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SZEMATY 
Operujemy coprawda  szematami, 

lecz szematam”  przekonywującemi. 

Przed wojną mieliśmy system dwuch 

organizacyj politycznych w Europie. 

Trójprzymierze i Trójporozumienie. Ja- 

kie wobec tego było stanowisko 

państw mniejszych? Wobec takich po” 

tęg, jak przedwojenne Imperjum Rosyj- 

skie, jak Francja oparta na olbrzymiem 

imperjum kolonjalnem, wreszcie Austro 

Węgry z 60 blisko miljonami ludności, 

nawet Włochy można było zaliczyć do 

państw mniejszych. Klasę mocarstwa 

posiadały Włochy, właśnie z powodu 

tego podziału Europy na dwa politycz” 

ne obozy, który to podział Włochy 

zręcznie wykorzystały. Daleko wyraž- 

niejszy jeszcze przykład mamy w Ru 

munji. W r. 1912 uchodzi za pewne, 

| że Rumunja stanie po stronie państw 

centralnych w wojnie światowej, w r. 

1916 wypowiadają Rumuni wojnę Au- 

stro - Węgrom. Oscylowania pomiędzy 

jedną a drugą organizacją dają polity- 

ce rumuńskiej ogromne plusy, prawie 

ma całym przeciągu czasu, w którym 

te organizacje istnieją. Taksamo, w 

czasach przedwojennych to co mówił 

gabinet bułgarski, gabinet maleńkiej 

wówczas Serbji, ba! rząd nawpół ope” 

retkowego księcia, później króla Mon- 

tenegro, miało swoje znaczenie, było 

poważnie dyskontowane, zmiany  kur- 

su, polityka każdego mniejszego. pań” 

stwa duże wywierały reperkusje na po” 

litykę mocarstw. 

Po wojnie nastała Liga Narodów, 

która jest tylko, — jak chyba zdąży- 

łem czytelników „Słowa* przekonać — 

kolaboracją polityczną Anglji,Francji i 

Niemiec. Stanowisko małych państw 

nie jest już, ani o połowę, tak swobod 

ne, tak lukratywne, tak wielkie pole po- 

siadające dla samodzielnego uprawia“ 

nia polityki własnych korzyści. Pań- 

stwa te są Ściśnięte w żelazny obręcz 

interesów Francji, Anglji i Niemiec. Ha* 

sła równouprawnienia państw, równo- 

uprawnienia wielkich i małych naro“ 

dów wypisane na frontonie Ligi Naro- 

dów, są tylko cyniczną hipokryzją. 

Państwa małe w okresie panowania Li” 

gi Narodów mają „molczat“ i nie ra- 

suždat““. 

Stoimy wobec kryzysu Ligi Naro“ 

dów, jako organizacji o treści polity- 

cznej. W czerwcu roku zeszłego sy” 

gnalizowałem pierwszą rysę na tym 

gmachu. Była to polityka Mac Donalda 

szukającego łaskawej dłoni _ Ameryki, 

<o równoznaczne musi być z wycofa 

„niem się Anglji z przewodniczenia Li” 
"dze Narodów, jako organizacji przede- 

wszystkiem europejskiej, i przez to sa” 

mo, a także przez swoją południowo - 

amerykańską klientelę już posiadającej 

„pewien anty - amerykański (anty - Sta 

nom Zjednoczonym) charakter.  Dru- 

gim, jeszcze poważniejszym, kryzysem 

Ligi Narodów jest obecna koncepcja 

Brianda — „Paneuropa“. Dąžy ona do 

zastąpienia tryumwiratatu Anglji, Fran- 
cji i Niemiec przez duumwirat Francji 
i Niemiec. Briand słusznie może sądzić, 

że dla zapewnienia w tym duumwiracie 

pierwszeństwa Francji rok 1930 stano- 

wi ostatnią godzinę. 

Paneuropa 

| sprzeciwy. Nie wiemy, coby zrobił wo” 
| bec projektu Brianda Stresemann, lecz 

wywołała wyraźne 

politycy niemieccy zaczynają nalegać 

na Brianda, aby postawił kropki nad :. 

"Węgry już odmówiły Paneuropie, 0š- 
| wiadczając, że to jest nowy cement dla 

Traktatu Wersalskiego. Nasi endecy 

| akże nie chcą Paneuropy (chociaż pro” 
Ponuje ją Francja, jeszcze rok temu to 

co dyktowała Francja było ich zdaniem 

dla polityki polskiej: obowiązujące, bez 
prawa sprzeciwu) —bo znów obawia- 

ja się, że naruszy ona Traktat Wersal 

_ ski. Te „przeciwieństwa Są wyrazem 
jednolitości poglądów. Mianowicie i 

Węgrzy i nasi endecy nie chcą już Pan- 

europy przyjmować z tak rozwartemi 
dla, humanitaryzmu į pacyfizmu usta” 

mi, z jakiemi przyjmowało się dotych- 

czas Ligę Narodów. Już mamy dosyć 

frazesów!  Paneuropę widzimy w jej 

postaci właściwej, w postaci  Напси- 
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skiej koncepcji politycznej, a nie jakiejś 

tam deklamacji abstrahującej od mo- 

carstwowych interesów politycznych. 
Nie potrafię powiedzieć, czy stano” 

wisko Węgier wobec Paneuropy jest 

raczej wywiadem niemieckim, czy też 
refleksją stanowiska Włoch. Nasze po- 

selstwo w Budapeszcie zapewne orjen” 

tuje się w tem doskonale. Włochy nie 

chcą Paneuropy, będą ją zwalczać z 

całych sił. Minister Grandi będzie we 

wtorek 10 czerwca u ministra Zaleskie- 

go w Warszawie. 

Na jednem z. zebrań zamkniętych w 

Warszawie słyszałem jak jeden profe“ 

sor motywował konieczność zwołania 

Sejmu tem, że Francja wymaga od nas, 

abyśmy jaknajprędzej podpisali jakieś 

uzgodnienia w sprawie Paneuropy. 

Profesor ten uważał kwestję naszego 

przystąpienia do Paneuropy za rzecz, 

niepodlegającą dyskusji, za rzecz prze” 

sądzoną, za samo przez się rozumieją- 

cą. Profesorowie często, z powodu u- 

stawicznego obcowania z młodzieżą, 

nabierają naiwnego światopoglądu, 

mało który z nich potrafi się z tego 

otrząsnąć. 

Pakt o LidzeNarodów przewidywał 

formowanie ściślejszych zwiążków re“ 

gjonalnych w łonie Ligi. Jest książka 

profesora Scellć, świetnego teoretyka 

i naiwnego polityka, który na tej dro” 

dze spodziewał się „sanacji*  stosun“ 

ków w Lidze Narodów, realizacji idei o 

przymusowej organizacji ponad pań” 

stwowej. Paneuropa. zapowiedziana 

została przez Brianda właśnie jako taki 

ściślejszy związek w łonie Ligi Naro- 

dów. Briand twierdził i formalnie, w 

świetle teoretycznych wywodów prof. 

Scellć, miał rację, że utworzenie takie” 

go ściślejszego związku popycha nar 

przód Ligę Narodów. Stoimy tu wobec 

pozornego paradoksu, że Paneuropa 

skierowana politycznie przeciw Lidze 

Narodów występuje w świetle frazeo” 

logji jako realizacja tej Ligi Narodów. 

Ale naprawdę niema tu żadnego para- 

doksu, tylko nigdy nie trzeba oce- 
niać zjawisk i organizacyj politycznych 

według konwencjonalnej frazeologii, 

lecz tylko według ich politycznego zna- 

czenia. Jednak sytuacja jest o tyle za” 

bawna, że upadek idei Briandowskiej 

Paneuropy nie wzmocni Lig* Narodów, 

przeciwnie, właśnie ją na tle jej wła- 

snej frazeologji skompromituje. 

Wróćmy do naszych  szematów. 
Teoretycznie dla Polsk: wygodne nie 

jest istnienie Ligi Narodów. Liga Nar 
rodów to centralizowanie wpływów na 

politykę wewnętrzno - europejską w 

rękach kilku mocarstw. Polsce, jako 
państwu mniejszemu, państwu na do” 
robku, daleko byłoby wygodniej, gdy- 
by Europa rozpadła się znów na dwa 
rywalizujące ze sobą obozy politycz: 
ne, gdyż wtedy Polska reprezentująca 

pewną siłę militarną, odegrywałaby ro- 
lę nieproporcjonalnie o wiele aktywniej 

szą niż odegrywa teraz (nawet wtedy 

kiedy nasz minister jest prezesem 

quasi - najwyższego aeropagu t.j. Rady 

Ligi Narodów). Ale to jest założenie 

ściśle teoretyczne. W praktyce miałoby 

to dla nas znaczenie dodatn'e, gdyby 

te ewentualne dwa obozy w, Europie 

byłyby równie silne i aby skrzydłami 
swemi w sposób różny zaczepiały © 
nasze interesy. Byłoby np. dla nas wy- 

godne, aby powstał w Europie silny 
obóz albo wyraźnie anty - niemiecki, 

albo wyraźnie anty - rosyjski. Nie zna” 

czy to, abyśmy państwu naszemu ży” 
czyli wojny z Niemcami, lub Rosją — 

wcale nie! Właśnie dopiero w chwili 
zaistnienia silnego obozu anty - nie“ 
niemieckiego powtarzanie przez Pola 

ków pacyfistycznych deklaracyj miało- 

by realny walor polityczny, nabrałoby 
znaczenia politycznego. 

Koncepcja Paneuropy rzucona przez 

Brianda ma to do siebie, że uwypukli- 
ła jeden ośrodek za Paneuropę, to jest 
Francję i drugi ośrodek przeciw, t.j. 
Włochy. Politycy połscy z najwyższem 
zainteresowaniem śledzić będą, czy z 

tych dwuch ośrodków nie powstaną 

dwa równosilne obozy polityczne. Cat. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ! 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — skiep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

         

  

            

    
         miejsca. Terminy druku mog 

Wyjaśnienie zajść pod Opaleniem n.euzgodnione 
Polska i niemiecka komisje wydają osobne komunikaty —Polski kemunikaf 

ustala sprowokowanie polskich funkcjonarjuszy przez Niemców 
INFORMACJE „TELEGRAPHEN 

UNION“ 

BERLIN, 6 VI. PAT. Wedtug in- 
formacyj Telegraphen Union, do urzę- 
du spraw zagranicznych Rzeszy wpły- 
nął dziś raport niemieckich członków 
polsko-niemieckiej komisji mieszanej 
dla zbadania zajścia pod Opaleniem. 
Kwestja wydania wspólnego komunika- 
tu o rezultatach dochodzeń ma być 
niebawem zdecydowana. Z powyższej 
wiadomości, podanej przez Telegra- 
phen Union, prasa nacjonalistyczna wy- 
ciąga wniosek, że między delegacją 
polską, a niemiecką panuje różnica 
zdań. 
REE2IPSKY R PAST TADA ZY) UO ZA OACYCZYKNENA DATA 

AUDJENCJE, WYJAZDY, PRZY- 
JAZDY. 

P. prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek przyjął w dniu dzisiejszym na audjen- 
cji ministra spraw wewnętrznych gen. Sławoj- 
Składkowskiego, następnie — prezesa akade- 
mickiego klubu wioślarskiego, poczem preze- 
sa pierwszej izby Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego p. Dunikowskiego, wresz- 
cie p. ministra W. R. i O. P. Czerwińskiego. 

\ * + * 

Minister komunikacji Kuehn przyjął 
ostatnio byłego dyrektora Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej w Poznaniu dr. Wachowiaka, 
który wręczył p. ministrowi pamiątkową księ- 
gę wystawy oraz przedstawił się w charak- 
terze dyrektora Związku Przemysłu Górno- 
Śląskiego, Wielkopolskiego i Pomorskiego. 

* * * 

Minister pracy i opieki społecznej Pry- 
stor odbył dziś w Ministerstwie Pracy konfe- 
rencję z ministrem spraw wewnętrznych gen. 
Sławoj-Składkowskim. 

ZMIANY W DYPLOMACJI. 

Charge d'affaires Norwegji w War- 
szawie Ditleff został mianowany po- 
słem nadzwyczajnym i ministrem peł- 
nomocnym w Warszawie. 

Z POSIEDZENIA SEJMU ŚLĄSKIEGO 

KATOWICE, 6 VI. Pat. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu sejmu śląskiego 
na propozycję wicemarszałka Rogusz- 
czaka szereg wniosków, stanowiących 
3|4 porządku dziennego obrad prze- 
słano do odnośnych komisyj, których 
ukonstytuowanie się nastąpi dnia 11 
b. m. Następnie klub P. P. S. złożył 
oświadczenie w sprawie zasiłków dla 
bezrobotnych, którzy pracują na nie- 
mieckim Górnym Śląsku oraz dla re- 
emigrantów. Po przemówieniach po- 
słów Adamka (PPS) i Sikory (NPR) 
odczytano wnioski i jedną interpelację 
poczem przewodniczący wicemarsz. 
Roguszczak zamknął posiedzenie, prze- 
kazując wszystkie punkty następnemu 
posiedzeniu sejmu, wyznaczonemu na 
piątek dnia 13 b. m. 

  

  

Rzecz dziwna? Cały szereg pism warszaw 
skich z okazji śmierci rabina Perlmuttera cy= 

tuje, że zmarły „otworzył pierwszy Sejm 

Rzeczypospolitej*. Przecież to tak niedawno 

było to otwarcie Sejmu w r. 1919, a otworzył 
go nie wielkich zresztą zasług rabin Perlmut- 

ter, lecz dużo starszy od niego wiekiem śp. 
"książe Ferdynand Radziwiłł. Zdaje się że mi- 
'nuta otwarcia po latach niewoli walnego Sej 
mu powinna większe robić wrażenie, niż ta- 

kie, że się po kilku latach już nie pamięta, 
kto go otworzył. Nie założylibyśmy się, że 

ten sam dziennikarz, który pisze z taką igno” 
rancją historji  kiedyindziej wystąpi Z „hi- 
storjozoficznym”, „głębokim” artykułem na 
wszystkich i wszystko wzruszającym ramio- 
nami. 

2 2A KORDONÓW 
WSPÓLNY ZWIĄZEK PRZEDSTA- 
WICIELI SFER GOSPODARCZYCH. 

KOWNO. 6. 6. (PAT). Wczoraj w 
Kownie odbyło się zebranie przemysło 
wców, kupców i rzemieślników, któ- 
rzy postanowili połączyć się i utworzyć 
wspólny związek. 

OBYŻ TAK BYŁO NAPRAWDĘ. 

    

KOWNO. 6. 6. (PAT) Prorektor лм ме _ 

odpowiedzłalnośi tych studentów, 
brali udział w wystąpieniach antypolskich w 
dniu 23 maja. 

NOWY POSEŁ ANGIELSKI 

KOWNO. 6. 6. (PAT). W dniu 
wczorajszym przybył do Kowna poseł 
angielski Montgomeri Knatcbull Chu- 
gessen w towarzystwie pierwszego Sse- 
kretarza poselstwa  Uokera, attache 
wojskowego Coksa. O godz. 12. poseł 
    

  

Polsko - niemiecka komisja do zbadania zajścia granicznego i między, 
Opaleniem i Neuhófien zebfała się w dniu dzisiejszym dła dalszych obrad w 
sprawie rzeczonego zajścia, W) rezultacie strony, wymieniły, między sobą pisem 
ne orzeczenia, zawierające ustosunkowanie się polskiej i niemieckiej delegacji 
do wyników przewodu. Ponieważ mimo-wyczerpujądej dyskusji nie doszło do 
złożenia obu rządom wspólnego aportu, komisja postanowiła, aby; zarówno 
niemieccy jak i polscy członkowie komisji złożyli swym rządom obydwa orze- 

czenia do dalszej dyspożycji. Komisja uznała następnie | swe prace za za- 
kończone. 

Orzeczenie polskich członków, komisji mieszanej zostało zamknięte w 
następującej konkluzji: 1) Agent zaczepnego wywiadu niemieckiego, który od 
roku 1912 był urzędnikiem, Brunon Fudo otrzymał polecenie od swej władzy, 

aby wciągnął w zasadzkę polskich funkcjonarjuszów straży granicznej i zwa- 

bił ich na terytorjum: niemieckie, 2) Wciągnięty w zasadzkę komisarz granicz- 
ny Leśkiewicz był zastrzelony| przez niemiecką policję, zaś Romisarz Biedrzyń- 
ski został aresztowany i trzymany w więzieniu. 3) Postępowanie niemieckiej 
policji granicznej, która utworzyła dałkowicie stan faktyczny dnia 24 maja 
1930 roku, nie! było wywołane ani potrzebą obrony granic państwa niemieckie- 
go, ani koniecznością ochrony, tajemnic państwowych, 4) Polska straż granicz 
na nie wkroczyła na niemieckie terytorjum, 5) Polska straż graniczną byla 
ostrzeliwana na własnem terytorjum przez Niemców. 

Jak się ponadto dowiadujemy, polscy przedstawiciele komisji mieszanej 
dla zbadanią zajścia granicznego w dniu 24 maja ustalili, że akt prowokacji 
polskich funkcjonarjuszów straży granicznej został przeprowadzony za pośred 
nictwem wspomnianego agenta Brunona Fudo, który zanim wszedł w kontakt 

z organami polskiej straży granicznej już był agentem strorty przeciwnej. Fakt 
przejścia granicy przez oficerów straży, granicznej Biedrzyńskiego i Leśkiewi- 
czem był wykonany na pifopozycję i w towarzystwie urzędniką Stulicha z 
niemieckiej policji, który z xacji swego urzędowego stanowiska, . upoważnił 
polskich funkcjonarjuszy straży, granicznej do przejścia ną terytorjum niemiec- 

kie. W końcu delegaci połscy stwierdzają, że poza wprowadzonymi na tery- 
torjum niemieckie przez komisarzk Stulicha komiqarza Biedrzyńskiego i śp. Leś 
kiewicza, nikt inny z funkcjonarjuszy polskich granicy niemieckiej nie prze- 

, kroczył. 
W dniu jutrzejszym sędzia Luksemburg, pqzewodniczący delegacji pol- 

skiej do komisji mieszanej złoży rządowi szczegółową sprawozdanie z przebie 
gu i wyników prac komisji. 

    
  

Próby utworzenia rowego senatu m. Gdańska 
SOCJALDEMOKRACI PODJĘLI SIĘ INICJATYWY. 

GDAŃSK, 6 VI. RAT. Przed dwoma tygodniami rozbiły się podjęte 
ostatnio próby, mające na celu utworzenie nowego senatu w. m. Gdańska. 
Wobec tego w ostatnich dniach odbyły się pomiędzy rzeczoznąwcami $0- 
cjaldemokratów i centrowców przy udziale obustronnych senatorów pertrak- 
tacje, które doprowadziły do porozumienia. W związku z tem w dniu dzi- 
siejszym przedstawiciele socjaldemokracji oświadczyli, że podejmują się ini- 
cjatywy utworzenia nowego senatu lewicowo-centrowego i w tym celu roz- 
poczęli pertraktacje z centrum, z grupą urzędniczą i grupą liberalną, które 
wchodziły ewentualnie w rachubę przy tworzeniu nowego senatu. Organ 
socjaldemokracji „Danz. Volkstimme*, omawiając powyższe pertraktacje, za- 
znacza, że możliwie, iż już w przyszłym tygodniu utworzony zostanie nowy 
lewicowo-centrowy senat wolnego miasta. 

Nie będzie turelu pod kanałem ba Manche 
RZĄD ODRZUCIŁ PLAN BUDOWY. 

LONDYN, 6 VI. PAT. Poza konkluzją komitetu obrony imperjum, iż 
projekt budowy tunelu pod kanałem La Manche pociągnątłby za sobą zwięk- 
szenie zobowiązań o charakterze wojskowym oraz wygórowane wydatki dla 
zapobieżenia wynikającym stąd niebezpieczeństwom, — Biała Księga poda- 
je następujące motywy jakie skłoniły rząd do odrzucenia planu: powątpie- 
wanie co do możliwości konstrukcji, słabe podstawy ekonomiczne, olbrzy- 
mie koszty, zbyt długi okres zanim zaangażowany kapitał będzie mógł przy 
nosić korzyści i zbyt mała liczba zajętych przy budowie pracowników. Da- 
lej poza względami ekonomicznemi i wojskowemi rząd zastanawia się nad 
możliwością reakcji dyplomatycznej i dochodzi do przekonania, że niema 
żadnych powodów do zmiany polityki w sprawie budowy tunelu, stosowa- 
nej kolejno przez wszystkie rządy w ciągu ostatniego 50-lecia. 

Rozbieżność poglądów na temat Helmwehry 
W ŁONIE STRONNICTWA CHRZEŚCIJAŃSKO - SOCJALNEGO. 

WIEDEŃ. 6. 6. (PAT). „Neue Wiener Tageblatt“ donosi że w łonie 
stronnictwa chrześcijańsko socjalnego panuje rozbieżność poglądów co do 
Heimwehry. Przejawiło się to na ostatniem posiedzeniu klubu. Klub, który lir 
czy 98 członków uchwalił rezolucję usiłując warunkowo uzgodnić formułę: 
przysięgi Heimwehry z zasadami stronnictwa chrześcijańsko - socjalnego tylka 
28 głosami. Dziewięciu członków głosowało przeciwko, a 63 wstrzymało się 
od głosowania. Przeciwnicy Heimwehry na których czele stoi poseł Ruhschak 
nie zgłosił własnej rezolucji nie chcąc rozbijać stronnictwa chrześcijańsko so- 
cjalnego, zaś zwolennicy Heimwehry zagrozili wystąpieniem ze stronnictwa 
wskutek czego mógłby się rząd kanclerza Schobera znależć bez większości. 
Stosunek Heimwehry do stronnictwa chrześcijańsko socjalnego wymaga jesz- 
cze dłuższego wyjaśnienia. 

„Hr. Zeppelin” w niebezpieczeństwie 
PARYŻ. 6. 6. (PAT). Huragan o niezwykłej gwałtowności rozszalał się w okręgu 

lyońskim. Lotnisko w Bron: wysłało natychmiast depeszę radjową do sterowca „Hr. Zep- 

pelin", który po przelocie nad Walencją o godz. 13.25 kierował się na Montelimare. Sy- 
gnały radjowe, wysłane z lotniska, zostały jednak bez odpowiedzi. Huragan połączony z 
ulewnym deszczem trwa w dalszym ciągu. 

Fala gorąca przeszła przez Sf. Zjednoczone 
LONDYN, 6 VI. PAT. Według doniesień, otrzymanych z Nowego Yorku, miała oko- 

lice Stanów Zjednoczonych nawiedzić fala gorąca. Dotychczas z powodu gorąca miało po- 
nieść śmierć 12 osób. 

Pożar w wojskowych magazynach mundurowych 
TORUŃ. 6. 6. (PAT) Dziś w nocy wybuchł pożar w znajdującym się opodal dworca 

wojskowym magazynie mundirowo sanitarnym. Wielki dwupiętrowy gmach magazynowy 

spłonął aż do fundamentu. Pastwą płomiieni padły mundury wojskowk i materjały sani- 

tarne oraz pewna ilość amunicji karabinowej. W akcji ratunkowej brały udział straż po- 
Загпа Torunia i okolicznych miejscowości oraz wojsko. Akcja wobec żywiołowości poża 

ru ograniczyła się do ratowania powyższych obiektów. Łuna pożar j а widoczna buta па 

na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach  świątecznyc 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń с 

ą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarni 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

ia T-wa „Ruch“. 

     

     
hk. oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

do 
У. 

Paradoksalna polityka 
Delegat Polski przy Lidze Narodów 

p. Minister Sokal, wystosował na notę 

litewską w sprawie zajść w Dmitrów- 
ce odpowiedź. Odpowiedź ta stawia 

kwestję wyraźnie: Zajście w Dmitrów- 

ce, bez względu na jego charakter i 
rozmiary, miało miejsce pomiędzy oby 

watelami polskimi na terytorjum Po 

ski, przeto rząd litewski żadną miarą, 

nie może się w wewnętrzne Sprawy 
Polski mieszać. 

Nie wiemy oczywiście, czy w chwili | 
gdy pan minister Sokal redagował swą 
notę, wiadomem mu były niesłychane 
ekscesy jakie miały miejsce w Kownie 
dnia 23 bm. Ktoś jednak może sobie 
interpretować tę notę w ten sposób, że 
na skutek drobnego zupełnie zajścia w 
Dmitrówce, którego promotorem był b. 
kapral KOP pan Gąsiorek z Poznania 
jaki z wrodzonym sobie tupetem prze- 
ciwstawił się zarządzeniom władz gra- 
nicznych — p. Sokal zamknął sobie 
drogę do „mieszania się w wewnętrzne 

sprawy Litwy", gdzie właśnie tłum u- 

liczny, nie hamowany przez władze, do 

puścił się olbrzymiego pogromu Poła- 
ków. Być może stanowisko takie z 

punktu widzenia praw  międzynarodo- 
wych i zwyczajów dyplomatycznych 
jest aż nadto słuszne i nie wymagające 
komentarzy. Niestety my w Wilnie sta- 
nąć na takim stanowisku nie możemy. 
Dia nas jedność organiczna Wilna ze 
Żmudzią nigdy nie przestanie być ak- 
tualną, a los zakordonowych mieszkań 
ców, żeby nię wiem jakie strzegły ich 
„prawa międzynarodowe* nigdy nam 
obojętnym się nie stanie. 

Stąd w Wilnie odczuto tak bezpo* 
średnio wypadki kowieńskie i tak je 
„do serca przyjęto”. Nie mogło być | 
inaczej. Wilno unieruchomione w swej 
dziejowej samodzielności, posiada jed- 
nak czasami odruchy, gdy go coś bar- 
dzo zaboli, szarpnie i sprowokuje. W 
danym wypadku tym prowokatorem 
był motłoch uliczny kowieński, który 
dopuścił się n'esłychanego _ pogromu. 
Prowokacja nigdy do, celu nie prowar 
dzi, tak również teraz wypadki dnia 23 
maja w Kowfiie przyniosły nieobliczał- 
ne straty obydwum  połaciom kraju 
przepołowionego kordonem. 

Już to mają do siebie stosunki poł- 
sko litewskie, że są bodaj najbardziej 
skomplikowanym problemem dzisiej 
szej Europy. Pojęcie granic historycz- 
nych powikłało się gdzieś z etnografi- 
cznemi, stare tradycje z dzisiejszemi 
antagonizmami  narodowościowemi. 
Wiemy wszyscy dobrze w Wilnie, jak 
ten problem wygląda: nie rozstrzygnie 
tu ani „samostanowienie narodów”, 
ani prawa — historyczne, 'ani żaden | 
plebiscyt. Dopókii definicja - 
uzgodniona pomiędzy jej poszczegółny 
mi mieszkańcami, dopóki kwestja Su- 

kcesji po Wielkiem Księstwie  Litew- 
skiem nierozstrzygnięta — dopóty pro 
blem stosunków polsko litewskich sta- | 
nowić będzie najtrudniejszy, prawdzi- 
wy węzeł gordyjski w historji Europy. 7 

Rozwiązanie tego przedmiotu wy- | 
maga nie tylko wielkiej znajomości 
przedmiotu, ale nadewszystko niezwy- 
kłej subtelności i wyczucia. Każda z 
gruba ciosana formułka, każde szarp- 
nięcie brutalne za wystający koniec 
splotu — do rozwiązania nie prowadzi. 
Stosunki polsko - litewskie są typowym 
zagadnieniem, które nie powinny być 
„demokratyzowane*, Wywlekanie ich 
na plakaty uliczne i między tłum — 
znaczy działać na ich szkodę. 

Metoda polityczna Republiki Litew 
skiej od 10 lat polega na systematycz- 
nem obniżaniu poziomu zagadnienia 
„Litwy“ i sprowadzania go do form — 

przystępnych dla tłumu.  Kwiatem 
wyłkwitłym na w ten sposób urabianej, 
glebie — były wypadki dnia 23 maja | 
w Kownie. . 

Tego rodzaju ruch w Kownie wy- 
wołuje odruch w Wilnie, tymczasem. 

przepaść pogłębia się coraz bardziej. 
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą i na- | 
turalną i żywiołową, że Wilno reaguje | 

zbiorowym oburzeniem na stosunki, т 

panujące w Kownie. Swoją drogą šwia | 

dome kopanie przepaści na drodze, któ 
rą rzekomo zamierza się prowadzić 
kraj swój w przyszłość dziejową — | 

е‹ dzių narada T E nie 
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ECHA KRAJOWE 
Morderstwe pod N. Święcianami 

Wpobližu N. Święcłan znaleziono w lesie ciężko rhnnego Ignacego Orłowskiego; 
z-raną postrzałową, w okolicy sercaj 

Orłowski w drodze do szpitala zmarł, legz zdołał jednak zeznać, że; dokonano na 
ńiego napadu! najprawdopodobniej w ęelach rabunkowych i napastnik postrzelił go z re- 
waoiweru, bowiem usiłował stawiać mu opór. 

Jeżeli poniżej umieszczony artykuł, oma- 
wiający obyczajowo - społeczną stronę życia 
zakwalifikowaliśmy do „Ech Krajowych”, to 
uczyniliśmy to dla tego, iż wyszedł z pod 
pióra mieszkanki wsi, związanej z Wilnem i 
wychowaniem dzieci. 

W ostatnich czasach jako organ strzech 
wiejskich, coraz dobitniej odczuwamy  re- 
akcję wsi na wartości idącej z miasta z 
silną tendencją przeciwstawienia kosmopoli- 
tycznej nerwowości wiejskiej — spokojnej 
swojskiej równowagi, płynącej z przyrody. 
„Rus in urbe* — po polsku: „Wieś w mie- 
ščie“, to tytuł przez nas nadany dla sciągnię- 
cia pod jego sztandary wszystkich czytelni- 
ków wsi, chcących przewentylować  atmo- 
szerę miasta. (Przypisek Redakcji). 

Czytając szereg feljetonów prof. 
Limanowskiego, które przyszły po 
„Przestepcach“, a których niestety 
wbrew rzeczywistości gloryfikuje on, 
coprawda dosyć nieśmiało, teraźniejszą 
kobietę, biedzę się nad znalezieniem 
owego cudownego źródła, skąd wypły” 
wa ten słoneczny optymizm Profesora. 
jeżeli z protestu kobiet na wiecu w 
teatrze przeciwko sztuce „berlińskiej", 
to przedewszys tkiem był on siormu“ 
łówany tak nieudolnie, tak nierzeczo- 
wo i z przeproszeniem, tak po „bab“ 
sku', że powodu do radości s tanow- 
czó mie widzę. 

Nie było w tym proteście obaw ma” 
tek, ani żon, jako ludzi i adpowiedzial- 
nych członków społeczeństwa, nie 
brzmiał w nich spiż trwogi  šwiado“ 
mych niebezpieczeństwa istot, ale jaz- 
gotliwe dzwoneczki kapryśnych kobie“ 
tek, które pytają poco mamy patrzeć 
na rzeczy brzydkie bez salonowych 
dekoracyj i 'akcesoryj. Tymczasem spo- 
tykają się one w salonach na rautach, 
žurkach i w życiu codziennem ze zdra” 
dzającymi lub zdradzonymi mężami, 
żonami, i z opuszczonemi dziećmi, któ- 
rych ilość rośnie w zastraszający spo” 
sób, i nie protestuję przeciwko temu 
głośno, brak mi bowiem odwagi, gdyż 
wszystka to jest ujęte w najpotworniej 
szy szablon towarzyskiego życia i ma 
swój towarzyski kodeks. Nie broniły 
one twierdzy — rodziny bo niestety po- 
dobna jest dziś ona do ruin na Górze 

* Zamkowej, i nie żołnierz uzbrojony w 
krasomóstwo jest jej potrzebny, ale 
umiejętny konserwator, który w ciszy 
domowego ogniska, cierpliwie, powie” 
dziawszy sobie śmiało: jest źle, — znaj 
dzie źródło zła i zacznie pracę od sie” 
bie. 

Kobieta dzisiejsza zdobyła, wywal- 
czyła, czy też poprostu podniosła z 
pooranej przez wielką wojnę i katakli- 
zmiy historyczne drogi te swoją swobo 
dą. Śmiem jednak twierdzić, że nigdy 
w większej mie była niewoli jak dziś, 
nigdy, jak dziś nie robiła kobieta więk 
szych wysiłków dla przypodobania się 
mężczyźnie, z zupełnem  Zaparciem 
się własnej kobiecej godności, za- 
wsze w drżącem oczekiwaniu, owego 
Erosa, czy poprostu Seksusa. 

Dawniej świat się dzielił na „Damy 
Kameljowe* i „kobiety — żony — 
matki”, Dziś te drugie upodobniły się 
tym pierwszym; wszystkie prawie są 
lub dążą do tego by być z „przeszło- 
ścią”, by jak najwięcej mieć tych „mę- 
żów”. 

Dawniej się mówiło cichutko, dy- 
skretnie, żeby młodzież nie słyszała: 
„ta pani ma romans z panem X*. Dziś 
mówi się głośno — „To trzecia żona 
pana Y“. 

Romans to słabość ludzka. Zalegali- 
zawane bigamje, — to walenie bolsze- 
wiickim taranem w ustrój religijno - spo 
łeczno - obyczajowy. 

A teraz zajrzyjmy do eleganckiej 
torebki „wyzwolonej* kobiety. Cały 

Wzdłuż wybrzeży amerykańskich 

RUS IN URBE 
arsenał kosmetyczny dawnych niewol- 
nic rzymskich! O Eunice! czyś myślała, 
że miną tysiące lat... człowiek ujarzmi 
wszechświat... a tylko to jedna zosta- 
nie bez zmiany, to odwieczne kobiece 
pogotowie wojenne. I zmieniło się tyl 
ko to, że podczas kiedy Eunice musiała 

:ć tylko o piękno swego ciała, dzi- 
siejsza kobieta boryka się z biedą i nę” 
dzą, często krzywdzi własne dzieci ale 
„arsenał* i troska o podobanie się 
trwają. ! 

Czasy powstaniowe i popowstanio- 

we obfitowały w kobiety * ludzi, świa- 
dome przeznaczeń i misji dziejowej, peł 
ne godności "sobistej. 

Dla dzisiejszej kobiety obowiązkiem 
jest salon, lub... biuro, uchyla się ona 
świadomie od macierzyństwa, są to 
niestety, fakty stwierdzone statystycz- 

nie, i absolutnie nie zdaje ona sobie 

sprawy z tego że małżeństwo bez dzie” 
ci jest wszechstronnym absurdem i jest 
przeciwne naturze. 3 

Małżeństwo w pojęciu teraźniejszej 
kobiety jest towarzyskiem  zalegalizo- 
waniem jej czasowego stosunku z tym 
lub owym mężczyzną. 3 

Więc Eros Panie Profesorze, mają” 
cy kształt dziecka jest poza nawiasem 
dzisiejszego małżeństwa, a panuje ten 
drugi... Seksus. Inaczej myślące kobie- 
ty stanowią wyjątki, twierdzę to z ca” 
ią pewnością, sprawa ta bowiem spe- 
cjalnie mnie zajmuje i przykłady takie 
widzę wszędzie. Poligamiczność kor 
biety dzisiejszej jest niestety faktem, 
choć Pan Profesor przypisuje to wy- 
łącznie mężczyznom; zrodziła się ona 
nietylko z braku etyki religijno - spo- 
łecznej, ale także z zupełnej atrotji 
estetyki moralnej. 

Tableau... Gimnazjum  Nazareta- 
nek... Wywiadówka... Siostry wymaga” 
ją od „mamus'*, której sukienka nie 
przykrywa kolan, by córka jej nosiła 
spodniczkę 10 cm. poza kolana i miała 
obfite fałdy. Mamusia z trudnością po- 
rusza się w swojej „dudce* i za każ 
dem pochyleniem odkrywa tajemnicę 
swojego mniej lub więcej kosztownego 
dessous. 

Bal... mama i córka równie krótko 
ubrane, tylko że dekolt córki jest mniej 
ryzykowny, mamusi zato bez zastrze” 
żeń... W podrygach murzyńskich plą- 
sów szaleją obie... Młoda mężatka i 
starsza panna wydekoltowane do pasa, 
papieros w ukarminowanych ustach, 
wężowe ruchy kabareciarki. 

Dawniej manjer uczono się w domu 
dziś z ekranu, zdaje się, że 1 тогаГ 
ności też. 

Wżaden sposób nie mogę uzasad- 
nić optymizmu Pana Profesora, ba 
niech Pan zajrzy chociażby w działal” 
ność komitetów rodziciełskich — takie 
wspaniałe pole leży odłogiem, wkaż- 
dej szkole pracuje po kilka matek fak" 
tycznie ponad siłyze szkodą poniekąd 
dla własnego domu — inne nie robią 
"nic, tak jest i w pracacach społecz- 
nych — wszędzie coś pośredniego 
między zabawką a kobietą, a co jest 
też nieskończenie smutne, że teraźniej 
szy mężczyzna to tylko Seksus, na nie” 
go też spada część odpowiedzialności 
za zmarnowanie kobiety. 

Cudownie pan pisze i mówi*o sztuce 
Panie Profesorze. Bywają fotografje 
robione z lotu ptaka, mam wrażenie, że 
kiedy Pan pisze o kwestjach życiowych 
robi Pan to też z lotu ptaka... i zdaje 
mi się Panie Profesorze, że na rzeźbie 
Bartolomego, na cmentarzu Pere La- 
chaise w Paryżu, kobieta też będzie 
musiała spuścić głowę u grobu wiecz- 
nych tajemnic. M. Ž. 

     
  

Z Argentyny do Europy 

Według nowego rozkładu do Ha- 
vru miast 13 przyjedziemy dopiero 17 
kwietnia. O ile pogoda lub inne okoli- 
czności małego nawet spłatają nam fir 
gla — możemy przybyć później. | 
Przewiduję możność spędzenia Świąt 
Wielkanocnych w wagonie. 

A na figiel atmosferyczny się za” 
nosi. Niebo szare. Wiatr dmie. Parę 
godzin poświęcam zwiedzaniu miasta. 
2 to najstarsza stolica w Ameryce 
ołudniowej. Urugwaj bowiem pierw- 

' szy się wyemancypował z pod gnuś- 
nych rządów metropolji Hiszpańskiej 
Urugwaj jako powierzchnia przedsta- 
wią 2/3 prowincji Bitenos - Airas. Stąd 
rozmiary jego stolicy znacznie szczu- 
plejsze od stolicy sąsiedniej ogromnej 
Rzeczypospolitej siostrzanej. 

Ale że narów urugwajski rządzi 
się dobrze (jedyne to państwo Amery“ 
kipołudniowej w którem waluta  za- 
wsze stała i stoi al pari) znać tu spo” 
kojną i pewną siebie zamożność. 

Do widzenia niema prawie nic. Pię- 
kne, znacznie szersze niż w Buenos* 
Aires, ulice przeważnie osadzone plata- 
nami. 

Gęste place umajone drzewami i 
kwieciem a, podobnie jak w Argenty- “ 
nie, z coraz to nowym bohaterem na- 

rodowym, przeważnie generałem, groź 
nie wymachującym ogromnym, jak ma- 
czuga mieczem. 

Zabawne to. Szczęśliwe 
jakby nie mają historji. Demokracja 
wszędzie potępia wojny, a tu i ow- 
dzie nawet (Danja) całkiem wykre- 
śla armję z rzędu potrzeb państwo” 
wych. 

Niema chyba demokratyczniejszych 
społeczeństw nad południowo - amery- 
Kańskie. Na myśl tu nie przyjdzie niko” 
mu spytać o czyjś rodowód lub o 
panieńskie nazwisko lub kolor skóry 
matki, Często niewiadomo o kimś, czy 
z Europy przywędrował, czy w inny 
sposób na tę gościnną ziemię zawitał. 
Ludzi tu się ceni według ich indywi- 
dualnej wartości, a niestety, często 
według wysokości sum na rachunku 
bieżącym w bankach posiadanych. A 
mimo to muszą sobie te społeczeń” 

narody 

stwa wytwarzać bohaterów zbrojnego * 
czynu. 

Nie to że przed powstaniem prze- 
ciwko  ciemięzcom, i po dokonanej 
emancypacji, byli pucybutami j do te” 
go zajęcia wracali. — Na to, że ge- 
nerał taki nieraz analfabeta dowodził 

małą garstką ludzi, czasem z 
szumowin miejskich zebranych. Na 

SŁOWO 

SŁUSZNE UCHWAŁY MŁODZIEŻY WARSZAWSKIEJ 
W SPRAWIE ZAJŚĆ W KOWNIE. 

Polska młodzież akademicka w Warszawie, zgromadzona na wiecu 0- 
gólnoakademickim dnia 6 czerwca 1930 r. w Politechnice Warszawskiej, wo- 
bec pogromu ludności polskiej, któdy miał miejsce w Kownie dnia 23 maja rb. 
na wniosek naczelnego komitetu akademickiego przyjmuje rezolucję następują: 
cej treści: 

1) Polska młodzież akademicką wyraża najgłębsze oburzenie z powodu 
wysoce niekulturalnego i barbarzyńskiego postępowania Litwinów wobec. lud- 
ności i ośrodków kulturalmycd polskich. Polska młodzież (akademicka wyraża 
zdziwienie, że ludność litewska, którą z Polską łączy wielowżekowa wspól- 
ność kulturalna, mogła do podobnych ekscesów dopuścić 2 wyraża głębokie 
przekonanie, że zajścia( powyższe mogły, sie zdarzyć jedynie pod wpływem 
psychozy wrogiej Polsce grupy litewskiej, wyhodowanej przez czynniki poli- 
tyczne niemieckie, nie mające nic wspólnego z istotnym obliczem ludu litew- 
skiego. 

2) Polska młodzież akademicka jest głęboko oburzona stanowiskiem 
rządu litewskiego wobęc powyższych zajść, który nietylko nia nie uczynił dla 

zapewnienia ludności ośrodków kulturalnych; polskich, aie swem stanowiskiem 
ośmielił wrogie Polsce czynniki litewskie. ' 

3) Polską młodzież akademicka kategorycznie protestuje przeciwko po- 

dobnemu barbarzyństwu. Polska! młodzież akademicka wyraża przekonanie, że 

rząd polski poczyni odpowiednie kroki celem uzyskania całkowitego zabezpie- 
czenia ludności polskiej i zapewnienia żej swobody rozwojn kulturalnego. 

4) Polska młodzież akademicka wyrażą swym współpracownikom, za- 
mieszkałym na Litwie, zwłaszcza swym kolegom akademikom hołd za niezłom 

ne trwanie przy polskości, mimo teroru i prześladowań i śł4 zapewnienie, że 

zawsze sercem i myślą jest przy niej , a w razie potrąeby zawsze gotowa bę- 
dzię śpieszyć im z pomocą. 

Przypisek redakcji. Z całym uznaniem powitać należy pełne godności i umiarkowania 
i powagi słowa rezolucji warszawskiej młodzieży akademckiej. Zwalanie obrzydliwych 
zajść w Kownie r:a cały naród! litewski byłoby obrażaniem tego co mamy najświętszego 

w swoich uczuciach, to jest wspólnoty Ofa i Pogoni. Natomiast bronić się prze! zwyrod- 

niałym nacjonalizmem i szowinizmem podjudzanej części ludności kowieńskiej mamy pra 

wo i obowiązek. Oby rząd nasz wziął do serca życzenie stanowczych kroków dla położe 

nia kresu temu barbarzyństwu. 

  
  

Maszyna piekielna w przesyłce do baronowej Rofszild 
PARYŻ, 6 VI. PAT. Dzisiaj rano w jednem z paryskich biur pocztowych nastąpił 

wybuch paczki, adresowanej do baronowej Rotszild. Jak się okazało, w paczce znajdowała 
się maszyna piekielna. Wybuch nie pociągnął 

Roczne Kursa Hondlooe a Ginie, 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy 

na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów w godz. 5 — 7 p. p. 

w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickiewicza 22 m. 5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 

Program obejmie następujące przedmioty: 

OGÓLNO - HANDLOWA, 
BANKOWA, 
PRZEMYSŁOWA. 

Arytmetyka handlówa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 

< GEE Nauka pisania na maszynach oraz języki: Angelski, 

(Wawiomiecki. 

Buchalierja ; 
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lub sublokatorow 
na pięć pokoi w Śródmieściu, punkt handlowy, okna na plac 

Katedralny. p. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

za sobą żadnych ofiar w ludziach. 
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„Słowa ой 9 do 10. 

OGRÓDKI SZKOLNE 
Piękne przy szpetnem piękniejsze. 
Szpetne przy pięknem szpetniejsze, 

Przypowieści. 

W przedmowie do książki Edmunda Jan 
kowskiego, t. p. „Ogród przy szkole  wiej- 
skiej”, czytamy: „Czego nauczymy dzieci w 
szkole, to będą umieli i robili potem ludzie, 
jeżeli teraz mamy za mało ogrodów, jeżeli 
drzewa posadzone przy drogach często ule- 
gają złamaniu lub zepsuciu, a w sadach nie 
można utrzymać owoców przed szkodnika” 
mi, to tylko dlatego, że dzieci w szkołach nie 
nauczyły się sadzić, ochraniać i szanować 
drzew, ani roślin użytecznych wogóle”. 

Tak, uwagi słuszne i godne rozpow- 
szechnienia, zwłaszcza u nas na ziemiach 
półnoono-wschodnich, gdzie sprawa ta z tru- 
dem dźwiga się naprzód. Władze szkolne, 
troszcząc się o estetyczny i wzorowy wygląd 
ogródków przy szkole wydały okólnik do 
nauczycielstwa, by w miarę możności zakła 
dano ogródki warzywne i kwiatowe. Trzeba 
tu jednak zaznaczyć, iż w każdym powiecie, 

bieni wszelkiemi oznakami waleczno- 
ści ' władzy: epolety z frendzlami zwie” 
szającemi się do łokcia, płaszcze fał- 
dziste, malowniczo zarzucone na jed: 
nem ramieniu; ogromny miecz; luneta 
akselbanty. Taki bronzowy bohater cza 
sem stoi na własnych nogach, lecz 
częściej dosiada ognistego rumaka, nie- 
raz 'wspinającego się na zadzie, jak 
biały koń Bonapartego przechodzące” 
go przez Alpy na portrecie Dawid'a. 
Braknie tylko czarnych chmur i pioru- 
nów. Tego rzeźba nad głową bohatera 
oddać nie może. 

Idę wzdłuż głównej ulicy, długiej 
i pięknej Avenidy de 11 Juljo. Dużo 
ulic nazwano tu datami różnych poty” 
czek a wolność. Jak "w Biienos - Aires 
panuje tu moda ogromnych wież na 
rogowych kamienicach. Jedna z nich 
na dość harmonijnym zresztą gmachu 
któregoś z wielkich banków. tak jest 
potwornie ciężka i wielka, a dyshar” 
monja z otoczeniem tak rażąca, že 
patrząc na nią mimowoli się oczekuje, 
że zgniecie swą podstawę czyli gmach 
dżiesięciopiętrówy i spadnie na stoją- 
cego ze spiżu konnego generała. Brzyd 
kie to 

Pozatem cechuje to miasta większa 
niż w Buenos - Aires prostota miesz- 
kańców, pewna, nieznana z drugiej 
strony Rio „„Gemutlichkeit'. Mówią 
wszyscy że jest to miasto bardzo miłe 
i przyjemne do zamieszkiwania. 

pomnikach stoją ci generałowie ozdo- 

na przeciętnie 200 szkół zaledwie przy 20 
szkołach można założyć  (gdzieniedzie już) 
są) podobne ogródki, gdyż szkoły te posia” 
dają własną ziemię, inne zaś mieszczą się w 
wynajętych domach chłopskich bez ziemi. 

Musimy więc zadowolić się narazie dwu- 
dziestoma ogródkami w powiecie, lecz nale 
ży urządzić je naprawdę dobrze i wzorowo. 
Okólnik władz szkolnych podaje cały szereg 
wskazówek i rad praktycznych, wskazuje 
źródło fachowych podręczników, a nawet 
osoby i zrzeszenia rolnicze, godzące się 
udzielania nauczycielstwu niezbędnych infor- 
macyj. Niektóre inspektoraty szkolne, jak np. 
na pow. Wil-Trocki wydają nawet gratis w 
pewnej ilości nawozy sztuczne i zaświadcze- 
nia do firmy Z. Nagrodzkiego w Wilnie, w 
sprawie dostarczenia po niższych cenach 
nasion dla ogródków szkolnych. Jedno tylko 
pozostaje do załatwienia wszystkie niemal 
ogródki te nie są ogrodzone, bez czego nie 
może być nawet mowy o ich zakładaniu. Nie 
wątpimy jednak, iż samorządy gminne przyj 
dą w tem z szybką pomocą i dzieło wprost 
nieocenione pocznie wnet. kiełkować i da 
Bóg — wyda jeszcze w tym roku miłe owo- 

ce. J. Hopko. 

tedry dla jej oddalenia 
mogę. 

Ale trzeba wracać na „Krakusa“. 
Ładunek mięsa skończony. O godz. 11 

zwiedzić nie 

odbijamy. Jednocześnie podają śniada”, 
nie. jedynym jestem pasażerem pierw- 
szej klasy. W trzeciej kilkanastu tylko 
reemigrantów. Statek w drodze po: 
wrotnej do Gdyni nabrał wyraźnego 
charakteru statku towarowego. 

Przy suwie czterech nas tyko. Ka- 
pitan, komisarz, doktor i ja. 

Drugi kapitan i młodzi oficerowie 
jadą osobno. Jest wśród tych ostatnich 
trzech sympatycznych naszych mło” 
dych rodaków: świeżo ze szkoły mor- 
skiej wypuszczeni i pierwszą odbywa” 
jący podróż elewi oficerscy Wiszniow- 
ski i Grabowski, oraz młodszy nieco i 
od półtora roku podrózujący elew ko" 
misarski p. Borowicz. 

“ „O elewach oficerskich mówił mi 
później komendant Vesval, że poziom 
ich wiedzy fachowej i doświadczenia 
nabytego w czasie pływania na statku 
szkolnym znacznie przewyższa po- 
ziom równorzędnej młodzieży  francu" 
skiej. Nieraz, powiada, wprowadzają 
korekty do obliczeń dokonanych przez 
moich oficerów pokładowych a zawsze 
trafnie i słusznie.Stwierdzał przytem ko 
mendant Vesval wielką chęć tych mło” 
dych ludzi do rozszerzania zakresu 
wiedzy przez fachowe rozmowy i czy” 
tanie. O całym składzie naszej młodej 
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     Wchodzę da małego kościołka. Ka- 

NOWY REWELATOR O ARMJI CZERWONEJ 
W czasach ostatnich powstawać za- 

czyna w poszczególnych państwach 
europejskich mowa emigracja rosyj- 
ska, rekrutująca się ż tych b. urzędni” 
ków sowieckich, którzy z biegiem lat 
przyszli do wniosku, że ich dalsze po- 
zostawanie na służbie bolszewickiej 
ani im samym, ani narodowi rosyjskie” 
mu korzyści nie przyniesie. Liczba 
„odszczepieńców'** takich, którzy por 
stanowili z bolszewikami zerwać wszel 
kie stosunki, wzrasta z miesiąca na mie 
siąc, a ich publiczne wystąpienia rzu” 
cają coraz to nowe światło na metody 
obecnych władców Rosji. 

Przed niedawnym dopiero czasem, 
niemałą sensację w opinji całego świa- 
ta wywołały interesujące rewelacje b. 
radcy legacyjnego  Biessiadowskiego, 
który w swych artykułach omówił bar” 
dzo szczegółowo rozmaite tajniki so- 
wieckiej polityki zagranicznej. 

Obecnie znów z niemniej rewelacyj- 
nemi artykułami o poczynaniach rzą- 
du sowieckiego wystąpił były radca 
misji sowieckiej w Stokholmie, Dmitr” 
jewskij, który ze swej strony postano- 
wił poinformować opinję europejską o 
metodach sowieckich w dziedzinie po” 
lityki wewnętrznej. Jego kolega, były 
sowiecki agent morski, Sobolew, za- 
czął równocześnie na łamach prasy 
paryskiej publikować ciekawe rewela” 
cje o stosunkach panujących w armii 
czerwonej. ! 

W jednym ze swych ostatnich ar- 
tykułów rozwodzi się Sobolew bardzo 
interesująco o systemie szkolenia w 
armji czerwonej i o składzie czerwone” 
go korpusu oficerskiego (t. zw. kor- 
pusu komendantów). Problem szkole” 
nia, — pisze Sobolew, — zawsze był 
już w armji czerwonej bardzo skom- 
plikowany, a ta dla tego, że obok 
szkolenia wybitnie wojskowego trze” 
ba było wiele czasu poświęcać na szko- 
lenie polityczne żołnierzy, którzy ar 
mję opuszczać powinni, jako „dobrzy 
obywatele unji sowieckiej'. Z biegiem 
czasu w poszczególnych formacjach 
wojskowych zaprowadzać zaczęto od 
dzielne komendy wojskowe i odzielne 
komendy polityczne. Dowódcy woj” 
skowi przestawali się stopniowo - 
teresować szkoleniem  politycznem re“ 
kruta, a dowódcy polityczni zaczęli 
zupełnie ignorować kwestje wojsko- 
we, nie zjawiając się ani na ćwicze 
niach strze leckich, ani na ćwiczeniach 
terenowych i ograniczając swą rolę je- 
dynie do politycznego uświadamiania 
żołnierzy. 

W ostatnich jednak czasach sto” 
sunki pod tym względem uległy zasad- 
niczej zmianie. Rząd sowiecki, przy” 

stępując do realizacji planu kolekty- 
wizacyjnego, zmuszony był stwierdzić, 
iż brak mu „kadrów*. Równocześnie 
działacze sowieccy przyszli do wniosku 
że armja byłaby najodpowiedniejszem 
narzędziem do przeprowadzenia polity 
ki kolektywizacyjnej. Powiedziano so- 
bie, że żołnierze po opuszczeniu sze” 
regów mogliby sprawie kolektywizacji 
oddać olbrzymie usługi, gdyby podczas 
swego pobytu w armji byli w tym kie- 
runku należycie wyszkoleni. Wycho” 
dząc z tego założenia, zaczęli działa- 
cze sowieccy odsuwać na plan drugi 
kwestję szkolenia wojskowego w woj 
sku, szkoląc żołnierzy prawie wyłącz- 
nie na „dobrych obywateli" i kolekty” 
wizatorów. Doszło nawet do tego, że 
w niektórych formacjach za niechano 
całkowicie szkolenia wojskowego. Wi- 
dząc to, działacze wojskowi uderzyli 
na alarm. Dzięki ich wystąpieniom za” 
częto naukę polityczną w wojsku po- 
nownie ograniczać, a wszystkim kor 
mendantom politycznym wydano roz- 
kaz, by w ciągu 18 miesięcy zapoznali 

się z pewnem mini mum wiadomości 
wojskowych. Ponadto zarządzono, że 
szkoleniu politycznemu żołnierzy po” 
święcać należy tylko pewien zgóry ok- 
reślony czas bez jakiegokolwiek za” 
niedbywania szkolenia wojskowego. 
Sobolew zauważa słusznie ,że zapo” 
„znanie się z pewnem minimum wiado- 
mości wojskowych dla komendantów 
politycznych, rekrutujących się z po” 
śród agitatorów komunnistycznych, ze 
sztuką wojenną nic nie mających 
wspólnego, jest rzeczą niemoż*wą. Lu- 
dzie ci, którzy oficjalnie są dowódca” 
mi wojskowymi, z pewnością w dal- 
szym ciągu pozostaną analfabetami 
wojennymi, nie bacząc na to, że я 
do korpusu komendantów należą i ko- 
rzystają z tytułów, przysługujących de 
facto tylko oficerom. 

Ze strony miarodajnych  czynn” 
ków podejmowano już najrozmaitsze 
kroki, by nieprzygotowanym do facho- 
wych studjów wojskowych  kandydar 
tom na oficerów ułatwiać naukę. Tak 
więc starano się przez palce patrzeć 
na kwalifikacje klasowe kandydatów 
naukę poszczególnych przedmiotów 
uproszczono i t. d. Mimo to jednak uzu- 
pełnienie korpusu of cerskiego м йаГ 
szym ciągu było niezwykle utrudnione. 
Ostatnio pod tym względem zaszła 
nowa zmiana na gorsze, bowiem  or- 
ganizacje partyjne zarządziły, że re” 
spektowanie „klasowej zasady* przy 
przyjmowaniu nowych studentów jest 
już niewystarczając i że przy uwzglę 
dnianiu podań zwracać należy specjal- 
ną uwagę na to, by kandydaci byli 
„„pPod względem ideologicznym nale" 
życie wypróbowani*. Ponieważ z dru- 
giej strony zaostrzająca się stale wal- 
ka na wsi wywołała silną falę odpływu 
młodzieży komunistycznej z miast, tru- 
dności w uzupełnianiu korpusu ko- 
mendantów wzrosły jeszcze bardziej. 

„Zmiana kadrów w armji stała się 
problemem niezwykle trudnym do roz* 
wiązania a zdaniem Sobolewa wszelkie 
nadzieje na stuprocentowe rozwiązanie 
tego problemu uważać należy za nie- 
uzasadnione, gdyż  100-procentowo 
„prawomyślnych komunistów - stalini* 
stów jest w Rosji stosunkowo mało. 
Partja komunistyczna zmuszona jest 
więc liczyć się z tą armją czerwoną, 
któ.a de facto istnieje, i musi zadowo” 
Inić się tem, że w korpusie komendan- 
tów obok bezpartyjnych i „oportuni* 
stow“ jest tylko pewna liczba komu- 
nistów 100-procentowych. 
  

FILM DŹWIĘKOWY 

„Broadway“ 
według sztuki scenicznej, którą tak 

się Wilno -zachwycało w teatrze na 

Pohulance. 

Jutro w kinie „HOLLYWOOD*. 
  

  

    
    

  

APTEKARIA 

JANA GADEBUSCHĄ 
„AXELA“ к gu 
mm 289 
ELA” 

Do nabycia w składach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach.       

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
M ooo zma me? 2) dwoje 

Przypominamy, 
Tlenol D-ra med. Napoleona 
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marynarki jest ten od 25 lat żeglujący 
wytrawny marynarz bardzo wysokiej 
opinji. Stwierdzam to z miłego: obo- 
wiązku. 

Po wyjściu z portu ujawniły się tru 
dności atmosferyczne. Silny wiatr pół- 
nocno-wschodni mocno dziób okrętu 
to podnosi to znów głęboko. pogrąża. 
Jedziemy wolno. Kapitan za wszelką ce 
nę chce nazajutrz do Rio Grande del 
Sud przybyć za dnia. Port to bowiem 
nie wygodny i nocą doń wstęp wzbro” 
niony. O ile przed nocą nie zdążymy 
dobić — noc całą przestać trza będzie 
w morzu. 

Szanse na powrót do Gierancn na 
Rezurekcję niezbyt wielkie. 

W nocy nadzwyczaj ciemnej, przy 
zupełnym braku jakiegokolwiek ruchu 
na okręcie, nieliczni bowiem pasaże- 
rowie, przeważnie bołeśnie odczuwają” 
cy skutki huśtania wcześnie pochor 
wali się do kabin; mam wrażenie po- 
bytu na okręcie - widmie. Cisza zupeł- 
na. Tu i owdzie na szczytach pienią” 
cych się fal znać wyraźną jasność 
fosforascencyj. Malownicze to i tajem” 
nicze. Ciepło, ale wiatr świdruje w 
uszach. Na nogach utrzymać się tru- 
dno. Wreszcie i ja do kajuty się co” 
tam, i smacznie zasypiam. 

Nazajutrz niebo szare, deszcz. Mi- 
mo to jednak przed zmrokiem ukazują 
się nam zupełnie płaskie i pozbawione 
roślinności żółte, piaszczyste wybrze” 
ża Południowej Brazylji. 

wyrabiane są obecnie przez sukcesorów i RADIOAKTYWO- 
WANE — Stanowią najbardziej racjonalne, o niezrównanem 

działaniu dezynfekcyjnem i leczniczem, środki do pielęgnowania zębów i 

ust pod chronioną nazwą T L E N 0 L = R A. 

Čč“ WS/ZE-DZIBI 

że znane z lat przedwojennych krem 
i eliksir do zębów i ust pod nazwą 
Cybulskiego, prof. fizj. Uniw. Jagiell., 
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о Woda przybrała kolor piasku. 
kilka jeszcze mil od brzegu na czerwo- 
nym jak ogień stateczku zajeżdża ku 
nam pilot. Kołychanie utrudnia jego 
przejście na „Krakus*. Po dłuższych 
próbach udało się parowej tej szalupie 
przykleić się do nas. Pilot zręcznym ko” 
cim ruchem wspina się po zawieszonej 
drabinie. 

Wj godzinę potem bardzo. wolnym 
ruchem suniemy się pomiędzy dwiema 
sztucznemi z ogromnych głazów głę- 
boko w morze sięgającemi ścianami. 
— Port sztuczny na płytkiem piaszczy” 
setem wybrzeżu lzbudowany przez 
marynarzy nielubiany z powodu  ru- 
chomych ław piasku, nieraz najniespo” 
dziewaniej wyrastających w miejscu 
gdzie przed paru godzinami bezpiecz- 
nie przeszedł statek o wielkiem z4 

nurzeniu. 3 
Stajemy u ocembrowanego wybrze- 

ża wprost dużej rzeźni - chłodni na- 
leżącej do Angielskiej firmy „Świft”. 
Firma ta, właścicielka największych 
„frigorific'ów'* na świecie, ma rzeźnie- 
chłodnie w Buenos - Aires, La Placie 
Bahia Blanca. : 

Udaje się mimo niedzieli zorganizo- 
wać poładowanie. 

Z chłodni ciężarem swym odmyka* 
jąc sobie każdorazowo drzwi automa- 
tycznie na grubym drucie wychodzą 
zaszyte w worki ogromne tusze mrożo” 
nej wołowiny, stanowiące każda pół 
zwierzęcia.. Ruch ten jednostajny bez
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urjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Spirytus jaka maferjał pędny dla silników rolniczych 

W „Gazecie Rolniczej* (Nr. 19) 

ukazał się bardzo ciekawy artykuł inż. 

Stanisława Emme omawiający koniecz- 
ność rozszerzenia użycia spirytusu do 

zapędu silników używanych w rolni= 

ctwie. Artykuł ten poniżej przedruko” 

ujemy, z niewielkiemi skrótami, z 

uwagi na poruszony temat i kompeten 
tność autora: 

„Mimo spadku cen paszy i obniże- 

4ia kosztów żywego sprzężaju — mo” 

toryzacja rolnictwa nie przestaje być 

aktualną. ь 
„Gospodarstwa, stosujące dotych- 

czas traktory rolnicze i nadal nie prze” 

stają przerzucać na silnik mechaniczny 

cięższych robót, zwłaszcza terminowej 

obróbki gleby. 

W dobie obecnego kryzysu, przy 

zmniejszonem stosowaniu nawozów 

sztucznych, dobra, na czas wykonana 

motorowa uprawa pól — pozostaje 

jednym z głównych czynników uspraw 

nienia warsztatów rolnych. 

„Rentowność pracy motorów Tol- 

niczych — w znacznym stopniu zależ” 

na jest od tanich, a odpowiednich ma- 

terjałów pędnych. Ceny stosowanych 

obecnie produktów naftowych podlega 

ja wpływom konjunktur  międzynaro” 

dowych, a skład trakcyjny tych produr 

któw nie zawsze odpowiada warunkom 

pracy w rolnictwie. Przy jednakowej 

wartości cieplnej jednego  k'lograma 

benzyny, nafty i oleju gazowego, koszt 

stosowania tych opałów w zwykłych 

silnikach spalinowych kształtuje się 

obecnie w kraju, jak — 5 : 3 : 2. 

„Najdroższy z nich, benzyna, uży” 

wana zwykle w Ameryce do silników 
rolniczych, daje najlepszy efekt pracy, 

jednak z powodu wysokiej ceny — w 

naszych warunkach nie kalkuluje się. 

„Najtańszy, olej gazowy, wymaga 

specjalnego ustroju silnika i nastręcza 

przy obsłudze dużo kłopotu, zwłaszcza 

w maszynach, poruszających się w po- 

lu, jak traktory rolnicze. 
„Stosowana do silników zwykła 

nafta oświetleniowa, przy niefachowej 

obsłudze, sprawia zanieczyszczenie i 

Szybkie zużycie maszyny. 

„W. poszukiwaniu odpowiedniego 

źródła energji do motoryzacji rolnictwa 

— dotychczas w zaniedbaniu pozosta” 

wiano prolukt rolniczy, który najłat- 

wiej pozwala przekszałcić potencjal 

ną moc promieni słonecznych w kine” 
tyczną. energję motoru rolniczego. 

„Spirytus otrzymywany obecnie dro 

gą fermentacyjną przeważnie z ziemnia 

ków, nie przestaje być najbliższem dla 
rołników źródłem materjałów pędnych, 

mimo prób uzyskania alkoholu synte- 

tycznego w oparciu na surowcu prze” 
mysłowym (węgiel). 

„W produkcji spirytusu zamyka się 

cykl najistotniejszych zagadnień go- 

spodarki rolnej: materjał pędny — do 

motorów rolniczych, wywar z gorzelni 

— do hodowli bydła, obornik — do 

nawożenia pól. 

„W tem zamkniętem kole, o niewy- 
czerpanych zasobach energji, tkwi źró- 
dło rozwoju gospodarki krajowej, a 
państwo znajdzie w niem materjały za- 
stępcze wzamian wyczerpujących się 

źródeł naftowych. 
„Szereg krajów europejskich rozsze 

sza promień tego koła, powiększając 
produkcję spirytusu oraz jego konsum” 
cję przeważnie na cele przemysłowe. 

„W roku 1927—28 — z ogólnej 
ilości wyprodukowanego w danym kra 
ju spirytusu, zużyto na cele przemysło 
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) 

AWE: 

„w Niemczech 63 proc. 
„ Francji 2 52 proc. 
„ Czechosłowacji 54 proc. 
w POSÓG Г. 15 proc. 

„Jeżeli porównać produkcję i kon” 

sumcję spirytusu na głowę mieszkańca 

  

w Polsce i Czechosłowacji, otrzymamy 
cyfry następujące: 

: Czechosło- 
Polska: wacja: 

Ludność 29.000.000 14.500.000 
wyprod. ogółem 

spirytusu 661.000 hl 540.000 hl 
zużyto na cele 

trunkowe 438.000 „ 265.000 ‚ 
zużyto trunk. 

na 1 mieszk. 0.015 „ 0.018 : 

„Cyfry powyższe wskazują, iż przy 
dwukrotnie większej ludności, w 70 
proc. rolniczej — produkujemy nie wie- 
le więcej spirytusu niż Czechosłowa” 
cja. 

: „Trudno mówić o powiększeniu 
krajowej produkcji spirytusu bez jedno 
czesnego podniesienia konsumcji, któ- 
ra, jak to widać z powyższych cyfr, nie 
może już iść drogą — „trunkową*. 

„Pozostaje jedyny sposób powięk” 
szenia konsumcji spirytusu — spożycie 
techniczne, dla przemysłu oraz jako 
materjał pędny dla silników. 

„Przy odpowiedniem nastawieniu 
polityki gospodarczej — warsztaty rol 
ne mogą się stać nietylko źródłem pro 
dukcji spirytusu, ale i poważnym ośrod 
kiem kónsumcji. Przyjmując ilość pra- 
cujących ciągówek rolniczych w Pol 
sce na 2.000, przy rocznej konsumcji, 
na jedną ciągówkę 10.000 litrów spiry 
tusu, daje to roczną konsumcję tylka 
na ciągówki rolnicze 200.000 hl., nie 
licząc zużycia spirytusu w innych sil- 
nikach rolniczych. 

„Cena 1 kig. spirytusu w stosunku 
do ceny 1 klgr. nafty ze względu na 
mniejszą wartość kaloryczną  spirytu” 
su, winna być w stosunku, jak 3 do 5. 

„Jak dowiodła praktyka — spiry- 
tus, w postaci alkoholu bezwodnego z 
niewielką domieszką benzyny lub ben” 
zolu, może być używany zamiast nafty 
w ciągówkach rolniczych, bez żadnych 
zmian w maszynie, przyczem moc sl 
nika nieco się powiększa. Mieszanka 
taka spala się całkowicie, nie zanieczy” 
szcza silnika, a oliwienie — znacznie 
się usprawnia, bez obawy rozcieńcze- 

nia oliwy resztkami nie spalonego opa” 

łu. 
„Jak wiadomo nafta, ze. względu 

na swą właściwość detonacyjną wyma” 

ga wtryskiwania wody do cylindrów 

silnika, w celu uniknięcia przedwczes” 

nych wybuchów. Przy nieumiejętnem 

regulowaniu dopływu tej wody oraz 

przy użyciu wody twardej — następur 

je szybkie zużycie cylindrów silnika. 

Mieszanka spirytusowa — nie wymaga 

wtryskiwania wody do cylindrów, a sil 

nik nabiera cechy elastyczności I przy” 

stosowuje się do zmienności obciążeń, 

jak to ma miejsce przy pracy na Den” 

zynie. waż 
„Obecnie mamy w sprzedaży spiry 

tusową mieszankę samochodową, opar 

tą w swym składzie na benzynie, z nie- 

wielką domieszką alkoholu bezwodne“ 

go. Mieszanka ta idealnie się spala w 

Silnikach samochodowych, a cena ie] 

nie przekracza ceny benzyny. s 

„Sprawa dostarczania mieszanki spi 

rytusowej Syndykatom Rolniczym do 

ciągówek rolniczych — ma być zreali- 

zowana już w dniach najbliższych. 

Głównym składnikiem mieszanki ma 

być alkohol bezwodny Z dodatkiem 

ciężkiej benzyny, przy cenie tego opału 

nie wyższej niż nafta". 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— Z lzby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. W dniu 4 czerwca r. b. odbyło się w 
lokalu Izby PrzemysłoworHandlowej w Wil- 
nie posiedzenie wydziału wykonawczego Ko 

mitetu Obywatelskiego Tygodnia Propagan 
dy Krajowych Wyrobów: Włókienniczych, na 
którem zostało wybrane jury konkursu Wy= 
staw sklepowych Tygodnia Propagandy w 
składzie osób: p. inżynierowa Ewelina Do- 
mańska, p. dyrekt. Janina Klawe, p. dyrektor 
Antoni Barbaro. 

Firmom nagrodzonym zostaną wydane 

dyplomy uznania. 
Należy zaznaczyć, że środki finansowe 

na akcję Komitetu uzyskano za  pośredn- 
ctw.m p. prezesa R. Rucińskiego z Izby Prze 
mys'owo-Handlowej w Wilnie. 

Konitet Obywatelski Tygodnia — Ргора- 
gandy krejowych wyrobów włókienniczych, 
uprzeimie prosi firmy włókiennicze i galante 
ryjne, kióre udekorowały swoje wystawy, 2 
nie zglesiły dotychczas swego akcesu do 
konkursu wystaw, o zarejestrowanie się w 
Sekreteriacie komitetu (pokój Nr. 8, Izba 
Przemystowo-Handlowa (Trocka 3). 

  

  

  

Niezwykły komunista przed sądemw Wilejce 
10 LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA. 

Na wokandzie Sądu Okręgowego obradującego na sesji wyjazdowej wj Wiłejca 
znalazła się sprawa szpiegowska. Przed Sądem 
cy Kazino oskarżony o uprawianie 

w. 

odpowiadał funkcjonarujsz wywiadu Ta 
na rzecą Rosji Sowieckiej. Wina odno: szpiegostwa 

nego uwidoczniła się ma pirżewodzie sądowym z całą wyrazistością i zresztą sam oskar- 
żomy nie negował swego udziału w organizacji szpiegowskiej. 

nieudan KO z oi z i łagodny; wymiar o: arženia ! i 

rów a oskarżony. prosił Sąd aby skazano A a. 
zienie motywując to tem, żej lepiej mu będzie w polskim 

Sowieckiej. 

Pa zamknięciu 
łoruski, 

kary. Wbrew tej prośbiej sam 

nowisku w Rosji 

'działacz bia- 

iowe wię- 
niż na wyspkim sta- 

Sąd po naradzie skazał Kazino naj dziesięć lat ciężkiego więzienia. 
Skazany zrzekł, się wniesienia apelacji. 

  
  

KRO 
SOBOTA 

Ą Dzis W. słońca o godz. 3 m. 17 

Roberta 
Jutro 

Zesł. Ducha 

Z. słońca o godz. 7 m. 53 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 6. VI. 1980 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 768 

Temperatura Średnia -l- 16 

Temperatura najwyższa -1-20 

Temperatura najniższa -1-6 

Opad w milimetrach: — 

waż | Północn.-zach. 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: pogodnie z oparami. 
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widocznej obsługi ludzkiej, ciekawe ror _ Wiatr wciąż dmie w oczy i zwalnia 
bi wrażenie. — Krany przy samym ok” bieg statku. Teoretycznie za dwie doby 
ręcie chwytają towar i ładują go do mamy być w Santos. Jak będzie w 
chłodni okrętowej. rzeczywistości czas dopiero pokaże. 

Ale niebo zdaje się, chce koniecz- Nazajutrz miła niespodzianka. Wiatr 
nie nasz wyjazd opóźnić. Kilkogodzin” się odmienił. Dmie łagodnie z południa 
ny rzęsisty deszcz zmusza do stawie- świeży niosąc powiew. Słońce w całej 
nia kozłów i nakrycia placu operacji krasie, z Szarego wczoraj morza'trobi 
brezentami. Zajmuje to trzy godziny.  kobierzec z ruchomego lanego złota. 

a Zrana operacja trwa w dalszym cią W promiennej jasności kąpani przez 
gu. 1.600 ton mamy poładować. Ż dwa dni, przybywamy do Santos. 
doktorem mimo cienkiego deszczyku 
idziemy zwiedzać miasteczko. 

" Ulice ładne, proste, obsadzone drze 
wami. Ze sześć placów z zielenią. Je- 
den olbrzymi okaz figusa, wrośniętego 
w ziemię, prócz pniem, jeszcze kilku 

konarami. Na placach, naturalnie pom” 
niki, na które już patrzeć nie mogę. 

z domki! Parterowe wąskie bu- 
owle, wszystkie z cegły, tynkowane i 

ozdobione najdziwaczniejszemi wzora- 
mi z gipsu. 

Tu jakaś pseudo - gotycka framur 

ga, tam wyraźnie secesyjne linje jakie 

widać na niektórych domach zbudo” 

wanych w Wilnie w żydowskich kwar- 
(,, tałach przed samą wojną. Wszystko 

wymalowane na cukiernicze jakieś kor 

lory. Torty to; jeden kawowy, drugi 

pistaszkowy, tam czekoladowy, dalej 
marcepan z klasyczną różą na środku. 

„Po godzinie wracamy. Na szeczę- 
ście przed zmrokiem ładunek skończo” 
ny. Noc zapada gdy na otwarte wy” 
szliśmy morze. 

1.500 tonn kawy, 1.700 tonn mięsa 
na nas czekają. Długość postoju za” 
leżna jest od sprawności magazynów i 
kranów przybrzeżnych. 

Nic tu niema jednak do widzenia. 
Pierwszego dnia pewną rozrywkę spra- 
wia mi ankieta co do możności pisania 
do domu listu za pomocą poczty lotni” 
czej. Jakoż potwierdza się, że samolot 
z Buenos - Aires mający odlecieć w no” 
cy zj piątku na sobotę, tu w sobotę 
koło południa stanie by zabrać worki 
pocztowe do Europy przeznaczone. 

P'szę więc do domu, że jestem w 
drodze, że się statek późni, i że nieprzy 
bycie moje na Wielką Sobotę, żadną 
katastrofą tłómaczyć nie należy. 

Nazajutrz rano okazało się, że ła- 
dowanie mięsa jakieś przedstawia tru- 
dności. Komendant  Vesval zapewnia 
mię że przed 8 wiecz. nie ruszymy. 

Szymon Meysztowicz 

RAA 

NIKA 
KOŚCIELNA 

— ]. Е. К5. biskup Michalkiewicz 
po dokonaniu wizytacji kanonicznej w 
powiecie święciańskim i części powiatu 
Brasławskiego, powrócił w dniu wczo- 
rajszym do Wilna. 

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Rozkład nabożeństw na święto 
zesłania Ducha Świętego w katedrze. godz. 
6 msza św. prymarja, godz. 8.30 — msza św. 
suplikacyjna, godz. 9.30 — msza św. woty- 
wa, godz: 10.15 — suma, celebruje J. E. ar-. 
cybiskup metropolita wileński Romuald Jał- 
brzykowski, kazanie wygłosi ks. kanonik ° 
Leon Żebrowski, godz. 15.30 wykład z Pi- 
sma św., godz. 16 nieszpory i nabożeństwo 
czerwcowe. 

Dnia 9 czerwca jako w II-gi dzień świąt 
porządek nabożeństw ten sam, godz. 10.15 
— suma, celebruje ks. prałat Jan Hani 
wicz, kazanie wygłosi ks. kanonik Leon Że- 
browski. 

— (k) Nabożeństwo cherwcowe w ko- 
ścieje św. Michała: o godz. 6.30 — 
wieczorem, kościół porBernardyński -o godz. 
1.15 wiecz., w niedzielę i święta po nieszpo 
rach, kościół Bonifratrów — godz. 5 p. p. 
w niedzielę i święta w dni powszednie o 
godz. 7 wieczór, kościół św. Jerzego 0 godz. 
12.30 — w niedzielę i święta, w dni pow- 
szednie o godz. 9.30 rano, kościół S.S. Wir 
zytek — o godz. 5 p. p. w niedzielę i świę 
ta godz. 7 rano, kościoś św. Trójcy — 0 
godz. 6.30 p. p., kościół św. Rafała — o 
godz. 5 p. p.. 

, — (k) W niedzielę, dnia 8 czerwca, w 
kościele po-Bernardyńskim o godz. 9 rano 
odbędzie się poświęcenie sztandaru młodych 
Polek, pod nazwą „Młoda СбгапКа“. 

— Uroczyste nabożeństwo. W dziesiątą 
rocznicę istnienia Związku Niższych Funkcjo 
narjuszów Państwowych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wilnie dnia 8 czerwca rb. o g. 
10.30 odbędzie się w kościele św. Anny 
uroczyste nabożeństwo z udziałem przedsta- 
wicieli władz, delegacyj Zarządu Głównego 
i kół oraz miejscowych organizacyj. 

URZĘDOWA 

— Konferencja w sprawie ylęcia Pa- 
na Prezydenta. W dniu i przybyt 
do p. wojewody Raczkiewicza prezes Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie p. Bzowski aby poro 
zumieć się w sprawach związanych z przy= 
jazdem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

— Wojewoda wileński na auidjencji u 
ministrów. W czasie ostatniego pobytu w 
Warszawie p. wojewoda wileński Wł. Racz- 
kiewicz był przyjęty przez p. ministra spraw 
wewnętrznych gen. Sławoje - Składkowskie- 
go, któremu złożył sprawozdanie z sytuacji 
w woj. wileńskiem i omówił z nim aktualne 
zagadnienia. 

P. wojewoda był również przyjęty przez 
ministra pracy i opieki społecznej Prystora, 
z którym omawiat specjalnie sprawy, doty- 
czące resortu opieki społecznej na terenie 
woj. wiłeńskiego. 

т Ф А оо 

NAGMINNE CHOROBY. 
Są takie choroby, które prędzej czy póź” 

niej przychodzą na ludzi. Na te choroby lu- 
dzie zazwyczaj sami pracują. Śmiech powie 
dzieć, ale tak jest. Prawda, panie doktorze, 
pan to wie najlepiej. 

Przychodzi taki stękający pacjent. „Nie 
wiem, — powiada, — co mi się stało? Tak 
to byłem zdrów przez całe życią aż tu na” 
raz onegdaj, jak mnie złapał ból w nodze 
— „te ani się ruszyć! Przejęczałem całą noc* 

— A no, panie kochany, artretyzm Sso- 
lidnie zarobiony. Musiał pan sobie nie žato- 
wać. Używał pan — co? Jadło się i piło — 
nieprawdaż? Trzeba teraz pokutować. Przy- 
kra to choroba, — na dłuższy czas przej” 
dzie pan teraz na djetkę. 

Przychodzi drugi — dziesiąty. Tego boli 
wątróbka, tego serce. Nie oszczędzał serca 
w młodości (sporty, nieprzespane noce!), bo 
„było takie zdrowe, takie silne”. „Nic mi 
nie będzie" — mawiał „starczy do końca* 
A.... nie starczyło. Za dużo wvdał z siebie, 
— teraz będzie biedował. 

I tak dalej, j tak dalej. Przechodzą przez 
przedpokoje lekarskie szeregi „mądrych po 
szkodzie”. Dobrze, że jest na to lekarz i czę 
sto może pomóc. 

Gorzej jest z chorymi, którzy chorują 
na moralna choroby: rozrzutność i nieopatrz 
ność. Ci nie wiedzą o swej chorobie przez 
długie lata. 

Jest im Pozienać wszystko wydawać, 
używać życia. Czują się zdrowi, nie widzą 
w sobie żadnych oznak niedomagania. Wie- 
rzą, że zawsze tak będzie. 

A kiedy pewnego jesiennego dnia zapu- 
ka do ich drzwi zniszczony, mizerny gość 
„Brak* — wtedy załamią ręce. Nieprzygoto- 
wani! Chorzy i słabi Co robić? lekarza na 
to niema. Jest zapóźno. 

Tej chorobie trzeba zapobiegać zawcza 
su. Trzeba całe życie pamiętać żeby nie 
przyszła, trzeba się przed nią bronić. Radę 
na nią daje jedynie P.K.O0. Lekarzem, który 
zapobiega jest P.K.O. Dlatego wszyscy po- 
winni postępować wedle wskazówek tego cu 
downego lekarza. 

Czy wszyscy wiedzą, jak zabezpiecza 
na starość P.K.Ó? Czy wszyscy wiedzą, że 
nawet malutkie składki miesięczne na ksią- 
żeczkę oszczędnošciową P.K.O., — pomna- 
žane procentami rosną na dobrobyt starošci 

Czy każdy z nas ma szarą książeczkę 
oszczędnościową P.K.O.ł 

  

  

MIEJSKA 

— Będziemy mieli most przez Wilenkę. 
W najbliższych dniach Magistrat przystępu- 
je do Sudomi mostu drewnianego przez Wi- 
lenkę. Mostek ten zbudowany zostanie tuż 
za gmachem teatru letniego i ułatwi spacero 
wiczom przedostanie się na Górę rzech 
Krzyży i wzgórza antokolskie. 

— Remont gmachu teatru w ogrodzie 
Bernardyńskim dobiega końca. Jak się dowia 
dujemy w dniu 20 b. m. rozpoczyna się se- 
zon w teatrze letnim w ogrodzie Bernardyū- 
skim W związku z tem Magistrat przepro- 
wadza gruntowny remont gmachu wew 
natrz j zewrątrz. Remont zakończony zosta 
nie za kilka dni. 

Z chwiłą uruchomienia teatru w ogro 
dzie, teatr Wielki na Pohulance zostanie zam 
knięty do 1 września r. b 

WOJSKOWA 

— Zarząd okręgu wileńskiego Z. O. R 
podaje do wiadomoścj kol. oficerów rezerwy, 
iż karty wstępu na zjazd wydawane są w 
Sekretarjacie okręgu Wilno, ul. Mickiewicza 
13, od 17 do 20 codziennie. 

d Ake ikai SZKOLNA 

— © wypowiada wojnę pla- 
dze , tów*. Na zasadzie sprawozdań 
ze wszystkich szkół, ustalone zostało, że co” 
rocznie zostaje „na drugi rok* ogromna ilość 
młodzieży ze szkół średnich i powszechnych 

"Na tę wysoką cyfrę drugorocznych  t. 
zw. referentów składa się szereg warunków: 
zdolności ucznia, złe warunki nauczania, nie- 
odpowiednie warunki domowe. 

Zjawisko to jest w wysokim stopniu 
niepożądane, to też Ministerstwo Oświaty 
uznało za potrzebne przeprowadzić, selekcję 
uczniów i tworzyć następnie specjalne oddzia 
ły, w których zgrupowani byliby uczniowie 
bądź mniej zdolni, bądź tacy, którym z in- 
nych przyczyn nauka przychodzi z trudno- 
ści ą. 

System ten ma być wprowadzony we 
wszystkich szkołach, w miarę tego jak war 
runki miejscowe będą tego wymagać. 

W specjalnych oddziałach dla. uczniów, 
którym nauka przychodzi z trudnością, stoso 
wany będzie odpowiedni program szkolny. 

— święto pieśni dzieci szkół powszech- 
nych m. Wilna. W dniu 11 b. m. zorganizo- 
wane zostanie w Wilnie święto pieśni dzieci 
szkół powszechnych m. Wilna. O godz. 11 
m. 30 w ogrodzie Bernardyńskim odbędą się 
popisy chóralne i solowe. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— żądania pracowników ubezpieczenio- 
wych. 200 ak ÓW: tow. ubezpieczeń od 
było onegdaj zebranie w celu omówienia 
sprawy regulowania należności za ich prace 
Wybrana została komisja która nawiąże per 
traktacje z pracodawcami. 

SPORTOWA 

— Biuro wycieczkowe  Touring-Klubu. 
Wileński oddział polskiego Touring-Klubu, w 
roku bież. zorganizował biuro wycieczkowe 
przy ul. Królewskiej Nr. 1 w lokalu Spół- 
dzielni Właścicieli Autobusów. Telefon Nr. 
1615. — Wycieczki wyruszają stale z przed 
lokalu Spółdzielni w niedzielę i święta w 
godz. 7—9 — 11 do Trok, Zielonych jezior * 
Miednik: autobusem przy pełnym komplecie 
14 osób, lub luksusowemi autami po 5—6 
osób. Koszty przejazdu obliczone są po ce- 
nach b. niskich według norm przebytej ilości 
kilometrów. Na żądanie przy zgłoszeniu gru” 
py 14 lub 15 osób mogą być organizowane 
wycieczki do Puszczy Rudnickiej, Świtezi i 
Nieświeża, oraz do Druskienik. Członkom 
Towarzystwa przysługują znaczne ulgi. 

— Doroczne wojówódzkie święto W. F. 
iP. W. W dniach 14 i 15 bm. staraniem Wo- 
jewódzkiego Komitetu W. F. i P. W. urzą” 

c)
 

Program pobytu Pana Prezydenta w Wilnie 
Jak donosiliśmy,'przyjazki Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacegh: 

„Mościckiego do Wilna nastąpi w dniu 14 bm. o godz. 7 wiecz. Na granicy wo- 

jewództwa powita Paną Prezydenta wojewoda wileński, zaś przed Ostrą Bra* 
mą przedstawiciele społeczeństwa naszego miasta. Pierwsze chwile pobytu w 

Wilnie spędzi Pana Prezydent w Ostrej Bramie, biorąc udział w krótkiej mo” 

dlitwie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pierwszy 

wieczór spędzi Pan Prezydent Mościcki w ścisłem gronie w pałacu. 

Program następnych dni jest następujący: 

Niedziela 15 czerwca. Pan Prezydent Rzeczypospolitej obecny będzie 

w godzinach przedpołudniowych na wielkiej rewji wojskowej na Porubanku, 
którą poprzedzi polowa Msza św. Tutaj nastąpi wręczenie dyplomów pierw- 

szym 11 pilotom wileńskiego Aeroklubu Akademickiego i poświęcenie sztan” 

daru tego klubu. W południe uda się Pan Prezydent na stadjon na Pióromoncie 

iobecny” będzie na dorocznem święcie Wychowania Fizycznego i przysposo- 
bienia Wojskowego. Tegoż dnia po południu Pan Prezydent zwiedzi wystawę 

jubileuszwą artystów plastyków, następnie zaszczyci swą obecnością konkur” 
sy hippiczne 3 samodzielnej brygady kawalerji, organizowane przez Wileńskie 

Tow. Hodowli Koni i w niedzielę wieczorem garnizon wileński wyda na cześć 

Pana Prezydenta raut. AA ) 
Poniedziałek, dnia 16 czerwca. W godzinach porannych młodzież szkół 

powszechnych odda hołd Głowie Państwa oraz powitają Pana Pdezydenta 
związki ideowe młodzieży. Będzie to „święto pieśni* szkół powszechnych m. 

Wilna na pięknym dziedzińcu pałacu. Pan Prezydent zwiedzi następnie w tym 

dniu kolonję wypoczynkową dziatwy szkół powszechnych m. Wilna w Leo- 

niszkach, poczem w porze południowej obecny będzie na otwarciu zjazdu na” 
uczycielstwa szkół powszechnych województwa wileńskiego i nowogródzkie- 

go. Po południu Pan Prezydent zwiedzi Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego 

zbiory, następnie Górę Zamkową. O goda. 4 odbędzie się na Uniwersytecie 
wręczenie Panu Prezydentowi Mościckiemu doktoratu honoris causa wydziału 

matematyczno - przyrodniczego USB. Wieczorem odwiedzi Pan Prezydent 
Związek Zawodowy Literatów i zwiedzi celę Konrada, poczem obecnym bę- 

dzie na przyjęciu wydanem na cześć Dostojnego Gościa przez miasto Wilno. 

Wtorek 17 czerwca. O godz. 9 rano uda się Pan Prezydent do Trok ce 

lem zwiedzenia tamtejszych okolic, jezior, prac konserwacyjnych na Zamku. 

Przedtem będzie Pan Prezydent w kościele oraz w tamtejszej kienesie kara- 

imskij. Pan Prezydent weźmie udział w poświęceniu i otwarciu schroniska Ligi 

Morskiej i Rzecznej. O godz. 4 pp. odbędzie się w obecności Pana Prezydenta 

uroczyste posiedzenie Izby Przemysłowo - Handlowej, następnie Izby Rzemieśl 

niczej , poczem poświęcenie gmachy Państwowej Szkoły Technicznej. Stam- 

tąd wyjedzie Pan Prezydent na cmentarz na Rossie i będzie obecnym na po“ 
święceniu pomnika na grobach poległych żołnierzy b. Litwy Środkowej. 

$rVda 18 czerwca. O godz. 9.30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej udzie- 

lać będzie audjencyj, poczem odwiedzi Ognisko Kolejowe, gdzie zbiorą się na 

„powitanie Głowy Państwa wszystkie związki pracowników kolejowych. W 

południe będme Pan Prezydent obecnym na uroczystem posiedzeniu zjedno” 
czonych organizacyj rolniczych w lakalu Banku Ziemskiego. W godzinach po- 

południowych wyjedzie Pan Prezydent do Wielkich Solecznik, zwiedzi osadę 

„Las Rudnicki“, a następnie gospodarstwa rolne i przemysłowe w Wielkich 

Solecznikach, gdzie podejmowany będzie przez Kresowy Związek Ziemian. 

Czwartek 19 czerwca. Przed południem Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

weźmie udział w uroczystem nabożeństwie w Bazylice, a następnie w procesji 

Bożego Ciała. Po południu Dostojny Gość podejmowany będzie przez JE ks. 

Arcybiskupa Metropolitę Jałbrzykowskiego. Następnie zwiedzi Werki i obec- 

nym będzie na galowem przedstawieniu w teatrze na Pohulance gdzie odegra- 

ną będzie sztuka „Krakowiacy i Górale. 

Piątek 20 czerwca. Pan Prezydent Rzeczypospolitej uda się do cerkwi 
- św. Ducha, następnie do kościołów luterańskiego i (kalwińskiego, do domu - 

modlitwy staroobrzędowców, do synagogi, przy ul. Niemieckiej oraz do mecze- 
tu muzułmańskiego. W godzinach popołudniowych dbędzie się powitanie Gło” 

wy Państwa przez sędziów, prokuratorów i palestrę. 
Dnia następnego, t.j. w piątek 20 czerwca Pan Prezydent odjedźie z Wil- 

na na teren powiatów naszego województwa, gdzie zabawi około tygodnia. 

i 

Wiec protestacyjny 
W dniu 8 bm. o godz. 12.30 w lokalu sali Miejskiej (Ostrobramska 5) 

odbędzie się Wiec protestacyjny w związku z pogrOmami ludności Polskiej w 

Kowieńszczyźnie. 

Obywatele! Stawcie się. Wasza obecność zadecyduje o sile protestu. 

Niech nie będzie w tym dniu w Wilnie opieszałych. 

  

  

    
   
     

    

święta W. F. i P. W. zaszczyci swą obec- 
mošcią Pan Prezydent Rzeczypospolitej. W 
zawodach sportowych wezmą udział najlep- 
sze reprezentacje sportowe ze wszystkich po= 
wiatów województwa wileńskiego. Program 
oraz bliższe szczegóły będą podane w dniach 
najbliższych. Ponadto wojewódzki Komitet 
W. F.iP. W. organizuje w dniu 19 czerwca 
wielką zabawę ludową w lasku na Zwierzyń” 
Ch. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 

— Odczyt o Argentynie, W środę 11 czer 
wca rb. o godzinie 20 w sałi Kasyna Garni 
zonowego odbędzie się odczyt p. Szymona 

Meysztowicza pod tytułem „Po Argentynie 

z myślą o Wileńszczyźnie". Cena biletu 1 zł. 
dla uczącej się młodzieży 50 gr. _ 

Dochód z odczyt u przeznacza się na ce 
le Sekcji Pomocy Koleżeńskiej Wileńskiego 
Koła Związku Oficerów Rezerwy. | 

— Walne zebranie członków Wileńskiego 
Towarzystwa „Mens* dla. walki z alkoholiz- 
mem i innemi nałogami odbędzie się dnia 12 
czerwca rb. © godzinie 7.30 po FE” w głów= 
nym gmachu Uniwersytetu USB (sala wy- 

kładowa nr. 1) Wlejście od dziedzińca Skar- 
gi. 

— Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
W sobotę, dnia 31 maja r. b. w = SSA 
rjum Nauczycielskiego przy ul.  Ostrobram- 
skiej odbyło się zebranie założycielskie Pow” 
szechnej Spółdzielni Spożywców w Wilnie. 

W zebraniu tem wzięło udział blisko 
100 osób — przedstawicieli! sfer: pracowni- 

E 

Międzynarodowa 
Wystawa Fotograficzna 

w sgradzie Bernardyńskim 
400 obrazów najlepszych 
artystów wszystkich części 

świata 

Otwarfa od godz. 11 do 8 wiecz. 
Wejście 1 złoty. 

ie. 
prezes wileńskiego związku -spółdzielczych 
ZA spożywców — p. Ignacy Tue 

ski. 8 
Po ref:'atach organizacyjnych i po od- 

czytaniu statutu spółdzielni przeż p. p. dyr. . 
Godeckiego, J. M i H. Jackiewicza, 
dokonano zapisów członków. Ogółem zapisa- 
10 się na zebraniu 65 osób, którzy jako ratę 
na udział wpłacili 450 zł. Ponadto wybrano 
Radę Nadzorczą i uchwalono przystąpić Go 
Związku Spółdzielni Spożywców  Rzeczype” 
spolitej Polskiei Jo(„Spolem“). 

ybrane wladze spėldzielni stawiają s0- 
bie jako zadanie do dokonania w  najbliž 
szym czasie: pozyskanie conajmniej 1000 
członków, intensywne zbieranie funduszów 

czych, urzędniczych, rzemieślniczych, robot 
dzone będzie wielkie doroczne Wojewódzkie 
święto wychowania fizyczn. i przysposobie- 
nia wojskowego. Święto odbędzie się na sta” 
djonie W. F. na Pióromoncie. Drugi dzień 

niczych i społecznych. Zebranie zaszczycił 
swą obeonością p. wicewojewoda wileński — 
Kirtiklis. Obradom przewodniczył zasłużony 
na niwie spółdzielczej działacz społeczny b. 

  

9 skazańców nad którymi wisi 
hańbiący stryczek 

* Przed kilku dnłami Sąq w Postawach, skazał na karę Śmierci Jana Świrkowskiego, 
za dokonanie trzech morderstw na ogobie matki, brata i siostry, Zbqodniarz kierował się 
chęcią zawładnięcja niepodzielnie całą schedą i przez zbrodnię pigaf sobie testament. 

Przewieziono go obecnią do Wilna na Łukiszki na ponury oddział skazańców. 
Jest on dziewiątym skazanym naj karę śmiierci zaj zbrodnię zabójstwa =odziny w ce 

lach zysku. Wyją tek stanowi jedynie osławiony Szałkowski skazany naj śmierć za rozbo- 
je i mordy w bandzie Rysia. Wszyscy skazańcy niej tracą nadziei, żę zdołają ominąć qzy- 
hającą śmierć i za pomocą różnych odwołań starają się odwlec egzekucję. 

Szałkowski już porazł piąty składa odwołanie i jest przekonany że zdołą „ uratować 

Skazantna śmierć naogół zachowywują się spokojnie. Siedzą w pojedyńczych Ь 
lecz mają do to stwa wi zw. AA DRE CD 

udziałowych i społecznych, poczem pod je- 
sień r, b. -— uruchomienie w Wilnie 2 do 3 
sklepów -— rozużielni towarów. 

. Tymczasowa siedziba. nowo-założonej 
spółdzielni Zauiek Rossa 3, telefon Nr. 56. 

Zapisy na członków do spółdzielni prócz 
zarządu ;rzyjmują wszyscy członkowie Ra 
dy N.czorczej i ich zastępcy. 

‚ „Rada Načzcrcza Powszechnej Spółdzieł- 
ni Spożywców ukonstytuowała się następu- 
jąco. na przewcericzącego Rady wybrane 
p. I. Turskiego, na zastępców przewodniczą 
cego ». p irż. H. Jensza i A. Kobeckiego. 
Sekretarzem został p. St. Czarnous, zastępeą 
sekretarza p. ]. Łazarewicz. 

„Do zarządu wybrano: dyr. St. Godeckie 
go i H. Jackiewicza. Statutowo przewidzia- 
nego trzeciego członka zarządu spółdzielni w 
myśl! uchwały Rady powoła Prezydjum Rady. 

' st 
RÓŻNE 

— Mundury letnie dla tów. Ho” 
mienda policji dokonała podziału mundurów 
letnich preznaczonych dla policjantów pełnią 
cych służbę na terenie miasta. 

Są to bardzo lekkie i porządnie ртехеп{и- 
jące się granatowe kurtki, które znakomicie 
zastąpią =ciepłe jak na lato sukienne mundu 
ry policyjne. 

  

gruźlicę. W GA "aaa przybył do 
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Wiina inspektor lekarski Polskiego Związku 
Przeciwgruźliczego dr. Włodzimierz Wie- 

szniewski celem przdprowadzenia inspekcji 

Towarzystw przeciwgruźliczych, sanatorjów 

i tp. instytucyj powołanych do zwalczania 

gruźlicy. 
ubileuszowa wystawa  obra -zów, 

rzeźb i architektury Wł T. A. P. mieszcząca 

się przy zbiegu ulic Arsenalskiej i Zygmun- 

towskiej, została uzupełniona przez przyby- 

łe z Warszawy nowe eksponaty, które będą 

już na Zielone Świątki umieszczone na wy- 

stawie. Liczna frekwencja oraz kilka prac 

sprzedanych Świadczą o dużem zaintereso” 
waniu ze strony zwiedzających. 

Wystawa otwarta codziennie od 10—19. 

— Egzaminy publiczne w Konserwato- 

rlum będą odbywać się w dni następujące: 

dnia 10 b. m. (klasy fortepianu prot. prof. 
Kaduszkiewiczowej, Tymińskiej,  Dabrow= 

skiej, Ranuszewiczowej, Ziembickiej, Pawło- 

wiczowej, Świętorzeckiej); dnia 11 b. m. 

(klasa fort. prof. Kimontt-Jacynowej); dnia 

12 b. m. (klasa fort. prof. C. Krewer); dnia 

13 b. m. (klasy: skrzypiec, śpiewu solowego 

i instdrumentów dętych). Początek egzami- 

nów o godz. 5 po poł. Karty wstępu w se- 

kretarjacie Konserwatorjum (ul. Dominikan- 

ska 5) od godz. 4—7 po poł. Ё 
Nowa partja dzieci wyjechała do Leoni- 

sZek- Kolonja letnia dla dzieci szkół - 
mieįskich w  Legaciszkach zorganizowana 

przez zarząd miasta, została w tym roku 

rozszerzona w ten sposób, że dobudowano 

jeszcze jeden barak. A 
Przed kilku dniami wysłano tam kolej-- 

ną grupę dzieci. Są to dzieci zagrożone cho 

robą płuc. » 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie- 
go Czerwonćgo Krzyża urządza w ogrodzie 

po-Bernardyńskim, dnia 7 czerwca r. b. w 

sobotę — wielką zabawę dla młodzieży z na- 
der urozmaiconym programem, gry sporto“ 
we, tańce, kosze szczęścia, strzelnica, loterja 

fantowa i moc įnnych rozrywek i niespodzia 
nek. W dziale koncertowym udział swój ła- 
sławie obiecał p. dyrektor Zelwerowicz i 

świetny balet p. B. Kalińskiej, jak również 

damska orkiestra krakowska w kostjumach, 

która odegra ze Śpiewami najnowsze mazur* 
ki, krakowiaki i oberki. й 

Początek o godz. 17. Przygrywają — от- 
kiestry wojskowe. ! 

Špieszcie wszyscy zobaczyč 
zabawę! 

  

niebywaią 

TEATR I MUZYKA 

— Dziš pierwszy występ ulubieńców pu- 

blicznošci = Lilji Sztengel i E. Studenco- 
wa. Tylko na 3 występy przyjechał do Wil- 

na słynny zespół teatru rosyjskiego na czele 

z ulubikncami Lilją AA JE Studen- 

cowym. Przedstawienia odbędą się w teatrze 
„Nowości* przy ulicy Wielkiej 47. Dziś pier- 
wszy występ zespołu w sztuce „Djabeł* (Mr 

Lambertier) w 3 aktach, Lui Verneila. Re- 
pertuar nastepnych dni zapowiada w nie- 
dzielę 8 bm. „Karuzela mitošci“ w 3 aktach 

Klaubunda, w poniedziałek 9 bm. požegnal 

ne przedstawienie „Kobieta i-perla“ w 4 ak- 

tach Franka. į 
Początek o godz. 8.30. Przedsprzedaż di- 

letów dziś przez cały dzień w. księgarni 
„Lektor* (Mickiewicza 4) zaś wieczorem w 

kasie teatru „Nowości”* (ul. Wielka 47). Jur 

tro i pojutrze bilety nabywać można przez 

cały dzień w kasie teatru. 

WYPADKI 1 KRAD Ziisóż.. 

— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 

5 bm. 5 5 Din, zanotowano w Wilnie ogó- 
tem wypadków 43, w tem kradzieży — 10, 

opilstwa 6, przekroczeń administracyjnych 

— 12. 
— >2+ Kosteckiej Jadwidze Kalwa- 

ryjska 100 służąca Jeszynówna Zofja ostat" 

nio bez stałego miejsca zamieszkania skradła 
różną garderobę. 8 ` 

—%'Ёгасі:іеі weksli. Apanasewiczowi Ka- 

zimierzowi, zam. we wsi Borowe, gm. bud- 

sławskiej skradziono z niezamkniętej stodoły 

24 weksle, ukryte przez niego pod podłogą 

na sumę przeszło 2 tys. zł. 8 у 
Przywiaszczenie. = Chiamowicz Ilja, 

Kwiatowa Nr. 7 zameldowała o przywłaszcze 

niu przez Kowalewskiego Stanisława, Prawo- 
Żołnierska 19, kartek na podstawie których 

można zakupić w różnych firmach skórę na 

sumę 209 zł. oraz 31 parę cholewek dam 

_ skich koloru bronzowego. Poszkodowana о- 

blicza straty na sumę 500 zł. Rewizja w mie 
szkaniu Kowalewskiego dała wynik negatyw 
ny, natomiast dochodzeniem ustalono, że 

cholewki i wyżej wymienione kartki zastawił 
w lombardzie „Kresowja“. 

— Podrzutek. Przy ul. Kalwaryjskiej zna” 
leziono podrzutka płci żeńskiej, w wieku о= 
koło 5 tygodni. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

„ rzy II Kliniki Wewnętrznej U. S. 

  

— Uijęcje wanej. W dniu 5 bm. 
zatrzymano Karłowskiego «Marjana bez sta” 
łego miejsca zamieszkania, Paco 
przez Sąd Okręgowy w Wilnie z art. 279 
cz. pkt. i cz Il K.K. 

W dniu 5 bm. zatrzymano  Łaniewską 
Helenę, poszukiwaną przez Sąd Powiatowy 
w Oszmianie z oskarżenia z art. 581 KK. 

— Uciekł sekwestrat0r, zabierając 
pieniądze i kwity. Przed dwoma dniami 
znikł nagle sekwestrator m. Ejszyszek 
Antoni Charłukiewicz niedawno przy” 
jęty do pracy. : 

Okazało się, że Charukiewicz u- 
ciekł zabierając z sobą pieniądze, ścią” 
gnięte od płatników nieustalonej do- 
tychczas wysokości, jak również kwi 
tarjusze podatkowe. 

Badania dokumentów złożonych 
przez defraudanta przy objęciu posady 
wykazały cały szereg  nieformalności, 
zaś złożony weksel gwarancyjny z pod 
pisami poręczycieli był poprostu sfał” 
szowany. 

— Napad z zemsty. W lesie między wsią 
Jeziorki, a kolonją Zosino, gm. postawskiej 
napadnięty został z zasadzki Miedziucho Ar" 
kadjusz, powracający z Postaw przez Łysion 
ków Stefana i Jana i Pawinicza Jana ze wsi 
Tużbica, gm. woropajewskiej. Napastnicy w 
czasie napadu dotkliwie pobili Miedziucho. 
Napad był dokonany na tle zemsty. 

— Pożar. We wsi Kisarewszczyzna . gm. 
zaleskiej uderzył piorun w stodołę ze znajdu- 
jącą się w niej słomą, a należącą do Suarka 
Jana. Stodoła spłonęła. Straty wynoszą prze 
szło 2000 zł. 

— UciekŁa aresztowana. Zbiegła z aresz- 
tu w Gębokiem Michalina Głuszonok, która 
miała być przewieziona do więzienia w Wi- 
lejce dla odbywania 3 miesięcznej kary. 

Włamanie do Magistratu w Radoszko- 
wiczach. Nieznani sprawcy włamali się do 
Magistratu w Radoszkowiczach i skradli ka- 
setkę żelazną zawierającą 151 zł. 05 gr. 
wraz z różnemi pokwitowaniafi oraz weks- 
lem wystawionym przez lcka Chodosza na 
sumę 245 zł. Dochodzenie w toku. 

— Podciął sobie dło. Umysłowo cho- 
ry Pilewski Adam z folw. Zahorze, gm. bie- 
nickiej poderżnął sobie Ei stołowym no 
żem. Pilewski w stanie beznadziejnym prze- 
wieziony został przez rodzinę do szpitala ży- 
dowskiego w Wilnie. 

— Wypadek na torach kolejowych. Na 
stacji Wilno został Ściśnięty zderzakami wa 
gonów Bolesław Eksterowicz, Szkaplerna 20 
w czasie gdy przechodził między wagonami 
przez tor  wyładunkowy. _ Ekstorowiczowi 
zgniotło klatkę piersiową. Eksterowicza w 
stanie ciężkim przewieziono do szpitała ko- 
lejowego. 

— Utonęła 3 letnia dziewczynka. W zaść. 
Rusoliszki gm. komajskiej utonęła 3 letnia 
Leontyna Rodziewiczówna, która w czasie 
zabawy z dziećmi wpadła do sadzawki. 

DFIARY. 
Zamiast powinszowań w dniu imienin 

Pana Proresora Januszkiewicza składają cho 
B. w Wil- 

nie na L.O.P.P. sumę zł. 50  (piećdziesiąt). 

RADJO 
SOBOTA, DNIA 7 CZERWCA 1930 ROKU 

11.58 — Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.35: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorolo- 

giczny z Warsz. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Muzyka popularna w 

wyk. orkiestry pod. dyr. prof. F. Tchorza. 
17.00 — 17.15: Kom. Wil. Tow. Organ. 

i Kółek Rolniczych. 
17.15 — 17.30: „Co nas boli?“ — prze- 

chadzka Mika po mieście. 
17.30 — 18.00: Tr. z Warsz. 

dla dzieci. 
18.00 — 19.00: Nabożeństwo z Kaplicy 

Ostrobramskiej. 
19.00—19.25: Program na następny ty- 

dzień. 
19.25 — 19.40: Rozmaitości. 
19.40 — 20.00: Prasowy dziennik radjo- 

wy i sygnał czasu. 
20.00 — 20.30: Tr. ze Lwowa. Apel Ka” 

detów. 
20.30 — Tr. z Warsz. Rewja „Na Bie- 

lany* i komunikaty. 

Audycja 

°& SĄDÓW 
Uprewomocnienie się wyrbku w sprawie znie 
sławienia b. Kuratora Okręgu Szkolnego Wi- 

ieńskiego p. Zygmunta Gąsiorowskiego, 

'W związku z nadużyciami, popełnione- 
mi w r. 1925 w Kuratorjum Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego, ogłosił ówczesny naczel- 
nik Wydziału Ogólnego Kuratorjum, p. A 
fred Rachalski, w „,Kurjerze Wileńskim" z 
dn. 24 lutego 1925 r. list otwarty, w którym 
omawiając te nadużycia, zarzucił ówczesne- 
mu kuratorowi wileńskiemu, p. Zygmuntowi 
Gąsiorowskiemu, między in.,  „niewpłacenie 
do Kasy Skarbowej pieniędzy pozostałych po 
zlikwidowaniu gimnazjum im. Jagiełły w a 
1922, które pożyczył sobie kurator* oraz 
„Obciążenie budżetu Kuratorjum swemi pry- 
watnemi wydatkami*, wskutek czego otrzy- 
mał p. Gąsiorowski pismem z Ministerstwa 
W. R. i O. P. z dnia 5. X. 1926 r. Nr. 
0/przez. 11048/26 zezwolenie na wytocze- 
nie przeciwko p. Alfredowi Rachalskiemu 
sprawy karnej z art. 157, 532, i 533 k. k. 
(zniesławienie i świadomie fałszywe oskarże 
nie) co zostało ogłoszone w Monitorze Pol- 
skim z dnia 29 września 1926 r. Nr. 223 i 
tegaż samego dnia w szeregu pism warszaw- 
skich ; prowincjonalnych a między innemi 
w „Słowie* p. Alfred Rachalski zrzekł się 
przysługującego mu prawa amnestji z dnia 
22.VI 1928 i prosił Sąd o danie mu możno- 
ści przeprowadzenia dowodu prawdy. * 

Rozprawa kilkakrotnie odraczana, odby- 
ła się w Sądzie Okręgowym w Wilnie w dn. 
dn. od 1 do 4 maja 1029 r. zaś Sądzie Ape" 
lacyjnym, dnia 8 kwietnia 1930 r. 

Sąd w obu instancjach p. Rachalskiego 
uniewinnił. 

Wyrok uniewinniający Sądu Okręgowe- 
go zapadł w myśl art. 537 p. 2 K.K. (Sąd 
kręgowy uznał, że oskarżony miał dowody 

dostateczne do mniemania, że fakty podane 
w jego liście otwartym są prawdziwe, oraz 
że działał on w dobrej wierze). 

Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok Są- 
du OWCA ale zastosował punkt 1 ar- 
tykułu 537 K. K. (Uznał fakty podane za 
ustalone, a rozpatrywanie ich 
ogłoszenia za zbędne). 

Wyrok Sądu Apelacyjnego dnia 2 czerw 
ca 1930 r. uprawomocnił się. W toku roz- 
prawy ujawniło się, że specjalna Komisja 
rewizyjna, powołana w swoim czasie do zba 
dania owych nadużyć, zarzuciła występujące 
mu w charakterze świadka, owczesnemu na- 
czelnikowi Wydziału Szkół średnich, p. Stefa 
nowi Świderskiemu, „wyzyskiwanie  zajmo- 
wanego stanowiska w celach pewnych osobi- 
stych korzyści materjalnych i niezrobienie 
użytku z wiadomych mu faktów nadużyć, 
połączone z chęcią ukrycia tych faktów". 

KŁOPOTY MAŁEGO SZEPSA. 

Hirsz Szeps jest w Wilnie osobistością 
popularną, gdyż jest najmniejszym z traga” 
rzy i kto wie czy nie najmniejszym z ludzi 
racujących fizycznie. Otóż tedy ten „ma- 
utki Szepsełe* znalazł się na ławie oskarżo- 
nych. Zarzucono mu „opiekowanie się pewną 
partją tytoniu, szmuglowanego nb.  рат а 
dość znaczną. 

Szeps przytrzymany został pizez policję 
i wówczas zeznał, że paczkę otrzymał od 
nieznajomego mężczyzny z poleceniem odnie. 
sienia jej na ul. Rudnicką. Po drodze, czu- 
jąc się niezdrów, zostawił paczkę w jakiejś 
bramie, a sam udał się po furmankę, lecz po 

motywów 

   

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

„Iańczący 
W roli głównej największa czarodziejka ekranu LYA MARA, Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek 
6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

NASTĘPNY PROGRAM: 
W dn. 5, 6 i 7 czerwca 1930 roku Kinematograf Miejski NIE CZYNNY z powodu remontu 

Wiedeń" 
seansów od g. 

  
UWAGA! Seansy o godz. 4 i 5 

Pierwszy Dźwiękowy Przebój dźwiękowy! Ulubienica publiczności czarująca pełna temperamentu 
ino- najnowszej As 5 . й й “ W akcie II: 

H oj Ro gu swojej kreacji „Romans współczesnej aiti V akrobatyczne, 

» 
Girlsy 

śpiew et. cet. Nad program: Wszechświatowej sławy śpiewaczka IZA KREME: wykona piosenki. 
© godz. 4-ej, ostatni seans o godz. 10.30. 

m. 30 po cenach zniżonych BALKON — 60 gr., PARTER — 1 zł. 
COOLEN MOORE w 

WIELKA REWJA. Tańce 
Humorystyczne, 

Pocz. seansów 4 : 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22. 

Dziśl 

cudownym swym Śpiewem i grą na banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAUT 
pozatem udział biorą słynne CHvRY MURZYNSKIE w 100 proc. przebo- 

STATEK KOMEDJANTÓW 
Do godz. 7 ceny miejsc na parterze odl zł. Balkon 80 gr. 

jowym filmie dźwię- 
kowo-śpiewnym p. t. 

LAURA LA ? LANTE 

  

Początek ogodz. 5, ost. 10.30. 

  

Kino Kol. 

„OGNISKO* 

Ul. Kolejowa 19. 

nione 
wydanie   

GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 
z dnia 6. 6. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.88,5 — 8.90,5 — 8.86,5. Holan- 
dja 358,66 — 359,56 — 357,76. Londyn 
43.33,5 — 43.44,5 — 43.22,5. Paryż 34.97 — 
35,06 — 34,88. Praga 26,45 — 26,51 — 
26,39. Nowy York telegraficzne 8.921, — 
8,941 — 8,901. Szwajcarja 172.08 — 173,11 
— 172,25. Stokholm 239.39 — 239,99 — 
238,79. Włochy 46,74 — 46,86 — 46.62. Ber 
lin w obrotach prywatnych 212,81,5. 

Papiery progentowe: 
Pożyczka inwestycyjńa 110, Dolarówka 

65, 6 proc. dolarowa 76.50, 10 proc. kole- 
jowa 102.50. 8 proc. listy zastawne Banku 
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rolnego, 
Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 
94, Te same 7 proc. 83.25. 4,5 proc. ziem- 
skie 55.25. 5 proc. warszawskie 59.50. 8 
proc. warszawskie 76.25 — 76.50. 8 proc. 
Łodzi 71, 10 proc. Siedlec 80.25. 
8 proc. obligacje budowlane Banku Gosp. 
Kraj. 93, 4 proc. ziemskie 44,25. 

TOO RRSO TZAFOSOWO KRAK SALE YOOEKECCCE TA 
powrocie dowiedział się, że policja zabrała 
BE. Na drugi dzień sam został zabrany. 

rząd Celny po sprawdzeniu zawarto- 
ści paczki wyznaczył Szepsowi jako karę 
21.000 zł. grzywny oraz 200 dni aresztu. 
Ukarany zaapelował do Sądu Okręgowego, 
który złagodził karę do 300 zł. grzywny i 
14 dni aresztu. 

Po wysłuchaniu wyroku Szeps zapowie 
dział, że od tego czasu będzie się zajmował 
tylko tragarstwem. Przemyt nie opłaca się. 

  

  

Nowy rozkład jazdy autobusów 
ODJAZD Z WILNA. 

12 a a — Grodno — Białystok 5, 10, 
14, 17. 

2) Wilno — Niemfenczyn 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 O: — Holszany — 
Traby — Wiszniew — Wołożyn — Iwieniec 
6, 6.45, 16, 17, 17.30, 18. 

5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 
Krewo 5.30, 9.15. 14.30, 15, 15.30, 16.38 

6) Wilno — 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 — Iwle — Traby 16, 7.10, 17.40 

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

16.30, 17. 
12) Wilno — Mołodeczno 14. 

13) Wilno — Świędany — Brasław 19. 

11713. I. A. Firma: „Komiel Stefan“ w Szarkowszczyznie 

pow. Dziśnieńskiego. Piwiarnia. Firma istnieje od 1927 

Właściciel — Komiel Stefan, zam. tamże. 442 
roku. 

PRZYJAZD DO WILNA 

1) Wilno — Grodno — Białystok 9.30 
10.30, 15.30, 23.30. 

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

3) Wilno—Landwarow — Troki 12.20, 
16.10, 21.10. 

4) Wilno przez Osztniany — Holszany — 
Traby — Wiszniew — Wołożyn — Iwieniec 
7.30, 8.30, 9.30, 13.45, 18.21. 

5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 
Krewo 7 8, 9, 10 16, 16.30. 

Wilno— Mej la — Podbrodzie 

8.50. 
9) Wilno — Iwje — Traby 17.30, 18.40, 

L 19.40, 20.30, 21.15, 22, 22.40, 23.30, 
„35, | 

10) Wilno — Lida 8.45. 
11) Wilno — Jaszuny — Turgičie — Ta- 

bońyszki 7.30, sah EX 
12) Wilno — Mołodeczno 10.30. 

11682 I. A. Firma: „,Czerwińska Stefanja" w Wilnie, ul. 
Zawalna 7—10. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 

Właściciel — Czerwińska Stefanja, zam. przy ul. Konarski 

į «6 Wielki 12-to aktowy 
SZLAKIEM HANBY zhańbionych, podług głośuej 

Szponach Handlarzy Kobiet*. W rolach głównych: Marja Malicka. Zofja Batycka (Miss Polonja na rok 
gusław Samhorski, Wanda Zawiszanka i inni. Początek 1-g0 seansu o g-ej. 6, — w niedziele 
Następny program: „ALRAUNE* z Brygidą Helm w roli głównej. 

  

kupuje się towary gwa- 
Njiorzystniej rantowanej dobroci u 

GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy różne 
nowości sezonowe, markizety, jedwa- 

bie, satyny, perkale oraz pończochy i 

skarpetki modne. 

UWAGA. — WILEŃSKA 27.   
  

fĘZ="Z, ОЫЕНЕ 2 SERRA WODO 

BE. Kocmotyka Še | DETNISKA | 
TRUSK = WIEG 

Kresowy Ziemiański 
Pensjonat | „Krzysia“. 

"Utrzymanie pierwszo- 
"rzędne Ceny umiarko- 
wane. =0 

  

|LSZOKOA UJADIKO 
RAEIECYOM ENNIO 

Gablnef 
Racjonalnej 
smetyki 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 
kobiecą konser- 

Urodę wuje, doskonali, Letpigka 
odświeża, usuwa jejz 2 lub 8 pokoi z 
skazy i braki. Masaż kuchniami. Jeden kilo- 
twarzy i ciała (panie). metr od st. Czarny 
Sztuczne opalenie ce- Bór, folwark Dusinięta, 
ry. Wypadanie włosów dowiedzieć się na 
i łupież. — Najnowsze miejscu. 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. i ieci 
Codziewnie od. 10—8. Kana NO O ZALECA 

W, Z.P.43. Wina, IBEMISKU 
z 5 pokoi z kuchnią 
koło rzeki i plaży 

Ko 
Leczni 

do wynajęcia 
składające się 

Urodę konserwuje, 
doskonali, _ odświeża, 
usuwa braki i skazy, KWREKREBOGOGE 
Regulacje i trwałe przy- Rgpno | sprzedaż 
ciemnianie brwi. Gabi- DLLŁLITLE LI] 
net Kosmetyki Leczni- ы 

iwa wylrzymane, 

  

czej „CEDIB* J. Hry- 
niewiczowej. Wielka 18 
m. 9 Przyjmuje w g. węgierskie, francuskie, | 
10—1 i 4-7. W.Z.P.26 hiszpańskie, , włoskie, 

kościelne i lecznicze 
poleca: D-H. St. BANEL 
i S-ka, Wilno, Mickie- 

wicza 23, tel. 8-49. 
Ceny konkuren- 

  

NKUSZERKI r Ke 2 
E mmm an 0 ra drewniany, 

п owoczesny, 

MuszerkaŚmiałowska niedekretowy o 2 
mieszkaniach, placu 

> 700 sążni. Z dłu- 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz ZEM bankowym 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

sprzedamy za 
25.000 złotych 

padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

    
    

    

   

      

Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0     

  

о 64 ści 

  

Dow. się: Biuro ogł. | 
KOBIECĄ  j, Karlina, Niemiecka 22 

Program od 8 do 16 czerwca. Fim, dawno oczekiwany przez naszą publiczność! Zupełnie nowe, znacznie 
dramat obyczajowy, 

Ramnńskie wina 
już nadeszły. Muscat 
półsłodkie but. 3]4 litra 
zł. 3.75 poleca D.-H. 
St. BANELiS-ka Wilno, 
Moo 28, tel. 

mAvAvAU 

RÓŻNE 
BYAWAWE 
DOLARY lubZŁOTE 
lokujemy na solidne 
zabezpieczenie 2 
gwarancją termino- 

wego zwrotu 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. = 

  

    

uzupeł- 
poświęcony tysiącom 

powieści A. Marczyńskiego p. t. „W 
1930), Bo- 

i święta o g. 4-ej. 

  

POŻYCZKI 
udzielamy na dogo- 
dnych warunkach. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. —0 „ =

       

todo? IJ i OHURRGA 

ZGUBY 
VAS TSS E BO 

gubiony Ne rowe- 
rowy 1412, na 
imię Stanisława 

Barancewicza, unie- 
ważnia się. —0 

gubiony kwit lom- 
Z bardowy Ne 70082 

(Biskupia 12), u- 
nieważnia się. 

  

Nawoczasny, 
wygodny autobus na 

0 osób do wynajęcia 
na zbiorowe wycieczki. 
Zgłoszenia: _ telefony 
NeNe 69 i 116, osobi- 
ste: Jagiellońska 1]4, 
tamże ciężarowy  Sa- 
mochód do wynajęcia. 

kradzioną książkę 
$ wojskową, wyda- 

ną przez P. K. U. 
w Wilejce, na imię 
Pietrowicza  Wiktora- 
Mieczysława, rocz.1895, 
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czerwca r. b. Zapisy przyjmuje kance- 
larja Szkoły Samochodowej przy ul 

przy Stowarzyszeniu Techników  Pol- 
rozpoczyna się 10 

Wykłady odbywać się będą w 
salach doświadczalnych Szkoły przy 
ul. 

4 dyńskim 8. Nauka 

į Holendernia 12, między 10—18 godz. 
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klowych przy Stowarzyszeniu 
ków Polskich w 

; BERNARDYNSKI 
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Wilnie, ZAUŁEK 
8. WARSZTATY 

"e 
AGD KINAS FOO GO 

PAMIĘTAJCIE 6 SIEROTACH Z DO- 
MU DZIECIĄTKA jEZUSI 

11695. I. A. Firma: „jerozolimski Hirsz* w Wilnie, 
Trocka 5. Pracownia rękawiczek. Firma istnieje od — r. Wła- 

ciel — Jerozolimski Hirsz, zam. tamże. 

4 

ul. 

465 — VI 

        

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 7° ЛУ 30 г. 

11703. 1. A. Firma: „Sklep spożywczy drobna sprzedaż 
Kazimierz“ w Wilnie, ul. Senatorska 17. Sklep spożywczy 

Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Iszora Kazimierz 

zam. tamże. 432 — VI 

11704. I. A. Firma: „Jakończo Apolonja* w Wilnie, ul. 

Ostrobramska 16. Mleczarnia. Firma źstnieje od 1928 roku. Wła- 

- ściciel — Jakonczo Apolonja, zam. tamże. 43. 1 

w dniu S. IV 30 r. 

11705. I. A. Firma: „Iloewicz Jėzei“ w Wilnie, ul. Tatar- 
ska 1. Sklep mięsny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel — 

'licewicz Józef, zam. przy ul. Wileńskiej 33 — 4. 434 — VI 

711706. Г. A. Firma: „Klecki Hilel< w Wilnie, ul. Połocka 
82. Zawodowy skup ptactwa w celu odsprzedaży. Firma istnieje 

od 1927 roku. Właściciel — Klecki Hilel, zam. tamże. 435— VI 

  

  

11707. I. A. Firma: „Kimbertowa Chaja" w Ignalinie, gm. 

Daugieliskiej, pow. Święciańskiego. Sklep galanteryjno-bakalej- 
ny i spożywczy. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel — Kim 

bertowa Chaja, zam. tamże. 436 — VI 

11708. I. A. Firma: „Kantorowicz y 
pow. Mołodeczańskiego. Sklep spożywczo-bakalejny. Firma ist 
nieje od 1925 roku. Wiašciciel — Du zam. 

tamże. 

11709 I. A. Firma: „Kołbo Adolf" w Wilnie, ul. 3-go Ma- 
ja 2. Jadłodajnia. Firma istnieje od 1929 roku, Właściciel — Koł 
bo Adolf, zam. tamże. 4 I 

no. I. A. Firma: „Karolowa Aleksandra" w Wilnie, ul. 
Portowa 6. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku, Wła 

ściciel — Karolowa Aleksandra, zam. przy ul. AE 42: 

11711. I. A. Firma: „Kimaszewski Józef" w Wilnie, ul. 

Wileńska 14. Cukiernia i sprzedaż pieczywa. Firma jstnieje od 

1930 roku. Właściciel Kimaszewski Józef, zam. tamże. 440 —VI 

    

11712. I. A. Firma: „Ktonicka : 

ska 16. Sprzedaż wody sodowej i artykułów spożywczych. Fir: 

ma istnieje od 1929 róku. Właściciel — Kłonicka Marja, zam. 

tamże. 441 — VI 

11714. I. A. Firma: „Jadłodnjnfa ze sprzedażą piwa Karżelowa 

Zoija* w Wilnie, ul. Mostowa 21. Jadłodajnia i sprzedaż piwa. 

Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Karżelowa  Zofja, 
zam. tamże. 443 — VI 

‹ w dniu 8 IV 1930 r. 
11715. L A. Firma: „WILPAP — Bejla Lewin“ w Wilnie 

ul. Rudnicka 15. Sklep materjałów pismiennych. Firma istnieje 
od 1930 roku. Właściciel — Lewin Bejla, zam. T SM 

  

11716. I. A. Firma: „Luft Mira* w Wilnie, ul. Trocka 19, 

Sklep drobnej galanterji. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel 
— Luft Mira, zam. przy ul. Wingry 13. 445 — VI 

w dniu 9 IV 1930 r. 
11717. I. A. Firma: „POLDROG — Iser-Ernzst Sołonojć 

i Józef Kałdobski, firmowa". Skład apteczny. Siedziba w 
ilnie, ul. Zawalna 52/20. Firma istnieje od 21 października 

1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Iser-Ernest Sotonoj: 
przy ul. Piłsudskiego 2 i J.zef Kałdobski — przy ul. M. Stefan 
skiej 3. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 17 paź 
dziernika 1929 r., uzupełnionej umową z dn. 21 października 

1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd należy do obydwóch 
wspólników. Wszelkiego rodzaju zobowiązania, umowy, rachun 
ki, weksle, żyro na wekslach, czeki, akty i inne dokumenty z 
tytułu których mogą powstać dla spółki jakiekolwiekbądź zobo” 
wiązania winny być podpisywane przez obu wspólników pod 
stemplem firmowym. Korespondencję zwykłą, poleconą i warto 
ściową, jak również i pokwitowania z odbioru z poczty, kolei 

O przewozowych, listów, przekazów ji przesyłek pod” 

pisuje każdy ze wspólników samodzielnie. 446 — VI 

11718. |. A. Firma: „Kantorowicz i Kosowicz S-ka*. 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 447—VI 

w dniu 10. IV. 1930 r. M 
„ 11719. I. A. Firma: „ Julia“ w Wilnie, ul. 

Werkowska. 5. Piwiarnia. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel 
— Bilewiczowa ]Julja, zam. tamże. 448 

11720 I. A. Firma: „Jadłodajnia Chrześcijańskiego Związ 
ku Za żeńskiej Służby Domowel im. św. Zyty* w 
Wilnie, zauł. Kazmierzowski 3. Jadłodajnia. Właściciel — Chrze 
ścijański Związek Zawodowy Żeńskiej Służby Domowej, im. św. 
Zyty w Wilnie. 449 — VI 

w dniu 4'° IV 1930 r. 
11680. I. A. Firma: „Chajet Leja* w Wilnie, ul. Jerozo- 

limska 10. Sklep spożywczy. Firma įstnieje od 1928 roku. Wła 
ściciel — Chajet Leja, zam. tamże. 450 — VI 

11681 I. A. Firma: „Cwietkow Aleksander“ w Wilnie, ul. 
Stara 28 — 1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel — Cwietkow Aleksander, zam. tamże. 451 — VI 

  

  

452 — VI 

7 11683 | A, Firma: „Chajet Morduch* w Wilnie, ul. Jero 
zolimska 10. Piwiarnia. Firma istnieją od 1925 roku. Właściciel 
— Chajet Morduch, zam. tamże. 453 — VI 

A w dniu /5 IV 1930 r. 
11684 I. A. Firma: „Chanin Chackiel* w Dziśnie, ul. Pił 

sudskiego 26. Sklep skór prostego wyrobu i innych* drobnych 
towarów. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — Chanin 
Chackiel, zam. tamże, 454 — VI 

711685 |. A. Firma: „Złata Chanin — sklep zegarmistrzow 
ski i optyczny" w Wilnie, ul. Wileńska 24. Sklep zegarmistrzow 
ski j optyczny. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Cha” 
nin Złata, zam. przy ul. Niemieckiej 21. 455 — VI. 

"711686 I. A. Firma: „Cejkińska Rywka* w Ignalinie, gm, 
Daugieliskiejj pow. Święciańskiego. Sklep bakalejno galanteryj 

ny. Firma istnieje od 1922 roku. Właścicigi — Cejkińska Rywka 
zam. tamże. 456 — VI 

w dniu 5IV 30 r. ' 
11687 I. A. Firma: „Ciborowska Jadwiga“ w Wilnie, ul. 

Ludwisarska 4. Sklep spožywczo-mleczarski. Firma istnieje od 
1930. roku. Właścicie! —Ciborska Jadwiga, zam. tamże. 457—VI 

7 7711688 |. A. „Dafński Nochim* w Lidzie, ul. Rynek 20. 
Sklep obuwia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Da- 
liński Nochim, zam. tamże. 4-458 VI 

11689 I. A. Firma: „Ebin Izaak“ w Wilnie, ul. Tartaki 30, 
Skład drzewa opałowego. Firma istnieje od 1926 roku. Wiašci 
ciel — Ebin Izaak, zam. przy uł. Mostowej 27 — 1. 459 — VI 

11690 I. A. „Firma: @ k — Tekla Fręchowiczowa” 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 34. Sprzedaż materjałów budowla” 
nych i opałowych. Firma istnieje od 1930 roku, Właściciel — 
Fręchowiczowa Tekla, zam. tamże, 460 1 

11691 |. A. Firma: „Frejdin Grunia* w Wilnie, ul. Mic 
kiewicza 33-a. Cukiernia. Firma istniqje od 1929 roku. Właści 
ciel — Frejdlin Grunia, zam. przy ul. Wielkiej 25—10. 461—VI. 

11602 |. A. Firma: „Goldsztejn Berel“ w Wilnie, ul. Fin- 
na 7 — 7. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel — Goldsztejn Berel, zam. tamże. 462 — VI 

1169 3. I. A. Firma: „Grygorowicz Piotr" w Wilnie, ulica 
W. Pohulanka 41. Kawiarnia. Firma istnieje od 1927 roku, Wła 
ściciel — Grygorowicz Piotr, zam. tamże. 463 — VI 

11604. |. A. Firma: „Głerszuni Judif-Judes* w Wilnie, ul. 
Bakszta 8. Sktdp spożywczy. Firma istnieie od >. SR Wła- 

— VI šciciel — Gierszuni Judif-Judes, zam. tamže. 

  

  

11696 I. A. Firma: „Gryn Leja“ we wsi Sielsč, gm. Bie 
Jickiej, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 

„ roku. Właściciel — Gryn APS feniże; : 466 — VI 

“11697 I. A. Firma: „Grob Bluma“ w Wilnie, ul. Tartaki 
17. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
— Grob Bluma, zam. tamże. 467 — VI 

11608 |. A. Firma: „Gomza Joachim“ we wsi Leśnikach 
gm. Lebiodskiej, pow. Szczuczyńskiego. Sklep spożywczy i ty= 
toniowy. Firma istnieje od 1929 r. laściciel — Gomza Joa 
chim, zam. tamże. 468 VI 

"11609 I. A. Firma: „Ginzburg Wulf" w Solach, pow. 
Oszmiańskiego. Piekarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel — Ginzburg Wuli, zam. tamże. | 469 — VI 

11700 I. A. Firma: „Jenko Wlodzimierz“ we wsi Malyszy 
gm. Lebiodskiej, pow. Szczyczyńskiego. Sklep spożywczy, wy- 
robów tytoniowych i sprzedaż piwa. Właściciel — Jenko Wło- 
dzimierz, zam. tamże. 470 VI 

r A IKS 
17265 A. „Firma: „Finkįalsztejn Sziejma“ w Gródku, 

pow. Mołodeczańskiego. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Finkiesztejn Szlejma, zam. tamże. 471 — VI 

| 11722 L A, Firma: „Fejgiel Chaim* w Postawach. Sklep 
mięsa. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Fejgiel Chaim 
zam. tamże. 4 1 

“11723 I. A. Firma: „Grygojć Helena" w Wilnie, ul. IT 
Słomianka 43. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Grygojć Helena, zam. tamże. 473 — VJ 

_11724 | A. Firma: „Kawiarnia Bronisławy Gostomskieį“ 
w Wilnie, ul. Antokolska 30. Kawiarnia. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Gostomska Bronisława, zam. tamże. 474—-V] 

= 0 
11725. 1. A. Firma: „Janczowa Stefanja* w Wilnie, ni. 

Kalwaryjska 131. Herbaciarnia, Firma istnieje od 1929 roku. Włą 
ściciel — Janczowa Stefanja, zam. tamże. 475 — VI 

11726 I. A. Firma: „Jesin Mowsza* we wsi Sosenka, gm. 
Kościenickiej, pow. Wilejskiego. Sklep drobnych towarów. Fir 
ma WE od 1929 roku. Właściciel — Jasin A zam. 
amże. — 

kiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Właści- 
ciel Kremeń Liba, zam. tamże. 471 — VI 

11728. |. A. Firma: „Kazimierczakowa Henryka" w Wil 
nie, ul. Wiłkomierska 64. Sklep spożywczy. Firma jstnieje od 
1930 roku. Właściciel Kazimierczakowa Henryka. zam. tamże. 

T VI 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2.


