienie w rutynie, brak wszelkiej przed- 
siębiorczości — oto co przeszkadza 
Wilnu, naszemu najdroższemu Wilnu, 
ruchnąć co się zowie naprzód. Drepta- 
my w miejscu, jak woły na deptaku 
staroświeckiej młocarni, a spoceni, a 
stękający, 'a zatroskani... 

A gdy rzucimy się „coś robić*, — 
to robimy gazonikowe inkrustacje na 
chodnikach, nic a nic nie bacząc na 
takie jednocześńie cofnięcie się wtył 
jak dopuszczenie do sromotnegó upad- 
ku największej i majruchliwszej księ- 
garni polskiej w Wilnie, na skandalicz- 
ne wypuszczenie z Wilna Reduty... 
ach, i na jeszcze opłakańsze pod 
względem urbanistycznym:  przeraźli- 
we zamieranie w Wilnie handlu*) na 
większą skalę oraz tarmoszenie w dal- 
szym i w dalszym wciąż ciągu po 
wileńskich iście mandżurskich brukach 
zarówno  dwiestotysiecznej ludności 
miasta jak i przerażonych jego gości. 

„„*) Wrocimy do tego tematu. Będzie 
niejako ilustracją do rozważań o mieście 
i państwie, które jedno i drugie, jak 
wiadomo, nie myślą o niczem innem jak tyl- 
ko o uszczęśliwianiu zarówno ogółu oby- 
WIAT jak każdego z nich zosobna. Praw- 
da? 

  

  

  

O Wilno, o Wilno ty nacza!... 100 
lub co zbudzi ciebie, Śpiąca Królew- 
no, z tego „przełomowego”, jak po* 
cieszamy się, oaręty S S As 
staczasz się, staczasz coraz 

       
niżej, 

czepiając się roznaczliwię a bezładnie . 
о56 i gorączkowo to „bezrobotnyci“ :сЪ 

zimowych w trzaskające mrozy, to ga- 
zenikėw na chodnikach, to rozjuszo- 
nych sekwestratorów podatkowych, to 
magistrackich doktrynerskich utopij?.. 

O Wilno, ty nasze!... Na co ty cze- 
kasz? I co ciebie czeka? 

! С2. ]. 

P. S. Tegož dnia, kiedy w drukar- 
ni „Stowa“ skladano rękopis niniejsze- 
go odcinka, „udałem się" o 9-ej wie- 
czorem, dorożką, do Klubu  Szlache- 
ckiego. Brama od Alei Syrokomli była 
na mur zamknięta: Żadnego stróża ani 
widu; ani słychu. Trzeba było zawró”:$ 
cič-i zajechać przed bramę wystawo- 
wą od ulicy królewskiej. Goście klu- ® 

najdostojniejsi i najdy- p 
styngowańsi, wracający późnym wie- $ 
czorem do miasta, gdy już obie bram-. $3 

bowi, nawet 

ki boczne zamknięte, niemają innego 
„Wyjścia jak przełazić  rdkiem pod || 
ciężkim łańcuchem, zamykającym głów # 
ną-wystawową bramę. A niechby kto $ 
wieczorem zasłabł w klubie. Gdzie i $ 
jak ma dojechać karetka Pogotowia? g 
Magistrat raczył otworzyć bramę od у 
Alei Syrokomli, lecz, — jak okazuje 
się, stróż magistracki zamyka ją kie- $ 
dy mu się spodoba i z kluczem w kie- 
szeni — ulatnia się. No, i szukaj wia- & 
tra w polu. Nic niema strasznego. My 
przecie właśnie do szukania wiatra po 
polu 
szy į 

Asndida 
«О 

   

ska Helena, Weyssenhoffówna Amelja. 
-Świadectwo ukończenia Liceum Handlo 

wego otrzymały: Gojżewska Weronika, [a- 
strzębska Marja , Kalinowska Henryka, Ma- 
jewska Marja, Piotrowska Helena. 

Teatr Ludowy W powrotnej drodze 
do Rygi pożegnalne 

Ludwisarska 4. 2 występy 

RYSKIEGO ROSYJSKIEGO 
TEATRU DRAMATYCZNEGO 

Dziś 23-go czerwca 
į ZŁOTA KLATKA 
Sztuka w 4 akt., 5 odsłonach 

: K. Ostrožskiego. 

W. poniedziałek 24-go czerwca 
WIERA MIRCEWA 

Dramat w 4 akt. L. Urwancewa. 

  

  

  

  

Początek punkt. o g. 8.45 w. 

Bilety (od 1 do 7 zł.) do naby- 
cia w kasie teatru. 

GC Z A O O LA DY tO wy (A 

Nadchodzącą Rocznicę 10-lecia 

TRAKTATU WERSALSKIEGO 
oświetla najlepiej 

książka Prof. Uniw. posła 

Stanisława Strońskiego 

PIERWSZE 
LAT ++ 
DŻZIES$IĘC 
Lwów .— Warszawa 1928 r. 

Księgarnia Gubrynowicza i Syna 
stron 627, ilustracyj 81, 

cena 20 zł. 

E* no nabycia we wszystkich 
ь księgarniach. 

BACA” 
W razie przeziębienia, grypy, zapalenia 

garlła, migdałów, przy bólach zerwowych * 
łamaniu w kościach uależy dbać o codzien- 

żlarne wypróżnienie i w tym celu 
używać pół szklanki naturalnei wody gorz- 
kiej Frzzciszka-Józefa. Opinje klinik uniwer- 
syteckich stwierdzają skuteczne i przyjem- 
He. gžiaidnie:s > RE cza 
13219—0 
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| SPORT 
POGOŃ — AZS 4:1 (3:0). 

Pogoń mając za przeciwnika akademicką 
drużynę piłkarską, osłabioną brakiem jedne- 
go gracza natomiast wzmocnioną b. gracza- 
mi (obecnie wojskowymi) odniosła łatwe i 
zasłużone zwycięstwo. 

‚ Gra prowadzona w tempie .powolnem, 
nie była ciekawą. Prócz kilku ładnych głó- 
wek Pawłowskiego nie było efektownych 

- momentów. 

jaknajbardziej „przywyk- s 

Publiczności mało. Jednostajność kolo- 
ru kostjumów utrudniała orjentację sędzie- 
mu p. E. Katrowi. 

  

  

  

  

16-tu. Zrządzeniem Bożem w 

OLGIERD BURZYŃSKI 
uczeń gimnazjum im. J. Lelewela zmarł tragicznie w wieku lat 

dniu przyjęcia wraz ze szkołą 
Sakramentów Świętych. 

Modły za jego duszę zostaną odprawione w niedzielę dnia 23 
czerwca 1929 r. o godz. 6 pp. w kaplicy szpitala Św. Jakóba, 

poczem nastąpi eksportacja na Dworzec Osobowy. 
Złożenie do grobu rodzinnego w maj. Burzyń pow. Wołożyń- 
skiego odbędzie się dn. 24 b. m. bez osobnych zawiadomień. 

Rodzice i brat. 

4 Prof. Dr. Czesław Falkowski obrany ponównie Rektórem U.S B. 
Wczoraj, dnia 22 czerwca, odbyły się wybory rektora U. S.B. na rok 

akademicki 1929/30. Ponownie obrany został X. Prof. Dr. Czesław Fal- 
kowski. (0) 

Z SĄDÓW 
Echa napadu „hewry* 

mytników. 

Każdy zawód ma swoje złe i dobre 
strony. Przemytnictwo, które jest też swe- 
go rodzaju zawodem ma plusy w postaci 
znacznych zarobków oraz minusy w posta* 
ci niebezpieczeństwa przyłapania na granicy. 
Prócz tego dookoła szajek kontrabandzi- 
stów tworzą się zwykle szajki usiłujące 
coś przy tem zarobić. Szantażują one prze- 
mytników zmuszając do opłacania haraczu, 
mają bowiem gwarancję, że unikający roz- 
głosu przemytnik nie będzie się bronił. Na 
tle tych stosunków powstają często awan- 
tury, powodujące interwencję policji i spra- 
wę sądową. 

Banda operująca na pograniczu polsko- 
litewskiem, zaopatrująca się w 'towar w 
Wilnie, miała niemało kłopotu z towarzy- 
stwem („hewrą* w gwarze złodziejskiej 
zwaną) śmiałych szantarzystów, którzy bez- 
czelność swoją posunęli do tego stopnia, 
že napadali... na ulicy Zawalnej odbierając 
część towaru. 

Pewnego dnia, kiedy mieszkaniec mia” 
steczka Lejpuny (leżącego niedaleko od 

  

  

na prze- 

w WILNIE z. 0. O. 

waluty terminowe złoto, 

kanalizację. 

Poważna ilość właścicieli 

kowi zleceń. 

w _— szpitalach; 

Anatomia i fizjologja. 
Hygjena i bakterjologja. 
Patologja ogólna. 
Hygjena dziecka. 
Opieka społeczna nad dzieckiem. 

Jasińskiego). 

rr” ul. 

p TOW 
cicieli nieruchomości Bank spółdzielczy właś 

Żyro-konto w Banku Polskim „oddział w Wilnie. 
"Konto czekowe w P. K. O. 
Adres telegraficzny: Własbank Wilno. ` 

Załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowošci wchodzące jak: | 

Dyskont weksli, inkaso weksli. tów i in z mer 
które załatwia sprawnie i szybko zk minimalnej prowizji. 

Kupno i sprzedaż papierów pro с 
Przyjmuje wpłaty dla Banku Ziemskiego na częściowa i 

pokrycie długów ciążących w nieruchomościach I majątkach. 
Przyjmuje na;najdogodniejszych waruakach na rachunki 

olary i ros. rubli w złocie. % Mia 

Przyiinuje wpłaty na rzecz Magistratu za elektryczność wodociągi i 

Subskrypcja ną udziały i przyjęcie członków udziałowców trwa nadal 
: nieruchomości | V 

gwarantuje solidne i punktualne załatwienie wszelkich powierzonychBan- 

kursy Pielęgnowania 
(Z PROGRAMEM ROCZNYM) 

Program obejrnuje kurs teoretyczny i praktykę 
przedszkolach i 

—:— Wykładane są następujące przedmioty: Ё 

W kursach biorą udzial profesorowie naszej 
cjaliści w chorobach dziecięcych (pod kierownictwem Prof. U. S. B. Wacława 

Zapisy są przyjmowane w lokalu ROCZNYCH KURSÓW HANDLOWYCH 
ickiewicza 22 -5, od g. 5—7 wiecz. codzień oprócz świąt. 

A iii ania 

чеа аао Ачч а. Еч дд ааы е ан П 
IISTYTOT NAUK HANDLOWO-4OSPODARCZYCH w. WILNIE. 
Wydziały: 

Ogėlzo Handlowy, 
Rolniczo-Handlowy, 

Samorządowy 
3 letni“kurs nauk. 

Wstęp dla osób płci obojga, które ukończyły co najmniej 6 kl. 
gimnazjum lub liceum ogólno kształcącego, albo całą 

Szkołę Handlową. 
Szczegóły i warunki przyjęcia w ilustrowanych bezpłatnych 

  

granicy) Szloma Michelson wiózł towar, na 
rogu ul. Kaukaskiej napadło na niego kil- 
ku osobników, którzy grożąc nożami „od- 
bili* wóz (zupełnie jak w prerjach) i uciekli. 

Powstał rwetes. Napad w centrum mia - 
sta. Policja rozpoczęła poszukiwania iw 
rezultacie znalazłą zrabowany wóz, a na 
nim niejakiegoś Szlomę Prużana—rzeźnika 
z zawodu, a jak twierdzi policja pijaka i 
zabijak z zamiłowania. Wczoraj stanął on 
przed Sądem. oskarżony © napad na Mi- 
chelsona. ; ч 

Sprawa ta zgromadziła na sali sądowej 
liczne audytorjum składające się z furma- 
nów, trudniących się dostarczaniem towaru 
do granicy, kamratów oskarżonego i wszel- 
kiego rodzaju mętów . społecznych. Spotkał 
ich przykry zawód, gdyż sprawa została 
odroczona. 

niź 100 metr. kw. w  środmieściu. 

TA NT KO CS EIK ES r oo 

Zgłoszenia kierować do Wileńskiego 
T-wa Rolniczego. Zawalna 9, w godz. 

| Poszukiwane i 
я 

ВЫ 

jest mieszkanie w przybliżeniu o 10 
pokojach z dużą salą nie mniejszą 

| pomiędzy 9-tą a 3 
Kó wnares me mit A ja 

Ul. WIELKA 36. tel. 296, 

Nr. 81-178, 

frachtów i innych dokumentów, 

ntowych i wartościowych нна 

   ei "alga 

udziałowców Banku 

Bank czynny od 9 do 3 po poł. 

i Wychowania Dzieci 

żłobkach. 

Dyetyka dziecka, 
Choroby dzieci i 

dziecka chorego. 
Psychologja i wychowanie. 
Gry i zabawy. 

wszechnicy i lekarze spe- 

pielęgnowanie 

зн
ав
ан
ов
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нн
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prospektach. 

Wilno, ul, Ad. Mickiewicza 18, tel. 14—14. | z 

    
   вн | Ą 
"SALON WYSTAWDWY: WHO, Ub. MICKUEWIGZA 24. 

  

  

wyirzymalošė wygodę 
i piękno łączy w sobie 

Oszczędność. 

model 520-5. osobowy 
model 521-7. osobowy 
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żości mleka w porze Ietniej*. 16.40 —17.00: HORN i wiele in. znakomitych artystów. Ceny miejsc nie podwyższone 
Transm. z Warsz. Odczyt rolniczy p. t. „Ko- 
niczyny i ich sprzęt”. 17.00 18.35: Transm. 
z Warsz. Koncert popołudniowy. 18.35 — 
19.00: „Noc Świętojańska" — wygł. Ciocia 

Hala. 19,00 — 19,25: Pogadanka radjotech- 
niczna. 19,30 — 19,55: „Kukułka wileńska". 
1955 20,05: Sygnał czasu z Warszawy i 
program na dzień następny, 20,05 - 20.30: 
Transm. z Poznania. Słuchowisko wesołe. 
20,30—22,00: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert. 22,00—22,45: Transm. z Warsz. Ko- 
munikaty:; P.A. T. i inne. 22.45—23.45: Tr. 
z Warsz. Muzyka taneczną z „Oazy“. 

Poniedziałek, dnia 24 czerwca 1929 r. - 
11.56—12.10: Sygnal czasu, hejnał, ko- [fg <uUSuB NE NZE ZWA OZNI GE 

POŃCZOCHY GUMOWE | 
wszelkich gatunków 
PASY BRZUSZNE 

dla ciężarnych 
Wszelkie wyroby gumowo-chi- 
rurgiczne, czapki kąpielowe. 
Ogrzewacze gumowe. Stale w 
większym wyborze w Skł. apt. 

). PRUŻANĄ 
Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482. 

mfesięcznego do 2.000 zł. — Wysoka g ul. Mickiewicza 9. 
prowizja. — Natychmiastowe wyko- 
пап!е! Jedynie poważne zgłoszenia 
do Małopolskiej Ajencji Reklamowej, 
Lwów, Chorążczyzna 7, pod „Znacz- 
ny dochód miesięczny”. 2992—0 

POT ZABIJĄ CZAR KOBIETY! B 

  

  

Podwójny program! Dwie wielkie gwiazdy w jednym _pregramiel 1) Najpopularn. artystka świata DOLORES 
DEL RIO w nowym wielkim 

salonowym dramacie 
nej przez własnego męża, Szykowne stroje Dolores. Wyjątkowo ciekawie przeprow: w i szcęście w filmie „JENET GAYNOR SZUKA POSADY. Pocz. 

wawa Wód Francuska 
i LEKARZE ; $ rodowita paryżanka, 

s Eocaiy „REX 
zieciacn dorasta 

BA WAYVAEB cych. Mickiewicża A 

  KINO-TEATR 

HELIOS" 
„GRA © KOBIETĘ: Sensac. przygody 

э 

kobiety sprzeda- 
nić intrygi miłośnej.. 

seans. o g. 6, 8i 10,50. 

WAWAWAW | 
KUPNO SPRZEDAŻ -- 
WYYAWAT 

1 : 

RADJO. u : а — ОН ЕР ЧВ ЗЕНО НБО РАВБ КИН ‚ ° ATK 6 do 23 czerwca. 6 r. włącznie będzie wyswietlany lim: | 
a i a którą szu CHARLIE CHAPLINA. Komedja amerykań- L 

Niedziela, dnia 23 czerwca 1929 r. s glęgarnia Watława Mikalskiego £ l lik majdziesz posady kasz | ale l Niejski Kinemtafograi „CY ska aktów Symionia pe" i łez. ra ‚ @ 

. isi. iNS „m hotę d а latwej i gikomėdia ludzkiego serca. rolach głów- 1 
z Bazyliki Wileńskiej, LG TS Kawie i WS, ILENSKA 25. Tel. cf 8 ЪЁЁ".ЁЁЁеЁпеЁЁ sad iedės aaa oaza ra nych: CHARLIE CHAPLIN i MERNA KEN- | 
nikaty z Poznania. 11.56 12.10: Transm. z m Kupuje podręczniki używane m № sowanej — zgłosisz się do oddziału, ad NS 19 Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6 ej. W niedzielę i świętą kasa czyn- | Warsz. Sygnał czasu, komunikat meteoro- @ m a sprzedaży obligacyj państwowych na у na od g. *-ej m. 30. Początek seansów Od g.4*ei | 
logiczny. 16.00 — 16.20: Transm. z Warsz. J #© z. V Naukowycn 8 į raty, poważnej instytucji bankowej. | 

3 х placąc najwyžsze ceny. = Nowo wprowadzony system sprze- AŻ DZ 
Asi Jn I id TA " Wwy: ® = dąży obligacyj premjowych, daje Kino - MA Dziś dawno oczekiwane arcydzieło ekranu, według nieśmiertelnego YA GOETHEGO | 
Odczyt rolniczy p. t. „Zapewnienie świe- inteligentnemu " współpracownikowi Światowid FE U < W rolach głównych: EMIL JANNINGS, GÓSTA EKMAN, KAMILLA 

ё możność łatwego i stałego dochodu ээ 1 

2) Walka o miłość 

  

  

EĘ Do Pp. Właściciel domów | przedsiębiorców malarskich.   

Polecamy znanej i wypróbowanej dobroci farby wodno 
olejne, które nie ustępują farbom olejnem, a natomiast są 
trwalsze i tańsze. Farby „FENIKS"* przeciwko ogniowe, za- 

106RE0C720000000V040004000RB0005CA 

  

  

  

  

  

  
  

a zpiecz udynki od pożarów. Polecamy: równieź farby pziz -0 Belas G SRL4D PARB (, En RU LS ZR ОЕа Г. оат лааа Г ЙАОа | " Я i i ; s ", należy używać do wszystkich robót malarskic й | 17.00—17.20: Program dzienny, repertuar i i Jana Mazurkiewicza į , 7 ]Ь)(е;\;.хг;":и,“г:апу{п ауеіюгасу;пуьпу pokojowych i t. d., jako E.ZBLDOWIĘŻ B bag ||| chwilka litewska. 17.20 17.35: Komunikat m w WILNIE в /“/ Środek wiążący. Impregnol dla zabezpieczenia drzewa od 8 LOKALE A Spółka z ogr. odp. | | aeroklubu akademickiego. 17,35 — 18,00: DNS, i DINOL То ра оСОН влня: chor. weneryczne, Wilno, ul. Tatarska | © Opowiadanie dla młodzieży—wygł. Hanna łona kań ska il, tel. 11-36. g ‚ Bluso anbsdiiės Žiodinizodysi sylilis, narządów USK wok eS 20, dom własny. | Kozłowska. 18.00 — 19.00: Transmisja z PSO płunny niezawodny Z 7 d6w Chemicznych moczowych, Od 9 т > Istnieje od 1843 r. į Warsz. Muzyka lekka z Gastronomii, 19.00 m warantowanej dobroci pokost, m ŚRODEK OD POTU akładów y : —1, od 5—8 wiecz. Nauęg gimnazjum | Fąbryka i skład | i — 9.30: Audycja sensącyjna „Suknia z ró- pędzle, farby olejne i emaljowe i t.d. BA AGO Žž D Ž ON“ Elektroterapja й м, poszukuje mebli; żowej łaski* — zradjofonizowana nowela |] TOWARY WYBOROWEJ JAKOŚCI. Opatentowany przez Urząd Wynalaz- 0— BO mmm iln0 i Jeciellonska 8. (diatermja). mieszkania w śród-| jadalnie, sypialnie, Maurica Leblanca wyk. Elwira i Wacław CENY NAJNIZSZE. 0962 © ków Rzeczypospolitej Polskiej za == miesciu: 3-4 suche,| salony, gabinety, Sciborowie. 19.30 19.55: Odczyt“ „Jak na- & ammm aus asas a musa augs B) | Nr. 6944, jako Ostainie stowo chemji Kobieta-Lekarz Anas pokoje Zl i6žka niklowane i leży słuchać muzyki“—Stanislaw Węslaw- kosmetycznej w dobie obecnej. 5 ólka wiłeńska Handel Imporiewy” li Zeldowiczowa ucnną, Oplace zgó- | angielskie, kreden- | | ski. 19.55—20.05; Program na dzień następ- Akdassadanancio can do eko k as Akiai DINOL - uwalnia bezpowrotnie ой B „” ° у ‘; rok. Zgłoszenia | sy, stoły, — згау ny, komunikaty i sygnał czasu z Warszawy, pocenia się pachy, ręce i'nogi Ino, Zawalna 27 Tel cion 140. KOBIECE, WENE- |do P. Zwiedryńskiego | biurka, | krzesia 20.05—20,30: Odczyt „O konkordacie Rzym- DINOL - usuwa radykalnie niemiłą RYCZNE, NARZĄ- | Wileńska 28. 9997 0| dębowe i t. P. Do- skim“—wygl. ks. dr. Walerjan Meysztowicz. [ge 2m mA MA mA MA mA ZA sM 20 SM sM pa woń potu. й Specjalny bandel | nin į €21nt cen DOW MOCZOW. mamom | £OdNE - warunki | i 20,30-—22.00: Transm. koncertu międzyna- i DINOL—zapobiega poceniu się pod amerykańską j |od 12-21 od 4—6, "A Odra; m na raty. rėja „2 Wiednia. ZM. 245: „Komu- @ Przedsiębiorstwa autobusowe В pachaji, chroni „więc p marki „SWIFT*, „ARMAUR' i in. ul. = 24 stałe 2 I b ę po- A p nika! „ i inne. z ransm. nie w tych miejscach o aniu „Ali. 2 a R pierwszorzęd - muzyki tanecznej z Krakowa. Ń prowadzą bez ryzyka tylko ci, którzy plamienia. Na prowincje wysyłamy COCO asia koje | umebiowane, Pianina nych  iabryk 3 i ukończyli Kursy Samochodowe DINOL T Ekraitių obuwie i pończo- DOKTOR a e suche, sprzedaję na dogod- 
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