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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. . N. ŚWIĘCIANY — Ksi ia T-wa „Ruch“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia, Polskiej Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
KLECK — sklep „Jednošė“. WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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' — Mac Donald pozostaje. Groźne 

głosowanie w parlamencie nad votum 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 

   

żetowej w Reichstagu warto przytoczyć 

niektóre cyiry budżetu wojskowego, 

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

Redakcji 17.82, Administr. 2.28. 

   
miejsca. Terminy druku mogą być przez 

Nowa nota sowiecka w sprawie bomby 
WARSZAWA, 2 VI. (tel. wł. „Słowa”) Dziś wieczorem poseł sowiecki 

w Warszawie Antonow-Owsiejenko doręczył wice-ministrowi Spraw Zagra- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2 ej 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. 

LŽ 
numerach 

  
    

Administrację zmieni 
AK 

  

STP ENA: PATI Mes MP 
3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

ane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

    
   

       

         

  

         

  

Trzy nowe książki o Polsce 
Paryż, 29 maja. 

W odstępie dni kilkunastu otrzyma 

tegoby nie zrozumiała, że zatem Polska 
na Francję liczyć nie powinna. Czy p. , : z i ZY Sam S M ая 2 Pezet nie zrozumiał treści układów nieufności dla Mac-Donalda przeszło stanowią one bowiem doskonałą ilu- nicznych dr. Wysockiemu, w imieniu rządu sowieckiego, te notę й ża łem trzy nawe książki francuskie o Pol francusko-polskich, które podaje w za- ' : х ŽAS "KERRY R lažas ю ŚĆ: riecki ia : išci : a : / — пайзройжемате Тасойте. Кхай La” strację owego „rozbrojenia * Niemiec. wie bomby znalezionej w lokalu poselstwa sowieckiego w Warszawie dnia sce Mam zaszczyt znać osobiście autol łączniku? Czy jest im przeciwny? 

bour Party pozostaje nadal u władzy. 

Wniosek a vatum nieufności odrzucony 

został 240 głosami parzeciwko 170. 

Już te cyfry wskazują, że opozycja nie 

zamierzała obecnej sytuacji wykorzy” 

stywać dla rozegrania generalnej bolo- 

Oficjalny budżet wojskowy podwyższa 

ny został o 50 milj. mk. w porównaniu 

z r. ubiegłym. Wynosi on obecnie 713 

miljonów z ogólnego 11 miljaidowego 

budżetu Rzeszy. Na utrzymanie Stuty- 
sięcznej Reichsvehty wydają obecnie 

26 kwietnia r. b. W nocie tej rząd sowiecki wyraża żal, że dotychczas 

śledztwo w sprawie bomby prowadzone nie wykryło nic nowego, że Spra- 

wa bomby nie została wyjaśniona, a przez to samo nie położyła kresu 

rozmaitym wersjom prasy uwłaczającym poselstwu sowieckiemu. Nota jesz- 

cze raz zwraca uwagę rządu polskiego na ten fakt, że wytworzona Syiua- 

cja wpływa ujemnie na całokształt stosunków polsko-sowieckich. W zakoń- 

czeniu rząd sowiecki wzywa rząd polski do podjęcia kroków celem wykry- 

rów każdej z nich i na każdej widzę 
sympatyczną dedykację. Różne to jed” 
nak prace i wartość ich jest niejednar 
kowa. 

Poseł Ernest Pezet obježdžai Pol- 
skę jesienią roku zeszłego wraz z wy” 
cieczką parlamentarzystów francuskich. 
Należy do klubu „ludowych demokra- 

Księgarnia Delagrave zaczęła w tym 
roku wydawać serję książek pošwię- 
conych państwom nowej Europy. Auto- 
rami są p. p. Andrzej 
Mirkin-Giecewicz (Guetzevitch). P. Ti- 
bal, profesor uniwersytetu w Nancy, 
przydzielony do wolnych kursów Fun- # ь $ > UJ 
dacji Carnegie'go| w Paryżu, jest jed- 

1ji. Niemcy tyle, ile przed wojną kosztowa Žo : tow““ se В В Padać 1 51° & ryżu, jest | З 3 ы z a я > : AEC RAE arszawie. ów*, czyli jest francuskim  ;,,chade A 23 52 ) Zgóry przewidziana nieobecność ło utrzymanie półmiłjonowej armji. cia winnych niedoszłego zamachu na poselstwo sowieckie w Warszawie is 22 af w bole swej książki nym z lepszych znawców życia poli 
prawie połowy pasłów umożliwiła osią 

gnięcie 70 głosów większości. W tych 

warunkach wniosek Baldwina był za?” 

sadniczą demonstracją opozycyjnego 

stanowiska bez praktycznych skutków. 

Konserwatyści, którym w razie 

obalenia  Mac'Donalda  przypadłyby 

portfele ministerjalne, nie śpieszą się, 

aby uwolnić swego przeciwnika od kło 

potów. Wiedzą oni doskona!'e, że czas 

pracuje dła nich, iim dłużej będzie Mac- 

Donald rządził, tem większa będzie je” 

go kompromitacja w opinji bezpartyj” 

nych mas wyborców angielskich, które 
mu zaufały podczas wyborów. 

Przed polityką angielską piętrzą się 

olbrzymie trudności. Wewnątrz ostry 
kryzys gospodarczy, rosnące wciąż 

bezrobocie (w ostatnim tygodniu liczba 

bezrobotnych znowu wzrosła o cyfrę 

20 tysięcy), na zewnątrz niebezpieczeń 

stwo rozruchów w Indjach, komplika- 

cje na Bliskim Wschodzie — oto naj- 

ważniejsze sprawy, nad których rozwia 

„zaniem głowić się musi obecny rząd 
angielski. Jasną jest rzeczą, że w tych 
warunkach rola krytykującej opozycji 
jest o wiełe łatwiejsza, tembardziej, że 

Utrzymanie jednego żOłnierza rocznie 

Kpsziuje 4.836 mik. czyli o 3.245 więcej 
niż żołnierza polskiego i 3.50 mk. niż 
żołnierza czechosłowackiego. 

' Oprócz tego, ogólnie jest wiadomo, 

że budżet Reichsvehry, który jest ka- 
drą armji niemieckiej, nie stanowi cało- 

ści budżetu wojskowego. W budżetaci 

rozmaitych ministerstw ukryte są sumy, 

przeznaczone na cele wojskowe 

ganizacje typu sportowowojsk 

zaopatrzenie techniczne i t. p. 

— Zygzaki polityki sowieckiej. Naj” 

  

  

    

bardziej charakterystyczną cechą wew- : 

nętrznej polityki sowieckiej jest ciągła 

zmienność, stałe zygzaki, ta w tę, to w 
inną stronę. 

W marcu r. b. Stalin zatrąbił od- 

wrót z frontu kolektywizacji oskarżając 

Yednoczešnie zbyt gorliwych komuni” 

stów przeprowadzających dekretowo 

kolektywizację o „frazeologję lewico- 

wą” i podrywanie podstaw ustroju so- 
wieckiego. Odwrót z frontu kolektywi” 

zacji, przywrócenia. handlu prywatne” 

go, Ni E. P. religijny zrozumiano pow- 

szechnie jako zwycięstwo t. zw. prawi” 

cowego odchylenia w partji komuni- 

     

Ze swej strony dowiadujemy się, że śledztwo w sprawie bomby zna- 

lezionej w rurze komina gmachu, gdzie się mieści poselstwo sowieckie, 

trwa nadal. Naturalnie trudno jest, ażeby tak skomplikowana sprawa zosta- 

ła wyświetlona w czasie rekordowym. Oczywistą jest rzeczą, że napomnie- 

nia sowieckie nie są w stanie rzeczy tej popchąć naprzód. 

  
  

Niemcy pragną wojny 
Propaganda w sprawie rewizji granie wschodnich 

CZEGO WYMAGAJĄ NIEMCY WZAMIAN ZA ZGODĘ Z FRANCJĄ 

PARYŻ. 2. 6. (PTA). Propaganda niemiecka w sprawie rewizji grani 
dnich Prus zrobiła w tych dniach pewneposunięcia, podyktowane chęcia 
kania dla tej sprawy opinii francuskiej, Oto w klubie dyskusyjnym Le 

Faubourg miał miejsce odczyt dziennikarza Augusta Abla, który wyłoży? przed 
publi ścią francuską warunki na jakich Niemcy gotowk są pogodzić sięz 
Francją. Warunki te podlegają na wyrównaniu granic wschodnich Rzeszy, 

ceniu jej Gdańska i korytarza 1orskiego, nie mówliąc tymczasem o 
Górnym Śląsku S Dalszy warunek stanowič ma natychmiastowa 

ewakuacja zagłębia Saary przez Francuzów. Bez tego — oświadczył p. Abel 
— wykonanie planu Youmga okaże się niemożliwe. Nędza rosnąć będzie Stor 
pniowo w Niemczech, nastąpi spadek marki a z 1 zamieszki „wewnętrzne, 
wojna cywilna i rewolucja, z której wyniknie oczywiście bolszewizm. Nie mó- 
wiąc o niebezpieczeństwie, jakie groziłoby z tego powadu Francji, staje ona 
jeszcze przed inna alternatywa. ieżeli nie zechce zgodzić się na warunki nie- 
inieckie. Grozi jej mianowicie sojusz z Rzeszą niemiecka, w której fa 
szyzm rozwija się z ogromną szybkością. 

Oświadczenia te wywołały burzę protestów wśród audytorjum, złożonego 
jednak przeważnie z ludzi, nastrojonych wysoce pacyfistycznie będących zdecy 

       

     
  

     

    

    

    

zapowiada, że jest „szczerym przyja” 
cielem Polski, ale zarazem zdecydowa- 
nym zwolennikiem zbliżenia francusko” 
niemieckiego”. Jedno! z drugiem da się 
pogodzić, ale trzeba mieć zimną krew 
i charakter aby owe określenie w Žy- 
ciu codziennem zawsze  pierwotnemu 
zamiarojwi odpowiadało. P. Pezet dał 
nam p. t. @й va la Pologne? (Wydaw 
nictwo „Jules Tallendier“, 256 -stron) 
pracę popularną, przystępnie pisaną, 
ale słaba opracqwaną. Jego konkluzje 
są dla Polski raczej dodatnie, ale bar- 
dzo ostrożnie i jakby bez wiary formu" 
łowane. Jeden z jega przyjaciół niemiec 
kich powiedział mu raz w Berlinie, że 
Poiska tą „stół o mocnej desce, ale 
a słabych nogach*. P. Pezet najwi- 
doczniej najbardziej się w Polsce inte- 
resował stanem owych „nóg* jakiemi 
są Sląsk, Małopolska Wschodnia, - Wi- 
leńszczyzna i Pomorze. Opukawszy po 
kolei każdą z tych „nóg”, p. Pezet od- 
powiada, że „nie są one tak słabe jak 
to sobie w Berlinie wyobrażają”. Wo- 
lelibyśmy określenia bardziej ścisłe i 
bardziej pozytywne. Pisząc o sławet- 
nym „korytarzu”, p. Pezet cytuje ła- 
skawie moja książke na ten temat i na- 
wet piszę się na niektóre jej konkluzje, 
ale z prawdziwem zdumieniem wycz 
tałem u niego (strony 201—209) zda- 
nia, z których wynikałoby, 

  

  

tycznego i gospodarczego Europy środ- 
kowej, wschodniej i bałkańskiej. P. Mir 
kin-Giecewicz, Rosjanin, ma sobie por 
wierzony wolny wykład na uniwersyte- 
cie paryskim i jest sekretarzem gene” 
ralnym  Miedzynarodowego; Instytutu 
Prawa Publicznego. Wydał niedawno 
cenny zbiór „Konstytucyj Nowej Euror 
py” (Delagrave) z komentarzami. Nie 
dawno p. p. Tibal i Mirkin wydali książ 
kę o Czechosłowacji, a teraz wypuścili 
tom o Po!sce (La Pologne) stron XVIIi 
130). P. Jacques Ancel, sekretarz ge- 
neralny Tow. Сеоетай Handlowej i 
dyrektor „Bibljoteki historyczno-poli- 
tycznej* u„Delagrave'a napisał krótką 
lecz dobrą przedmowę 0 „geograficz- 
nych podstawach jednolitości Polski“. 
Praca p. p. Tibal'a i Mirkina jest jasna, 
przejrzysta, bezstronna. Pierwszy z au* 
torów opracował część polityczną, dru 
gi — prawniczą. Załączniki wypełn.a- 
lą poławę książki: są to akty konstytu- 
cyjne polskie i międzynarodowe doty- 
czące ustrju, mniejszości narodowych, 
reformy rolnej, obrony naradowej, Ko- 
Ścioła, granic i t. p. Bardzo pożyteczna 
książka. 

Georges Oudard, utalentowany lite” 
rat i publicysta francuski, przebywał w 
Połsce latem 1928 r. W roku zeszłym 

    

У wydał bardzo dobrą książkę p. t. Polo- 
gne (Ed. des Portiques), o której już 1 С 21116 i < 1% na Wy- Gi PSWIEŚ zgodnie ze zwyczajami  angielskiemi, stycznej. W stosunkach wewnętrznych _ dowanymi stronnikami niem'ecko - francuskiego porozumienia. a a> aa niemiecko RE pakować» nai . > е = O, : iskiegq o Pomorze, Francja interwen si AŽ 

opozycja obalająca rząd, musi mieć w nastąpiło pewne uspokojenie, ale nie ' : jować nie bedzi e. (One), wyszła przemiła książeczka p. zanadrzu gotowy program. Ani konser- na długo, bo już teraz znowu mamy REWELACYINE OŚWIADCZENIE PRZYWÓDCY NACJONALISTÓW > nie będzie, bo opinja francuska Oudard'a p. t. La POłonaise. Trudny i watyści, ani I'beratowie takiego pro” 
gramu jako całości nie maja, można te- 
dy śmiało wróżyć dłuższy żywot gabi- 
netowi MacDonalda. 

„„Wewnętrzije rozbrojenie* w  Au- 
strji. Kanclerz Schober wniósł niedaw- 
no do Rady Narodowej projekt ustawy 
o tk. zw. „rozbrojeniu wewnętrznem*, 
Jest to właściwie poprawka do istnieją 

cej ustawy z 1852, na podstawie której 
gubernatorowie mogli ograniczać lub 
całkowicie zakazać noszenia i posiada” 
nia broni, o ile wymagał tego spokój 
i bezpieczeństwo kraju. 

Złożenie projektu odegrało rolę ki- 
> ja w mrowisku. W Austrji zawrzało. 

Socjalistyczna organizacja wojskowa 
t. zw. „Schutzbund'* z jednej strony a 

Heimvehra z drugiej zaoponowały prze 
ciwko temu projektowi. Szczególnie 
ostro zaprotestował przywódca Heim- 
wehry dr. Steidle. Oskarżył on wręcz 

kanclerza Schobera o obronę bolszewi* 
zmu i uleganie wpływom socjalistycz” 

nego gabinetu angi lskiego, zapowiada 
jąc jednocześnie, że jeżeli rząd będzie 
nastawał na przeprowadzenie ustawy, 
Heimvehra będzie uważała to za zerwa 
mie „zawieszenia broni”. Przeciwnicy 
rządu wskazują, iż w wypadkach nad- 
zwyczajnych jeżeli tego będzie wyma” 
gał spokój i bezpieczeństwo kraju, kan” 
clerz zawsze może wykorzystać pełno- 
mocnictwa, które mu w myśl nowej 
konstytucji przysługują. Ustawa zatem 
9 rozbrojeniu iest zbędną. Buńczuczne 
wystąpienie Heimvehry będzie zdaje się 

Wtylko wystąpieniem. Już nieraz przy” 
wódcy jej grozili wychodzen'em na uli: 
cę, z czego nic nie wyszło, tembardziej, 
'że umiarkowane koła popierające Heim 
vehr są w zgodzie z kanclerzem Scho- 

nowy zygzak tym razem na lewo. W 

przededniu kongresu komunistycznego 

rozpoczął się atak na opozycję prawi- 

cową. Pierwsze strzały padły z łamów 

„Prawdy, która wzywa do wzmocnie- 

nie ognia na prawo. Manewry te mają 

na celu przygotowanie gruntu i atmo- 
sfery dla XVI kongresu partji, na któ- 
rym rozegra się decydująca walka © 
dalszą dyktaturę Stalina. Sz. 

I 7A KORDONÓW 
Rozstrzelani w Mińsku 

B. DZIAŁACZ. WILEŃSKIEJ PPS -LE 
WICY ROZSTRZELANY ZA ODSTĘP 

STWO. 
W dniu dzisiejszym nadeszła do 

Wilna wiadomość © żozstrzełlaniu w 
Mińsku trzech osób, a mianowicie: Wa- 
$yla Bogdańca, Arkadjusza Trofimowi- 
cza, oraz Ignacego Wilka z Wilna — 
Ignacy Wilk był znanym działaczem 
PPS—Lewicy w Wilnie i mężem zaufa 
nia tego styonnictwa — pod zarzutem 
toboty antypaństwowej. Wilk byt na- 
wet resztowany przez nasze władze. 
Dnia 6 marca po nieudałych występach 
posłów komtinistycznych Wilk opuścił 
szeyegi partji PPS lewicy, następnie 
przyczynił się znacznie do zdemaskowa 
nia wywrotowej roboty posłów  Grec- 
kiego i Dworczanina z Białoruskiego, 
Robotniczo włościańskiego Kłubu. W 
maju rb. Wilk przekroczył granicę i 
udał się do Mińska celem odwiedzenia 
swej rodziny, Władze GPU aresztowa- 
ły Wilka i wespół z innymi oskarżone- 
nii o działalność antysowiecką skaza- 
ły na karę Śmierci przez rozstrzelanie. 
Wyrbk wykonany został wczoraj. 

Mesifowze  telenego wilka” 
KOWNO. 2. 6. (PAT). W Kownie zo- 

  

  

  

   

    

        
  

NIEMIECKICH. : 
Chcąc sp rawe całkowicie wyjaśnić, dyrektor klubu Le Faubourg wystoso 

wał pismo do kapitana Erhardta, jednego z przywódców nacjonalistów. nie- 
mieckich z szeregiem zapytań. Na pytania te kapitan Erhardt odpowiedział dłu 
gim listem, który zamieszcza wczorajszy numer L'Ordre. Na pytanie m. i. czy 
naród niemiecki pragnie pokoju czy wojny kapitan Erhardt odpowiedział co na 
stępuje: „Naród niemiecki czuje się mocno zgnębiony przez traktat Wersalski. 
Przedewszystkiem niemożliwy dł zniesienia dla całych Niemiec jest korytarz 
pomorski, jest to dla Niemców więcej niż utrata pewnych prowincyj, gdyż kor 
rytarz rozcina obszar Rzeszy niemieckiej na dwlie części, z których Prusy 
Wschodnie musiały stać się przez to niezdolne do życia. Wobec tego nie ule- 
ga wątpliwości że każdy Niemiiec gotów jest każdej chwili bić się dla odebra” 
nia Polsce korytarza pomorskiego i bić się .ównież z Francją, jeżeli będzie por 
pierała Polskę. Patrjoci niemieccy uważają oprócz tego za uwłaczający ich hor 
norowi fakt, że Niemcy muszą pozostawać rozbrojonemi obok: silnie uzbrojo” 
nej Francji. Jestem więc przekonany — oświadcza kapitan Erhardt — że na- 
ród niemiecki, widząc we Francji swego gnębiciela pragnie olbrzymią swą 
większością wojny. Jestem jednak również przekonany, że naród niemiecki bę 
dzie pragnął w takim samym stopniu pokoju, jeżeli potrafimy uścisnąć sobie 
ręce przy nowych warunkach, korzystniejszych zarówno dla Francji jak Nie- 
miec, aniżeli te, jakie ustanowił traktat wersalski. A 

Tendencyjne informowanie prasy niemieckiej 
DŁA OSŁABIENIA WRAŻENIA ZAJŚCIA POD OPALENIEM. 

BERLIN. 2. 6. (PAT). Prasa nacjonalistyczna w alarmujących depeszach 
podaje dziś wiadomość o aresztowaniu przez polską straż graniczną na odcin 
ku granicznym polsko gdańskim w oxaucy Oliwy dwóch służących — 21 let 
niej Stein i 26 letniej Gorczyńskiej. Dzienniki twierdzą, że aresztowanie na- 
stąpić miało z powodu przekroczerlia granicy polskiej przez wspomniane słu- żące. Pomimo przedstawienia przez pracodawców obu aresztowanych legity- macyj zostały one przetrzymane na posterunku granicznym, skąd odesłane być mają do sądu w Kartuzach. W ostatnich dniach prasa nacjonalistycz a przy- 
tacza drobne wypadki tego rodzaju rozdmuchując je w sposób wyraźnie ten- dencyjny. . й ” 

BTN 

Zmiany ńa czołowych sfanowiskach w ZSSR. 
UNSZLICHT WICEPREZESEM „SOWNARCHOZA«. 

MOSKWA, 2 VI. PAT. Józef Unszlicht przestał pełnić funkcje za- stępcy komisarza ludowego wojny i marynarki, a został „mianowany wice- prezesem wyższej rady gospodarstwa narodowego Z.S.S.R. Członkowie rewolucyjnej rady wojennej Hteronim Uborewicz i Jan Gamarnik zostali mianowani zastępcami komisarza ludowego wojny i ma- rynarki. ъ 

Gabinet szwedzki padał się do dymisii 
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ECHA STOLICY 

Velegum Sand prawosławnego 
NA. AUDJENCJI PREZYDENTA 

RZECZYPLITEJ. 
WARSZA WA. 2.6. (PAT). Dziś o 

o godz. 11 Pan Prezydetnt Rzeczypo- 
spolitej w otoczeniu premjera Walere- 
go Sławka, min. Józewskiego Cara i 
Czerwińskiego, dyrektora departamen- 
tu WR i OP Franciszka Potockiego, na 
czelnika wydziału MSZ Hołówki i na- 
czelnika wydziału M. Spraw — Wewn. 
Suchenek Sucheckiego, i innych, na u- 
roczystej audjencji w sali Rycerskiej 
Zamku kolegium synodu Kościoła pra” 
wosławnego w. Polsce w osobach: me- tropolitv Dyonizego oraz arcybiskupów 
Aleksego z Grodna, Peodozjusza z Wil na i Aleksandra z Pińska. Podczas aur djencji „metropolita Dyon'zv wygłosił następujące prze mówie šokis 

Najd stojniejszy Panie Prezydencie Rze- czypospolitej! Po raz pierwszy staję przed obliczem Twojem w pełnym składzie święto 
bliwego synodu Kościoła prawosławnego w 
Polsce, Reskryptem na moje įmię skierowa- 
nym raczył „Pan, Panie Prezydencie, rozpo- 
cząć nową świetlaną kartę w życiu naszego 
Kościoła Po raz pierwszej Z troskliwos- 
cią j zrozumieniem Głowa Państwa ważkiem 
swem słowem poruszył najgłębsze zagadnie 
nia życia kościoła p rawoslawnego. w Pol 
sce. Zwrėceniem sie swoiem do mnie dał Pan, Panie Prezydenc świadectwo wobec świata całego, ża Kościół prawosławny bli- ski jest i państwu i narodowi polskiemu i że interesy obywateli AL PoWilych w Pol- sce związane są Ściśle z interesami pań Raczyt Pan, Panie Prezydencie, dać eż swemu niezłomnemu postanowieniu, by od- był sie sobór Kościoła Prawosławnego, wska zując zarazem, iż prace soboru mają być sta rannie przygotowane na przedsoborowem ze- Ai Raczył Pan, Panie Prezydencie, pod- RresliC — i to nas szczególnie wzruszyło — = sobór nasz mą odbyć się i powziąć u- = pały w najżywotniejszych sprawach koś. CH w zupełnej zgodzie z kanonami na- szego świętego kościoła w Polsce i Zz ut nością гогросгупату pracę. Składam Panu, anie Prezydencie, najszczersze podziękowa 

  

    

ryzykąwny to temat, jak wszystko, co 
psychologji narodowej dotyczy. Autor 
wywiązał się ze swego zadania z wdzię 
kiem. Zaczyna ad zestawienia Polki z, 
Rosjanką i podkreśla jak wielkie zacho- 
dzą miedzy temi słowiańskiemi siostra” 
mi różnice. Potem w szeregu obrazków 
przedstawia różne typy Polek: patrjot- 
ki, działaczki społecznej, żony, a prze- 
dewszystkiem matki. Już widzę pewien 
wyraz żdziwienia na twarzy czytelnika: 
jakże to możliwe, aby literat francuski 
piszący o Polsce nie zainteresował się 
także jej stostnkiem do miłości? Ależ 
owszem i tę dziedzinę studjował. Nie 
wyjawia naturalnie ile obserwował wy”: 
padków, ani nie opowiada żadnych 
swoich przygód, ale kończy stwierdze” 
niem, że „Polki się nie bierze, Polka 
oddaje się sama jeśli jest pewna miło- 
ści”. Całość pozostawia wrażenie bar- 
dzo sympatyczne a czytelnik obcy za- 
chowa wrażenie, że dusza Polki jest 
złożona, bo gorąca i marzycielska, bo 
bohaterska i czuła zarazem. 

Kazimierz SmOgorzewski. 

    

Niezrate plany prof. Woliemaraga 
KSIĄŻKA SZWEDZKIEGO HISTORYKA. 

Szwedzki historyk docent Schuck świeżo 
wydał broszurę o dzisiejszym politycznym i 
kulturalnym stanie Litwy. W broszurze, zaty 
tułowanej „Dokoła Kowna i Wilna”, autor u- 
dziela miejsca również wojsku litewskiemu. 
Zdaniem Schucka załoga kowieńska ostatnie 
mi czasy odegrała w polityce rolę decydują 
cą, a to mianowicie w epoce Woldemarasa, 
która nadała Litwie aureolę dyktatury Władza 
Woldemarasa była oparta na wilelkiej oso- 
bistej inicjatywie tego męża, pozatem zaś 
na niezaradności jego przeciwników. Wolde 
maras potrafił uchwycić ster władzy w odpo 
wiednim momencie psychologicznym. Swą 
energją i odwagą zaimponował on narodowi. 
Jednak niezwykłą ambicją i żądzą sławy о- 
depchnął on od siebie wiele osób, które ina 
czej stałyby po jego stronie. Największą od- 
wagę dyktator zwrócił na politykę zagrani- 
czną. Orjentacja na Łotwę, Estonję i Skan 
dynawję wydawała mu się romantyzmem. 
Najbardziej chodziło mu 
rzystanie rozbieżności pomiędzy Niemcami i 
Sow. Rosją z jednej strony a Polską z dru 

berem, uważając za konieczny warunek Stala: ziikwigowana żelaznego STOKHOLM, 2 VI. RAT. Gabinet podał się do dymisji. Król. dymi- aado wadżoć. eo OkciOłA . prawosław> giej na korzyść Litwy w sprawie wi leń- Ža s, <, ° s ы 2 aż > * oz > . £ sce, hi ы e) й ostatecznego uspokojenia krajn  prze- Wilka. Organizacja ta miaa charakter sporto  Sję, przyjął zlecając ustępującemu rządowi tymczasowe sprawowanie czyn- wiernych -a pełen życzliwości stostnek da ta ŚW dalszym ciągu dr. Schuck pisze, iż bez 
prowadzenie „wewnętrznego EBesie: jednak ności. Zarazem wezwał król na naradę przewodniczących obu Izb oraz g0 Kościoła. względna walka Elena 2 ъ * Avia“ Wyra: 5 : cl dom das l t milicji. _ przywódców stronnictw opozycyjnych. Na powyższe przemówienie metropolity " przeciwko swobodom * polity= * so star оее teq_OgA- |. gęęYYYYTYTTYYTYEYYYTYYYYYTYYTYTYTYYYTYYYYYTYYYYYYYYYRYYYYYYYYYYYYYYYYYY Pow Ekscelenjot Dzida arcy den elen gznym, bardzo narazia imię Litwy w_opini 
spraw wewnętrznych Schumy. która spełniać miala sła role, na- 

WZA A OSW oni A gti Woldewanei o S 

у 4 es В 2 t NA is 3 : cji i świętobliwemu synodowi za te szczere Woldemaras adał swe nadzieje w  po- 
— Budżet wojskowy Niesiec. Za kceś oną przez jej Hrzywódcę. Po_usanięcja Wyniki wyborów w okr gu Gniaz i głębokie słowa, do mnie zwrócone. Mogę parciu Maaaoliiieżo: Omy lił się Jedńsk. 0 kończenie dyskusji nad budżetem Reich "o!demaraso nastąpił w powyższej organi Ei no zapewnić Waszą Ekscelencję że tak, jak los swehry zbiegło się z terminem ostatecz 

nej ewakuacji Nadrenii która była ostat 
nią faktyczną gwarancją wykonywania 

* przez Niemcy zobowiązań. Na przy 
szłość pozostają gwarancje moralne i... 
wzrastający budżet wojskowy .,rozbror 
jonych“ Niemiec. 1 

Z okazji zakończenia debaty bud- 

  

zacji rozłam tak, że na łamach „Tautos Ke- 
lias* jakiś czas była prowadzone ostra wał 
ka z obecnym rzadem. Rząd zmuszony był 
przeprowadzić pewną reorganizacj | nawet 
ucieę się do wydania nowego pisma pt. „Mu 
su Tautos Kelias", które to pismo było po- 

słrsznem narzędziem w rękach rządu. Wobec 
jednak nowych wpływów Woldemarasa rząd 
zamięnął zarówno organizację jak i nowy 
organ „Musu Tautos Kielias", 

  

  

GNIEZNO, 2 VI. PAT. W uzupełniających wyborach do Sejmu Stron- nictwo Chłopskie uzyskało 2 mandaty, N. P. R.-—-| mandat. koalicja Ch 
i Piast—l, Blok Mniejszości Nar. -1 mandat. Blok rządowy od udziału w wyborach powstrzymał się całkowicie. Frekwencja głosujących wynosiła około 60 proc. liczby uprawnionych, a więc była mniejsza niż w r. 1928. Mandaty uzyskali: pos. Brzeziśski (NPR), pos. Zerbe (Bl. Mniejszości Nar.), ze Stron. Nar. pos. Trąmpczyński, względnie Lewandowski (pos. Trąmpczyński uprzednio zrzekł się mandatu) i Maciej Zgoliński — rolnik. Z listy Ne 25 (Piast i Chrz. Dem.) pos. dr. Michałkiewicz (Piast) zaś pos. Czyszewski (Chrz. Dem.) stracił mandat. 

wszystkich obywateli Rzeczypospolitej i los 
obywateli wyznania prawosławnego jest bli- 
ski memu sercu. Pragnąłbym szczerze, by 
należycie przygotowany sobór  generalnv 
świętego autokefalicznego Kościoła Prawo- 
sławnego w: Polsce rozpatrzył potrzeby Koś- 
cioła prawosławnego i wszyscy 
jego wyznaniowcy tem tepiej się czuli w 
swej polskiej ojczyźnie. W dążeniu do tego 
celu może Wasza Ekscelencja liczyć na jak 
najwyższy współudzia! i mój osobisty ; całego 
rządu Rzeczypospolitej. 

dząc, iż faszystom bardzo chod. zi, aby po 
pierać analogiczne ruchy w. in. krajach. Le 
wa przecież nie Węgry. Nie jest ona Wło 
chom potrzebna dla jch celów narodowych 
ponieważ w Północnej Europie nie mają oni 
żadnych specjalnych interesów, W tej 
też myśli Woldemaras zlikwidował przed- 
stawicielstwa dyplomatyczne w Skandynawii 
i zaostrzył stosunki z Łotwą i Estonią. 

Gdy w ten sposób stosunki z zagranicą 
uległy pogorszeniu oraz gdy nabrzmiewał 
kryzys wewnątrz kraju, prezydent Smeto- 
na uczynił decydujący krokpozbawiając. Wol- 
demarasa władzy. » 
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ECHA KRAJOWE 
Napad rabunkowy 

„W dniu 31. 5. po południu na drodze wiodącej z Nowo Święcian do wsi 
Rudziany został napadnięty przez nieznanego osobnika Orłowski Ignacy praco- 
wnik warsztatów kolejowych w Nowo Święcianach, który po otrzymaniu 
swych poborów wracał do domu. Bandyta oddał dwa strzały rewolwerowe, ra- 
niąc Orłowskiego w pierś i rękę, jednak pieniędzy nie zdążył zabrać gdyż na 
krzyk rannego ludzie pracujący w polu pośpieszyli na ratunek, a bandyta ukrył 
się w pobliskim lesie. Rannego zabrali natychmiast koledzy kolejarze i odesła- 
li do szpitala do Wilna, zaś policja zajęła się pościgiem za napastnikiem. t 

  

Pamięci ś. p. Kazimierza Rereśniewicza 
Nad ranem 4 b. m. zakończył życie kie- 

rownik Centralnej Pracowni Robót Ręcznych 
w Baranowiczach ś. p. Kazimierz Bereśnie- 

 wicz. Nietylko szkolnictwo powszechne, ale 
całe niemal społeczeństwo baranowickie po- 
niosło przez to stratę niepowetowaną. Zmar- 
ły w rozkwicie życia, bo mając lat 35, dał 
się już poznać na terenie Baranowicz i powia- 
tu, jako bardzo wybitna indywidualność. Po- 
za terenem pracy zawodowej brał czynny 
udział w pracach Komitetu Powiatowego 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 
Polskiej Macierzy Szkolnej, Ligi Morskiej i 
Rzecznej, i wielu innych. 

Kto stykał się bliżej na gruncie współpra- 
cy z tym skromnym nadwyraz człowiekiem 
ten wkrótce miał możność podziwiać w nim 
jego głęboki, wprost rzadko spotykany, 
umysł, druzgocącą siłę jego argumentacji, 
wielką równowagę ducha, bezstronność i 
bezinteresowność, oraz sumienne i dokładne 
ujmowanie niejednokrotnie narzucanych mu 

zagadnień z życia organizacyj, w których 

pracował. Najsprzeczniejsze poglądy często 

potrafił uzgodnić, najzawilszą sytuację — 

wyświetlić tak, że się z niej wyjście znajdo - 

wało. Pracował ofiarnie i dużo, pomimo że 

praca ta zbyt może często przewyższałajego 

Skromne siły fizyczne. Nie odmawiał swej 

czynnej pomocy żadnej słusznej sprawie. 

To też społeczeństwo baranowickie żeg- 

nało go z głębokim żalem, życząc mu z ser- 

ca za przemawiającymi doń na miejscu w:ecz 

nego spoczynku przedstawicielami B.B.W. z 

Rz. i Pol. Mac. Szk. p. p. Głąbikiem i Danow 

skim, aby nie odczuł ciężaru tej ziemi kreso- 

wej, na której tak owocnie i z tak wielkim 
wysiłkiem pracował. $. G. 

rę do ręki środowy numer „Slowa“ 

mogę choć w krótkich «słowach nie 

slić się z czytelnikami temi smutnemi 

ami, które mnie ogarnęły. 

W „Echach Krajowych* jest korespon 

acja zatytułowana „O wyższy poziom 

„tetyczny” i podpisana „Nauczyciel“.  Nie- 

„iany nauczyciel, tak jak nieznany Żałnierz, 

— symbol poświęcenia, woła przerażony ze 

swego, mylnie zatytułowanego artykułu: że 

przyszłość tutejszego kraju w zie, niegodne, 

a przedewszys tkiem obce i nieświadome 

złożono ręce. * 

Prezes związku polskiego nauczyciel 

stwa szkół powszechnych okręgu wileńskiego 

to w znaczeniu konsekwencji państwowo- 

narodowych więcej niż wojewoda — to 

mocarz, który za każdem fałszyweme posu” 

nięciem wyrządza szkody, nieobliczalne dla 

Polski wogóle, a dla państwowości polskiej 

na Kreszch w szczególności. 

Trzeba bowiem znać psychologję Wi 

leńszczyzny. Kraj. wiecznie wystawiony na 

niebezpieczeństwa zewnętrzne, zwierzał się 

coraz silniej wewnętrznie. My nie mamy naj- 

mniejszej ochoty do rpbienia polityki i walk 

qartyjnych, siedzimy na podminowanej te 

ducie i pragniemy tylko sami, ale to zupe'nie 

sami, życie swoje, a przedewszystkiem szkoli 

nictwo nasze budować i z ludem tutejszym 

sami (bez tłomaczów) się porozumiewać, bo 

' język nasz jest wspólny, kiedy chodzi O 

dobro tego najukochańszego kraju, bez 

względu na takie lub inne zabarwienie poli” 

tyczne. 7 

Umart parę dni temu w Wilnie Wielki 

Polak - żmudzin Ś. p. dr. W. Węsławski, 

który 45 lat w mieście tem i dla niego 

przepracował. Wszystkie wileńskie pisma bez 

względu na kierunek zamieściły wspomnie- 

nia. pośmiertne pełne czci i wdzięczności za 

wszechpoiskość tego serca, któremu wy” 

znawane teorje polityczne nie przeszkadzały 

najwydatniej pracować w Wilnie dla dobra 

Polski. i 
Na eksportacji były tłumy, wszystkie 

wyznania, wszystkie narodowości, nie brakło 

nikogo. 
Tak łączyć i kojarzyć wszystkich może 

tylko człowiek naszej ziemi, znający, Tozu- 

miejący, a nadewszystko kochający ją i 

w niej kochający ideę Wielkiej Polski. Nie 

  

Walka o Erosa 
Berlińska sztuka na Pohulance dała 

mi asumpt do mówienia o kobiecych 

kobietach i o miłości czyli o Erosie;” 

jak o nim dziś mówimy, pisząc, debatu“ 
jąc, polemizując nawet, jednem słowem 

nie dając za wygranę, że jest to to, coś 

najwyższe, skąd jak z wysokiej góry 
otwiera się dopiero pełen widok na da- 

le. Najpoważniejsze pisma europejskie 
- (choćby katolicka Hochland, to niewy= 

czerpane dla nas źródło duchowego po 
uczenia.)raz w raz poruszają problem 
Erosa, oddzielając go od Seksusa, ta 
jest cielesnej żądzy pozbawionej psychi 
ki. Miłość jest xlopiero, gdy Eros włada 
i gdy Eros otwiera drzwi do czarują” 
cych światów, w których łączymy się 
z kosmosem. ` 

W tem swojem szukaniu, chcąc po 
jednej stronie skupić, co jest męskie w 
miłości, a co kobiece, równocześnie nie 

' chcąc na chwilę abdykować z tego, co 
objawia nam kobieta, która staje się so- 
bą i jako matka jest źródłem. życia, 
uciekłem się do owego instynktu, naj- 

- cudowniejszega instrumentu, bez które- 
go nie może być i niema wysokiego 
rozwiązania. į 
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potrzeba nam polityki, ani związków za» 

wodowych nauczycielskich, trzeba ludzi na- 
szych, którzy rozdźwięków nie wnoszą i 

różnic pogłębiać nie będą, które dziś, dzięki 

ignorancji w dziedzinie wielkich dziejowych 
przeznaczeń Polski, dochodzą do katastro- 

falnych rozmiarów. 

Przed zbliżającą się katastrofą 

gam wołając: Dosyć tego! 

Nauczycielka z „tajnej oświaty” 

Ostrze= 

NIEŚWIEŻ 

— Budowa szkoły powszkchnel. W koń- 
cu kwietnia nadeszły z Dyrekcji Robót Publi- 
cznych w Nowogródku zatwierdzone plany 
na budowę gmachu szkoły powszechnej. 
Ogólny kosztorys wynosi przeszło 600, tys. 
zł. — Przed paru dniami jeżdził do Wilna 
w sprawie uzyskania kredytów na budowę 
burmistrz p. Chołowiecki; otrzymał on w 
Kuratorjum pomyślne obietnice Wobec zała- 
twienia przedwstępnych spraw technicznych 
i również niektórych finansowych przystąpić 
już można do samej budowy.  —Zastana- 
wiała się nad tem Rada Miejska na ostatniem 
posiedzeniu. Magistrat postawił zapytanie, 
czy Rada chce oddać budowę przedsiębior” 
stwu, czy też prowadzić ją z t. zw. „gospo- 
darczym* sposobem, przyczem sam opowie- 
dział się za pierwszym sposobem. 

Rada jednogłośnie przychyliła się do 
wniosku Magistratu, postanowiono przeto w 
najbliższym czasie ogłosić konkurs na budo- 
wę. 

  

KRZYWICZE 
(pow. Wilejski) 

— Bankructwo rolników. Notuje się smut- 

ny stan rolnictwa wobec zbyt wygórowanych 
stawek podatkowych. Nasz rolnik znikąd 

nie może zaczerpnąć gotówki na opędzenie 
niezbędnych potrzeb życiowych, jak tylko ze 

sprzedaży zboża i żywego inwentarza, na 

które absolutnie niema zbytu nawet przy 

tych minimalnych cenach, jakie obecnie egzy 

stują: żyto 2.40 zł. za pud, jęczmień i owies 
tyleż, ziemniaki 50 groszy. Postronnych ža- 

dnych zarobków niema, większe” gospodar- 
stwa skurczyły się, robotnika brać niewstanie 
obchodzą się jako — tako. 

Dawniej, kiedy w okolicy prosperowało 

kilka gorzelni — był zarobek i był zbyt na 
produkta rolne. Teraz tego niema, wszystko 
zamario. Powiadają drobni rolnicy: już se- 
stkwestrator zaczyna odwiedzać nas, lecz 
to tylko kwiatki, dopiero później będzie go” 

rzej. Każdy kto ma jakiś krzak drzewa, rą- 
bi go i wiezie do kolei kupcom zbywając za 

bezcen. Smutny nader widok, codziennie po 

kilkadziesiąt, a czasem kilkaset fur wiozą 
na sprzedaż papierówkę, kopelniaki i opało- 
we drzewo. Wieśniak rozumie, że źle robi, 
lecz powiada, niema wyjścia, sekwestrator 
siedzi na karku. 

Jakież to przekonywujące artykuły czy 

łamy w gazecie „Słowo* pp. Wańkowicza, 

Obiezierskiego, Harskiego, lecz niestety na* 

sze miarodajne czynniki nie zwrócili uwagi, 
a jeżeli coś-niecoś i zrobią — będzie po 

czasie. 
Dziś prosty wieśniak rozumie, że nie 

sztuka jest naciskać śróbę podatkową, lecz 
wartoby zajrzeć czy wytrzyma płatnik. 

Nieraz wypowiadałem słowa otuchy 
kmiotkom, ot mamy ładną wiosnę, da Bóg 
urodzaj, wszystko poprawi się. I cóż odpo- 
wiadano: 

„Kudy my budziem pradawać 
kali jano nikomu niepatrebna", 

Powiadam, że tego ląta Pan Prezydent 
naszej Rzeczypospolitej zwiedzi naszą połać 
kraju, więc zapewno zwróci- swą łaskawą 
uwagę na ciężkie położenie rolników, kmiotek 
odpowiada, drapiąc głowę: „Onoż to i trzeba 
czekać wymiaru sprawiedliwości, ależ tym 
czasem rachody i raschody: każą z zewnątrz 
pobielać chałupy,  mięśnikom i kramarzom 
szykować białe fartuchy i mycki. I cóż to 
pomoże Panu Prezydentowi i Ojczyźnie?*. 

Zygmunt Kamieński 

żyto 

    

—Dbawa świeżego powiftrza na stacji 
Wiedzma. Każdy urząd musi dawać dobry 
przykład hygjeny i pewnej kultury. 

Innego zdania jest kierownictwo 
stanku kolejowego w Wiedzmie. 

Panuje tam jeszcze w całej pełni strach 
przed świeżem powietrzem i mydłem. 

Dnia 25 maja na tej zaniedbanej  sta- 
cyjce w brudnej, dusznej poczekałni musia- 
ło czekać grono członkiń Powiątowej, orga” 
nizacji ziemianek pow. Baranowickiego, wra- 

LV TBT AAS NSI 

Męska natura — te natura Don Żu- 
ana, który cieszy się, że może zdoby- 

wać. Tu jednak (mimo jednego strzału 

w „Stowie“ z 27 maja) sądzę, žė wydo- 

bywając taki pierwiastek, zgodnie z na- 

turą na dnie mężczyzny. pozwalam i 
gruntować fundamentom, które prowa- 
dzić mogą do pełnego szczęścia. Natu- 
ra Don Żuana nie wyklucza, że raz zdo 
bytą kobietę trzeba” dałej zdobywać. 
Nie wyebrażam sobie męża i żony i 
braku zdobywania tej żony, jeśli ma 
być mowa o miłości. Przytem zdobywa- 
nie nie redukuje się do powtarzania się 
każdorazowo; z cielesności rozszerza 
się zdobywanie wszelkie wzwyż, aby 
tylko nie była ciepła woda, jednem sło- 
wem, to najstraszliwsze, co może być 
między mężczyzną i kobietą, których 
Eros nie łączy. 

Instynkt kobiety prawdziwej prze- 
jawia się w tem, że wybiera to swoje 
„dopełnienie'* znajdując je aby tak po- 
w'edzieć,, w korcu maku. Wybrany 
wtedy wszystką tę swoją donżuanerję 
skonc je dokoła tej „jednej” nie 
wypus ąc jej ani na chwilę z cza- 
rewnego kręgu, który ustawicznie do- 
koła niej wyczarowuje. 

Oczywiście, że skore przegrało się 
należy już te wszelkie ersatze powołać 
dożycia, bez których nie może być 

przy* 

     
     

   

SŁ о мо 

Znów afak na składy soli w Indjach 
BOMBAY, 2 VI. PAT. Wczoraj na magazyny monopolu solnego w 

Wadala dokonano ataku, w czasie którego wielu atakujących odniosło rany 

w starciu z policją. 

Katastrofa w kanale ba Manche 
LONDYN, 2 VI. PAT. Wczoraj wskutek gęstej mgły zderzyły się ze sobą w kanale 

La Manche w pobliżu Beachy Head dwa parowce, szwedzki Inger i transportowiec włoski 
Littorno. Szwedzki Inger doznał tak silnych uszkodzeń, że zatonął w ciągu kilku minut 
Tylko dwu ludzi z załogi tego okrętu udało się uratować zaś 15 marynarzy utonęło. 

Kleska żywiołowa w Rumunji 
GAŁAC. 2. 6. (PAT). Silna ; gwałtowna burza spowodowała wielkie szkody w 

mieście : porcie. Liczne statki zostały uszkodzone. Na linji kolejowej wichura przewróciła. 

kilkanaście wzgonów. W wielu magazynach szyby wystawowe zostały wybite, Połącze- 

nia telefoniczne i telegraficzne zostały przerwane. e 
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Czerniakowska 205 Warszawa 

LUCK 1957—30- 
Wołyńskiem raidzie 28 do 29 maja 

przestrzeń 980 kilometrów cztero- 
cylindrówką Tatrą zdobył m dwie 

Marynowicz. 

inżyni r Roman ANTONOWICZ. 
Wilno, ul. Dąbrowskiego 10. 2 

NIB TIA 736 LKL TAI TNS 

1-5. 

i ztotą plakirte. 

Wajewództwa Wileńskie 

Ostrzełanie patrolu KOPu 
KOMENDANT PATROLU RANNY. 

Z pogranicza poisko litewskiego komunikują 4am, że w powiegie suwalskim około 
wsi Olszanka patyol ljorpūsu ochrony gograniėza w skiadzie Haqirała i szeńegowca został 

nieoczekiwanie ostrąziany siitym ogniem karabinowym z terytorium litewskiego. Kapral 

KOP'u gest lekko ranny. Patrol polski odpowiedział na nieoczekiwany atak strzałami. Na. 
odgłos strzelaniny sąsiedi 

  

e placówki KOP pośr'zsźyły z tyonfocą. grzydiem żołnierze poł- 

scy oddali około 60 strzałów, czem zmusili Litwinów do qoinięcia się w głąb swego teqy- 

žorjum. jak zdołano ustafić do patrolu polskiego strzelało kilkunastu żołnierdy litewskich. 
rozsypanych w tr4ech plunktadh odcinka, Oddali oni około 100 strzałów. Na miejsce na- 
jadu udali się zastępca starosty suwalskiego odaz komendant policji w Suwiałkach. Fakt 

ostrzeliwania patrolu KOP z tedytorjum litewskiego stwierdzają ponad wszelaką wątpili” 
wość także zeznania łudności dywiłnej. 

cających z zebrania urządzonego u jednej 
z nich. 

Instruktorka sejmiku usiłowała przewie- 
trzyć poczekalnię zatłoczoną taki: mi pasa” 
żerami, którzy nie są wrażliwi na zepsute 
powietrze, a przeciwnie boją się przeciągów. 

Usiłowania energicznej jnstruktorki ošwia- 
towej sejmiku nie odniosły skutku, ponie- 

waż miejscowy p. kolejarz, bosonogą stróżka 
i pasażer, jadący z żoną i maiem dzieckiem 
oparli się temu. 

Trzeba było osobom, majacym powo- 
nienie delikatniejsze, wynieść się na Świeże 
powietrze, a że trochę deszczyk kropił, tem 
lepiej, bo mógł ostudzić niewczesne zapędy 
kulturalnych jednostek, chcące wprowadzać 
prawem caduka jakieś rewolucyjze zmiany 
w tym zakątku, gdzie na hygjenę patrzy 
się przez pryzmat poglądów znachorów i 
znających kobiet. 

Ale jednak, czy nie należałoby zmienić 
tych poglądów Obserwator. 

„—Komunikat Związku Ziemien. Dla 
rolników ogromne znaczenie ma odpowiednie 
prowadzenie rachunkowości, gdyż to tylko 
obronić może od nakładanego nadmiernie aż 
nadto często podatku dochodowego. 

To też każdy ziemianin musi prowadzić 

    

  

wspólnego domu i życia. Wszystkie te 
ofiary dla dziecka, wszystkie te nagi- 
nania się ku sobie, dobrowolne więzy, 
składające się na małżeństwo, nie zatu- 
szują faktu, że małżeństwo nie było z 
instynktu czystego, ale że domieszało 
się tu coś należącego już *do buchalterji 
innej mającej w swoich rubrykach tyle 
i najbardziej skomplikowanych kompro 
misów, w stosunku do którychsama na- 
tura i erotyczny instynkt szczerzą zaw- 
sze ostre ząbki. 

Więc to, że my, mężczyźni, zdoby 
wać musimy i że to jest prawo nat 
nasze, z którego lubimy korzystać, nie 
może być nam wymawiane, skoro brak 
instynktu ze strony kobiecej, nie umia- 
ło tej całej natury wziąć w wyłączne 
posiadanie, co jest przecież  prławdzi- 
wym i niepmylnym dowodem takiego 
instynktu. Mówiąc to, nie zamykam 
oczu na tragedje i dramaty, które są co 
chwila, ale właśnie dlatego, że prawa 
natury nie są szanowane i źe ta druga 
st.ona, gwoli której dzisiejsze stadła 
Się tworzą, to jest strona materjalna, 
nawet w ilości zda się mikroskopowej 

już może te swoje destrukcie rozpo- 
cząć, należy o tych rzeczach głośno mó 
wić, tem więcej, że kobieta współ 

swego wyzwalania się 

  

   
  

  

      

na na drodz 
właśnie śnstynktewo zrozumiała, że tyl 

  

    , przynajmniej rachunkowość. 
„miesiącem wyszła książka p. t. „Księ- 

gowość a podatki', opracowana przez pp. Li- 
go i Kotowicza — Zalecamy ją jak 

najusilniej wszystkim  Członkom naszego 
Związku-— Księgowość rolna podzielona jest 
tem na pojedyńczą księgowość rolną, księ- 
gowość rolną podwójną, metodę uproszczo- 
nej księgowości podwójnej, szacowanie 
składników majątku, rok gospodarczy, do- 

у rachunkowe, badanie ksiąg gospodar- 
2 kų z wymiarem podatku do- 

УС @, 
„ Rolnik prowadzący rachunkowość znaj- 

dzie w tej książce cenną pomoc przy pro- 
wadzeniu ksiąg, sporządzaniu bilansów i 
zeznań o podatku dochodowym, unikając 

sporów z władzami wymiarowemi. — 
Zaznaczamy, że obecnie wystarczy  prowas 
dzić rachunkowość metodą uproszczoną 
(część Vi rozd. 17). — Cena księgarska wy- 
nosi 16 dla Członków Związku Ziemian 
zamawiających za pośrednictwem Rady Na- 
czelnej Organizacji Ziemiańskich. (Warsza- 
ма — ul. Kopernika 30) tylko 12 zł, — Pod 

vs ym adresem należy przesłać należ- 
natychmiast 

  

  

   
   
   

  

     

  

  

  

  

  

   poczem książka zostanie 
przesłana. 

Zarząd Nieświeski*go Oddz. 
Kresowego Związku Ziemian 

ko niezależna miaterjalnie od mężczyz- 
ny potrafi zawrócić na drogę już pełne- 
go, żadnemi kompromisami nieskażone 
go instynktu, 

Gdyby ne to właśnie, że kobieta 
wybiera li tylko swoim instynktem, jeśli 
ma być harmonja erotycznai nienarusz* 
na i że wybrany mężczyzna ma zaw” 
sze donżuanowe instynkty, gdyby nie 
to właśnie, to niebyłoby przecież ani 
tych liturgii, ani tych instytucyj, które 
ludzkość stworzyła, na znak, że mogą 
dwa skrajne czynniki, stanowić jedno 
nierozłączne ciało. 

Tu pozwolę šobie na dygresję. My- 
ślę o przeszłości, kiedy córka w domu 
tak była zależną od rodziców, że wy- 
dawano ją niepytając o zdanie. Zapomi- 
namy jednak o tem, że ona sama nie 
miała tej swobody pełnej, która jest 
podstawą wybrania, ale że rodzice 
mieli wtedy więcej instynktu niż dzisiaj, 
Dziś rodzice są dalecy od dzieci i mają 
często zupełną niemal 'atrofje w stosun- 
ku do tego, co wolno lub niewolno w 
stsunku dó dzieci. 

Po odbyciu drogi tragicznej, która 
nazywa się Heda Gabler Ibsena, stanę 
ła kobieta po wojnie w. przeiomowym 
punkcie i spostrzegła, że wolna i nie- 
skrępowana wrócić musi do swej wła” 
snej natury. Pocóż naśladować mężczy” 
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Sytuacja polityczna w Rumunji 
* Meżliwość wyjaśnienia sytuacji 

Opozycja rumuńska która dotych- 
czas ograniczała się do teoretycznej kry 
tyki poczynań rządu, w ostatnich 
dniach zmieniła nagle swoją taktykę, 
przechodząc do jawnej zupełnie opozy- 
«ji przeciwko gabinetowi pana Maniu. 
Choć ofensywa ta nie jest na tyle nie- 
bezpieczna, by mogła w wyniku swym 
doprowadzić do obalenia rządu nie ule- 
ga kwestji, że w dziedzinie realizacji 
administracyjnego i gospodarczego 

  

W troste o przyszłość, naszej dziatwy 
Polska na szczęście dla naszego narodu 

należy do kraju, w którym przyrost natural- 

ny przewyższa zgony więcej niż dwukrotnie. 

Dla obywatela myślącego 0 przyszłości swe- 

go narodu zarówno jak 0 mocarstwowym 

rozwoju państwa również niezmiernie rado- 

snym jest fakt, zawierania licznych mał- 

żeństw w Połsce. Według danych tymczaso- 
wych Głównego Urzędu Statystycznego w 

1929 r. zawarto w Polsce ogółem 300.625 

związków małżeńskich. Był to w latach 1923 

— 1929 rok pod tym względem rekordowy. 

Natomiast zmniejszyła się liczba urodzeń, bo 

gdy na 1.000 mieszkańców w 1923 r. przy” 

padało 36 urodzeń, to w 1929 tylko 32,3 

urodzenia. Demografowi oraz lekarze sanitar 
ni, badający przyczynę tego zmniejszenia się 

liczby urodzeń uważają, że przeważny wpływ 
na ten ujemny objaw wywarł brak mieszkań 

w miastach polskich. 

Przyrostu mieszkań według fachowców 

nie należy obliczać według przyrostu natural 

nego ludności, ale według przyrostu nowych 

małżeństw, które pragną założyć własne 

ogniska rodzinne, potrzebując dla siebie 

Ё własnych lokali. Małżeństwo, które posiada 

własne mieszkanie, jak wykazuje praktyka z 
większą ochotą decyduje się na wychowanie 
dzieci, podczas gdy małżeństwa nie posia” 
dające własnych mieszkań wystrzegają Się 

przyjścia na Świat dziecka, któreby nie mia- 
ło odpowiednich warunków, potrzebnych do 

jego rozwoju. To jest zaledwie drobna część 

ujemnego wpływu, jaki wywiera na rozrost 

3 marodu, klęska głodu mieszkaniowego. 
Zapobiec temu może tylko jedno — oży 

wienie ruchu budowlanego. Musimy w trosce 
o przyszłość naszej dziatwy, O przyszłość 

przyszłych naszych pokoleń w jaknajszyb- 
szym czasie uzupełnić braki mieszkaniowe. 
Wyznaczone przez rząd, kredyty w wysokości 
82 milj. zł. na cele budowlane w bieżącym 

sezonie są niewystarczające. Rząd z fundu" 

szów publicznych przez siebie zarządzanych 
więcej wydobyć na ten cel nie jest w stanie. 
Dlatego też Ministerstwo Skarbu postanowi- 
ło sięgnąć po drobne rozproszkowane małe 
kwoty w rękach jednostek leżące, bądź zuży 

wane bezprodukcyjnie. Jako środek zgroma” 

dzenia tych kwot w obaj fundusz służyć 

ma emisja nowej pożyczki budowlanej, spe- 
cjalnie w tym celu podzielonej na miljon 
obligacyj po 50 zł. każda. Publiczna subskryp 
cja tej pożyczki już się rozpoczęła i niewątpli 
wie przyniesie znaczną nadwyżkę. Obligacje 

premjowej pożyczki budowlanej przedstawia 
ja bowiem tak wielkie szanse wygranej, że 
z pewnością każdy, kogo tyłko stać na za- 
oszczędzenie, względnie pożyczenie na dłuż- 
szy termin 50 zł. zgłosi się do oddziału poważ 
niejszej instytucji finansowej, bądź do P.K.O. 
czy wreszcie do któregokolwiek urzędu po- 
cztowego w Państwie i subskrybuje choć je- 
dną sztukę obligacji nowej pożyczki. Będzie 
on bowiem brał udział w czterech losowa” 
niach każdego roku, odbywających się co 
kwartał. W każdem losowaniu na 112 pre- 
mij padnie ogółem 500.000 zł. Najwyższa 
wygrana wynosi 250.000 zł., następnie 50.000 
zł, później 10 wygranych po 10.000 zł. i 100 
wygranych po 1.000 zł. Obligacja wygrywa 
jąca nie traci prawa do dalszych losowań i 
będzie brała udział we wszystkich ciągnie- 
niach przez lat 20, to znaczy przez cały czas 
tnwania pożyczki, która w 1950 r. dnia 1 
sierpnia zostanie przez Państwo wykupiona. 
Wykup pożyczki jest jednorazowy i Pan- 
stwo gwarantuje go całym swym majątkiem 
ruchomym i nieruchomym. Ponadto obligacje 
oprocentowane są w stosunku 3 proc. Tocz- 
nie, kupony ich zwolnione są od podatku 
od kapitału i rent, oraz posiadają wszełkie 
prawa i przywileje papierów pupilarnych t. 
zn. mogą być używane jako kaucje, gwaran- 
cje i t. p. 
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znę, jeżeli się na drogach męskich obok 
mężczyzny będzie znikającą wielkością. 
Wiócić do siebie, do kobiety kobiecej, 
do niewyczerpanych instynktów mat- 
czynych, tej samej rządzicielskošci sa- 
mego życia, gdziekolwiek ma się poja” 
wać. Zrozumiała ona, że instynkt męż- 

czyzny, jest instynktem walki a byt, a 
jej własny instynkt, instynktem dawar 
nia życia i pozwalającym żyć, więc 
zielenić się, rozkwitać, owocować. 

Kobieta cudotwórcza zeszła w 
głąb siebie, aby zdać sobie sprawę, że 
dziecko, los dziecka, z dzieckiem wszy- 

stko co jest związane, daje słońce zpo- 
wrotem ziemi, n*odzi z mężczyzny z 
powrotem współopiekuna i współtowa” 
rzysza, dla którego kobieta staje się 
źródłem radosnych sił właśnie po przez 
dziecko. : 

Oczywišcie, kobieta dawna nie jest 
tą samą co nowa. Tamta ograniczała 
się często do roli roślinnej i zwierzęcej, 
dzisiejsza zaś nie rezygnuje nigdy, aby 
nie być przy narodzinach już  ducho- 
wych, trzymając w ręku wielkie klucze 
sakralne, które prowadzą wzwyż do 
nowego człowieczeństwa, przez dziecko 
któremu zaszczepia najwyższe zaklę” 
cia. \ 

Kiedyś zrobiła na mnie olbrzymie 

  

wrażenie rzeźba Bartolomego na cmen na Flauberta z Madame Bovary j 
` 

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa ой 9 @ 10. 

Mursrararapanan 

— Zagadnienia KPnstytucy ne. 

programu rząd napotykać będzie obe- 
cnie na większe niż dotychczas  trud- 
ności. 

Opozycjoniści z obozu liberalnego 
wysunęli ostatnio nowy zarzut wobec 
gabinetu Juljusza Maniu: twierdzą oni, 
że obóz rządowy zamierza do zmiany 
obecnego stanu konstytucyjnego w Rur 
munji. Nie bacząc na to, że rząd wyd 
w tej sprawie oficjalne dementi, libe- 
ra. *owie nie przestają przy każdej oka” 
zji twierdzenia tego powtarzać. Doszło 
wreszcie do tego, że Rada Regencyjna 
wezwała do siebie leaderao liberałówy 
Duca, któremu zwrócono uwagę — па 
szkodliwość całej tej akcji Duca oświad 
czył, że liberali dopiero wtedy przerwą 
swą kampanję, kiedy premier z trybuny 
sejmowej oświadczy, że rząd dzisiejszy 
bez jakichkolwiek zastrzeżeń stoi na 
gruncie obowiązującej konstytucji. 

Jak słychać, w kołach rządowych 
panuje pogląd, iż życzeniu temu może 
stać się zadość, choć właściwie składa” 
nie podobnej deklaracji powinno być 
zbyteczne, skoro przecież obecny rząd 
na obowiązującą konstytucję przysię” 
gał. Przy tej sposobności wypowiedzia 
ne jest w sierach rządowych zdanie, 
że liberali sami zbyt wielkiego znacze” 
nia swej kampanji nie przypisują, wie” 
dząc dobrze, że wszelkie pogłoski o 
rzekomych zamiarach rządu co do 
zmiany konstytucji niczem nie są uza, 
sadnione Liberałom chodzi jedynie o 
systematyczne rzucanie rządowi kłód 
pod nogi, by mu w ten sposób uniemo” 

żliwić realizację jego programu. 

Rząd jednakże zastraszyć się nie da 

i wszystkie swe reformy leżące w inte” 
resie całego kraju, wykona. 

Rząd obecny zawsze respektował 

postanowienia obowiązującej konstytu” 

cji i zawsze otaczał należytą troską ob” 

ronę kraju. Jeżeli opozycjokiści mają © 

do tego pewne wątpliwości, toj. rząd 

orzekona ich, że się mylą. Równocześ” 

nie jednak wystąpi.rząd z całą stanow” 

„czością przeciwka tym wszystkim, któ” 

rzy gwoli wywołania w kraju zamętu 

wprowadzają swemi tendencyjnemi in“ 

formacjami w błąd zarówno własne spo 

łeczeństwo, jak i opinję zagraniczną. 
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tarzu Pere Laehaise w Paryżu. Dwie 
figury nagie stoją na progu wrót śm'er- 
ci, aby przez te wrota przejść, Męż- 
czyzna idzie z opuszczoną głową a ko- 
bieta z podniesioną i tak przekracza 
próg wieczaych tajemnic z ta glowag 
podniesioną i z tą swoją ręką kładącą 
Się na ramię zatraconego mężczyzny. 
Zawsze, kobieta kobieca, prawdziwa, 
jest tą, która nigdy nie może zwątpić o 

   

  

nieśmiertelności, bo niesie ją w sobie; 
dając zpowrotem światu, ас е 
mne pokolenia ze sobą, sakrainie į šwię 
cie, 

Zatem jeszcze raz instynkt, instynk 
i instynkt kobiecy a z drugiej strony %* 
pofigamiczność mężczyzny, który wy=' 
brany instynktownie tej poligamiczno” 
ści nie zrzuca, ale obraca ją w poliga- 
miczność dla jednej i tej samej osob 
którą wciąż podwaja, potraja, ustał 
tnia, wciąż widząc nowe twarze, wciąż 
nowe postacie, bez końca zjawy, jak 
to istotnie jest -dla mężczyzny, który: + 
znalazł tę swoją kobietę. 

Więc nie bójmy się z tego co natu” 
ra nam dała czynić redzajny deszcz, 
błogosławiony, który jeśli jest instynki 
pozwala dopiero naprawdę oprzeć to, 
co jest społeczne, na fundamencie praw 
dy. Czemże jest owa nieśmiertelna sce- 
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Byli uczniowie gimnazjum białoruskiego skazani 
na sześć lat więzienia ciężkiego 

Gimnazjum Białoruskie w Wilnie objęte było oddawna wpływami komu” 
nistycznemi i dopiero na skutek rozporządzenia Kuratorjum Szkolnego najbar 

Wczoraj przed Sądem Okręgowym stanęli dwaj wydaleni uczniowie gi” 
mnazjum Jan Žytkiewicz, Borys Machlar oraz współpracownik ich na niwie 
komunistycznej szewc z Postaw Aleksander Żytko.  ( 

Wszyscy oni należeli do KPZB przyczem Żytkiewicz był kierownikiem 
wydziału wiejskiego Okr. Kom KPZB i z rozkazu partji zwołał konferencję w 
Postawach. 

Machlar z ramienia Białoruskiego Włościańsko Robotniczego Klubu Po- 
selskiega bjął sekretarjat pwiatowej organizacji w Postawach. 

Od czasu przejęcia przez nich swoich funkcyj akcja agitacyjna wzmogia 
się znacznie na terenie powiatu. 

Zaczęto organizować tajne zbiórki i posiedzenia, prowadzić agitację w 
kierunku zorganizowania pochodów demonstracyjnych od wsi do wsi. 

Policja wpadła na trop pracyorganizacji i w rezultacie zdobyła materjał 
obciążający. Wszystkich trzech prowodyrów aresztowano. nZaleziona przy 
nich materjał dowodowy w postaci okólników KPZB pisanych nb. ręką Żytkie 
wicza oraz instrukęje. 

Podczas rozprawy sądowej wszyscy oskarżeni nie przyznali się do winy. 
Mimo to i mimo obrony adw. Długacza, Steckiewicza i Frydmana Sąd 

przychylił się do wywodów 
mi popełnienia inkryminowanych im 

prokuratora Zdanowicza, uznał wszystkich winny= 
przestępstw i skazał na karę pa sześć 

lat ciężkiego więzienia. Na poczet tej kary zaliczono im po siedem miesięcy 
aresztu prewencyjnego. 

Po wysłuchaniu wyroku skazani wźnieśli zgodnie okrzyk: „precz z Są- 
dem faszystowskim”. Czeka ich za to dodatkowa kara. ' 

Dkronna šmicrė na rogarh rozjuszonego hyka 
Dnia 29 maja w folwarku Kozprowsyczydna gminy Krewskiej, 

Oszmiańskiego 
uwięzi znany 

rzucając o ziemię naprzemian 
juszonego 
sakrowatzy 

powiatu 
zaszedł straszny wypndek. Podczas pojenia bydła zerwał się z 

i: ze swej złośliwości ogrpmny byk. Byk rkucił się na 
wpobliżu człowieka Michała Charkiewicza, któreg przebił. rogami, 

stojącego 
* następnie 

trptował i bódł. Trudno się było zbliżyć do roz- 
zwierzęcia. Nim zdążyła pomoc Chhrkiewicz został straszliwie zima” 
i.zmarł po upływie kilka godzin. 

Morderstwo w kolonji kolejowej 
Wczoraj rano wpobliżu Kolonji Kolejowej znaleziono zamordow. Ś i 

W a ' r 0 | zna anego śred! lat mężczyznę, jak następnie okazało się Feliksa Jelińskiego, szewca, zamieszkałego Šai przy ulicy Pilsudskiego 6. 
Trup Jeliūskiego Iežai na drodze wiod. ącej do N. Wilejki i był oszpecony cięciami nożem. Oględziny zwłok dokonane przez władze sądowo lekarskie wykazały, ż ierć рна LĄ + s, „ że śmierć Jelińskiego nastąpiła z powodu zadania kilku głębokich uderzeń A maj walczył z napastnikami których było kilku. 

Na skutek przeprowadzonych wywiadów okazało się, że zabity przez całą niedzielę bawił wpobliżu Kolonji Kolejowej, wraz z 
W nocy udał się wraz z kompanami 

kilku towarzyszami. 
do Wilna lecz najprawdopodobniej doszło po” między nimi do sprzeczki, tembardziej, że Jeliński miał od dawna zatarg osobisty z innym szewcem, który groził mu stale zemstą. 

W bójce Jeliński otrzymał kilka ciosów i w parę minut potem zmarł. 
Policja aresztowała domniemanych sprawców zabójstwa. 

    

KRONIKA 
WTOREK 

Dziś W. słońca o godz. 3 m. 20 

Erazma 
Jutro 

Franciszka 
Z. słońca o godz. 7 m. 49 

  

Spostrzeżenia Zakładu Met£orologji 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 1. VI. 1980 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 760 

Temperatura średnia  -I-1l 

Temperatura najwyższa -l-14 

Temperatura najniższa -1-5 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: st. stały 

Uwagi: pochmurno. 

Północnó-wschodni 

SĄDOWA 

— Wyniki nów sądowych. Ostat- 
nio przy Sądzie Apelacyjnym w Wilnie, w 
ciągu 3 dni odbywał się egzamin sędziowski, 
do którego przystąpiło ogółem 23 aplikantów 
z Sądu Okręgowego w Wilnie, Pińsku i Grod 

nie. t 

Jak się dowiadujemy egzamin sądowy, Z 
liczby aplikantów wileńskich złożyli: Jan Bu 

czacki, Zygmunt Bujko,  Zoija Gutkowska, 
Helena Izraelitówna, Benedykt Łukaszewicz, 
Eugenja Muchanowa, Dominik Piotrowski, 
gan Rudziewicz, Benjamin Srolewicz, Zyg- 

nunt Stempelberg, Wacław Trzeciak oraz 
Adolf Zeniuk. 

` 

WOJSKOWA 
— Odroczenie ćwiczeń wojskowych leka- 

rzom uzdrowiskowym. Ministerstwo Spr Woj 
skowych zgodziło się na przesunięcie czasu 
odbywania: ćwiczeń na okres jesienny i zimo 
wy tj. po 1 października. 

SZKOLNA 

— W Liqfum im. Filomatów (z prawami 
szkół państwowych) egzamina do klasy wstę 
pnejq j I odbędą się od 20 — 23 czerwca rb. 
do innych klas od 24 — 26 czerwca rb, Od 
klasy 4 dla życzących równoległy gimnazjał- 
ny kurs łaciny i matematyki. Podania przyj” 
muje ye Szkolna codziennie od g. 
10 — 2 (ul. Żelig owskiego 1 — 2) 

ZEBRANIA ł ODCZYTY 

— Mocęrstwowość a nat m We 
wtorek 3 czerwca 1930 roku o godz. 19 min. 
30 w sali Ogniska Akademickiego (Wielka 
24) p. Rowmund Piłsudski wygłosi odczyt na 
temat: „Mocarstwowowiec a nacjonalizm”. 
Po odczycie dyskusja. Wstęp wolny, 

— Z Instytutu Nauk. Bad, E: Wsch, 
Znany polski ekonomista prof. dr. Jan Sta- 
nisław Sławiński będzie miał we środę dn. 4 
bm. o godz. 5 po poł. i we czwartek 5 bm. 
godz. 5 do 7 po poł. 3 wykłady pod tyt. „U- 
strój monetarny Rosji i państw bałtyckich”, 
dostępne również i dla szerszej publiczności. 
Wykłady! będą się odbywały w lokalu In- 
stytutu Zygmuntowska 2. Wstęp wolny. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze. 
zawiadamia członków Towarzystwa i miło» 
śników ogrodnictwa, że w dniu 4 czerwca 
b. r. o godz. 18 odbędzie się miesięczne ze- 
branie Towarzystwa Ogrodniczego w lokału 
związku ziemian, w Wilnie, ul. Zawalna 9. 
Wstęp wolny. ч 6 
— Wileūskie o Organizacyj į 

Kółek Rolniczych podaje do io» o 
mającem się odbyć zebraniu Związku Hodow 
ców. Drobiu Związku Ziemi Wileńskiej w dniu 
14 czerwca br. o godzinie 17 w lokalu Zwią- 
zku Ziemian Wilno, Zawalna 9 z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 1; Sprawozda- 
nie Zarządu za czas ubiegły. 2) Wybór Za- 
rządu i Komisji Rewizyjnej, 3) Plan pracy na 
okres bieżący, 4) Opłacałność hodowli dro- 
biu — referat p. Duchinówny, kierowniczki 
szkoły hod. drobiu w Julinie. |, 

KOMUNIKATY. 

—. Chrześcijański U Robotni- 
czy w Wilnie, komunikuje, iż przy sekcji spor 
towej organizuje się „drużyna  bokserska*. 

nie rezultatem naruszenia praw instynk” 
tu. 

Siedzi doktor na ławie i te włosy 
żony trzyma w ręku wierny jej, kochają 
cy. Tu jest krzywda mężczyzny wyni- 
kła z braku instynktu pani Bovary. Zda” 
wało się, że na sądzie rozszarpią Flau- 
erta z powodu krzyku za instynktem. 

Dużo od tego czasu wody upłynęło i 
stało się gorszych wiele rzeczy. Aż 
przyszła wielka wojna i skończyła ten 
świat bezpośrednio przedwojenny, jak 
ktoś kiedyś świetnie się wyrazil: bez 
matek, skoro kobieta zawieruszyła się 
w naśladowaniu mężczyzny. 

„ Chwała Bogu, to jest wszystko skoń 
Cone, skoro na prawym skrzydla ka 
biecym walczy . kobieta, aby być 
sobą przez takie bycie sebą i zawrócić 
świat do normy. 

Najpierw trzeba ustajić msżczyznę i 
kobietę a potem dopiero bę: 'em;' usta- 
lali człowieka. Bo człowiek jest tem, 
co gruntuje w kobiecie : mężczyźnie. 

   

„Jakże jednak ma gruntować, skoro pod” 
stawa sama jest naruszona, pomięszana 
gwałcona przez kompromisy, doj rowa 
dzona do zupełnego bezładu, dzięki blę- 
dom przeciw naturze? i Pamiętajmy, że Grecy tworząc Ero- 
sa, dali mu kształt dziecka Ten cudow- 
ny pośrednik między mężczvzną i ko- 

bietą może być li dzieckiem. Jeżeli te- 
raz w epoce powojennej, kisły wy- 
mordowanomiljony zdrowych. młodych 
mężczyzn, pozostałe pokolenie lamie się 
tragicznie, lecąc jakby w przepadłe i 
wołające o pomstę, to nie trzeba się 
dziwić, że znowu jest mowa o rodzinie 
o: podstawie społecznej. Odnowić ją 
może nie żadna recepta, nawet i nie 
twardy obowiązek z wyrzeknięciem się 
osobistego szczęścia, ale ten instynkt, 
który jest u fundamentów praw natur 
ry. 

Mają być dwoje, jednem ciałem 
(ėsontai oi dio eis sarka mian) ale 
ten sakrament jest właśnie dlatego, aby 
kobiecie oddającej się z miłości do 
ostatniego końca nie pozwolić być nie- 
wolnicą, a ta przez to, że mężczyzna, 

który ja bierze, otworzy oczy na to 
nieskończone w bogactwie, co mu się 

dostaje w ręce. Wtedy bowiem razem 
dopiero pójdą drogą wspólną wzwyż 
jak to Chrystus chciał i oczem jest 
mowa w Ewangelji Mateusza, kiedy 
przyszły po dniach wiośnianej, cudo* 
twórczej Galilei, gorące i bardziej du- 
szne dni bliżej pustyni nad Jordanem. 

Mieczysław Limanowskk, 

Adi tis 
TY 

Ogólnoakademicki 
Antypolskie wystąpienia szowini- 

stów kowieńskich wywołały zrozumiały 
odruch w Wilnie. W ub. niedzielę odbył 
się w sali Śniadeckich USB wielki, o” 
gólnoakademicki wiec protestu przeciw 
ko pogromom antypolskim w Kownie. 

Po szeregu przemówień utrzymanych 
w formie rzeczowej i spokojnej zapadła 
uchwała protestacyjna. M. in. zwróco- 
no się z wezwaniem do 'akademików Li- 
twinów aby zechcieli wypowiedzieć się 
wyraźnie w sprawie ekscesów antypol- 

ЗОО СО 

wiec protestacyjny 
skich na terenie Litwy. Oświadczenie 
to mają studenci Litwini podać do pra- 
sy miejscowej. Ponadto rezolucja skłar 
dając całkowitą winę na rząd kor 
wieński, który nietylko toleruje 
podobne wybryki fanatyków - szowini- 
stów ale nawet popiera je domaga się 
od Rządu Polskiego energicznego wy- 
stąpienia mającego na celu zapewnienie 
obrony polskości na Litwie. 

Wiec zgromadził dużą ilość akade- 
mików. 

  

  

Jednocześnie sekcja _ kulturalnoroświatowa 
Chrz. U. R. powiadamia, jż organizuje się 
przy sekcji „amatorska orkiestra mandolini- 
stów”. Przytem zaznacza się, że członkowie 
ofkiestry obowiązani są mieć własne instru- 
menty. 

Žapisy przyjmuje » Sekretarjat Centrali 
Chrz. Związków Zawodowych — ul. Metro- 
politalna 1 — II piętro — pokój Nr. 4 od 
godz. 6 do 8 wiecz. 

— Ogólno-polski zjazd morski. Wileński 
Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej powiada- 
mia, że w dniach 20, 21 i 22 czerwca r. b. 
odbędzie się w Gdańsku, jako najstarszym 
porcie polskim, ROR przez Ligę 
Ogólnopolski Zjazd Morski. 

Na zjezdzie poruszone będą mające do- 
niosłe znaczenie sprawy oraz przewidziane” 
są referaty p. ministra Klarnera, p. Rostkow 
skiego i p. rektora Siedleckiego. 

W skład programu zjazdu wchodzą rów 
nież zwiedzenie portu į Stoczni Gdańskiej, 
zwiedzenie portu i miasta Gdyni oraz wyjazd 
na Hel. 

Ze względu na znaczenie i miejsce zja- 
zdu, zarząd oddziału Ligi zaprasza do wzię 
cia udziału w zjezdzie, w charakterze człon- 
ków Ligi, wszystkie osoby interesujące się 
zagadnieniami morskiej polityki Polski. 

Uczestnicy zjazdu będą korzystać ze zni 
żki kolejowej oraz ułatwień i ulg co do po” 
mieszczenia i wyżywienia. 

Wysokość dziennych kosztów pobytu 
przy pomieszczeniu w hotelu będzie sięgać 
10 guldenów gd., przy pomieszczeniu w 
mu Polskim lub Bratniej Pomocy 5 gulde- 
nów gdańskich. 

szelkich wyjaśnień udziela członek 
zarządu Wileńskiego Oddziału Ligi Morskiej 
p. kmdr. Władysław Blinstrub w godz. 17— 
19 (Wilno, ul. Miła Nr. 9). 

Zgłoszenia należy kierować do Zarządu 
Głównego L. M. i R. Warszawa, ul. Królew 
ska 9, m. 6. W zgłoszeniii należy podać imię 
i nazwisko, dokładny adres oraz wskazać ro- 
dzaj pomieszczenia, na jakie zgłaszający się 
reflektuje. 

Termin zgłoszeń upływa w dniach naj- 
bliższych. ‚ 

TOWARZYSK A. 

— Zaš „ Wczoraj, w poniedziałek 2 
czerwca o godz. 11.30 w Kaplicy prywatnej 
w domu jeleńskich przy ulicy Mickiewicza, 
po Mszy Św. odbył się ślub p. Kazimierza 
Jeleńskiego z Glinciszek, syna śp. Józefa i 
Marji z Kończów Jeleńskich, z hrabianką He 
leną Mohlówną. Po ślubie hr. Mohlowie po- 
dejmowali w salach hotelu George'a licznie 
zebranych przedstawicieli obu rouzin, przyja g; 
ciół, oraz kolegów uniwersyteckich i wojsko 
wych pana młodego. Wśród licznych nade- 
słanych powinszowań notujemy telegram z 
błogosławieństwem  papieskiem przysłany 
przez kardynała Pacelli, sekretarza stanu. 
Wieczorem państwo młodzi odjechali do Glin 
ciszek. 

„ RÓŻNE 
J wystawa \уй. Twa Ar- 

tystów Plastyków Е 
W niedzielę o godz. 1 pp. wojewoda Ra- 

czki'ewicz dokonał w obecności licznie zebra 
nych przedstawicieli świata intelektualnego 
aktu otwarcia wystawy jubileuszowej Wil. 
T-wa Artystów Plastyków zorganizowanej z 
okazji 10 lecia Towarzystwa. 

Po przemówieniu mistrza Śleńdzińskiego, 
po którem wręczył on p. wojewodzie piękną 
teczkę z oryginalnemi szkicami członków 
T-wa zabrał głos p. wojewoda dziękując za 
upominek i składając życzenia dałszego roz- 
woju Towarzystwa. 

Następnie zabrał głos konserwator wojs- 
wódzki dr. Lorentz podkreślając zasługi poło 
żone przez Towarzystwo. Odpowiedział mu 
wiceprezes Twa p. Hoppen. 

Po przemówieniach odczytano szereg de 
pesz nadesłanych z okazji jubileuszu, a m. 
in. od: ministra Staniewicza, dyr. departa- 
mentu sztuki prof. Skoczylasa, prezesa „Za- 
chęty*, warszawskiej S. Brzezińskiego, Sto 
warzyszenia „Rytm*, T-wa „Sztuka w Kra 
kowie, redakcji „Sztuk Pięknych', dziekanów i 
profesorów wydz. sztuk pięknych USB. 

Zarząd T-wa, mając we wdzięcznej pamię 
Ci fakt, że otwarcie pierwszej wystawy T-wa 
w Warszawie „dokonał p. Marszałek Piłsu- 

dski pe Mu depeszę hołdowniczą. 
— ju a wystawa obrazów, rzeźb 

i architektury Wileńskiego T-wa Artystów 
Plastyków otwarta codziennie od 10 do 19 
Pałac po Tyszkiewiczowski róg Arsenalskiej 
i Zygmuntowskiej. 

«ie zapisać się na raid do Na* 
rocza. Jak nas informują zapowiedziany i or- 
ganizowany przez Dyrekcję Kursów Kierow- 
ców Samochodowych raid do Naroczą (w 
Zielone Świątki) wzbudził zwykłe zaintere- 
sowanie i zapowiada się okazale. Ilość za- 
pisanych osób wzrasta stale. > 

Zapisy dalsze przyjmowane będą tylko 
do czwartku (Holendernia 12, tel. 1330). 

, We czwartek o godz. 7 wieczorem odbę 
dzie się w lokalu Stowarzyszenia Techni- 
ków — Wileńska 33 zebranie, na które pro- 
szone są wszystkie osoby mające wziąć u- 
dział w raidzie lub pragnące zasięgnąć infor- 
macyj o nim. 

„AE otni pod województwem. Wczo 
raj w południe przed gmachem urzędu Wo- 
jewódzkiego zebrał się tłum robotników ostat 
nio zwolnionych z robót miejskich. Zebrani 
wysłali do wojewody delegację, która szcze- 
gółowo informowała o sytuacji w jakiej się 
znaleźli pozbawieni pracy. 

. — Papierosy bez nikotyny. Jak się do- 
wiadujemy, monopol tytoniowy, na skutek ży 
czeń palaczy wprowadził z dniem 1 bm: 
sprzedaż papierosów odnikotynizowanych, Na 
razie ukażą się w sprzedaży dwa gatunki pa- 
pierosów odnikotynizowanych a więc „Ergo* 
w cenie 1.50 za 20 szt. i „Egipskie* w cenie 
2 zł. za 20 sztuk. 

Pozatem mają być odnikotynizowane i jn- 
ne gatunki oraz w niedługi m czasie ceny 
na wszystkie papierosy monopolowe 
wzrosnąć. 

— Podziękowanie. Delegacja z p. gen. 
Z. Dąb-Biernacką na czele, przy wizytacji 
schroniska dla sierot im. Marszałka j. Pił- 
sudskiego złożyła na ten cel w imieniu Ro- 
dziny Wojskowej 100 zł., za co serdeczną 
wdzięczność wyraża Zarząd T-wa „P. Žž. P.“ 

— Podziękowanie. Zarząd Schroniska 
dla sierot im. Marszałka J. Piłsudskiego skła 
da podziękowanie firmom i poszczególnym 
osobom za ofiarowane fanty na loterję: M. 
Andrzejkowicz 8 szt. G. Banel 1 szt., M. Bek 
1 fant. większy, W. Charytonowicz 6 szt., 
F. Frliczka 46 drobn. M. Gordon 6 szt., A. 
Januszewicz 5 szt., Kalita i Zabłocki 6 szt. 

5 — 

mają 

104 Środa Literacka 
Z.K.) Sto czwarta Środa Literacka z po- 

wodu, że znakomity artysta Stefan Jaracz 
ma wszystkie wieczory zajęte występami w 
teatrze, odbyła się nie jak zwykle we środę 
ale w niedzielę po południu. 

Świetne recytacje genialnego artysty, 
mają taką moc przyciągającą, że pomimo 
pięknej pogody i ostatnich wyścigów, w 
Związku. Literatów zgromadziło się sporo 
osób, które z zapałem oklaskiwały odczytane 
przez p. Jaracza fragmenty z utworów Reine 
ra Marji Riike' go w tłomaczeniu p. Witolda 
Hulewicza. 

Wspaniałe urywki z „Pamiętników Mal- 
te'go, w niezrównanej interpretacji genjalne- 
go artysty, tchnęły mistyczną głębią i pla- 
stycznie oddawały grozę i majestat śmierci. 
Stefan Jaracz wybrał na swoje recytacje pro- 
zę, z poezją Rilke'go zapoznał ZD p. 
Witold Hulewicz, który podczas słowa wstęp 
nego, odczytał fragmenty z, „Księgi go- 
dzin*, filozoficznego, przepojonego | misty- 
cyzmem monologu średniowiecznego mnicha. 

Pan Hulewicz w swoim referacie skre- 
Ślił w krótkości monografję i twórczość Ril- 
ke'go, liryka niemieckiego, uważanego przez 
współczesnych za największego poetę po 
Góetem. 

„29 grudnia ub. r. minęło trzy lata od 
śmierci Rilke'go, który umarł zdała od ojczy- 

о- zny niedoceniony. Pomimo genjalnego talen- 
tu, poeta nie zdobył za życia popularności 
wśród swoich, a i wśród obcych stosunko- 
wo mało jest znany. Urodzony w Karyntji, 
liryk niemiecki miał dużo krwi słowiańskiej, 
kilka lat spędził on we Francji, co też wy- 
warło duży wpływ na jego twórczość, dużo 
podróżował, był w Rosji i we Włoszech, a 
po wojnie osiadł w Szwajcarji, na pograni- 
czu francuskiej i niemieckiej Szwajcarji, gdzie 
umarł w 56 roku życia. Wojna silnie podko- 
pała wątłe jego zdrowie, i stała się przy- 
czyną przedwczesnej śmierci. W swoich po- 
dróżach zetknął się Rilke z Tołstojem, za- 
chwycał Duze, czytał przekłady  Mickiewi- 
cza i Norwida i sam mawiał, że łączy go 
wiele duchowych pokrewieństw z Adamem 
Mickiewiczem i Cyprjanem Norwidem. 

' Z utworów jego wysuwają się „Ballada 
o miłości i śmierci* „Wiersze nowe, i 
„Wierszy nowych część se „Księga go 
dzin”, i arcydzieło prozą „Pamiętniki Mal- 
tego", „Życie Marji* i wiele innych. 

Od początku Rilke był nie z tego świata 
twórczość jego była nacechowana subtelno- 
ścią, wrażliwością, mistyką i miłością do Bo- 

a i ludzkości. Umarł on na zanik czerwo- 
nych ciałek krwi, gdy jak mówiono, że w 
wiersze swoje wlał tyle krwi, że mu już jej 
na życie nie wystarczyło. 

BALE JKC Lei 
Bi a 

. Kłodecki 1 szt., ]. Mazurkiewicz 6 szt., 
. Odyniec 5 szt., G. Pietrow 4 szt., A. Pi- 

sani 21 szt, A. Podzelwer 5 szt., Prużan 10 
Szt, R. Ruciński 12 szt. K. Rutkowski i J. 
Domagała 6 szt., B. Sztrall 10 szt., Żytkie- 
wicz 3 szt. 

TEATR I MUZYKA 

Teatr miejski na Pohuł ance. Od śro” 
dy, dnia 4 bm. 5 ostatnich gościnnych wystę 
pów Stefana Jaracza, genjalnie odtwarzające 
go rolę Skida w rozgłośnej sztuce amerykań 
skiej „Artyści”. Pragnąc umożliwić absolut" 
nie wszystkim obejrzenie tej kreacji czołowej 
aktora polskiego, którego podziwiał już cały 
kraj, Dyrekcja daje to widowisko po cenach 
zwyczajnych z uwzględnieniem zniżek i kre- 
dytówek. PZ. 

— Teatr miejski w Lutni, Dzisiaj po raz 
drugi głęboka sztuka Z. Nałkowskiej „Dom 
Kobiet*. Wczoraj przy wysprzedanej do о- 
statniego miejsca widowni odbyła się pierw- 
sza reprezentacja tego ciekawego utworu pió 
ra kobiety, reżyserowanego przez kobietę i 
granego przez same kobiety którego tematem 
jest „.. mężczyzna. 

— W środę dnia 4 jedyny koncert muzyki 
fapowietrznej. Sensacyjne to odkrycie budzi 
podziw w Europie i Ameryce. 

— 0d czwartku przegląd ńepertuaru ca- 
łego sezonu po cenach trzykrotnie zniżonych. 
Na pierwszy ogień idzie „Mysz kościelna z 
Niwińską i Zelwerowiczem, która w Lutni o” 
siągnęła rekord powodzenia. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

Wypadki w cyfrach. Od 31 maja do 
2 bm. zanotowano w, Wilnie różnych wypad- 
ków „56. W tem było kradzieży 9, opilstw 
21, przekroczeń administracyjnych 15. 

Przy ulicy Zawalnej 52 zna 
leziono podrzutka - chłopca w wieku 2 ty- 
godni. Niemowlę ulokowano w przytułku 
„Dzieciątka Jezus*. | / 

— Wypadek samochodowy. Na ulicy An- 
tokolskiej taksówka 38044 prowadzona przez 
szofera Stanisława Makowskiego (Ofiarna 2) 
potrąciła motocykl wojskowy kierowany 
przez sierżanta Piotrowskiego Wacława (Ko 
ściuszki 10). Motocyki został uszkodzony, 
lecz wypadków z ludźmi nie było. i 

ż w cerkwi. Edwardowi Mor- 
giewiczowi (św. ejrski 6) w cerkwi przy ulir 
"2 Metropolitalnej wycięgnięto z kieszeni por 
tfel zawierający 390 złotych 5 dolarów, różne 
listy i dokumenty. że 

— Policjant w ch złodziei. W au- 
tobusie linji nr. 1 złodzieje zaaranżowali sztu 
czny tłok i ukradli starszemu przodownikowi 
komendy policji Antoniemu Ostrowskiemu 
(Litewska 5) 285 złotych i legitymację slu- 
żbową. 

ż przez okno. Po uprzedniem 
otwarciu okna do mieszkania Adama: Mejera 
(Zakretowa 40) dostali się złodzieje i wynie 
Śli garderobę zimową wartości około 500 zł. 

lo mieszkania Mejera mieszczącego się 
na piętrze złodzieje dostali się przy pomocy 
drabiny którą przystawili do okna. 

— Zuchwały napad na Dobrej Radzie. An 
"toni Jałyński (Bukowa 23) mając osobiste po 
rachunki ze Stefanją Bezruczko (Dobrej Ra- 
dy 8) napadł ją wieczorem wpobližu domu į 
wyrwał z zanadrza 20 złotych zawiniętych w. 
chusteczkę. Sprawcę ujęto. 

— Spadła z okna. Przez własną nieostroż 
ność spadła z okna drugiego piętra 15 letnia 
Antonina Zmaczyńska (Bazyljańska 4) któ- 
ra doznała licznych obrażeń na całem ciele. 

— Dziecko pod dorożką.  Przebiegając 

  

LUDWIK POPIEL 
DYREKTOR PIERWSZEJ WILEŃSKIEJ SPÓŁKI PARCELACYJNEJ 

zmarł dnia 1-go czerwca 1930 r. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Ludwisarskiej Ne 11 do 
kościoła Św. Ducha odbyła się w poniedziałek dn. 2 czerwca o godz. 6-ej po 
południu. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 3-go czerwca r. b. 
© godz. 9-ej rano. 

Odprowadzenie zwłok na cmentarz św. Piotra i Pawła tegoż dnia o go- 
dzinie 6-ej po południu, 

o tych smutnych obrzędach zawiadamia : 
ZĄRZĄD PIERWSZEJ WILEŃSKIEJ 

  

Ludwik 
Długoletni 

w kościele Dominikańskim. 
Eksportacja zwłok na cmentarz św. Piotra i Pawła tegoż dnia o g. 6 wiecz., 

o tych smutnych obrzędach zawiadamia* 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA MIERNICZYCH 

Prezes Stowarzyszenia Mierniczych Polskich w 
zmarł w dniu 1 czerwca 1980 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 3-go czerwca o godz. 9-ej rano 

SPÓŁKI PARCELACYJNEJ. 

   

     

   

  

POPIEL 
Wilnie 

POLSKICH w WILNIE. 

    

$ 

Stanisław 
były naczełnik Wydziału Elektrotechnicznego Oddziału Wileńskiego P. K. P. 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 1 czerwca 1930 r., w wieku 
lat 69. Eksportacja zwłok z dworca osobowego w Wilnie do kościoła Ewan- 
gelicko Reiormowanego (ul. Zawalna) 

Reczyński 

nastąpi w dniu 3-go czerwca 1930 roku 
o godz. 10 i po nabożeństwie o godz. 11 rano na cmentarz Ewangelicki (ul. 
M. Pohulanka). O powyższem powiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

stroskani ŻONA, CÓRKA i RODZINA. 

przez jeźdnię wpadia pod dorożkę 6 letnia 
Janina Jurgielanis (jerozolimska 32). 

Jurgielanis ma zranioną głowę i ręce. 
— Pożar w warsztatach samochodowych. 

W ub. niedzielę z powodu nieostrożego ob- 
chodzenia się z ogniem wybuchł pożar w 
warsztatach przy ulicy Zawalnej 1. Pastwą 
płomieni padły zabudowania warsztatów i 
znajdujące się tam dwa samochody oddane 
do lakierowania. 

Straty wynoszą kilkanaście tysięcy zło. 
— Pożary na prowincji. We wsi Kasiuty 

położonej tuż nad granicą bolszewicką w 
pow. nieświeskim wybuchł pożar, który zni- 
szczył 12 stodół. As 

Ja ratunek płonącej wsi pośpieszyli mie- 
szkańcy z za.kordonu granicznego, skąd też 
musiano również sprowadzać wodę do gasze 
nia ognia. 

Również w_m. Nowa Mysz pod Barano" 
wiczami pożar zniszczył w, centrum 4 do- 
my mieszkalne tamtejszych handlarzy - ży- 
dów. 

Powyższe pożary powstały z powodu nie 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem. 

— Bo w w Lidzie, Sierżant Pur- 
wiński z PKU w Lidzie o postrzeleniu które- 
go notowaliśmy, po odzyskaniu przytomności 
przeczy kategorycznie, by miał zamiar po- 
zbawić się życia. 

Jest on ba ak bardzo słaby, tak, žė bliž= 
szych wyjaśnień nie może udzielić. 

— zgon. W przytułku dla star- 
ców przy ul. M. Pohulanka 19 zmarła nagle 
Matylda Balcer, chora od dłuższego czasu. 
na serce. 

— Postrzeleniie się. Manipulując flower 
rem postrzeliła się w brzuch służąca Weroni 
ka Jankowska (Mickiewicza 15). Ulokowa- 
no ją w szpitalu św. Jakóba w stanie niezbyt 
grožnym. ; 

Jankowska, czyszcząc ubranie swego 
chlebodawcy znalazła w kieszeni mały flo- 
wer i oglądając go nieostrożnie pociągnęła 
za cyngieł powodując strzał. : 

ż łyżek. Michałowi Nosowir 
czowi, współwłaścicielowi cukierni Sztralla, 
skradziono 9 łyżeczek do herbaty. Łakomego 
sprawcę policja zatrzymała. R 

—-Stare kawały: Do Fedorczuk Marji za* 
mieszkałej przy ul. Grażyny nr. 28 w Lidzie, 
zgłosiła się miejaka Urban Kundziela z Ła- 
pianem, Stanisławem, którzy namówili Fedor- 
czókównę do kupna obrączek rzekomo zło- 
tych za cenę 50 zł. Po kilku dniach okazało 
się, że obrączki były wykonane ze zwyczaj- 
nego metalu wobec czego policja zajęła się 
przemyślnemi oszustami. 

RAD]O 
WTOREK DNIA 3 CZERWCA 1930 R. 

11. 58: Sygnał czasu z Warszawy 
12. 05 — 12. 35: Muzyka z płyt gramof. 
13. 10 — 13. 20: Komunikat meteorolog. 
16. 10 — 16. 15: Program dzienny. 
16. 15 — 17. 00: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych , Koncert życzeń. 
17.00—17.15: Pogadanka Aeroklubu 

Akademickiego. ' 2 ! 
r17. 15 — 17. 40: Bajeczki dla najmłod- 

szych — opowie Zofja Tokarczykowa. 
"17. 45 — 18. 45: Koncert popularny z 

Warszawy. 
18. 45 — 19.10: „Sztuka piękna, czy sztu 

ka prawdziwa“ —odczyt wygłosi Władysław 
Arcimowicz. 

19. 10 — 19. 35: „Feljeton wesoły* — 
wygłosi K. Wyrwicz Wichrowski. 

19. 35 — 19. 50: Program na środę i roz- 
maitości. > 

„19. 50 — 23. 00: Tr. z Warsz. Opera Mo- 
niuszki „Halka”, Po operze komunikaty. 

DO WSZYSTKICH BYŁYCH WOJSKO- 

WYCH ARMJI POLSKIEJ WE FRANCJŁ 

„ Wiosną 1929 roku została stworzona orga 
nizacja b. wojskowych pod nazwą „Stowarzy 
szenie Weteranów Armji Polskiej z Francji'* 
Zarząd i członkowie założyciele tego Stowa 
rzyszenia stanowią b. żołnierze 1 dywizji pol- 
skiej we Francji, Spieszymy tą drogą powiar 
domić o powyższem wszystkich, którzy Stan 
nowili cząstkę „Armii Błękitnej". : 

Mając na celu zjednoczenie w naszej or- 
ganizacji wszystkich byłych wojskowych z 
formacyi polskich we Francji w latach 1914 
— 1919, wzywamy was, koledzy do grem- 
jalnego wstępowania w szeregi stowarzysze- 
nia Weteranów Armji Polskiej z Francji. 

Koledzy! Przeszło dziesięc lat temu . Armja 
Błękitna” przybyła do kraju, a mimo swej 
świetnej tradycji żołnierskiej dotychczas nie 
zajęła wśród organizacji byłych wojskowych 
należnego jej stanowiska. 

Zadaniem więc naszem jest, na wzór na 
szych kolegów - wsterargóv w. Ameryce, 
złączyć się w stowarzyszenie Weteranów 
Armji polskiej z Francji. Tą drogą uzyska- 
my w społeczeństwie znaczenie godne byłej 
Armji Polskiej we Francji. 

W poczuciu wyłącznego prawa do histo- 
rycznego błękitnego munduru, wzywamy 
wszystkich, którzy w okresie 1914 — 1919 

mieli zaszczyt ten mundur nosić, do złączenia 
się z nami. © 

WALNY ZJAZD WETERANÓW „ARMJI 
BŁĘKITNEJ* W, LIPCU R. 1930. 

Pożądanem jest jaknajrychlejsze zgłasza 
nie się do Stowarzyszenia wszystkich Wete- 
ranów celem wzięcia udziału w Walnym Zjeż 
dzie „Armii Błękitnej" jaki ma mieć miejsce 
w Warszawie 13 i 14 lipca 1930 r. Zapisy 
rezerwistów i członków armji czynnej, za» 
mieszkujących na terenie Wilna i okolicy 
przyjmuje kolega M. Kondratowicz ul. Kra- 
kowska: 5 m. 2 Wilno względnie w PKU Wil- 
no miasto, Referat Oficerski. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Wetera- 
nów Armji Polskiej z Francji mieści się w 
Warszawie pod adresem Żurawia 40 m. 9, 
gdzie Weterani Armji Polskiej z Francji, ze 
wszystkich stron Polski zgłaszać mogą: swoje 
nazwiska i O 4 

Za Zarząd Główny Stow. Weteranów 
Armji Polskiej z Francji: Gen, L., Pachucki, 

M. Korszun - Osmołowski, mjr. Į. 
- G. Ludyga - Laskowski, kpt. Zygm. 

ski, por. W. Skarzyński, p-por. 
N. Wętkowski, chorąży S. Fiałkowski, 
sierżant K Reychman, kapral K. Chrza- 
śniewski, F. Fuśniak. 

  

  

OFIARY. 
Basia i Juleczek N. na remont sal w 

domu Dzieciątka Jezus zł. 5. 
Bezimiennie Chleb Dzieciom zł. 5. Żło 

bek im. Maryi zł. 5, Dom Dzieciątka Jezus 
zł. S,na walkę z żebractwem zi. 5. 

Ku uczczeniu š. p. dr. W. Węslawskie- 
go H i G. Wilczewscy 10 zł. na Macierz 
zkolną. 

Dr. Wacław Tumalewicz wobec niemoż 
ności osobistego przybycia a dla uczczenia 
zjazdu maturzystów, którzy ukończyli w r. 
1914—15 wileńskie 1 lub 2 gimnazjum składa 
na Polską Macierz Szkolną 100 zł. 

Nuwy rozkład jazdy aulchasów 
ODJAZD Z WILNA. 

я P Grodno — Bialystok 5, 10, 
1 

2) Wiłno — Nierqanczyn 6, 7, 8, 9, 10.30, 
12, 13, 15, 16, 7.30, 8.45, 19.45. 

3) Wilno — Landwarów — Troki 9.45, 
13.00, 18, 7. 15, 8.15, 8.45, 9.15, 12, 14.30 
15.30, 17.00 19.30, 20.20, 21.30. 

4) Wilno przez iany — Hol 
Tqaby — Wiszniew — Wołożyn — 
6, 6.45, 16, 17, 17.30, 18. 

овЕ 
5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 

Knewo 5.30, 9.15. 14.30, 15, 15.30, 16.30 J 
6) Wiłuo — Mejszagoła — Podbrzezie 

8.30, 12.15, 17.30. 
7) Wilno — Michaliszki — Swir — Kobyl 

nia — Miadzioł 15, 16. 
8) Wilno — Połuknia — Olkieniki 18, 19 
9) Wilno — Iwię — Traby 16, 7.10, 17.40 

18.10, 18.40, 19.15, 20, 20.50, 21.30. 
10) Wilno — Lida 15. 
11) NAST — Turgiele — Ta- 

boqyszki 16.30, 1 
12) Wilno — Molodeczno 14. 

13) Wilno — Święciany -— Brasław 19. 

PRZYJAZD DO WILNA 

"1) Wilno — Grodno — 9.30 
10.30, 15.30, 23.30. A: 

m 7.30, 9.30 10.30 2) Wilno — Ni 
11.30, 13, 14.30, 15,30, 17.30, 18.30 20, 21.30 

3) Wilno—Landwasow — Troki 12.20, 
5 AŚ H 

ilno przez Oszmiany — Holsžany — 
Wołożyn Traby — Wiszniew — — [wieniec 

7.30, 8.30, 9.30, 13.45, 18.21. 
5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 

Krewo 7 „8, 9, 10 16, 16.30. 
6) Wilno— Mej: — 
7) Wilno — Mi — świr — Ko 

— Miadzipt 7.45, 8.45, + 
RE Wilno— P. —  Olkieniki 8, 

9) Wilno — Iwje — Traby 17.30, 18.40, 
19.10, 19.40, 20.30, 21.15, 22, 22.40, 23.30, 
23,35. į 

10) Wilno — Lida 8.45. | 
11) Wino — Jaszuny — Turgiele — Ta- 

bońyszki 7.30, 8.30. 
12) Wilno — Mołodeczno 10.30. ; 
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Wyścigi konne 
POR. MINEYKO ZWYCIĘZCĄ W WIELKIM STEEPLU-.CHASE WILNA. 

RTM. HR. PLATER WYGRYWA KONIA. 

Ostatni dzień gonitw wiosennych, wiel 
ki Steeple-chase Wilna, gonitwa  loteryjna, 
jednem słowem szalona okażja aby pojechać 
na Pośpieszkę. Publiczności mimo to mniej, 
niż w poprzednie niedziele. Sensacją dnia jest 
przegrana Bostona typowanego przez  wi- 
dzów na zwycięzcę wielkiej gonitwy wileń- 
skiej, do Jaazbanda wicezwycięzcę Steeplu- 
chase Armji, pozatem sensacją było wysta- 
wienie do gonitwy loteryjnej Arpada, kare- 
go ogierka płk. Kozierowskiego, Miły ten ko- 
nik zwyciężył łatwo w gonitwie płaskiej pier 
wszego dnia gonitw i zdobył drugie miejsce 
w czwartym dniu gonitw. Startując do goni- 
twy loteryjnej „wygrał — jak chciał”. W 
wyniku loterji przeszedł on w ręce rtm. hr. 
Piatera z 13 p. uł. Godne ręce. 

Wyniki gonitw były następujące: 
Gonitwa z płotami, dyst. 2.800 mtr. 

Jegomošė — K. K. Ważyńskich po cięż- 
kiej walce o pół długości przed Troją — Gr. 
Of. KOP. Gizela — por. Śołtykiewicza o kil- 
kadziesiąt długości. Total. 17 zł. 

— Gonitwa loteryjna — 1600 mtr. 

Łowczanka — Gr. Of. 1 p. uł. Aino H 
— rtm. Cierpickiego, Arpad — płk. Kozierow 
skiego, Herburt — rtm. Ignacza? ka, Grande- 
zza Il — W. Daszewskiego. Ze startu wy- 
rywa się Herburt, lecz mimo wysiłków nie 
może sobie dać rady z Arpadem. Do celow- 
nika przychodzą w porządku kolejnym. Ar- 
pad, Aino, Grandezza. Total. 18 zł. podwój- 
ny 15 zł. i za Aino 18 zł. 

Gonitwa płaska, dyst. 2100 mtr. zapisa- 
no siedem koni, lecz już na starcie Bała- 
mut — L. Morzyckiego „gubi” jeźdźca. Wy- 
rywa Dagobert — K. K. Ważyńskich przed 
alette — W. Daszewskiego i Alfą Il — por. 

Abramowicza. Total. 24 zł. podw. 14, za 
Galettę 27 i za Alfę 18. 

Gonitwa z przeszkodami (pocieszenia), 
dyst. 3200 mtr. Z ośmiu zapisanych koni bie” 
gną trzy ; przychodzą w kolejnym porządku. 
Wołynianka — 19 p. uł, Bajeczna — Gr. 
Of. 27 p. uł, Tim-Tarzan — Gr. Of. KOP. 
Total. 17 zł. 

Wielki wileński Steeple-chase, dyst. 4800 
mtr. nagroda 1500 zł. Na starcie cztery ko- 
nie: Monitor — 'K. K. Ważyńskich, Frasqui- 
ta — 19 p. uł, Jaazband — Gr. Of. 1 p. uł. 
i Boston — rtm, Cierpickiego. Wszystkie ko- 
nie wyglądają doskonale i mają za sobą sze- 
reg ładnych zwycięstw. Publiczność typuje 
Bostona, pozatem głosy rozstrzeliwują się. 

w Pośpieszca 

Od początku gonitwy Boston i Jaazband idą 
na przedzie. Monitor odpada na jednej z pier 

wszych przeszkód, nie chcąc jej przesko- 

czyć. W rezultacie po zaciętej walce zwycię 

ża Jaazband o głowę przed Bostonem. Za 

chwilę prezes Tow. p. Aleksandrowicz wrę- 
cza zwycięskiemu jeżdźcowi por. Mineyko 
nagrodę honorową. Publiczność oklaskuje 
gorąco „najlepszego wileńskiego Steeple-cha 

se'istę“. Total. 24 zi. podw. 12 i 14 za Bo- 

stona. 
Gonitwa pocieszenia z płotami.  Dyst. 

2400 mtr. 
Zwycięża Juljusz — Gr. Of. 27 p. uł. 

przed galopującym tuż za nim Igorem — W. 
Daszewskiego i człapiącą o kilkadziesiąt dłu- 
gości w tyle Nidą — Gr. Of. 23 p. uł. 

Patrząc na ostatniego konia przychodzi” 

ło na myśl, poco właściwie było zapisywać 

Nidę. Przecież nie jest ona w stanie dotrzy- 
mać placu innym koniom. Szkoda — tatygi. 
Stawać po to, aby notorycznie zajmować 
ostatnie miejsce. Total. 13 zł. 

Wyścigi skończone. Koniec emocji tota- 
lizatorowiczów i zarobków  autobusiarzy i 
taksików. Osman. 

  

BUDOWA PRZYSTANI  WIOSLARSKIEJ 
WIL. T. W. 

Pprzybiera coraz wydatniejsze i ładniej- 

sze kształty zamierzonego projektu budowy. 
-— Dołna część betonowa na wysokich fila- 
rach o wspaniałym balkonie, okalającym pły 
tę betonową o powierzchni 25x10 — 250 
mtr.2 przedstawia się imponująco i niewąt- 
pliwie całość wypadnie b. dobrze. 

Obecnie dalsza praca: została częściowo 

zahamowana przez zwały ziemi nagromadzo 
nej pod hangarem. 

Ziemia ta miała być zabrana na wzmoc 

nienie opalowanego brzegu rzeki tuż przy prz 

stani, którą to robotę miał przeprowadzić 3 
p. sap. Ponieważ zapoczątkowanie roboty 
przewleka się, onegdaj członkowie W. Tow. 

W. zcbrali się sami do wywożenia ziemi. 
Publiczność spacerująca na brzegu nie 

mogła wyjść z podziwu widząc dzielne wi0- 
słarki pracujące w pocie czoła. 

Mimowoli przychodziło na myśl, że robo 
tę, na wykonanie której potrzeba było sa- 
perom 2—3 dni swojemi siłami prowadzić 
będzie T-wo kilka tygodni uniemożliwiając 

sobie rozpoczęcie życia sportowego wioslarzy , 

        

      

      

    

   

            

    

   

          

    

„Zarząd Towarzystwa D 

ryjnemi Towarami 
art, 30 statutu Towarzystwa 

łowców iż wobec niedojścia 

maja rb. drugie Nadzwyczajne 

znaczone na dzień 24 czerwca rb. 

stwa w Wilnie przy ul. Trockiej 7 

Zgromadzenie będzie prawomocnem 

działów: 
Porządek dzienny: 

1. Wybór Przewodniczącego 

szenia minimalnej wartości emisji. 

3. Zmiana statutu. 

й. Wolne wnioski: 

ZPORR DECA Ž 

-_ prowincja Santiago del Estero 
Z PODRÓŻY PO ARGENTYNIE 

Dwie równoległe przyczyny tamo” 

wały rozwój prowincji Santjago del Es 

tero. System federalny i łobuzerstwo kil 

  

| ku ludzi. 
System federalny dający każdej pro 

wincji lub ziemi zupełną nieomal nie” 

zależność, a zatrzymujący dla rządu 

centralnego jedyniefunkcje ogólnorpań- 

stwowe i że tak powiem zewnętrzne, 

jak polityka zagraniczna, wojsko, 5Каг 

bowość ogólna i polityka celna i han- 

dlowa, system ten nieźle się nadawał 

do rozwoju prowincyj już względnie 

zagospodarowanych i zamieszkałych 

"przez ludzi bogatych i oświeconych. 

Natomiast prowincje leżące odło” 

giem wybierały do sejmików prowin” 

cjonalnych i na gubernatorów ludzi ze 

swego środowiska, rozmachem gospo- 

darczym, wykształceniem i inteligencją 

niebędących zupełnie na przybliżonej 
nawet wysokości zadania. * 

Dopiera coraz większa ingerencja 

Rządu Centralnego i Kongresu do 

spraw miejscowych, ingerencja zapo” 
wiadająca coraz większą centralizację, 
a przeciwko której, rzecz naturalna, 

sarkają miejscowe nieuznawane nie” 

raz przez stolicę „wielkości”, ingeracja 
ta wywołała ruch w dalszych i zanied- 
banych prowincjach. Kilka dróg žela- 
znych, kilka kanałów irigacyjnych, zro” 
biło dość prędko swoje. 

Znalazło się jednak kilku łobuzów, 

którzy ruch ten nieco wstrzymali. | 
Oto, kilka wielkich enstancjerów z 

prowincji Santjago del Estero, wyko- 

rzystało irigację w ten sposób, że 

postarało się w Państwowym Banku 

hipotecznym o wielkie, na krocie ty“ 
sięcy i miljony pesów pożyczki. 

Państwowy Bank Hipoteczny, w 
przeciwieństwie do naszych Hipotecz” 
nych Banków Akcyjnych, sam lokuje 
swoje listy zastawne, wypuszczane ser- 
jami po 50 miljonów pesów. Otóż Bank 

ik 

piace kudodiane. © WOFSZEGIE 
w nowoćzestnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedaje się na długoterminowe 

do godz. 13-ej. 

la Handlu Aptecznemi i Perfume” 

1. B. Sggall w Wilnie Sp. Akc, na zasadzie 

niniejszym zawiadamia pp. Udzia- 

do skutku Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajnego zwołanego w pierwszym terminie na dzień 30 

Walne Zgromadzenie zostało wy 

w lokalu Zarządu Towarzy” 

na godz. 
bez względu na ilość obec- 

nych pp. Udziałowców, oraz reprezentowanych przez nich u- 

2. Zmniejszenie kapitału zakładowego Spółki drogą zmniej 

  

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za łokieć. Komunikacja tramwajowa bardzo |) 

wygodna. ё . 

Informacje w Wiinie, ul. Mickiewičza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 оё & 11-е) 

1006—0 

  

4 po poł., które to 

MERG UA а ло 

pie 
ten, korzystając z dużego napływu go” 

tówki wojennej i powojennej, łatwa 

kilka seryj listów zastawnych zdołał 

ulokować, i w dążeniu do uruchomienia 

życia gospodarczego oddalonej a rokur 
jącej przyszłość prowincji, chętnie du- 
że i długoterminowe udzielał pożyczki, 
szącując grunt — nie według ceny ich 
kupna brutta z dodaniem kosztów wło- 
żonych inwestycji, lecz według spodzie” 
wanej dochodowości. 

Szacunek wypadł dla ubiegających 

się o pożyczki jednostek bardzo korzy- 

stnie, a otrzymane sumy znacznie prze” 

wyższyły powyżej przytoczoną  Sumę, 
składającą się z wartości dzikiego grun 
tu (nieraz parę pesów za ha) plus ko 
szta inwestycyj. 

Właściciele znaleźli się nagle w 
posiadaniu ogromnych sum, na opłaca” 
nie procentów, od których należało 
choć trochę pracować, i choć z dałeka 
jednym palcem  administrować posia” 
dłość. 

Tego im się 'niechciało. Z kapita- 
łami wyjechal do stolic Europejskich, 
dających dużo większy urok życiu niż 
Pampo. Odsetek nie płacili. Bank НГ 
poteczny pewnego dnia znalazł się w 
posiadaniu kilkuset tysięcy ha bogatej 
ziemi zaopatrzonej w techniczne urzą” 
dzenia irrigacyjne, ale niezagospoda” 
rowanych. 

Miast z tego stanu rzeczy wywnio- 
skować o wartości tych kilku jedno- 
stek, wywnioskowanńa 0 wartości całej 

prowincji. — Przestano się nią opieko” 
wać, jako rzeczą nie wartą trudu, a 
szczególnie kapitałów. ё 

„W istocie rzecz się ma zgoła 
czej. 

„Bogactwo gleby, suchy klimat, nie- 
dający tak przykro jak w krajach wil- 
gotnych odczuwać wysokości tempera- 
tury, „bliskość dwóch wielkich, choć 
nienajwiększych rzek, woda gruntowa 
dość blizko, profil dający możność bez 
ogromnych przekopów doprowadzić 
wszędzie wodę kanałami, wszystko się 
składa na ta, že Santiago del Estero 

  

ina- 

| Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

SMUG OKI ZUA ОНО Vo id Ri AK 

PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

TOWN ay? 

CENY W WILNIE 

Ziemiopłody: pszenica 33—38, żyto 15— 
18, jęczmień na kaszę 16—18, browarowy 
21-22, owies 16—18, gryka 20—21, wyka 

30—32, otręby pszenne 14—15, żytnie 12— 
13, koniczyna 10—11, siano 6—8, słoma 5—7 

makuchy iniane 36—37, słonecznikowe 25— 
26. Sytuacja na rynku zbożowym bez zmia 

ny. Tendencja b. słaba. Zainteresowanie mi- 

nimalne. Trudności dla zbytu żyta trwają w 

dalszym ciągu. 

Nasionu* owies siewny zależnie od вач 

tunku 24—2% rubin 28—30, seradela 35—36 

peluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 

czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 

ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 
—180. 

Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 

97 proc. 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 

za 1 kg. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. 
manna 100 — 140. 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 

Nabiał: mleko 25—30 gr. za litr, śmieta 

na 1.50—200, twaróg 70—100 za kigr., ser 
twarogowy 90—150, masło niesolone 380— 
450, solone 350—400. 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę” 

ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 

200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 

320, słonina świeża 380 — , solona 380— 

420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 

420 — 440. 

Warzywa: OW polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 380 — 400 śnięte 280— 
300, szczupaki żywe 400 — 420, śnięte 250 
— 280, leszcze żywe 380 — 400, śnięte 250 
— 280, karpie żywe 350 — 400, śnięte 200— 
250, karasie żywe (brak) śnięte 150 — 180, 
okonie żywe 850 — 400, śnięte 250 — 280, 
wąsacze żywe 380 — 400, śnięte 280 — 300 
węgorze 450 — 500, miętusy żywe 200 — 
250, śnięte 120 — 180, a 75 — 100, 
BS 100 — 150, sumy (brak), drobne 30 

ARAAAARAARAKLAE 
NAJELEGRNTNIEJSZE PŁASZCZE. letnie 
gabardynowe, impregnowane, 

pylniki 

— DAMSKIE i MĘSKIE — 
są już w wielkim wyborże 

w znanym magazynie 

P. LANCMAN 
WILNO, ul. WIELKA 56. 

STALE NOWINKI! 

Dogodne warunki spłaty! В —0 

WWWWEÓWĘYVWWWEWY 

  ROBIA Н ОН сс M tw 

takoż 
A. Drygas, 

Bechstein etc., 
Kerntopf i Syn, 

wie w 1929 r. 

WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 
0 + 0006450 НВ ЕЙ ТН ( -- ‹ ЫНО З 

rajcie LUD. 
musi niezawodnie najbogatszą zostać 
prowincją całej Argentyny, prowincją 
swymi urodzajami, owocami i wydatno- 
ścią przewyższającą ogród Stanów 
Zjednoczonych A. P. jakim jest Kali" 
fomja. 

Na ziemiach irigowanych luccarnę 
koszą jod 12 do 14 razy do roku. Posa 
dzone tam mandarynki dają owoce o 
niezrównanym zapachu, i wagi 500, 
pięćset (!) gramów. I. t. d. į t. d. 

Do tego odkrycia nie malo się przy- 
czynił nasz rodak pan Stanislaw Ody- 
niec, pół - rodak nasz, inżynier Guer- 
guin. Oni zbadali ten kraj, inżynier 
Guerguin pracowite tam i uczone wy- 
konał roboty wiertnicze. Znaleziono 
wodę na bardzo niedużej głębokości. 
Znaleziono węgiel, sól, mangan, nie- 
słychanie bogate minerały radiowe, zna 
leziona wreszcie ulegającą dziś bliż- 
szemu badaniu podziemną rzekę z 
ogromnym zapasem bieżącej wody, rze- 

kę jak się wydaje płynącą na Zachód 
i prawdopodobnie pod Andami i Kor- 
dyljerami, niewychodząc na poziom, 
przez Chili wpadającą do Oceanu Spo” 
kojnego, ( 

„Na ślad tej rzeki natrafił inżynier 
Guerguin przez to, że woda tryskająca 
ze studni artezyjskiei w pewnem miej- 
scu wykopanej, wykazała obecność śle- 
pych rybek. 

Dziś o nabycie w te prowincji 
zirigowanego gruntu łatwo. Cena okoła 
stu darów za ha, rozłożonych na 
wiele lat. Zważywszy, że lucernę tam 
koszą 12 razy do roku, co daje do” 
chóddkoło 700 pesów — ziarno się 
tam zbiera niemniej dwóch razy do 
roku, zważywszy dogodne komunikacje 
rzeczne i kolejowe, zważywszy dogod- 
ny rozkład rat, uznać należy, że jest ta 
cena niesłychanie niska. ' 

Tłumaczy się to małym popytem. 
Gdy się o Argentynie mówi, czy też 
myśli — pamiętać wciąż ol tem należy, 
że na powierzchni równej Europie bez 
Rosji i Skandynawji, żyje tu i działą 
zaledwie 10 miljonów ludzi. — to nie 

   

    

  

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Od dnia 30 maja do dnia 3 czerwca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„BIAŁE BĘIREKRKŁÓCĆ 
Dramat w 10 aktach. Wzruszająca tragedja istot, szukających szczęścia i ukojenia pośród niebosiężnzch szczytów 

i bezkresnych lodowców. W rolach głównych: LENI RIEFENSTAHL, GUSTAW DIESSL, ERNEST PETERSEN oraz 

znany lotnik ERNEST UDET. Reżyserja: GUSTAWA PAPSTA — tryumi i cud techniki i gry filmowej. 

Kasa czynna od 5 m.'30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny . program: „MARSZ RADECKIEGO*. 

  
DZT Śl 

Pierwszy Dzwiękowy 
Kino-Teatr 

BEO S 
JOAN GRAWFORD 
i WILIAM HAINES ## 
Nad program: Spiewne atra 
sławy śpiewak MARTINELLI. 

Seansy o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych. BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 

Wielki Przebój Dźwiękowy! Wspaniała para kochanków, czarująca, pikantna 

SZALONY RSLĄZĘ 
kcje: 1) słynny hartiasz i śpiewak GEORGE LYONS i 2) wszechświatowej 

Początek seansów o godz. 

sztuka ze špiewem. 
Fascynująca treść. 

4-ej, ost. seans o godz. 10.15. 

  

  ` R Dziš! LAURA LA FLABTE 
SĘ a= cudownym swym śpiewem i grą na banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 

kN Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAUT 1 

„HOLLYWOOD“ | pozatem udział biorą słynne CHORY MURZYNSKIE w 100 proc. przebo- NA 

SĘ jowym: filmie dźwię- Ё , 1 2 

Mickiewicza 22. kowo-śpiewnym p. t. Ę ę R P E K K iš M Ę d į ń N T ń w NEJ 

Początek ogodz. 4, 6,8i 10.25. Honorowe bilety nieważne. Do g. 7 ceny miejscna parte 

    
      

rze ой 80 gr. 
  

KINO 

„ŚWIATOWID* 
Mickiewicza 9.   
SMAKOSZE PIWA! 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

„Zdrėj Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

  

UWAGA! 

już jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Piwo Żywieckie! Lekarz-Dentysta 
RADUNSKA 

NOWOGRUDZKA 
po długoletniej 
tyce w Paryżu i 
linie 
gabinet 
przy ul. 
44 m. 19 

  

Konfekcja męska 
koszule, krawaty, skarpetki 
— zawsze w największym 
wyborze 

w Pulsniej Skłańnicy Gaianieryjej 
FRANCISZKA FRLICZKA 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 

= BIK 

oraz 

ki, pie;      
  

      

II KURS MOTOCYKLOWY į 
przy Stowarzyszeniu Technikow  Pol- 
skich w Wilnie rozpoczyna się 10 
czerwca r. b. Zapisy przyjmuje kance- 
larja Szkoły Samochodowej przy ul. 
Holendernia 12, między ; 10—18 godz. 

Wykłady odbywać się będą w 
salach doświadczalnych Szkoły przy ® 
ul. Holendernia 12 i w warsztatach 
motocyklowych przy zaułku Bernar- 
dyńskinm 8. Nauka jazdy na  motó- 
RNA przyczepkami i bez—firmy 

| 
Ё 
į 3 

D. K. W. 3 

pw O tarėsi OS 
z MOTOCYKLE D. K. W. 
ė z przyczepkami i bez DO WYNAJĘCIA 

* na godziny za minimalną opłatą tylko 
posiadającym dyplom kursów motocy- 

  

E klowych przy Stowarzyszeniu Techni- 
Ś ków Polskich w Wilnie, ZAUŁEK 
% BERNARDYŃSKI . 8. , WARSZTATY 

=
=
=
:
 

MOTOCYKLOWE. = 
Bi mos ara OGG ODA PEDRO ROCA POZ REY 

  

FOLWARK > i 
Benedyktowo uo sprzedania 
25 dzies. Lasu — 3 dz., ornej—15 dz., 
reszta łąki i pastwiska. Zabudow. w 
dobrym stanie. Ziemia pierwszorzędna. 
Gm. Rudomińska, 18 klm. odąWilna. O 
cenie dowiedz. się na miejscu u Sta- 

nisława Fiedorowicza. —T     
  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH # О0 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

jedną anomalję w zjawiskach podaży, 
i popytu wytłumaczy. 

Pan Dr. Zawalh - Cobo ogromnie 
do zwiedzenia tego kraju namawia. 
Namawia też p. Odyniec. Przyrzekają 
darn wy w obie strony (2.400 klm.) 
przejazd | klasą. Nazbyt to nęcące. 
Chyba pojadę. 

Szymon Meysztowicz 
  

f MOICH KRYTYKACH 
Parę dzienników, w ich liczbie „Życie 

Nowogródzkie* uznało za właściwe drzeć 
szaty i wielkim głosem wołać 0 zdradę tra” 
dycji 1863 r., a to wszystko z racji jednego 
z moich feljetonów z podróży do Argentyny. 

Przytem zaczynają swe  įeremiaszowe 
tremy od stwierdzenia, żem do Argentyny 
pojechał dla przyjemności, ot, tak sobie, by 
się przewietrzyć, ^ 

„ Obydwaj autorzy, įeden kryjący się pod 
nic niem6wiaącym pseudonimem „Kresowiec“ 
drugi zgoła niepodpisany wspólną w swych 
wywodach posługują się taktyką. Oto: cytu- 
jac ustępy z mego feljetonu pomijają zdania 
lub wyrazy mogące klam zadać ich rzekomo 
patrjotycznemu oburzeniu. 

Taktyka ta zapewne wygodna ale nie- 
uczciwa. 

Pan „Kresowiec" z Nowogródka prócz 
polemiki z mem nawoływaniem do zdoby- 
wania w Argentynie potrzebnych nam kapi- 
tałów raczy mi dawać dobre rady: praco” 
wać, pracować, pracować. A wtedy Gierano- 
my staną gospodarczo narówni z majątkami 
argentyńskiemi i zapewne będą  rentować, 

DOS jest wszędzie, więc i u 
nas! 

Od pracy fizycznej pan Kresowiec raczy 
mię zwalniać. Bardzo to z jego strony wy- 
rozumiałe i uprzejme! 

Nie wiem kim jesteście moi anonimowi 
krytycy. Lecz pytam was, coście sami zdzia- 
lali? Czem ujawniliście wasze przywiązanie 
do tradycyj polskich, tradycyj rycerskich i 
tradycyj 1863 roku? Co was uprawnia do 
kłamstwa w ocenie celu mojej podróży, a pa” 
na z Nowogródka do dawania mi rad gospo- 
darczych i pięknych zleceń bym pracował, 
pracował, pracował? 

Obydwu wam odpowiem jedynm wyra- 
zem: demagogja? 

żebyś, Panie Kresowiec z Nowogródka, 
* miast we frazeologii ukrywać pustotę swych 
pojęć o tradycji i pracy, pracy, pracy zadał 
sobie trud poznać Nowogródzkie Wojewódz 
two i zamieszkujących je ludzi, tobyś wie- 

padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

PSA rasy wilczej, tre. Felczerka-Akuszerka 

sowanego sprzedam. A. dtymtońste Krakowska 39—6. 

,„, mera Nr 15 m. 2. 

; 

V w majątku, 

Syęzza rzmz Ś 
i 

i 

Racjonalnej 
smetyki 

са ©. ście Tub st 

Wilno, Mickiewicza 31 gotówuje 
m. 4. 

Uredę wuje, doskonali, 
odświeża, usuwa -j 

skazy i RS 
twarzy i ciała (panie). administracji 
Sztuczne opalenie ce- pod W. B. 
ry. Wypadanie włosów 

Nauczycielka 

  

dzieci 

cuskiego, 

    

simiimiaóam GKOROM 

| Elunze emo 
RRDA T 

prak- 
Ber- 

otworzyła swój 
dentystyczny, 
Mickiewicza 

c 

HitszerkoŚmiałoWska „m. aaa 
Gabinet Kosme- 

tyczny, usuwa zmarszcz 
wągry, łupież, 

brodawki, kurzajki, wy- RAW CENERG WORA 

TO ul. Wileńska dom Kre- 
e 

    

Ко-? dużą praktyką po- brodzie, maj. Skirlany, 

Leczni-Szukuje zajęcia w mie- Skrzynka 18 
ści Przy- 

do 
pierwszych 4-ch klas. 

kobiecą konser- Posiada znajomość fran 
rysunków 

i i muzyki. Łaskawe ofer- 

braki. Masaż ty proszę zgłaszać w 
„Stowa“ 

—ązaraz frezarkę, borma- 

DZIŚ! Najpotężniejsze arcydzieło świata w nowem reżyserskiem opracowaniu genjalnego JOE MAYA 

HRABINA PARYŻA 
JANNINGS i WŁODZIMIERZ GAJDAROW. 

Tragedja kochającej kobiety. Role główne 
kreują: MIA MAY, EWA MAY, EMIL 

Całość w jednym programie. 

Rumeńskie Win 
ю + juž nadeszty. Muscat 

AX R półstodkie but. 3|4 litra 
tykant, _ energiczny, Z” „375, poleca D.-H. 
wiek młodszy, kawa- St; PANELIS-ka_ Wilno, 
ler, skromnych wy. Mickiewicza 23, tel. 

magań potrzebny. Do- 8-49. 8 
wiedzieć się w adm. Żijszą tw Wi ma А 
„Słowa. —0 z 

| KOKALĘ ч g POSZUKUJĘ WSPÓL- 
5 NIKA lub sprzedam 

I ama m łódź motorową o sile 

DO WYNAJĘCIA 

  

22 H. P. Postój łodzi 
przy brzegu Wilji ul. 

2 pokoje z osobnem Zygmuntowska 20. O 
wejściem, ul. -go warunkach dowiedzieć 
Ignacego 5 m. 6. —osię od g. 3—4 ul. Lwow- 

  

ska 14 m. 11. - 0 

POŻYCZKI 
udzielamy na dogo- 
dnych warunkach. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 

įLETNISKA Į 

  LETNISKA Mickiewicza 21, tel. 
z utrzymaniem, las, | 152. —Z 
CzeKa: ( 14040, EA POL a AS 
kil. od stacji. Szcze- PENSIONAT * 
góły: Zarzecze 16—17, CYWIŃSKIEJ 
od 5—6 po poł. —o wydaje obiady przy- 

chodzącym i na miasto" 
= Benedyktyńska 2, te- 

LETNISKO lefon 1708. -0 

4 klm. od ЪЕ оь аанаа aš Lietas 

stacji Podbrodzie, z 
całodziennem _ utrzy- KGWE Y 
maniem. Informacje li- 188 B 08992 1 Ga 
stownie: pocz. Pod- NIEWAŻNIA SIĘ 

U zgubione weksle 
in blanco 4 po 

‚ a 200 zł. i jeden 100 zł 
8 W GA 2% W ВЫ z wystawienia księgar- 
LRPĘA (GREE ni Kota Polskiej Ma- 

cieży Szkolnej w Głę- 
BATAVAE bokiem z podpisem 

Marji Stokarskiej i Ry- 
Sprzedam szarda Waltera. 

SBE 

> 

Z rów kwity lom- 
szynę, szlifiarkę i inne bardowe (Biskupia 

i łupież. Najnowsze INTELIGENTNE panie rzeczy _ warsztatowe. 12) №№ 65.187, 
zdobycze kosmetyki ra- do sprzedaży artyku- Garbarska 4, od 9 do 67089, unieważnia 

cjonalnej. łów codziennej potrze-2. K. Stempkowski. Z się, о 

Codziennie od g. 10—8. by w Wilnie i na pro- 
W, Z. P. 43. Wincji znajdą korzyst- 

ne zajęcie. Zgłaszać się: 
gubione kwity lom- 
bardowe( Biskupia 

iwa wytrtymane, Z Uroń KOBIECĄ „OGNIWO*, Ś-to Jań- 12) №№ 58.863, 
ВКОпзешц)е‚ ska 9, od godz. 9—11 wegierskie, francuskie, 63,196, 68.204, unie- 

Aa kanal : Na rano. —0 hiszpańskie, _ włoskie, ważnia się.  Takżo 
usuwa braki i skazy. — — — — — — kościelne i lecznicze zgubione  zaświadcze- POTRZEBNA L ni : Regulacje i trwałe przy- poleca: D-H. St. BANEL nie Antoniego  Gece- 
ciemnianie brwi. Gabi- służąca do wszystkie-i S-ka, Wilno, Mickie- wicza na prawo nosze- 
net Kosmetyki Leczni- go na wyjazd. 
czej „CEDIB* J. Hry- dectwa 

10—1 i 4—7. W.Z.P.26 godz. 8—2. 

dział, że walki, wytrwałości i pracy dostatecz 
ne złożyłem dowody. 

Wiedziałbyś, panie Kresowiec, żem w 
roku 1920 licząc lat już 44 walczył jako sze- 
regowiec, i żem szarżą kaprala, krzyżem 
walecznych i krzyżem Litwy Środkowej przez 
władze wojskowe miał swe trudy  Ocenio 
ne. Żem najbardziej zmarnowany warsztat 
rolny do bardzo wysokiego podniósł poziomu. 
Żem w Gieranonach ufundował największą i 
najpiękniejszą szkołę, jaka jest w  Lidzkim 
powiecie, za co wdzięczna ludność taki mi 
dała swych uczuć dowód, że z drobnych 
składek mój portret zakupiła i uroczyście go 
w gmachu szkoły zawiesiła. Žem drogi wła- 
snym kosztem prostował, budował i żwiro- 
wał, żem nauczył sąsiadów uprawy buraków 
pastewnych i żem w promieniu kilku wiorst 
od Gieranon kraj ucywilizował, a dobrobyt 
l oświatę podniósł. Że niema w Lidzkim 
powiecie lepszych niż w Gieranonach miesz- 
kań służby folwarcznej, że w miasteczku 
poczta, telefon i wszystko, co cywilizacji 
sprzyja, moją a nie waszą i niczyją inną jest 
zasługą. Żem wreszcie w gminnem i sejmi- 
ku powiatowego życiu brał dotychczas udział 
i że, mimo że p. starosta Bogatkowski trzy- 
krotnie unieważniając wybory i bezprawnie 
unieważniając już uprawomocniony wybór 
jednego członka zgromadzenia gminnego z 
rady gminnej i sejmiku zdołał mię usunąć 
(precz z inteligencją ) dotychczas komisji re- 
wizyjnej jestem prezesem. Żebyście w swej 
pianą na ustach ujawniającej się demagogii 
tyle jeszcze mieli rozumu, by przed pisaniem 
o celach mojej podróży dowiedzieć się po- 
com tam jeździł, wiedzielibyście, żem pier- 
wszy z Polski do Ameryki posłał wagon kar 
tofli, żem ten rynek pierwszy, wynalazł i zba 
dał. że Państwowy Instytut Eksportowy ca- 
łą wartość tej próby z nowym rynkiem na 
kartofle ocenił należycie, a mi zaproponował 
podróż w celu zbadania tych i innych kon- 
juktur. Żem długi i rzeczowy o mojej podró 
ży Państwowemu Instytutowi złożył raport, 
za który w bardzo ciepłych wyrazach zreda- 
gowane otrzymałem pismo dziękczynne. żem 
wreszcie djet podróżnych nie pobierał. 

Tyle o mnie, którego nazywacie dorob- 
kiewiczem, zjadaczem chleba, / spróchniałą 
gałęzią i zeschniętym liścierg. 

W cytowanych ustępach mego feljetonu 
rozmyślnie nas tępujące pominęliście zdania: 

„Przyjeżdżajcie tu, a dorobicie się z cza 
sem zasobów, bez których w kraju nerwy 
się rozprzęgają, muskuły nikną, myśl i serce 
jałowieją, a wszystko składa się na zanik ro- 
dziny, społeczeństwa, narodu. 

Potem wrócicie do Polski, by nowy 
duch, w stary nasz, niewolą, nędzą i wojną 
zmęczony, a głównie zdemoralizowany g0- 
spodarczo, politycznie j społecznie wniesie 

Drukarnia Wydewnictwa „Słowo”, 

wia- 
niezbędne. 

niewiczowej. Wielka 18 Zgłaszać się: Mickie- 
m. 9 Przyjmuje w g.wicza 35 m. 85 od 

—0 

wicza 28, tel. 8-49. nia medali wyd. przez 
Ceny konkuren-Dyr. Kol. z powodu 

cyjne. 0 dziesięciolecia — unie- 
ważnia się. 5 

GRU STAI RASA TINA IAE SANTAI 

nardi“, : 
Pominelišcie to, choć główną było treścią 

mego nawoływania. Dlaczegoście to pomi 
nęli? By móc swym łzom krokodylim dać 
pozór słuszności. * 

A teraz do samej rzeczy. 
Miodzież nasza w kraju się dusi. Niema 

dla niej miejsca mimo etatyzmu i przedwczes- 
nych emerytur. 

Kraj ubogi, kapitałów niema. Trzeba je 
zdobyć. Jak? Czy drogą kosztownych ройу- 
czek, czy drogą pracy w Argentynie? Co 
lepiej? у 

A może najlepiej nie zdobywać ich anż 
tą ani inną drogą, a w marazmie i 4 
niu o tradycjach czekać aż niebywały Кгу= 
zys sproletaryzuje do reszty cały naród ku 
uciesze Sowietów i Berlina? Może dalej pro 
dukować zboże po 6 złotych za pud by ie 
konsumentowi a w tej liczbie i wam sprze- 
dawać za dwa złote, w ten sposób dopłacając 
10 groszy do każdego funta chleb, który 
spożywacie? 

Wszak warsztat rolny w ekonomji ogól- 
nej niczem się zasadniczo nie różni od war 
sztatu fabrycznego. 

Z chwilą jak produkt jakiejś fabryki nie 
opłaca produkcji, fabryka ulega  przebudo= 
wie i dostosowaniu do innego rodzaju wy” 
twórczości, lub ulega zamknięciu. 

° To samo z ziemią. Trzeba albo zmienić 
kierunek gospodarstwa albo zaprzestać upra 
wy. Na pierwszą ewentualność potrzeba cza 
su (w rolnictwie zmiana systemu trwa 2 — 3 
lata) i kapitału. ` 

Jednego i drugiego nie mamy.  Zani 
warsztat nastawimy na nowy jakiś kier 
nek, o którym zresztą wcale niewiadomo, czy 
takiż kryzysowi nie podlegnie, pójdzie z młot 
ka. Zjedzą go podatki gruntowy, progresyw 
ny, szarwarkowy, wyrównawczy, drogowy, 
dochodowy, majątkowy, przymusowe  ubez- 
pieczenia i świadczenia społeczne. Kredyt zaś 
jak ławina, powiększając przez odsetki wiel- 
kość długów, przygniecie, zadusi. 

Trzeba więc zdobyć kapitał! A zatem 
szukać go tam gdzie jest. Legjonistom w ro- 
ku 1914 zanim się front wojny ustalił i SĄ: 
pał, gdy o strawę i naboje prosili zwykł uk 
wiać komendant Piłsudski: idźcie do Moska- 
li, tam znajdziecie. To samo z pieniędzmi. 
Jedźcie do Argentyny — tam znajdziecie. 

Wrócicie! Ale parafjalnych malostkowoš- 
ci tutejszych w czasie pobytu za morzem się 
wyzbędziecie. Pozbędziecie się pseudo - pa- 
tryotycznej frazeologji zakonspirowanych w 
anonimie czy pseudonimie pismaków. Nowy 
tu wniesiecie duch i nowe metody pracy. A 
że cdnowić nareszcie trzeba metody myśle-* 
nia i postępowania — najlepszym chyba te- 
go dowodem dwa artykuły o których mowa 
na wstępie. Szymon Meysztowicz. 

« 

  

Zamkowa 2.


