
ROK LX. Hr 180 (2350) Dzisiejszy namer zawiera „Słówke” 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
М. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska —. St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Ksi ia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — uł R 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. KoL „Ruch“, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“, 
LiDA — ul, Suwalska 13, S$. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Kraków 29 czerwca Zamknięcie sesji Sejmu 
Czytelnik polski już taki jest, że go 

interesluje tylko polityka wewnętrzna. 

Wypadki pierwszorzędne na widowni 

międzynarodowej omal że nie przesą- 

dzające losy Polski na kilka pokoleń 

przechodzą czytelnikowi naszych  ga- 

zer zupełnie obojętnie przed oczami. 

Jakiś nie wypadek, lecz wypadeczek w 

polityce wewnętrznej, zabrzęczenie ko- 

mara na majówce w rodzaju  artyku- 

łów w miesięczniku, ukazującym się 

raz na rok, to znów dwa razy na ty- 

dzień, budzą powszechne  zaintereso- 

wanie. Wizyta Grandiego i spodziewa 

ny Kongres opozycji stronnictw Cen- 

trum i lewicy w Krakowie w dniu 29 

czerwca—doprawdy czy może być ja- 

kaś 'współmierność pomiędzy  temi 

dwoma wydarzeniami! Ale czytelnik 

chce tylko o Kongresie. 

Piszmy więc o Kongresie. Traktuj- 

my poważnie opozycję sejmową. Po- 

lemizujmy z jej wywodami, jak ta Co- 
dzień czyni stołeczna i niestołeczna 

prasa obozu rządowego. Oto w dniu 

20 czerwca opozycyjne stronnictwa sej 

mowe wydały rezolucje pięknie zaty- 

tułowane: „„Oświadczenie posłów i se- 

natorów obozu zorganizowanej demo- 

kracji polskiej". Mówmy poważnie o 

tym programie, wchodzą tam żądania 

aby ustało zaraz katastrofalne położe- 

nie rolnictwa, klęska bezrobocia po 

miastach i wogóle aby nie było więcej 

nędzy wśród mras pracujących wsi i 

miast. Posłowie i senatorowie żądają 

aby ceny na wsi się podniosły, robot 

nicy mieli większe zarobki, rolnicy wię- 

ksze dochody, fabrykanci ściągali ' z 

zagranicy więcej gotówki do Polski, 

aby stopa procentowa została obniżo- 

na, drogi i koleje intensywnie budowa 

ne, podatki wydatnie obniżone. Na ra- 
chunek umiaru który widać panował 

na tem zebraniu, należy zaliczyć, iż 

nie wpisano do rezolucji, aby każdy 
mieszkaniec państwa posiadał sto ty- 

sięcy złotych rocznego dochodu. Ale 
opozycja mie dlatego tylko jest bez- 

nadziejnie słaba u nas, że pisuje tak 

głupie rezolucje. żydowski „Nasz Prze 

gląd* z okazji nazywania Krakowa no- 

wym Wyborgiem przeprowadził para- 

lelę pomiędzy zjazdem w Wyborgu a 
oczekiwanym zjazdem w Krakowie i 

konstatował, że Wyborg stał na niesły 
chanie wyższym poziomie, albowiem 

1) demokraci zebrani w W.yborgu wy 

czerpali przed swoim manifestem 
wszystkie prawne środki walki z rzą- 

dem, czego demokraci nasi nie zrobili, 
2) Wyborg był jeszcze w czasach, 

kiedy parlamentaryzm uważany był za 
lekarstwo na wszystkie choroby pod- 

” czas, kiedy dziś ten parlamentaryzm 

„jest aż do znudzenia obśmiany, 3) Wy 

borg miałby gotowy rząd gdyby cesarz 

mu ustąpił, zjeżdżający się w Krakowie 

Centrolew, gdyby mu przyszło tworzyć 
rząd, mógłby się tylko raz jeszcze po- 

kłócić —Wywody żydowskiego dzien- 

mikasą ciekawe i pouczające a'e głów- 

na różnica pomiędzy Wyborgiem a 

Krakowem leży w czem innem. Oto 

Wyborg był zjazdem tych, qo chcieli 
walczyć, Kraków jegt zjazdem tych, co 
chcą błuifować. 

Geneza Krakowa? — Niemożność 

połączenia się Wyzw. ze stron. chłop- 
skiem i wynikła stąd kompromitacja. 

Kompromitację tą trzeba pokryć, za- 

smanować, przypudrować. Urządza się 
więc zjazd w Krakowie, gdzie będzie 

dużo mów, gazety opozycyjne będą o 

tych mowach dużo pisały, gazety obo- 

zu rządowego jeszcze więcej. Powsta- 

nie więc wrażenie, że opozycja coś ro- 
i. Oto i wszystko. 

Opozycja jest dziś w Polsce tak 

słaba, że z powodzeniem możnaby do 
niej zastosować metodę przemilczenia. 

. Jest to najsłabsza opozycja w Europie. 
Antyfaszyści już mają więcej ludzi, wię 
cej charakteru, więcej zapału, a cóż 
dopiero mówić o zespołach opozycyj- 
nych w państwach rządzonych parla- 
mentarnie. Opozycja nasza przy funk- 
cjonowaniu parlamentu potrafiła spaść 

do poziomu słabszego niż to widzimy 

w kraju rządzonym dyktatorjalnie i tę- 

piącym swoją opozycję  wszelkiemi 

środkami. Prasa rządowa nie przemil- 

cza pracy opozycji, przeciwnie pisze a 

wiele zadużo. Wynika to z dwuch 

przyczyn 1) z nawyku do wykłócania 

się z kimś, z przyzwyczajenia do po- 

lemiki, 2) z tego że o tem co jest na- 

prawdę w Polsce ciekawe, to jest o 

"tem co robi obóz rządowy, ponoszący 

odpowiedzialność za losy państwa pi- 

sač jest trudno, ba tu odrazu wpadło- 

by się w samokrytykę. 
Niestety, ile razy się myśli głębo- 

ko nad stanem wewnętrznym Polski, 

tyle razy przychodzi do głowy tragicz 

na teza Bobrzyńskiego, że w toleran- 

cji tak osławionej i ośpiewanej  ро!- 

skiej XVI wieku widzi ziarno przyszłe- 

go upadku Polski. Bo tolerancja ta — 

dowodził Bobrzyński — nie wynikała 

z jakiegoś wyprzedzającego wieki 

wzniosłego uczucia humanitaryzmu, 
lecz była poprostu brakiem twardych, 

silnych przekonań, brak wojen  reli- 

giinych w Polsce dowodził tylko, że 

nasze społeczeństwo dla swoich prze- 

konań nie poświęcało życia, a ograni- 

czało się do mielenia językiem. Oto u- 

płynęły dwie zimy podczas których 

Sejm bronił się przeciw dyktaturze po- 

lityką waty, 'a dyktatura oblegała rze- 

czywistość polską, polityką przeczeka- 

nia i przetrzymania. 
Znaczenie zjazdu krakowskiego dla 

polityki polskiej jest żadne.Cat. 

  
  

    

Z „Pana Twardowskiego" pamiętamy, 

jak się kurczył djabe* od święconej wody. 

Kubek w kubek tak samo wygląda te- 
raz prasa endecka skropiona  wizdomością 

„6 nominacji nowego Wiceministra , oświaty. 
Amatorzy sytuacji komicznych  rozko- 

szować się będą jąkanemi przez prasę еп 

decką komentarzami do tej nominacji. Tak 

„Gazeta Warszawska” oświadcza, że Ks. 

Żongołłowicz jest „sędziwym profesorem". 

Wszyscy Wilnianie, którzy znają wybitną 
indywidualność nowego  Wiceministra  uś- 
miechną się z tego określenia o zbyt 

niezdarnej  tendencyjności. Prowincjonalna 

gazeta endecka pisze, że nominacja Księdza 

Żongołłewicza oznacza, że minister Czer. 

wiński zostaje. — Tylko tyle? — A może 
coś więcej jeszcze — „oznacza'*? 

Oznacza kropidło wody  święcofej. na 
endeckiego kłamliwego bjabełka, Chciał ten 
djabełek do mszy ogonkiem dzwonić,  te- 
raz mw nic już nie pozostaje jak nałożyw- 

szy kapturek czerwony pojechać na Kon. 

gres Krakowyski, aby tam w obronie kato- 

licyzmu wespół z socjalistami układać re- 

zolucje przeciw Księdzu Żongołłowiczowi. 

    

  

ECHA STOLICY 

ZWYŻKA CEN ZBOŻA. 

WARSZAWA. 21. 6. (tel. wł. „Sło 
wa'). Na warszawskiej giełdzie zbo- 
żowej przejawiła się dziś po raz pierw 
szy od dłuższego czasu zwyżka cen 
zboża pozostająca w związku z zamia- 
rem zakupienia przez Państwowy Bank 
Ralny 300 wagonów zboża dla pań- 

stwowych rezerw zbożowych, 

BANK POLSKI MA UDZIAŁ 10 MIL. 
FRANKÓW SZWAJCARSKICH W 

BANKU SPŁAT MIĘDZYNARODO- 

WYCH. 
Władze naczelne Banku Polskiego 

postanowiły zaakceptować propozycje 

dyrekcji Banku Spłat  Międzynarodo 
wych i przystąpić do kapitału zakłado 
wego tej wielkiej międzynarodowej in- 
stytucji finansowej z kwotą 10 milį. 
franków szwajcarskich. 

Jak widzimy, otrzymała Polska, re 
prezentowana przez Bank Polski, mniej 
Szy pakiet akcyj Banku Międzynarodo 
wego, niż pierwotnie przypuszczano. 
Zmniejszenie przydziału dla Banku Pol 
skiego, który według projektu pierwot 
nego wynosić miał około 4 milj. dol., 
powstało wskutek tego, że władze Ban 
ku Spłat Międzynarodowych postano- 
wiły objąć subswrypcją kapitału zakła 
dowego znacznie większą ilość państw 
niż to było pierwotnie projektowane. 

land* mało jež- 

# 

Samochód džona ńa nowych 
gumach okazyjnie 5.500 zł. Może 
НЙ X byč na raty. 

Warszawska Spółka Myśliwska 
Wileńska 10. z 
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WARSZAWA, 20 VI. PAT. Zarządzenie Pana Prezydenta 
O w sprawie zamknięcia sesji nadzwyczajnej 
ejmu: 

„Na podstawie art. 25 konstytucji zamykam z dniem 

21 czerwca 1930 r. sesję nadzwyczajną Sejmu". 

Wilno, dnia 20 czerwca 1930 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej (--) I. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów (--) W. Sławek. 

Lentrolew zapowiada nową petycję 
WARSZAWA. 21. 6. (tel. wł. „Słowa”.) Zamknięcie sesji Sejmu nie 

wywołało w kuluarach sejmu wrażenia niespodzianki gdyż oczekiwane było 
już od dłuższego czasu. 

Niemal jednocześnie z dojś ciem do Sejmu wiadomości o zamknięciu se- 
sji przywódcy Centrolewu zaczęli zapewniać dziennikarzy iż posiadają już 
opatrzoną dostateczną ilością podpisów petycję do Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej © zwołanie nawej sesji nadzwyczajnej Sejmu. Petycja ta złożona ma 
być na Zamku po Kongresie w Krakowie lub nawet w ciągu najbliższego ty- 
godnia. I tej inicjatywie trudno jednak wróżyć powodzenia ponieważ według 
wszelkiego prawdopodobieństwa sesja nowa będzie otwarta jednakże potem 
Odroczona a następnie zamknięta. Tego rodzaju praktyka zastosowana będzie 
przez rząd aż do sesji budżetowej w październiku sciśle w myśl zapowiedzi 
premjera Sławka, że „Sejm obecny już do głosu nie dojdzie““. . 

Obrańy kongresu Peen-Klubów 
WARSZAWA. 21. 6. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu kongresu Peen 

Klubów delegaci Peen Klubów Estonji,  Finlandji, Holandji i Węgier złożyli 
sprawozdanie, obrazujące obecny stan literatury w tych krajach. Następnie 
delegat polskiego Peen Klubu J. Kaden Bandrowski referował sprawę nagro- 
dy Iterackiej Ligi Narodów. | 

Jak wiadomo w czasie ostatniego kongresu w Oslo powstała rezolucja 
co do poczynienia starań o utworzenie wielkiej nagrody literackiej Ligi Na- 
rodów. Opracowanie szczegółowego projektu zgłoszonego w formie wniosku 
przez delegata polsk. poruczono Peen-Klubu warszawskiemu. Wniosek ten, 
zgodnie z wskazówkami. komitetu wykonawczego w Londynie, został opraco- 
wany i przesłany do Ligi Narodów. P. Kaden-Bandrowski zdał sprawę z do- 
tychczasowych zabiegów Peen Klubu polskiego oraz komentował poszczegól- 
ne punkty projektu nagrody. Projekt spotkał się z zupełną aprobatą kongresu 

Na popoałudniowem posiedzeniu rozpatrywano sprawę dalszego rozszerze 
nia działalności Peen Klubów na kraje, dotychczas nie należące do organizacji 
Peen Klubów. W wyniku dyskusji przyjęto wniosek, zgłoszony przez delegata 
polskiego, zalecający komitetowi wykonawczemu kontynuowanie starań w 
celu pozyskania dla orkanizacyj Peen Klubów tych ośrodków literackich, któ- 
re znajdują się poza organizacją Peen Ksubów. O godz. 18 goście cudzoziem- 
scy byli padejmowani podwieczorkiem w ratuszu przez prezydenta m. st. War 
szawy inż. Słonimskiego. 

RAUT NA CZEŚĆ GOŚCI. 
WARSZAWA. 21. 6. (PAT). P. minister spraw zagranicznych i p. Zaleska, wydali 

na cześć bawiących w Warszawie uczestników kongresu Peen Klubów raut, który zgro- 

madził wielu przedstawicieli władz, świata politycznego, naukowego, kulturalnego i ar- 

tystycznego. 

Poselstao portugalskie w Polsce 
LIZBONA, 21. 6. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu rady ministrów posta- 

nowiono utworzyć w Warszawie poselstwo. 

Demonsfraeje za Anschlussem 
WIEDEŃ. 21. 6. (PAT). Z okazji 10 rocznicy plebiscytu w Karyntji austrjecko nie 

miecki Volksbund uraządził manifestację w Klagenfurcie. Austrjacki min. Schumy w mo- 

wie powitalnej oświadczył że rolnictwo austrjackie jest za Anschlussem, ponieważ kraje 

alpejskie skazane są na zbyt swych produktów rolnych w południowych Niemczech. 

W Indjach wrzenie wzrasta 
BOMBAY, 20 Vi. PAT. Pomimo ogłoszenia zakazu urządzania manifesta- 

cyj. około 1000 ochotników, pociągając za sobą kilkutysięczny tłum, zebrało 
się w części miasta, noszącej nazwę Elsplanada Maidan. Policja konna i piesza 
rozproszyła zgromadzony tłum, przyczem 200 osób odniosło rany. 

LONDYN. 21. 6. (PAT). W kłopotliwej sytuacji znalazł się rząd z powodu prze- 

mówienia, wygłoszonego publicznie przez mzłżonkę ministra handlu Grahama. Pani Gra. 

ham, przewodnicząc w. dniu wczorajszym na publicznem zebraniu kobiet, zorganizowa- 

nem z ramienia ligi pomyślności Indyj w Londynie, wygłosiła przemówienie, w którem 

ostro krytykowała stanowisko rządu w sprawie Indyj. „To nie nesz kraj, nie mamy żad- 

nego prawa do niego. N arzucanie Indjom naszej, opieki i cywilizacji jest gwałtem. Dzien 

niki określają to przemówienie żony wybitnego ministra, jako godne požztowania. 

Błazeństwa Mopr'u 
MOSKWA. 12. 6. (PAT). Dziś w niedzielę 22 czerwca Mopr urządza 

na jednem z przedmieść międzynarodowe igrzyska ludowe. Na tych igrzy- 
skach mają być m'ędzy innemi zainscenizowane: ruch rewolucyjny w Indjach 

i Chinach, organizacja wojennego napadu ma Związek Socjalistycznych Re- 

publik Rad i „papieska wojna krzyżowa”. Pozatem odbędzie się demonstracja 
sprawności bojowej czerwonej armji. Pokazywane będą: atak kawaleryjski, 
wybuchy bomb, zasłony dymowe i t.d. W czasie igrzysk komuniści poszcze- 
gólnych krajów, między innemi i Polski, wygłosić mają przemówienia. 

  

  

šiemey uchylają się cd odpowiedzialcości 
ła zajśmia graniczne 

WARSZAWA. 21. 6. (PAT). Badanie przebiegu nowego zajścia grani- 
cznego które, miało mikjsce 18 bm. kiedy to został zabity fuakcjonarjusz pol- 
skiej straży granicznej Wincenty Kaphela z plaqówki Kosówka, . prłowadzone 
ze strony polskiej przążz komisję pod pizewodnidtwejm landrata z Ełku, — nie 
doprowadziło do ustalenia qzeregu ważniych pkolickności przebiepu zajścia, 

Lokalne władze niemidckie nie uwzględniły bowiem whiosku strony pol 
skiej, wspólnych oględzin wszystkich dowodów rzeczowych, jak np. ubranikj 
zabitego, użytej broni, fotografij, sporządzonej z miejsce. zajścia i t.p. Ponadto 
stan faktyczny, ustalony na; podstawie) dofychqzasowych dochodzeń władz: pol- 
a jest, odmlenny, niż. przedstawienie przebiegu sajścia przez stronę nie- 

miecką. 
Wobec powyższego Ministerstwo Spraw B. ci  wystodowało 

w, dniu 21 czerwga rb. słowną notę do poselstwa niemieckiego w Wirszawie, 
zawierającą propdzycję _niepwłocznego dodatkowego badania 
zajścią przęz perytetyckną komisję polsko - niemiedką, któraby 
wadzić do chłkowitego wyświetlenia przebiegu incydentu. | 

POGRZEB OFIARY SKRYTOBÓJCZEJ ZBRODNI. 

GRAJEWO. 21. 6. (PAJT) Dziś odbył się pogrzeb funkcjonarjusza polskiej, straży 

granicznej Wincentego Kacheli, zastrzelonego mna granicy przez urzędnika niemieckiej 
straży granicznej. W pogrzebie wzięli udzizł przedstawiciele władz cywilnych, oddziałów 

mogła: dopro- 

straży granicznej i wojska oraz tłumy publiczności. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej. 
Zagraniezne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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Komunikaty oraz 

   

     

„Historja powiatu Brastawskiego“ 
(NA MARGINESIE KSIĄŻKI P. O. HEDEMANA). 

Zdawałoby się, iż dziesięć lat, które 
nas dzielą od chwili przejęcia w Wilnie 
do rąk własnych 'akt, strzeżonych przez 
wrogi nam rząd od oczu polskich, jak 
również dziesięć lat od wskrzeszenia 
Wszechnicy Batorowej, stanowič po- 
winny aż nadto wystarczający okres 
dja opracowania historycznej monogra 
fji kraju, tak różnego 
względem od reszty państwa A jednak 
zaledwie w początkach jedenastego 
roku rozpoczyna się urzeczywistnie tej 
palącej potrzeby przez wydanie książ- 
ki pod tytułem „Historja powiatu Bra- 
sławskiego”, opracowanej przez p. 
Ottona Hedemanna nauczyciela bra- 
sławskiej szkoły powszechnej, a sfinan 
sowanej przez miejscowy sejmik. 

To też, przeglądając nadesłaną nam 
przez autora książkę, ma się to samo 
uczucie co rolnik, gdy po' długotrwa- 
łem zachmurzeniu ujrzy przebijające 
się po przez chmury życiodajne pro- 
mienie słońca. 

Ca skłoniło 'autora do podjęcia się 
tej zbożnej pracy? 

Jako nauczyciel brasławskiej szko- 
ły powszechnej miał on do wypełnie- 
nia ministerjalny program historji, w 
którym główny nacisk kładzie się na 
poznanie przez dzieci przeszłości naj- 
bliższej okolicy. System ten szczegól- 
nie polecany jest na najniższych stop- 
niach nauczania, gdyż dla dzieci ogól- 
me pojęcie narodu, państwa, czasu, a 
nawet pojęcie „zdawałoby się tak 
konkretne jak, Warszawa i Kraków 
— są abstrakcjami. Natomiast posiada 
dziecko instynktowne, żywiołowe  za- 
interesowanie się i zamiłowanie do 
rzeczy, związanych z bliską i znaną im 
okolicą. 

To też każdego nauczyciela obo- 
wiązuje co roku temat „Nasza miejsco- 
wość, jej przeszłość i zabytki”. 

Jak tu wypełnić zlecenie władzy? 
Autor, pochodząc z Mińszczyzny, nie 
miał bliższych wiadomości co do prze- 
szłości powiatu; zajrzał do dzieł ogól- 
nych, lecz nic w nich nie znalazł, rów- 
nież nie pomogło zbieranie tradycji 
miejscowej . W tej rozterce pomiędzy 
obowiązkiem a możliwością, przyszedł 
z radą p. Kazimierz Próchnik b. inspek 
tor szkolny, wskazując na źródła ar- 
chiwalne w Wilnie. 

Autor usłuchał życzliwej rady, zaj- 
rzał do archiwum wileńskiego, doryw- 
czo zebrał kilkanaście oderwanych dat 
i faktów dotyczących brasławszczyzny 
i z tym bagażem stanął przed dziećmi 
w szkole. — Rezultat przerósł oczeki- 
wanie. Dzieci w przerwach dzieliły 
się z sobą wrażeniami z lekcji historji 
cc dotychczas stanowiło rzecz nie- 
bywałą. Spalenie w 1794 r. Brasławia 
wywołało na dzieci większe wrażenie 
niż Racławice lub rzeź Pragi. Obicie 
w tym samym Brasławiu w roku 1775 
przez żołnierzy rosyjskich wójta Ziem 
ca, którego potomkowie i obecnie za- 
mieszkują powiat — było dla dzieci 
wydarzeniem pierwszorzędnem. 

Pozostawało teraz tylko te fakty' 
lokalne nawiązać do wydarzeń ogól- 
nych — a historja stawała się plasty- 
czną dla umysłów dziecinnych, tracąc 
swój książkowy suchy charakter. 

Po tej nadspodziewanej próbie, dzię 
ki zabiegom b. insp. szkol. p. Kazimie- 
rza Próchnika autor otrzymuje urlop 
od M. W. i O. P. i od września 1928 
r. rozpoczyna swe poszukiwania archi- 
walne "na szeroką skalę. Na progu 

swej pracy styka się z faktem nader 

pod każdym, 

„pracy p. Hedemanna, ze względu 

swym suchym centralistycznym 

ka trafiła do rąk polskiego nauczycie- 
la, który z pewnością potrafi czerpać z 
niej zaprawę do scementowania chwiej 
nych jeszcze gdzi niegdzie kamieni 
brasławskich, dziśnieńskich, święciań- 
skich, w monolit granitowy państwo- 
wości polskiej”. 

Składając podziękowanie osobom, 
które dopomogły w pracy, autor wy* 
mienia dwa nazwiska: b. inspektora 
szkolnego p. Kazimierza Próchnika, 
który był duchowym ojcem  chrzest- 
nym książki, i p. Żelisława Januszkie- 

wicza, starostę brasławskiego 
który zadecydował o  materja|-- 
nem powodzeniu pracy, zainteresowu- 
jac wydział sejmiku brasławskiego do 
sfinansowania wydawnictwa. 

Informując czytelników o ukazaniu 
się na półkach księgarskich cennej 

na 
pilną potrzebę monografij innych po- 
wiatów, narazie chcemy zwrócić uwa- 
gę na parę momentów. „Historja po- 
wiatu Braslawskiego“, jako pierwsza 
historyczna praca tego rodzaju, jest 
wynikiem krajoweg* wysiłku. Poczy- 
naniom brasławskim pomogło Wilno 
nie tylko tem, iż w Wilnie znajduje 
się archiwum, lecz również tem, iż 
praca p. Hedemanna zainteresowała 
społeczeństwo miejscowe, które udzie- 
lito swych zbiorów prywatnych. Cen- 
nej pracy p. Hedemanna przyświecało 
serdeczne ożywcze miejscowe słońce, 
i pomoc ludzi tutejszych. 

Wtedy jednak gdy autor jako nau- 
czyciel z zaboru rosyjskiego, a więc 
— posiadający język i miejscowy i ro- 
syjski, prowadził swą mrówczą pracę 
w archiwach wileńskich, pracę — zro- 
dzoną z wysiłku miejscowego  samo- 
rządu i ludzi kraj swój miłujących, 
włądza warszawska, obsadzając w 

szab- 
lonie pod jeden strychulec od Pucka 
de Drui szkoły powszechne  elemen- 
tem przyjezdnym, niszczyła źródło 
mogące dostarczyć pracy historycznej 
szeregi pracowników. Ministerstwo 
W. R. i O. P., wydając w 1928 r. pro- 
gram historji, obowiązujący  zaszcze- 
pianie w dzieciach przeszłości i zabyt- 
ków rodzimego zakątku nie zatrosz- 
czyło się o to, w jaki sposób ta mło- 
da przeflansowana z pod Sącza da Po- . 
hostu mauczycielka da sobie z tym 
programem  ministerjalnym radę? z 
jakich źródeł ma czerpać wiadomości? 

Zresztą przyjezdne nauczycielstwa 
— a właściwie jego władze sztabowe 
zaabsorbowane było inną  „pracą”. 
Jako pełne „inicjatywy i energji'* „za- 
chodniej* — tworzyło związki nauczy- 
cielskie z podziałką na grupę radykal- 
ną i chrześcijańską. Wysiłek tej „zbo- 
żnej związkowej pracy” nie kazał dłu- 
go na siebie czekać i pierwszem zwy- 
cięstwem związkowców było obalenie 
inspektora Kazimierza Próchnika — 
ojca chrzestnego świeżo wydanej 
książki. W Nr. 2 „Spraw Nauczyciel- 
skich“, organie związkowym czytamy 
o p. Próchniku, iż „odszedł pozosta- 
wiając po sobie jaknajgorsze wspom- 
nienie". Autor zaś „pow.  Brasław- 
skiego pisze: „wśród wymienionych 
osób wyjątkowe stanowisko zajmuje 
p. Kazimierz Próchnik. On bowiem 
jest ojcem chrzestnym książki, podał 
myśl jej napisania, natchnął autora 
wiarą we własne siły, dodawał otu- 
chy w pierwszych nieśmiałych  kro- 
kach, prowadził niezliczone dyskusje 

dla nas charakterystycznym, — po- i nie ustawał w śledzeniu za dalszym 
legającym na k*mpletnem braku zain- 
teresowania aktami innych powiatów, 
a więc oszmiańskiego, wileńskiego, 
lidzkiego, trockiego,  dziśnieńskiego. 
To też autor daje czynnikom  miaro- 
dajnym praktyczną radę, by się rozej- 
rzeli dokoła, a z pewnością dostrzegą 
drzemiące możliwości i siły, do któ- 
rych należy wyciągnąć swe dłonie po- 
mocne. „Nie wolno”, pisze autor, — 
„zapominać, że czas szybko leci, że 
młoda jest na naszym terenie polska 
nauka historyczna, że blbrzymia więk- 
Szość oprhcywań monograficznych, 
larchiwainych, a dla wieku XIX i sa 
mych źródeł, opartal jest na języku ro- 
syjskim. Język ten posiada jeszcze 
przeważnie obecna starsza generacja, 
lecz już schodzić zaczyna ona ze sceny 
życia, a gdy zejdzie —— zadanie bę- 
dzie ogromnie utrudnione. Niech więc 
czynniki decydujące zdobędą się na 
taki wysiłek inicjatywy i poparcia, na 
jaki zdobyły się czynniki brasławskie 
-— wówczas dorobek minionych  po- 
koień, zaklęty w foljały  lidzkie, dzi- 
śnieńskie, oszmiańskie, trockie, świę- 
ciańskie przez 100 lat pilnie od oczu 
polskich strzeżony, ujrzy światło 
dzienne, nas pokrzepi, wyjawiając 
czem była ta połać kraju”. 

„A przedewszystkiem, oby ta książ- | 

rozwojem pracy — A jednak związek 
p. Próchnika zwalczył a linja władz 
poszła po drodze najmniejszego — оро- 
ru — przenosząc „dla dobra sprawy” 
p. Próchnika do Warszawy. 

Czy jest to linja korzystna dla pań 
stwa i kraju? osądzi każdy, kto „Pra- 
cę Brasławską przeczyta i porówna z 
blichtrem i blagą które z dniem każ- 
dym życie kraju naszego opanowują. 

Nie napróżno jednak ten trójgrani- 
czny północny zakątek ma w herbie 
swego powiatowego miasta „Oko O- 
patrznošci“. Opatrzność i dziś czuwa, 
dając mu ludzi, którzy w ukryciu od 
„Oka centralistycznego”, potrafią wy- 
krzesać własne źródła mocy i dać 
przykład innym co i jak czynić należy. 

Michał Obiqzierski 
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Dobrodziejstwa sowieckiego „raju” 
Od rodziny działacza komunistycz- 

nego (nie komunistów) otrzymujemy 
następujący list, który stanowi świet- 
ną ilustrację dobrodziejstw jakie spa- 
dają na robotników w państwie dyk- 
tatury proletarjatu. 

„Drogi Mikołaju Jakowiewiczu! Nie wiem 
jak i od czego rozpocząć swój list. Nie 00- 
wierzysz mi, że w tej ziemi obiecanej dzieje 
się to, czego nikły tylko procent Tobie przed 
staiwię. Dziękuję Ci bardzo za list, gdyž spra, 
wił mi on o wiele więcej przyjemności i 
wlał nadziei do duszy, niż całe tomy Bucha- 
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FRENKLOWIE SPOKÓJI 
Rozwiana legenda spadkowa 

Przed paru miesiącami obiegła nie- 
inal wszystkie dzienniki świata wiado- 
mość, że po zmarłym w ubiegłem stu- 
lecia we Wrocławiu radcy handlowym 
Frenklu pozostał olbrzymi spadek, któ 
ry dotychczas nie został podjęty przez 
spadkobierców. > > 

Wiadomość ta zaniepokoiła wszyst 
kich istniejących na świecie Frenklów. 
A jest ich nie mało. Można powiedzieć, 
że nie ma zakątka na kuli ziemskiej, 
gdzieby jakiś Frenkel lub krewny Fren 
kla się nie znalazł. W samej Polsce 
można się doliczyć kilka tysięcy osób, 
noszących to nazwisko, lub w ten, 
lub w inny sposób spokrewnionych: 
z ewentualnymi sukcesorami. 

Nadzieja otrzymania olbrzymiego 
spadku tak silnie podziałała na umysły 
że Frenklowie w rozmaitych pań 
stwach pozawiązywali caś w rodzaju 
stowarzyszeń, które miały przeprowa- 
dzić otrzymanie spadku i sprawiedliwy 
podział fortuny. 

Zrzeszenia „frenklistow“ powstały 
w Polsce, w Kowieńszczyźnie, Niem- 
czech, Ameryce. Otrzymały one moc 
zapytań, listów, zgłoszeń od Frenklów 
z całego świata. Kowieńscy Frenklo- 
wie, aby ich przypadkowo inni krewni 
przy podziale spadku lekko mówiąc 
nie zapomnieli, powierzyli sprawę ad- 
wokatowi, który całą sprawę zbadał i 
cóż się okazało. 

W roku 1846 umarł we Wrocławiu 
radca handlowy Frenkiel. Był on boga 
ty i bezdzietny. Pozostawił testament, 
który znajduje się obecnie w archi- 
wum Sądu we: Wrocławiu. Nad wyko- 
naniem testamentu czuwa specjalnie 
Kuratorjum. Największą część swoje- 
go majątku zapisał Frenkel instytu- 
cjom filantropijnym, które zostały za- 
twierdzone przez « dekret królewski. 
Drobna stosunkowo część spadku po 
dzielona została na dwa stypendja ro- 
dzinne. Jedno z nich przeznaczone jest 
dla krewnych, którzy wskutek nie- 
szczęśliwych okoliczności wpadli w 
biedę, drugie dla synów i córek krew- 
nych. Córki, mianowicie po wyjściu 
zamąż otrzymują posag w wysokości 
4500 mk., synowie zaś o ile poświęcą 
się zawodowi wskazanemu w testa- 
mencie 3000 mk. : 

Pretendenci do tych stypendjów 
powinni udowodnić, że są potomkami: 
w prostej linji sióstr lub braci ' rodzi- 
ców testatora. Po śmierci Frenkla egze 
kutorzy testamentu opracowali drzewo 
genealogiczne. Dopisywane są do nie- 
go i obecnie osoby, które potrafią udo- 
wodnić swoje pokrewieństwo. Tak się 
naprawdę przedstawia sprawa wrocław 
skich miljonów. Nie jeden  Frenkel, 
gdy się o tem dowiedział doznał przy 
krego rozczarowania. Zamiast spodzie 
wanych miljonów, skonstatował, że na 
rachunek przyszłych dobrodziejstw 
wywędrowały z jego kieszeni nieliczne 
złote, dolary lub lity, składane na czar 
ną godzinę. 

PES a LESTAR 

Szklanka z wodą 
NETOPOODKONZCECY, 

    

    

rina. List Twój, w którym czuję z każdego 
wiersza subtelność, ciepło i zrozumienie du- 
szy ludzkiej ma w sobie dziwny niezrozumia 
ły dla tutejszych stosunków słoneczny blask 
zachodniej kultury. Mówię — tutejszych sto 
sunków, gdyż rzeczywiścią pojęcie ма 
idealnej za prawo człowieka, i narodu stało 
się tutaj mitem. Został się tylko jeden ideał 
— karjera. 

Wybacz że moje zdania nie są tak piek- 
me jęk Twoje, ale nie dziw się gdyż indu. 
strializacja,  soczorewnowanije, razkulaczy- 
wanje, bezbożje i t.d. pozbawiły język ro 
syjski piękna. Tak, to jest ta ziemia obieca- 
na, którą my wyobrażaliśmy sobie w różo- 
wych barwach, a którą wielu j dotychczas 
w. ten sposób wyobraża. Rzeczywiście zdo. 
bycze. rewolucji są wielkie (na papierze). 
Pracujemy pó 7 godzin w ciągu 4 dni piąty 
dzień odpoczywamy. Czyż trzeba lepiej! 

Lecz dowiedz się przyjacielu jak ten od- 
poczynek wygląda. Po skończonej pracy 
chciałem pójść do domu aby odpocząć, lecz 
powstrzymat mnia okrzyk: „Dokąd towa- 
rzyszu, wszak dzisiaj ogólne zebranie. Pod. 
pisz się towarzyszu, że cię zawiadomiono“. 
„Pocóż podpisywać się* pytam — „wszak 
słyszałem”. „„A jednak podpisz się". Jak się 
później okazało środek ten jest koniecznym. 
Myślę, że ciekawią jest poznać jek robotnik 
tworzy swe prawa, jak kieruje i rządzi swą 
pracą. - 16- 

Na drugi dzień „podpisz się towarzyszu” 
dziś zebranie związku zawodowego , na trze 
ci dzień zebranie speców, na czwarty dzień 
przemysłowe, na, piąty wojenizacja, szósty 
komsomolskie sprawozdanie i t.d. i t.d. Dni 
Oczywiście nie wystarcza i takich zebrań 
ma się po 3 — 4 w dzień. Wypocząć niema 
czasu. Powie z, że można by przyjść na ze- 
branie i zeraz po potem opuścić. Nie, tego 
zrobić nie możne, gdyż po zebraniu odbywa 
sie „pierekliczka“. 7а trzykrotne opuszczenie 
zebrania wypędzą z fabryki, dodając do te- 
go jeszcze „wilczy bilet", z którym na ka. 

wałek chleba nie zarobisz, gdyż żadna 
fabryka cię nie przyjmie. 
Obecność ma takiem zebraniu jest swego 
rodzaju torturą, gdyż słyszy się ciągle jedno 
i to samo: „nam trzeba”, „my powinniśmy”, 
„my žądamy“. Wszystko to pozostaje sto- 
wami jedynie, gdyż o wykonaniu nikt mie 
myśli. Rezolucje są tego rodzaju, że o wyko- 
naniu ich mowy być nik może, ponieważ 
zazwyczaj są one szkodliwe pod wieloma 
względami. Przyjacielu, czyżto nie męka słu. 
chać i brać udział w tem każdy dzień. Spy- 
tasz, dlaczego tak czynią. A karjera — czyż 
to nie. odpowiedź streszczająća ten bezna- 
dziejny stan, wszak im więcej będzie rezolu 
cyj i im więcej będą one zawierały słów tem. 
więcej się ma gwarancyj, iż otrzyma się por 
tfel, a z nim i jakieś stanowisko, które wysu 
nie cię do” pierwszych szeregów. Zebranie 
to właściwie tylko formalność, gdyż rezolu. 
cje są przygotowane na kilka zebrań i na 
kilka dni naprzód. Głosowanie rozpoczyna 
się zwykłe od pytania „Kto przeciw”. zy 
rozumiesz celowość takiego pytania? I o- 
tóż rezolucja przyjęta „jedinogłasno”. I tak 
zawsze. 

    

  

ęciz, zebrań i rezolucyj do- 
ogonków, szczęgólnie wiel. 

rzymywaniu tej wstrętnej wobły. 
A formainości! Czy masz wyobrażenie jakie 
dokumenty trzeba prz awić w kooperaty- 
wie. Domową książkę, ową, do rozli- 
czyń, i cały s g i kartek. Ja 
niestety swej wobły nie mogłem, 
gdyż nie przynicsłem adczenia o szcze 
pieniu tyfusu: + 
Jest to sposób zmuszający i kontrolujący za- 
razem szczepienie. Mleka dla dziecka jeżeli 
nie będziesz miał zaświadczenia gdzieś pra 
cował w zeszłym roku tego miesiąca nie zdo 
będziesz. Mówić coś, albo narzekać? Żartu. 
jesz bracie, wszak tutaj faszyzm nie panuje, 
a wolność i rozprawa z tobą będzie też nie 
faszystowska. Drożyzna wszędzie strzszna. 

Powiadają, że teraz robotnicy otrzymują 
pensje wielkie. Tak pensje niezłe, tylko jak 
ci zaczną odliczać: na zyiązek, na industri. 
alizację, na kasę szmopomocy, na czerwoną 
armię, na mopr to nędzne resztki są bardzo 
i bardzo małe. Pow:tarzam jeszcze rez że to 
jest nikły procent tych wszystkich nieszczęść 
które spadły na ruską ziemię, a kto kocha ją 
ten cierpi nl]szmiernie. Próżno bracie bę. 
dziesz przerzucać kartki historji by znaleźć 
coś podobnego. 

W dalszym ciągu piszący ten list kończy 
go znanym białoruskim wierszem pełnej bez- 
nadziejnej tęsknoty i żalu, prosząc by stan 
jego duszy z tym wierszem porównał. 

Ze znanych ; ogólnie zrozumianych npo- 
wodów nazwiska piszącego podać nie może- 

my, ‘ ` 

raz bez biletu 
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(Przed zamknięciem Wystawy Fotograficznej) 

Na tle obecnej międzynarodowej 
wystawy fotografiki dostrzec można 
plamy słoneczne, które zdają się wska 
zywać na jakoweś zmiany w łonie sa- 
mej sztuki fotograficznej. W zdawko- 
wej recenzji, umieszczonej kilkanaście 

ESS Zbójnik tatazański 

dni temu w „Słowie*, omawiając ca- 
łość eksponatów, nie można było po- 
ruszyć zagadnień ogólnych, związa- 
nych ze sztuką fotograficzną — zaled- 
wie je wspomnieliśmy w paru zdaniach 
I dziś, nie zajmując myśli poszczegól- 
nemi obrazamijednak nie możemy tu uj 
mować zagadnień tych b. szeroko, 
Jecz aby choć trochę ustalić stosunek. 
„do rzeczy pokazywanych. na wysta- 
wach fotograficznych. Przeciętny widz 
zdaje nieraz sobie sprawę z tego, że 
stojąc przed szeregiem rzeczy wysta-   

wionych, widzi dzieła różnych sztuk 
przed sobą. Jedno niby zwykła fotogra 
fja, obok akwaforta, półdrzeworyt — 
półakwarela. 

Daj Boże, jeśli wszystko to  robi 
wrażenie może estetyczne. Ale bywa 

/ 

M. i W. Dederko (Warszawa) 

gorzej, bo nim ktoś stworzy nową te- 
chnikę, zespoli ją mocno, stopi, sło- 
wem, wszystko razem częściej pokazu 
je widzowi—bądźmy  oględni—paro- 
rodję. Jest to właśnie jedna z plam, 
o których wspomnieliśmy na początku 
— używanie techniki niezgodnej z fo- 
tegraficzną, przytem mieszanie dwu al- 
bo kilku w sposób w którym każda z 
nich da się wyosobnić. 

Jeżeli niektórzy starają się wprowa 
dzić nowe rzeczy do fotografiki przez 
dziwne kombinaqje techniczne, inni 

SŁO w c 

Areszfowanie domniemanych włamywaczy 
do Banku Handlowego w Łodzi 

ŁÓDŹ. 21. 6. (PAT). Wczoraj późnym wieczorem aresztowano w Grodźcu przy. 
puszczalnych uczestników włamania do Banku Handlowego w Łodzi. Szczegóły ujęcia 
tych osób są następujące: Wczoraj nad ranem policja w Grodźcu pow. Konin została za- 
alarmowana wiadomością, że po okolicznych polach kręcą się jacyś podejrzani osobnicy, 
ukrywający się na widok ludzi. Zawiadomiona o tem policja w Koninie zarządziła obławę 
w czasie której natknąła się wpobliżu Grodźca na czterech śpiących w polu osobników. 
Zbudzeni 2е snu, tak byli zaskoczeni widokiem policji i wymierzonych luf karabinowych 
że bez oporu pozwolili się odprawić do posterunku. Podczas rewizji znaleziono przy nich 
narzędzia kasiarskie i broń palną. 

Aresztowanych jak się okśzało niebezpiecznych kasiarzy odesłano do Łodzi, bo- 
wiem zachodzi przypuszczenie, że to oni dokonali napadu na Bank Handlowy w Łodzi. 

* * 

'Wczoraj władze policyjne w Łodzi otrzymały doniesienie policji toruńskiej o wyło. 
wieniu z Wisły, pod Toruniem, trupa nieznanego mężczyzny, który w kieszeniąch ubra. 
mia nie posiadał żadnych papierów. Na szyi trupa ujawniono ślady, pochodzące od udu- 
szenia. 

Zachodzi podejrzenie, iż zwłoki wyłowione pod Toruniem, to cizło gońca z łódzkie- 
go Banku Handlowego, Junga. Dla ustalenia tożsamości topielca delegowano z Łodzi je. 
dnego z funkcjonarjuszów urzędu śledczego. 

Gdyby topielec z pod Torunia był trupem Junga, byłoby to potwierdzeniem Wysnu- 
wanych przypuszczeń, iż włamywacze obawiający się zdrady, zabili Junga. Do pewil- 
go stopnia potwierdzeniem tego poglądu jest fakt, iż Jung, względnie uchodzący za nie- 
go topielec, zginął w momencie kiedy fotografje Junga ukazały się w pismach i zostały 
rozesłane przez policję do posterunków policyjnych 'w całym kraju. 

  
  

Warunki przyjęcia: 

b) ‚ 
©) ” 

Kancelarja otwarta do 5 lipca 

5 lipca do 18 sierpnia w piątki 

codziennie od godz. 12-ej — 2-ej. 

  

od godz. 

Przy szkole kurs stenografji roczny lub półroczny. 

: N 
Liceum Handlowe Żeńskie 
S. Pietraszkiewiczówny w Wilnie, Żeligowskiego 1 m. 2. 
Przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzędnych 

a) Ukończenie liceum ogólnokształcącego 

6 klas gimnazjum (ewent. 3 kursów seminarjum) 

średniej szkoły zawodowej. 
Kurs dwuletni. Opłata miesięczna 35 złotych. Szkole przysługuje prawo 
zwrotu wpisowego za dzieci funkcjonarjuszy państwowych. 

codziennie od godz. 10-ej — 2-ej, od 

2-ej — 4-ej, od 18 sierpnia 
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a w nowoczesnej, pięknej dzielnićy miasta sprzedaje się na długoterminowe 

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za łokieć. Komunikacja tramwajowa bardzo 
EB wygodna. 
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szukają tego samego w tematach, któ- 
re poddają widzowi nie przed Oczy, 
ale wprost do ręki. Ci reprezentują t. 
zw. „nową rzeczowość*, podają  „ja- 
jecznice*, fajki", owoce z pestkami 
lub bez — dominują tu Niemcy. Na 
obecnej wystawie wrzeszczą oni na 
gruncie międzynarodowym po raz pier 
wszy, gdyż dotychczas bojkotowali te- 
ren obcy, nie wysyłając po wojnie za- 
granicę, nie urządzając u siebie salo- 
nów międzynarodowych. Z przedmowy 
Katalogu Wystawy dowiadujemy się, 
że jury pokazało „rzeczowość* ze 
względów nawet „odstraszających“, 
niożna domyśleć się ile zostało obra- 
zów odrzuconych. 

Praca jury może nie daje nam moż 
ności ujrzeć na tej wystawie  obraz- 
ków, które jednak na innych wysta- 
wach, przy innych okazjach widzieliś- 
my: jest to plaga fotografji, że wielu 
ludzi z aparatem w ręku nieustannie 
szuka tego co się świeci, co jest gład- 
kie, lub szklane, sądząc, że wystarczy 
to przenieść na płytę, aby dać obraz. 

Symbolem tych „dzieł sztuki” jest: 
niewątpliwie szklanka z wodą zwykłą 
lub gazową (tu się dopiero świeci). 

Przechodząc do żywego materjału 
na wystawie, mówić będziemy tylko o 
dwuch „plamach“ — o technice mie- 
szanej i „rzeczowošci“. 

Inne „ciemne“ zagadnienia to kie- 
runki w fotogtafice, czyli fotografji ar- 
tystycznej, sztuce, która niezależnie 
od tego, czy jest uznana za taką, dąży 
jednak do celu artystycznego środkami 
naturalnemi, to znaczy, stosując techni 
kę fotograficzną. Wypowiedzenie się 
autora (cel artystyczny), może nastą- 
pić zupełnie swobodnie na drodze wła- 
Śściwej, jak tego dowodzą liczne prace 
wielu artystów, których na obecnej 
wystawie przecież nie brakuje. Należy 
ustalić zgóry, dhoć laik może upatry: 
wać różnice zasadnicze w tak zwanych 
„szlachetnych technikach (nazwa na- 
iwna) i zwykłej bromosrebrnej, że są 
one wszystkie razem wspólne fotogra- 
fji, nie wnoszą ani mieszaniny, ani od- 
rębności, chyba że są z jakimś niepro- 
szonym dodatkiem od ręki. Dla uświa- 
domienia tegoż laika stwierdzamy, że 

  

s place kudowione O Oarczawię 

Informacje w Wilnie, uł. Mickiewicza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 11-ėj 

do godz. 13-ej. 
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ZAMACH 
NA POSELSTWO POLSKIE 

W PRADZE 
lak donosi Strzybrnega „Pondelni 

List“ (nr. 167 z 16 VI), dokonany 
został w Pradze czeskiej z niedzieli na 
poniedziałek w nocy zamach na posel 
stwo polskie przez komunistów, walą- 
cymi kamieniami w okna poselstwa i 
wznoszącymi okrzyki: „Precz z dykta- 
turą Piłsudskiego! 

O zamachu tym donosi także pra- 
ski „Czech“ (nr. 137 z 16.VI). 

Inne pisma czeskie milczą o spra- 
wie popełnionego zamachu, jak gdyby 
chciały ją całkowicie zatuszować, al- 
bo jak gdyby czekały na udzielenie im 
informacyj „zgóry”, że jak mają pisać. 
Sprawa jest ponadto jeszcze o tyle bar 
dziej podejrzaną, że przychwycony tyl 
ko przypadkiem tam przechodzącym 
wówczas policjantem, jeden z zama- 
chowców, niejaki Zolten Schónherz, 
słuchacz techniki w Pradze, i rzekomo 
pochodzący z Koszyc, jest znanym wę- 
gierskim żydem-komunistą, mającym 
łączność z resztą węgierskich żydów- 
komunistów, którzy swego czasu po 
upadku komunistycznego regime'u Be- 
li Kuna, musieli uciekać z Węgier 
przed gniewem węgierskiej ludności a 
w Czechosłowacji otrzymali dzięki 
interwencji min. p. dr. Benesza oprócz 
wydatnego poparcia finansowego tak- 
że prawo trwałego pobytu, tak zwane- 
go azylu. . 

Z przywódcami ich właśnie p. mi- 
nister Benesz utrzymywał ścisły i na- 
der przyjacielski stosunek. Za jego 
finansowem poparciem wydawalii oni 
potem cały szereg, pism o tendencji i 
zabarwieniu  „komunistycznospotėcz- 
nem* w języku węgierskim i przezna- 
czonych dla ludności węgierskiej po 
tamtej stronie, by można było ich na- 
leżycie wykorzystać, następnie w urzą 
dzanych także przez oficjalną (!) Cze 
cho-Słowację zamieszkach komunistycz 
nych (!) na Węgrzech! Ustrój komu- 
nistyczny chciał i życzył sobie p. mini 
ster dr. Benesz nagwałt wywołać na 
Węgrzech ponownie przy ich pomocy, 
„byp Węgry w dalszym ciągu jeszcze 
bardziej osłabić! Zapytanie, czy analo 
giczne wypadki wybuchów ruchu ko- 

  

  

Pożyteczna 

Tada 

Pearl Whife. 

  

„Najpiękniejsza skóra, jakaby nie 

była delikatna, nie robi wrażenia, o ile 

nie jest absolutnie czysta*. 

Usuńcie więc w ciągu 5-ciu minut ` 

brzydki i zbyteczny meszek i owłosie- 

nie perfumowanym i ekonomicznym 

° ТАКУ 
"PARYSKI KREM | 

Zalety „Taky*: przyjemny zapach 
—szybkie działanie—nie zasycha 

w tubie.           

munistyczno-ukraińskiego tu i ówdzie 
na terenie Małopolski Wschodniej nie 
są czasem tego samego źródła?? Po- 
zatem też w Moskwie się chwalili Cze- 
si przed Cziczerinem: My Czesi: nie je- 
steśmy zasadniczo wrogo usposobieni 
względem bolszewizmu, skoro daliśmy 
chętniie prawo trwałego pobytu węgier 
skim komunistom oraz ich  komisa- 
rzom. Tylko na to czekamy, by inne 
państwa u siebie także zaprowadziły 
ustrój komunistyczny, wiedź nasi 
przodkowie husyccy byli ideowymi 
komunistami, jak tego, widzieć można 
z naszych sławnych dziejów. 

Że sprawę zamachu na poselstwo 
polskie poruszyły tylko pisma wyraź- 
nie wrogo usposobione do p. ministra 
Benesza, a że inne pisma ją dotąd niby 
zamilczały, nadaje przykremu zajściu 
specjalnego przysmaku. 

Wiemy dobrze, że Czesi prawicowi 
tak samo jak i lewicowi, nie lubią P. 
Marszałka Piłsudskiego i wszystko ca 
polskie, lecz żeby w taki sposób i przy 
zużytkowaniu takich oto  „„sojuszni- 
ków'* komunistycznych protestowali 
przeciwko polityce Polski oraz może 
przeciwko wizycie p. Grandiego w Pol 
sce, tego nikt nie oczekiwał ani. spo- 
dziewał się... pod okiem policji cze- 
skiej w Pradze. 

  

Phaeton 

Nadeszły nowe 1930 roku modele: 

samochodów osobowych I clężarowych „FORD”, 
trakforów rolniczych | przemysłowych , FORDSON'. 

Autoryzowany Przedstawiciel 

DOM PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY 

W. Malinowski mni 

bromy, przetłoki, gumy, pigmenty, bro 
moleje, są to techniki Ściśle fotogra- 
žiczne. Ale jeśli do którejkolwiek z te- 
chnik przyłatać fortunnie lub nietortun 
nie niby rylec, niby ołówek, niby pen- 
dzel, jeśli te „zalety* widać, ai to 
często bywa, że widać tu i ówdzie, są 
zaś miejsca od nich wolne, powstaje 
rzecz, jak wyżej oznaczyliśmy. — №е- 
dość więc władać wprawnie ołówkiem, 
węglem i t. p., należy łącząc techniki, 
stopić je razem, choć i tu powstaje je- 
szcze zagadnienie, ogólniej w zakres 
pojęcia sztuki wchodzące. 

Przedstawicielem daleko  posunię- 
tej kombinacji i nieokreślonej ilości 
sposobów, stosowanych do: fotograiji, 
aby przetworzyć ją na swoiste dzieło 
sztuki, jest Marjan Dederko z Warsza- 
wy. Szukając nowych dróg w fotogra- 
fice, brnie on głęboko w fatalne kom- 
binacje techniki fotograficznej z rysun- 
kiem, malarstwem. Gorzej, czyni to 
nie sam jeden, zawiera spółkę ze 
swym synem malarzem.  Założyliśmy 
na wstępie, że dzieła sztuki musi być 
jednolite: nietylko dwie sztuki, ale 
dwuch ludzi! I cóż widzimy — obraz, 
na którym siedzi inny, że tak wyrazi- 
my się, bez biletu. Chcemy gwałtow. 
nie go zdjąć, ale oto p. Dederko chy+ 
trze je razem sfotografował! Więc pal 
cem zdjąć nie można, ale oczy zdejmu- 
ja; szukają jednego tylko. Poco ta ma- 
gja? Ale jest i coś innego jeszcze. Ota 
rysunek jest niedbały, jakby nieumie- 
jętny, zły, co potęguje wrażenie, ale w 
kierunku ujemnym. 

Obraz „Le roi Pausole“: Krėl 
ależ „rączka* dziecinna, mieczyk ja- 
kiś drewniany, zabawka. Znowu wy- 
rywa się okrzyk, poco ta spółka! Chce- 
my jednego Dederkę, samego jak daw 
niej, jak za świetnych czasów. M. De- 
derko jest gorącym artystą, może prze- 
pali swoje „fotonity'* jak je nazywa i 
wróci do siebie. Tyle przecież pokazy- 
wał — z siebie. Kto choć trachę obco- 
wał z tym artystą, widział, — odczuł 
jego płomienie. Szuka nowych dróg — 
niech je szczęśliwie znajdzie sam. 

Przytoczony przykład twórczości 
fotograficznej jest tem więcej rażący, 
tem boleśniejszy, że autot nietylko z 
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tytułu, 'ale z istoty rzeczy jest prawdzi- 
wym artystą. Jakiż to wpływ fatalny 
może wywrzeć na innych — mniej- 
szych, którzy w M. Dederce znają czo- 
łowe nazwisko, widzielii oddawna wy- 
bitnego, przodującego fotografika. 

Wkraczając w kwestję „rzeczowo- 
šci“ i pokrewnej z nią „szklanki z wo- 
dą”, zadajmy pytanie, czy „oba* te 
kierunki wprowadzają coś nowego do 
fotografiki i czy są bliskie pojęcia sztu 
ki. Fotografja jest wogóle młodą, a ja- 
ko próba wypowiadania się artystycz- 
nego jeszcze młodszą, zatem nie wyda 
je się rzeczą trudną, przynajmniej na 
pierwszy rzut oka, wprowadzenie do 
niej coś nowego, coby mogło rzekome 
jej „wyjalowienie“ usunąć, podnieść 
wartość. Wiele się mówi o ubóstwie 
środków sztuki fotograficznej, a stąd 
powstaje owo wyjałowienie, tymcza- 
sem należałoby ubóstwo środków prze 
nieść na tych co je używają. Małe są 
środki — tem większe pole do popisu! 
Ale. temi samemi środkami nie szukaj- 
cie zawzięcie szklanek, kranów, zle- 
wów (przykłady prawdziwe) i tema- 
tów, które mają dać coś nowego dla- 
tego, że jeszcze tego nikt nie sfotogra- 
fował, a nie dlatego, że są to nowe, kacyjne. 

  Kubki do kawy 

  

    

    

    istotnie nowe rzeczy. 
Idźmy z postępem, ale dlaczego 

mamy łączyć postęp fotografiki z ma- 
sową, nową produkcją porcelany, cho- 
ciaž to jeszcze znośny przykład, ale 
poco sięgać po zlewy fajansowe, jeśli 
jest tyle innych wrażeń, przeżyć arty- 
stycznych na świecie. Postęp, ale taki, 
jaki naprzykład widzimy w pracy J.A 
Neumana ze Lwowa na obecnej wysta 
wie p. t. „Maszyna“. 

Ubóstwo ludzi, a nie środków jest 
zawadą w fotografji, gdyż uprawia ją 
nazbyt ich wielka ilość niepowołanych, 
sądząc, że posiadanie aparatu upraw- 
nia, kręcąc nim na wszystkie strony, 
oszałamiać niezawsze poważne jury 
wystawowe. Oczywiście mowa tu o fo- 
tograiji jako sztuce, gdyż nikomu nie 
zabrania się, ani bardzo miłego upra- 
wiania wszelkiego rodzaju fotografi, 
ani nawet dowolnego obracania apara 
tem, byle oczyścić fotygrafikę od rze- 
czy do niej nie należących. A nie nale- 
žą do niej również twory przypadko- 
we, t. j. takie, które całkiem niewinne- 
mu mogą się przytrafić: jeden obraz 
na sto zdjęć fotograficznych. Z tem 
muszą ostro walczyć komisje kwalifi- 

Passler (Niemcy). det



"AKADEMICKA WOLNA TRYBUN 

" przystowiowem 

! 

(Czapka czy głowa 
Łącznie z artykułem kol. Kowal. 

skiego p. t. „Z Cechu św. Łukasza” 
otrzymaliśmy w odpowiedzi niniejszy 

otrzymaliśmy w odpowiedzi artykuł niniej. 
szy. Nie bierzemy zań odpowiedzialności. 

Powszechnie znaną jest anegdota o 
V „jajku  Kolomba“, jako 

symbol bajecznie prostego rozwiązania nie- 
stychanie skomplikowanej sprawy. Naj szczę 
Ście, nie wyginął jeszcze widocznie ród Ko- 
iumbów, skoro wielki Genueńczyk znalazł 
godnego następcę w osobie p. Kowalskiego. 
Czytamy bowiem przecierając ze zdumienia 
oczy, że zagadnienia natury bądź co bądź 
nieco subtelniejszej, miż ustawienie pjo- 
nowe jajką, — bo różnica w ideologii i 

ł metodach postępowania dwuch pokrewnych 

| 

sobie w założeniu organizacji  akademic- 
aj — polega wyłącznie na formie... cza- 

Owa tragiczna otchłań między beretem 
e batorówką winna wszystkiemu. * Trzykrot- 
nie podkreśla p. Kowalski, że różnica ta 
„tie jest rzeczą przypadku”, że jest „to 
sprawa najbardziej istotna”, že „Cechowiec“ 
wstydziłby się chodzić w berecie". Jakżeż 
tą cudownie ułatwia wszelką  orjentację! 
Mniejsza z tem jakie mesz, bracie, hasła, 
programy i cele, byle czapka, ten najwaž- 
niejszy wyrąz ducha ludzkiego, posiadała 
krój należyty. Ona to, jak się okazuje z 
wywodów p. K., jeśli już mie decyduje 
wprost o kierunku przykrytych nią | my- 
Śl, to wpływa na nie z siłą magiczną. Tru. 
dno sobie wyobrazić, jak niepewnym w 
biegu swych myśli musi się czuć „Cecho- 
wiec”, gdy zdejmie ma chwilę swą wyn 
szywaną batorówkę, a wdzieje ów  prze- 

„kdęty, cudzoziemski beret?  Nieopisany za- 
męt pojęć, raptowne  przerzbianie  poglą- 
dów na onjentację „beretową“, zatracenie 
dotychczasowej jažni, musialoby być opta- 
kanym skutkiem takiego  swawolnego ek- 
sperymentu. Dziwić się tyłko należy, jak 
mógł Cech „zawrzeć pakt przyjaźni” z Klu. 
bem Włóczeńgów, którego członkowie — по- 
szą właśnie — berety. Czyż Cech nie zale. 
wa się rumieńcem wstydu za swych przy. 
jaciół o tak potępionych „nagłówkach*?. 

To znamienne „wyznanie wiary" p. 
K. nesuwa refleksje humorystyczne i cha- 

rakteryzujące dosadnie ideologję Cechu, przy 
najmniej w pojęciu jego przezesa — nie 
do uwierzenia jest bowiem , że wszyscy 
członkowie Cechu solidaryzują się z jego 
zdaniem. : 

_ „To symboliczne przeniesienie punktu 
ciężkości z głowy na czapkę idzie w parze 
z zewnętrznem, czysto konwencjonalnem 
podkreśleniem polskości w twórczości. Kto 
ma pod tym względem wątpliwości niech 
popairzy choćby na polichromję Kościoła św. 
Ignacego, wykonaną przez Cech, według 
projektu i pod kierownictwem jego mistrza. 

_ Duch  bizantynizmu, tak obcy i wrogi 
Wilnu, przebija tam na każdym kroku w 
postaciach  personifikujących bohaterów 
Ikrólów Polskich! To samo cechuje i wiele 
innych prac niektórych członków Cechu. 

Mówi p. K. z tajemniczą miną, iż Cech 
„Skupił w sobie talenty (!!) wybitnie raso- 
we i dekorącyjne. - Mniejsza z tem że 
powiedzenie takie trąci _ niesmacznem 
samochwalstwem, i że o bądź co bądź 
„nieupieczonych* jeszcze artystach, wystar. 
czyłoby powiedzieć, że wykazują zdolności, 
ale zaraz talenty ? No! no! 

„Ale możnaby  miedyskretnie zapytać, 
gdzież to i czem wykazały się owe zagad. 
kowe talenty, w jakich to dziełach możnaby 
stwierdzić ten ich talent'. A może dopiero 
zapowiedziana „Nasza forma* przyniesie 
nowe objawienie sztuce polskiej, oby war- 
tościowsze, miż rewelacje p. K. o batorów. 
kach i beretach. 

Z pewnym zakłopotaniem spomina p. K. 
o utworzeniu się na Wydziale Sztuki U. S. 
B. nowej organizacji, „Bractwo Artystycz- 
ne". Z przykrością wypada wyprowadzić p. 
K., z jego przyjemnego złudzenia i powie. 
dzieć mu, wyrażnie, że powodem istotnym 
rozłamu 'wśród młodzieży Wydziału była 
nie predylekcja do beretu miast baiorówki, 
nie upodobanie tego czy innego kierunku w 
sztuce, lecz niechęć większości do metod 
pracy i sposobów postępowania Cechu i 
potrzeba stworzenia takiego Środowiska, 
któreby umożliwiło sumienne studja akade- 
mickie, Ni 

Ogół młodzieży odróżnić potrafi rzetel- 
„ па pracę, od górnolotnych szumnych fra. 
zesów, tak jak odróżnia szowinizm od 
patrjotyzmu, — w życiu i sztuce. Nie 
chce „małpować sztuki” polskiej, (jak to p. 
K. mówi jedynie o sztuce obcej), lecz 
chce tworzyć swobodnie, ufając w polskość 
swego ducha, i chce się uczyć długo jeszcze, 
zanim ośmieli się zabierać głos w sprawach 

sztuki polskiej dotyczących. 
Co do poruszanej przez p. K. kwestji 

„przeżycia się" Koła Słuch. Wydz. Sztuk 
Pięknych, należy zaznaczyć, że mastąpiło 

».gro wskutek objęcia zarządu Koła w więk- 
Szości przez zarząd Cechu, który to wszel. 

i działalność w Kole tendencyjnie sparali- 
žowat. 

Wi zakończeniu uwag nininejszych wy. 
pada jedynie odrzucić z oziębłem  podzię- 
kowaniem życzenie p. K. by Bractwo „po- 
szło po drodze Cechu*, Nie po to utworzy- 
ło się Bractwo, by iść w ślady Cechu j popet 
niać te błędy, które zmusiły większość adep 
tów sztuki do wycofania się z Cechu, lecz 
stworzyć sobie nawet własne metody pracy 
artystycznej. Zoija Pruszyūska. 

-— 

ljard akademicki Kół rolniczych 
MW dniach 16, 17, 18 maja odbył si 

w Dublanach pod Lwowem IL Zjazd AE 
mickich Kół © Rolniczych, zrzeszonych w 

*Wydziele Kół Rolniczych Ogólnopolskiego 
Związku Akademickich Kół Naukowych. 

Uroczyste otwarcie zjazdu odbyło się 
w obecności J. M. Rektora Politechniki Lwow 
skiej Prof.  Veigla. Dziekana Wydziału 
Rolniczo - Lasowego A Różyckiego, pro. 
fesorów Gurzkiega i Żółcińskiego Oraz de. 
legatów _ Wydziału: * Dublan, Krakowa, Po- 
znania i Warszawy. 

Sprawozdanie z działalności Wydziału 
wygłosił prezes kol. Janusz Piszczatowskń. 

Dotychczasową działalność _ Wydziału 
traktować należy jako okres próbny. 

Wydział zbierał dane statystyczne  do- 
tygzące prac poszczególnych Kół, 'warun- 
ków studjów, koordynował prace Kół, zaj. 
mował się przygotowaniem do przyjęcia wy- 
cieczki studentów . Polaków z | Ameryki 
oraz rozmieszczeniem na okres letni studen- 
tów - Polaków z Niemiec. Dotychczasowa 
działalność dała pewne doświadczenie, ma 
podstawie którego można będzie ustalić 
wytyczne dalszej działalności. 

Po dyskusji nad sprawozdaniem udzie- 
lono ustępującemu Zarządowi Wydziału 
absołutorjum wraz z podziękowaniem. 

Po omówieniu spraw organizacyjnych 
oraz uchwaleniu Regulaminu Wydziału wy- 
brano do zarządu ponowiiie. ` 

Kol. Janusza Piszczątowskiego — preze 
sem, kol. Józefa Dłużewskiego, kol. Kzzimie. 
rza Szymańskiego — członkami, oraz do 
Komisji Rewizyjnej przedstawiciela Koła 

lańczyków jako prezesa, oraz przedsta- 

  

wicieli Kółka Rolników z Krakowa i Koła 
Rolników z Poznania, jako członków. 

Pozatem wygłoszono referaty „Kryzys 
Inteligencji Rolniczej* — kol. Józef Dłużew. 
ski — Warszawa. 

„Praktyki Rolnicze” — 
szczatowski — Warszawa. 

„Organizacje Rolnicze w Wielkopołsce* 
— kol. Marjan Nowakowski — Poznań. 

Referaty powyższe wywołały duże za. 
interesowanie i ożywioną dyskusję, wyni- 
kiem której  uchwelono poniższe  rezolu- 
cje: 

1) Zjazd Kół Rolniczych odbyty w Du- 
blanach w dniach 16 17, 18 maja 1930 r. 
uznając wielkie zasługi uczelni _ Dublańskiej 
od 75 lat istniejącej placówki polskiej kul. 
tury rolniczej ną wschodnich kresach  Pol- 
ski i zasilającej rolnictwa w tęgich i dziel. 
nych rolników i działaczy narodowych, 
stwierdza konieczność zapewnienia Wydzia- 
łowi rolniczodasowemu Politechniki Lwow- 
skiej stałego rozkwitu i rozwoju. 

2) Zjazd Kół Rolniczych odbyty w Du- 
blanech w dniach 16, 17 i 18 maja 1930 r. 
w trosce o poziom naukowy  studjującej się 
młodzieży rolniczej, przyszłych pracowni- 
ków na niwie polskiego rolnictwa, wzywa 
Zarząd Wydziału Kółek Rolniczych O. Z. A. 
K. N. do energicznego przeciwstawienia się 
nadaniu Szkole Gospodarstwa . Wiejskiego 
w Cieszynie uprawnień ną równi z akademi- 
ckiemi uczelniami rolniczemi, oraz do prze 
prowadzenia akcjj w celu uświadomienia 
szerokich mas społeczeństwa rolniczego i 
czynników miarodajnych a niskim poziomie 
naukowym i szkodliwym w skutkach  istnie- 
nią we Lwowie Wyższych Kursów  Zie- 
miańskich. 

3) Zjazd Kół Rolniczych odbyty w 
Dublanach w dniach 16, 17, 18 maja 1830 r. 
wzywa Zarządy Kół Rolniczych do poczynie- 
nia starań o przeprowadzenie na swych 

uczelnieich uchwał rad wydziałowych wpro- 
wadzających: 2 

a) obowiązek przedstawienia przez no- 
wowstępujących na studja rolnicze zaświad- 

czeń i odpowiednich sprawozdań,  stwier- 
dzających odbycie przed rozpoczęciem  stu- 
djów conajmniej wakacyjnej (lipiec, sier- 
pień, wrzesień) praktyki, 

ib) obowiązkowe praktyki odbywane w 

czasie studjów pod kontrolą władz uczelni 

i Kół. 
W ostatnim dniu Zjazdu uczestnicy 

zwiedzili gospodarstwo rolne w Dublanach, 
oraz zakłady i pracownie Dublańskie, a tak- 
że majątek Podliski, zaznajamiając się z 
miejscowemi warunkami gospodarczemi i 
rolniczemi. 

Następny Zjazd postanowiono 
wiosną roku przyszłego w Wilnie. 

Dopisek redakcji.  Zamieszczając  po- 
wyższe sprawozdanie, zwrócić musimy 
uwagę na ustęp dotyczący „konieczności 

kol. Janusz Pi- 

odbyć 

AEG 

s 

В 
zapewnienia Wydziałowi Rolniczo - lasowemu 
Politechniki Lwowskiej stałego rozkwity i 
rozwoju”. Nic przeciwko temu oczywiście 
nie mamy. Jednak jeżeli Zjazd Akademickich 
Kół Rolniczych mógł powziąć taką uchwałę 
w stosunku do pierwszorzędnie zaopatrzo- 
nych i zorganizowanych Dublan, to czyż nie 
nie należało wziąć również pod uwagę Wi- 
leńskiego Studjum Rolniczego, które posia- 
dają dla północnych kresów conajmniej 
takie same znaczenie, jakie mają Dublany 
dla południowo wschodnich, niema jednak 
ani połowy tych środków, jakiemi rozporzą- 
dza lwowski wydział rolniczo - leśny. 

Zresztą, cóż mówić o środkach, kiedy 
ich nawet niema gdzie stosować. Nasi rol- 
nicy i teraz jeszcze tłumnie zalewają  Poz- 
nań, Warszawę, i inne wydziały rolne, mo- 
gąc w Wilnie studjować tylko część kursu. 
Pociechą dla nas i dla nich jest to, że mają 
tam b. dobrą opinję, to jednak trochę za- 
mało. 

A przecież jest chyba pewne, że Zjazd 
doceniał znaczenie wileńskiego  Studjum 
Rolniczego, bo nawet postanowił w przysz- 
łym roku obradować w Wilnie. Może to 
wówczas zapadnie odpowiednia uchwała. 
Daj Boże. Byle tylko nie wyglądała ona 
na grzeczny rewerans gości względem  go- 
spodarzy. ' 

KRONIKA AKADEMICKA 

Zarząd Chóru przypomina, że we czwar 
tek 19 b. m. próba chóru punktualnie o 
godz. 3 w „Ognisku*, poczem udajemy 
się do Kuratorjum (ul. Wolana; naprzeciwko 
kościoła św. Michała), gdzie śpiewamy na 
uroczystej Akademji urządzonej staraniem 
organizacyj kobiecych; Ponieważ Akademja 
zaczyna się o 4.ej Zarząd prosi o jak- 
najbardziej punktualne przybycie na próbę. 
Akademję zaszczyci swoją obecnością P. 
Prezydent. 

IKRONIKA „ODRODZENIA* 

W: sobotę 21 b. m. w lokalu Koła Praw 
ników odbędzie się ogólne zebranie „Od- 
rodzenia" z następującym porządkiem dzien- 
nym: 

1) Referat ks. W. Meysztowicza p. t. 
„Św. Augustyn jako „Patr. IX Tygodnia 

Społecznego". 
2) Przegląd dotychczasowej -działalno- 

ści „Odrodzenia. 
3) Ca może i powinien robić Odrodze. 

niowiec podczas wakacyj. 
4) Program prac na rok przyszły. 
5) Dyskusja. 
Początek o godz. 8 wieczorem. Obec- 

ność członków liczna. Sympatycy mile wi- 
dziani. 

ŁO w O 

Plaga żmii 
Przed paru tygodniami Warszawa 

zaalarmowana została, że w Łazien- 
kach pojawiły się jadowite żmije. Były 
nawet wypadki ukąszeń. Armja  stró- 

żów i ogrodników przeprowadziła kil- 

ka obław przeszukując krzewy i za- 

rośla ogrodu aby wytępić jadowite ga- 
dy. Rezultaty obławy były niepomyśls 
ne. Znaleziono bowiem tylko jedną 
żmiję. Być może żmije przestraszone 
magistracką energją wyemigrowały 
gdzie indziej, albo złapany gad był wi 
nowajcą ukąszeń. 
Wiadomości te uspokoiły nieco miesz 
kańców syreniego grodu, nie zadługo 
jednak, bo oto onegdaj w godzinach 
popołudniwych przed gmachem sejmo- 
wym rozległy się przerażone okrzyki: 

Żmija, żmija! 
W jednej chwili zebrał się na uli- 

cy tłum ludzi. Istotnie wzdłuż ogrodze 
nia pełzał leniwie duży wąż. Zbliżył się. 
do niego odważny posterunkowy i u- 
spokił przerażoną ludność, że nie jest 
to groźna żmija, lecz skromny zaskro- 
niec. Posterunkowy schwytał zaskroń 
ca, schował go do pudełka, zaniósł pra 
wdopodobnie do jakiejs szkoły, gdzie 
będzie okazem naukowym dla dziecia- 
ków. 

Tegoroczna lekka zima i wielka 
ilość opadów 'atmosferycznych spawo- 
dowały pojawienie się na całem półno 
cnem Pomorzu olbrzymich mas . żmij. 
Zwłaszcza niebezpieczne są torfowi- 
ska. Miejscami spotyka się żmije nie 
widzianej dotychczas długości, Ukąsze 
nia ich są bardzo często Śmiertelne. 
Omegdaj w okolicy Tucholi, mimo 
szybkiej pomocy lekarskiej zmarła w 
ciągu półtorej godziny, ukąszona przez 
żmiję 5 letnia dziewczynka. 

TABLETKI 
SĄ SKUTECZNYM SRODKIEM 

PRZECIWKO 

REUMATYZMOWI, PODAGRZE, 
BÓLOM GŁOWY, MIGRENIE 

i PRZEZIĘBIENIOM. 
Wedlug rajentalnego O: а 

ania TOGALU. 
NS reg 1364. 

   

    

Pan Prezydent ościck udał sę a zwiedzenie powiatów 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wy 

jechał w dniu wczorajszym o godz. 
9.30 samochodem na objazd powiatów: 
województwa wileńskiego. Oprócz p. 
wojewody Raczkiewicza i dowódcy о- 
kręgu korpusu gen. Litwinowicza towa 
rzyszą Panu Prezydentowi w podróży 
minister pracy i opieki społecznej Pry- 
stor, dowódca korpusu KOP gen. Tes- 

  

Pisaliśmy o złożeniu Panu Prezydentowi na ulicy Niemieckiej 

blisko trzygodzinny pobyt wypadł w 

Oszmianie, miasteczku znanem z rzeki: 

30 roku. Po powitaniu i modłach w ko 
ściele nastąpił szereg uroczystości 
szkolnych, gdyż w dniu tym Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej poświęcił swą 
główną uwagę szkolnictwu. Abiturjen- 
ci gimnazjum dostąpili dziś niezwykłe- 

go zaszczytu, gdyż świadectwa matu- 

Art. fot. Łoziński. 

podania 
przez kamieniarea. Witorta. Fotogrźjowi naszemu udało się włąśnie uchwy- 

cić myiment kiedy P. Prezydent wskazuje aby przyjęto  riodapip. 

Saro, kurator Okręgu Szkolnego Wileń 
skiego Pogorzelski, oraz z ramienia Ko 
imitetu Obywatelskiego posłowie Jan 
Piłsudski i Marjan Kościałkowski, na- 
stępnie p. Zygmunt Ruszczyc i człon- 
kowie świty. 

Po wyjeździe z Wilna samochodoy 
zamkowe ruszyły najpierw drogą, któ- 
rą w roku 1919 szły wojska polskie 
pod wodzą Beliny i Smigłego. Wszyst 
kiemi drogami śpieszyła zewsząd tłum 

nie na powitanie Pana Prezydenta lu- 

dność miejscowa, wśród niej wiele 
dziatwy z chorągiewkami w rękach. W 
wioskach i na granicy powiatu wznie- 
siono kilka łuków przystrojonych zie- 
lenią z powitalnemi napisami. W każ- 
dej wsi ludność przez usta wójta gmi- 
ny wraz z duchowieństwem i. przed- 
stawicielami organizacyj społecznych 
składała hołdy i wyrażała uczucia miło 
ści dla Pierwszego Gospodarza Najjaś 
niejszej Rzeczypospolitej. 

W Turgi , powitała orszak 
strojna banderja włościańska, towarzy- 
„sząc aż do siedziby bohaterskiego ge- 
neraja Żeligowskiego, Andrzejewa. Po 
krótkiej gościnie u generała ruszono w 
dalszą drogę. W Miednikach Pan Pre 
zydent zwiedził zwaliska starożytnego 
zamku królewskiego, w którym ongiś 
Długosz udzielał nauk  królewiczowi 
Kazimierzowi i innym synom  krėlew- 
skim. Dzisiaj są to ruiny, wśród któ- 
rych szczyt baszty bocian uwieńczył 
swem gniazdem. 

NA NAPOLEOŃSKIM SZLAKU. 

Od Miednik wiodła droga history- 
czna traktem napoleońskim. Dłuższy, 

ralne otrzymali z rąk samego Pana Pre 
zydenta. Doręczono im również z pole- 
cenia Pana Prezydenta pamiątkowe od 
znaki. Z kolei odbyło się uroczyste po- 
święcenie nowozbudowanej 7 klaso- 
wej szkoły powszechnej, noszącej mia- 
no szkoły imienia Pana Prezydenta 
profesora Ignacego Mościckiego. Po- 
Święcenia gmachu szkołnego oraz 
sztandaru szkoły dokonał ks. biskup 
Bandurski. Pierwszy gwóźdź w drzew- 
ce sztandaru wbił Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej. W święcie szkolnem 
wzięła również udział cała młodzież 
szkolna z Oszmiany i okolic. Młodzież 
szkolna w odświętnych strojach wita- 
ła Dostojnego Gościa gorąco kwiatami 
Następnie w gmachu szkolnym Pan 
Prezydent wysłuchał referatu kuratora 
wileńskiego okręgu szkolnego Pogo- 
rzelskiego o szkolnictwie na terenie wo 
jewództwa wileńskiego. 

ZWIEDZANIE PAMIĄTEK. 

Z Oszmiany Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej o godz. 16.30 udał się do! 

Holszan dawnej własności książąt Hol 

szańskich. Holszańskie dobra nabył 

później ks. Paweł Sapieha, którego 
zwłoki spoczywają w kościele holszań- 
skim. Sarkofag przedstawia śpiące 
snem wiecznym wykute z marmuru po- 
stacie jego i żony. Sarkofag ten oglądał 
Pan Prezydent Rzeczyposp olitej. 8 
klm. dalej w Antonowie zwiedził Pan 
Prezydent miejscową szkołę rolniczą. 

Jeszcze a 3 kim. dalej witały Pana 
Prezydenta znane z „Pamiętników hol- 
szańskiego kwestarza Chodžki“ Boruny 
za dawnych łat siedziba słynnej szko- 
ły Bazyljańskiej, w której uczyli się 

Chodźkowie i Odyniec. Ogromny koś- 
ciół był pełen ludu, który garnął się 
tłumnie, aby ujrzeć Dostojną Postać 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. W 
murach dawnego klasztoru po Bazyl- 
jańskiego mieści się obecnie Państw. 
Sem. Naucz. męskie, w którem Pan 
Prezydent, witany owacyjnie przez mo 
dzież, wysłuchał jpradukcyj wokalno - 
muzycznych, wykonanych przez semi- 
narzystów. 

Miejscem ostatniego przystanku w 
dzisiejszej podróży — przebyto ogó-- 
łeni 150 klm. — było miasteczko Kre- 
wo. 

Dziś pozostały tylko ruiny potęż- 
nych murów zewnętrznych, ' okalają- 
cych ogromny dziedziniec. WW zamku 
tym mieszkał Jagiełło, jako wielki ksią- 
żę litewski, tu zrodziła się unja Litwy 
z Polską ku końcowi 14-go stulecia; tu 
Jagiełło przyjmował posłów polskich i 
stąd wysłał na dwór polski pismo w 
formie aktu, nazwanego Unją Krewską. 

W akcie tym Jagiełło zabiegając o 
rękę Jadwigi i oświadczając gotowość 
przyjęcia chrztu, zobowiązał się ziemie 
swoje litewskie i ruskie przyłączyć pa 
wieczne czasy do Korony . Królestwa 
Polskiego. Zobowiązanie to przyjęli 
przez położenie swoich pieczęci także 
bracia Jagiełły a wśród nich wielki ksią 
żę Witold. 

Mury zamku, zachowane względnie 
do roku 1914, ucierpiały wiele w cza- 
sie wojny światowej, ponieważ przez 
teren zamku przechodził front. Pan 
Prezydent zwiedził ruiny i wszedł da 
jednego z pozostałych z czasów wojny 
schronów betonowych (blindaży), u- 
krytych wśród zwalisk. Zgromadzona 
w murach zamkowych ludność wiwa- 
towała na cześć Pana Prezydenta. 

W okolicach Kucewicz Pan Prezy- 
dent zatrzymał się koło figury Matki 
Boskiej z Lourdes, postawionej na pa- 
miątkę przyjazdu Pana Prezydenta Ma 
ścickiego. Koło figury zebrał się tłum 
okolicznej ludności. Nocleg wypadł w 
majątku p. Aleksandra Żylińskiego w 
Dokurniszkach. 

PROGRAM DNIA DZISIEJSZEGO 

Godz. 9. — 16. Przejazd przez 

Soły, Smorgonie do Mołodeczna. Po- 

lowa msza św. w koszarach w Hele- 
nowie. Śniadanie wydane przez 86 p. 

Strzelców Mińskich. Zwiedzenie poka- 

zu hodowlanego. 16.00 — 17.00. Wy- 
jazd do Kraśnego, zwiedzenie domu 

spółdzielczego i kościoła. 17.00 — 
17.40. Wyjazd do Rajówki, zwiedzenie 

papierni. 17.40 — 19.30. Przejazd do 

maj. Obodowce, w drodze zatrzyma- 
nie się w maj. Szypki p. Kopcia. 19.30 
Przejazd do maj. Obowodce p. M. 

Bohdanowicza, gdzie obiad i nocleg. 

  

Karpel ŁACHINSKI 
KUPIEC 

Po długich cierpieniach zmarł 21 czerwca b. r. przeżywszy lat 67. 

O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

RODZINA. 

Prof. dr. Aleksander Januszkiewicz rektorem US.B. 

W dniu wczorajszym odbyło się ogólne zebranie: profesorów Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego, na którem dokonano wyboru: nowego rektora, na, rok 
akademicki 1930—31. Godność rektora włożyło gramjum profesorów na barki 
profesora dr. Aleksandra janu$gzkiewicza. 

  

Sefki hekfarów lasów stoją w płomieniach 
Onęegdaj w lagach maj. 

powstał pożar który gwałtownie ; 

jątku Lubań w pow. wilejskim własność p. Ludwika Krakowa, 

perzająd się zniszczył ppózszło 100 ha drzejwostania. 

Straty wynoszą okojo 600 tysiący złotych. Niemniej poważny pożar wybuchł w lesie 

majątku Wygonpwicpe w gminipj rezkowskiej pow. mołodaczańskikigpi gdziej spionęło 25 

ha piętnastoletniego lasu wartości 150 tysięty! złotylih. Zaśhojązi, przłypuszcągnie że oba, 

te pożary powstały z; powodu nigostiožnego obchodzyjniaj się z ogniem. 

    

W. słońca o godz. 3 m. 15 

Z. słońca o godz. 8 m. 00 

Zenona M. 

  

Zakładu Met€orologji 
0. 5. В. ® Wilnie, 

z dnia 21. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 759 , 

Temperatura średnia -|- 22 

Temperatura najwyższa -1-27 

Temperatura najniższa -l- 13 

Opad w milimetrach: 

Wiat | Północno-zachodni 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

  

KOŚCIELNA 
— Pamięci Księży Męczenników. Dziś 

w niedzielę o godzinie 4-tej po południu w 
Wileńskiej Kalwarji odbędzie się uroczyste 
poświęcenie 20 krzyży wzniesionych ku 
uczczeniu pamięci pomordowanych przez 
bolszewików księży. (Dojazd, jak również 
powrót autobusami Nr. 2 do samego  ko- 
Ścioła zapewniony, skąd o paręset kroków 
znajdują się krzyże. 

Cena przejazdu autobusem od rogatki 
kalwaryjskiej do kościoła 70 gr. Autobusy 
kursować zaczną od godz. 1-ej. 

URZĘDOWA 

— Rozporzgdzenie w sprawie opkt za 
kwatery dla wolska- Weszło w życie rozpo- 
rządzenie Rady Ministrów ustalające wyso. 
kość wynagrodzenia za kwatery stałe, do- 
starczone przez zarządy gminne wojsku. 

Całe terytorjum Polski podzielone zosta- 
10 па osiem klas czynszowych, przyczem 
Wiłno zaliczone zostało do trzeciej klasy. 

— Zmiarńa granic WY. woj: 
Nowogródzkiego. Rozporządzeniem Rady Mi 
nistrów gmina wiejska Nalboki wyłączona 
została z pow. wołożyńskiego i włączona do 
pow. stołpeckiego. 

Rozporządzenie to wejdzie w życie 1 paź 
dziernika rb. 

— Uroczysty akt RAE mierni- 
czego. Wczoraj rano w Urzędzie Wojewódz- 
kim, zastępujący wojewodę wileńskiego p. 
wicewojewoda Kirtiklis zaprzysiągł na przy- 
sięgłego mierniczego p. Edwarda  Kozłow- 
skiego. 

WOJSKOWA 

—Dowódca i Korpus Oliderski 5 pp leg. 
zawiadamia, że tegoroczne święto pułkowe, 
przypadejące na 4 i 5 lipca obchodzone bę- 
dzie w ramach wewnętrznych pułku. 

POCZTOWA 
— Awans agjencji pocztowej w Drużyło- 

wiczach. W agencji pocztowej Drużyłowicze 
(pow. Drohiczyn) z dniem 17 bm. zaprowa- 
dzono służbę telegraficzną j telefoniczną. 

SPORTOWA 
Klub Spqrtowy „„Drukarz% W dniu 

11 czerwca r. b. przy Związku Zawodowym 
Drukarzy Oddział Wilno został: zorganizo- 
wany Kłub Sportowy Piłki Nożnej p. @. 
„K. S$. Drukarz — Wilno”. Й 

SZKOLNA 
— Na moch rozporządzenia Ministerstwa 

WR i OP z dnia 23 maja 1930 r. nr. II — 

9719 — 30 Koed. Gimnazjum im. Tad. Czac- 

kiego w Wilnie uzyskało na.rok szk, 1930 — 

31 pełne prawa gimnazjów państwowych, 
przewidziane w. par. 1 lit. a rozporządzenia 

Ministerstwa WR i OP z dnia 7 listopada 
1924 r. nr. 12600 — II. Jednocześnie podaje 
się do wiadomości zainteresowanych, że w 
roku 1930 — 31 otwartą zostaje 3 oddziato- 
'wa szkoła powszechna przy Gimnazjum im. 
Tad. Czackiego. ° 

— Siostry Zmartwychwstania Pańskiego 
otwierzją od września roku szkolnego 1930 
— 31 w nowowybudowanym gmachu na Żo 
fiborzu (Warszawa) 8 klasowe gimnazjum 
żeńskie z klasami przygotowawczemi, Przyj 
mowane będą do gimnazjum i internatu dzie 
wczynki od lat 6. Po bliższe informacje 
zwrzcać się trzeba: Warszawa Sewetynów 
5b m. 15. Siostry Zmartwychwstania Pań 

skiego. ` 
3 Dnia 15 czerwca o godz. 4 po poł. w 
lokalu liceum S.S. Włzytek odbyło się wrę- 
czenie świadectw ukończenia liceum tegoro- 

  

Sensacja! 

    

NIKA 
cznym abiturjentkom. Do egzaminów ostate- 
cznych wobec Państwowej Komisji Egzemi- 
macyjnej przystąpiło 8 abiturjentek. któ- 
rych uzyskały Świadectwa: 1. Genowefa Ła- 
guniówna, 2. Puzinowska Eugenja, 3. Marja 
Śmiereczyńska, 4. Genowefa Szarejkówną 5. 
Irena Szyprynówna, 6. aHlina Wendorffów- 
na, 7. Bronisława Witkunasówna. 

— Szkpła ćwiczeń przy Państwowem SE- 
minarjum Naąucz. Żeńsk. (Angustjańska 4) 
o programie szkoły powszechnej, przyjmuje 
zapisy na oddz. 1, 4 1 5ty w dniach 23 i 24 
czerwca od godz. 16 do 18. 

—Kolanja dla dzieci szkolnych Wobec 
wcześniejszego zakończenia roku szkolnego, 
powiadamia, się Kierownictwo szkół i rodzi- 
ców o terminach rozpoczęcia półkolonji i 
kolonji w Leoniszkach w ll-im terminie. 

Szkoły powszechne Nr. Nr. 2, 4, 10 i 
specjalna Nr. 2. w dniu 1 fipca o godz. 8 
rano przysyłają na półkolonję dzieci do loka- 
lu szkoły powszechnej Nr. 4 (Polna 1). 

Szkoły powszechne Nr. Nr. 29 į 15 — 
przysyłają wybrane dzieci do lokalu szkoły 
powszechnej Nr. 29 (Antokolska 106). 

Pozostałe szkoły, z których wyznaczone 
zostały dzieci na kolonję letnią w Leonisz- 
kach w Il.im terminie — w dniu 13 lipca 
przyślą wraz ze spisami dzieci na dziedzi- 
niec Magistrwtu o godz. 9.tej rano. 

W ten sposób w lipcu zostanie wysłane 
na półkolonjię 90 dzieci i na kolonię — 
300 dzieci. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Walne Zebranie Koła Bibllotecznego 

im. Tomasza Zana P. M. S. Odbędzie się 
dnia 23. VI w: poniedziałek w Bibljotece i 
Czytelni im. Tomasza Zana przy ul. Wiel. 
kiej Pohulance 14—15 o godz. 19-tej. W 
razie braku przewidzienego kompletu o g. 
19.teį min. 30 z prawomocnością. uchwał 
bez względu na ilość członków. Zaprasza 
się wszystkich członków i sympatyków. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W poniedziałek dnia 

23 czerwca br. w Auli Kolumnowej o godzi. 
nie 1 odbędą się następujące promocje na 
doktora wszechnauk lekarskich: 

Henryka Nasutto, Jakóba Eugenjusza Ku- 
charskiego, Ryszarda Puszkiewicza, Bohda- 
na Stanisława Sielickiego, Marji ze Steblew- 
skich Dulewiczowej, Bernarda Schaudera, Ja 
niny Mieżańcówny Haliny Zofji z War- 
deinów Jaworskiej. 

AKADEMICKA 
— Zjęzd Rady N< nej do ; jw 

mocy złe Ricka) w Warszawią 
W dniu 22 czerwca rb. odbędzie się w War 
szawie 10te ogólne zebranie Rady Naczel- 
nej do Spraw Pomocy Młodzieży Akademic- 
kiej. Na porządku dziennym szereg  sprejw 
bieżących z zakresu akcji pomocy młodzie- 
ży akademickiej. Wojewódzki komitet wi- 
leński Pomocy Polskiej Młodzieży Akademi 
ckiej na powyższem zebraniu reprezentowa- 
ny będzie w osobie p. radcy. Stanisława Zda 
nowicza, członka Wydziau Wykonawczego 
Komitetu. 

ULE 
wykonane z suszonego drzewa, pod 

kierownictwem zawodowych pszczelarzy 

MIODARKI, WĘZĘ sztuczną 

oraz różne narzędzia pszczelarskie 
POLECA 

żygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

  

Warszawskie 

i Dadana 

  

°° Śpieszcie: oglądać! 
W raidzie międzynarodowym bierze udział grupa samochodów 

firmy HUDSON-ESSEX 

przybycie do Wilna dzisiaj 22 czerwca wieczorem 

postój na Placu Katedralnym. 

Odjazd 23 czerwca rano 

; RÓŻNE 
: Pierwszy letniskowy w schrp- 

nisku nąd Jez. Narocz. Północna część woje- 
wództwa Wileńskiego usiana jest ogromną 
ilością jezior. Na czoło wysuwa się grupa 
jezior, do której należy — Narocz — aj. 
większe w całej Polsce jezioro, liczące prze- 
Sa ha. GE a A 

staraniem i troską powstałego prze! a 
ru laty T.wa Miłośników jeziora Rod 3 

iego okolic było stworzenie warunków, które 
dałyby możność zapoznać się z jeziorem Na- 
rocz, wzbudzić doń zainteresowanie w szero 
kich warstwach społeczeństwa oraz  skiero- 
wać na te szlaki ruch turystyczny. 

Po 2 latach pracy, połączonej z dużemi 
trudnościami, Towarzystwo otwiera  pierw- 

    

    „ŚLOPEŃ ś DUBELTOWE 
JASNE 

dn nabycia wszędzie! 

       
 



        

5г е мо 
  

szy sezon w swem ukończonem schronisku 

nad jeziorem. Schronisko to, cudownie polo. 

żone na samym brzegu jeziora, wśród wie- 

kowego lasu sosnowego posiada 10 pokoi u- 

meblowanych do wynajęcia na okres dłuższy 

nadający się dła wywczasów letnich przy 

pracy naukowej, parę sal dla wycieczek zbio 

rowych i t.p. : z 

Poświęcenie i otwarcie tego schroniska, 

które nastąpi w dniu 24 b' m. zaszczyci swą 

obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

Wszelkich informacyj udziela w Wilnie: 

seferat turystyki w Dyrekcji Robót publicz- 

nych p. M. Halicki, w starostwie postaw- 

skim — p. W. Niedźwiedzki, względnie do 

p. Aleksandra Hałko, poczta Miadzioł. Do- 

jazd do jeziora Narocz: autobusem odcho- 

dzącym Ai Orzeszkowej lub 

goleją do stacji Kobylmik. 3 

‚Ё-'ОЮД:\Ч ycia wydawnictw legjo- 

nowych. W Wilnie bawią przedstawiciele 

Komitetu Zjazdu b. Więźniów ideowych w 

celu propagandowania wydawnictw  legjo- 

nowych. : A : 

Wydawnictwa, które są już na wyczeT- 

paniu, otrzymywać można ma warunkach 

wygodnych spłat miesięcznych. : 

Pomiędzy innemi są do nabycia 2 tomy 
drutami obozów”, 

„Sprzymie 
cały szereg 

„Za kratami więzień i ta 

„Szopka Benjaminowska“, zbiór 

rzeńca, pisma obozowego oraz 

opowieści z epoki tegjonowej, : 

Oglądać można codziennie do dnia 28 

czerwca w lokalu Związku legjonistów ul. 

Uniwersytecka 6 w godz. 18 — 20. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Wystawiona 

wczoraj z wielką starannością i smakiem 

nowa komedja zmerykańska „Narzeczona 

z dachu" doznała wyjątkowego powodze- 

mia. Zarówno dowcipna i frapująca treść 

sztuki, jak i jej tempo wykonania i trafna 

reżyserja _Wyrwicza sprawiły, że licznie 

zebrana, publiczność bawiła się świetnie. | 

manifestując swoje uznania frenetycznemi 

oklaskami, które wybuchały co chwila 

nieomal przy otwartej kurtynie. „Narzeczona 

ma zapewniony długi szereg wieczorów 1 

«ma będzie przez cały tydzień. 
# Teatr" Letni w Bernar- 

2 Sąbinek* zgromadziło 

wczoraj w pięknie odnowionym, czystym i 

estetycznym Teatrze Letnim bardzo Jicz- 

ną publiczność. Bawiono się znakomicie. 

Wszyscy wykonawcy z dyr. Zelwerowiczem 

na czele w doskonałych nastrojech prześci- 

gali się nawzajem w nieceniu żywiołowej 

wesołości wśród widzów. „Porwanie* wi 

premierowej obsadzie, którą tworzą p. p. 

Malinowska, Małyniczówna, Niwińska, I So- 

werinówna, oraz p.p. Ciecierski, Dojunowicz, 

Karczewski, Łubiakowski, grana będzie 

przez cały tydzień codziennie. ё 
— Popis publiczny uczniów i uqzenic 

konserwatorjum wileńskiego. W _ niedzielę 
dnia 22 b. m. o godz. 12 w południe w sali 
teatru miejskiego w Lutni odbędzie się do- 

roczny popis publiczny uczniów i uczenie 

Konserwatorjum Muzycznego w _ Wilnie. 
Czynne będą klasy: fortepianu, śpiewu solo- 

wego, skrzypiec, instrumentów dętych, ka- 
meralna i orkiestrowa. Bilety zawczasu do 

nabycia w kasie teatru Lutnia od godz. 11 
rano do 9 wiecz. 

BALE I ZABAWY. 
— W niedzielę wszysdy tdziemy do Za- 

krętu w pogoni za świeżem powietrzem, pro 
mieniami słonecznemi lub leśnym chłodem, 
beztroskim śmiechem i zadowoleniem z ży. 

cia. 
Wszystko to mieć będziemy za kilkadzie 

siąt groszy, nie mówiąc już o koncercie Or- 
kiestr wojskowych, turnieju gier, sportowych 
drużyn wileńskich, harcerskim biegu naprze- 
faj j wielu innych rozrywkach. 

Р wadzieścia drużyn 'hercerskich żeńskich 

j męskich będzie się starało o nasz dobry 
humor i zainteresowanie, popisując się na 
polanach leśnych Zakrętu. 

Wszyscy do Zakrętu. Pomóżmy harcer- 
kom i harcerzom w urządzeniu obozów har- 
cerskich, tych prawdziwych szkół życia oby- 
watelskiego. 

Początek zabawy o a 12. L T0Z 
poczną się o godz. 17. Wstęp po i gr. 
5 — Stanuniėm T-wa PŽP adbodzie się w 
dn. 23 czerwca (w poniedziałek) w ogrodzie 
po Bernardyńskim największa zabawa doro 
czna „Noc Świętojańska”. Koncert: Chóru 
Drukarzy — dyr. p. W. Mołodecki,  orkie- 
stra 6 pp. leg. dyr. kpt. Reszke, Udział sn 
stów i drużyn harcerskich — niespodzianki 
— ognie sztuczne, efekty świetine ——wróż- 
by, lampiony — na zakończenie „sobótki* 

e. 

Początek od godz. 6 do 2 w nocy—wstęp 
50 gr. Lęk 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 

20 bm. do dnia 21 bm. godz. 9 zanotowano 
ogółem wypadków 42, w tem kradzieży 6, 
opilstw 7, przekroczeń administracyjnych 13. 

„Bajkał” — złodziej Bancewicz - 
Dowgialewiczowi Józefowi (Finna, nr. 3-b) 
skardziono 1 bieliznę znaczoną literami S. 
L. D. Ustalono, że kradzieży dokonał zna- 
ny złodziej Tereszko Antoni pseudo  „Baj- 
kai“. Tereszkę zatrzymano. Drugi wspólnik 
nieustalonego nazwiska zdołał zbiec wraz ze 
skradzioną bielizną. o \ 3 

— Pióun podpalił wieś, We wsi 
Bajary gminy parafjanowskiej piorun 
uderzył w dom co spowodowało pożar 
i zajęcie się innych sąsiednich budow 
li. : Spalily się zabudowania 19 chło 
pów wraz z domami mieszkalnemi i in 
wentarzem. Straty wynoszą 60 tysięcy 
złotych. 

— W rodzinie.  Połowińska Petronela, 
zauł. Kowieński nr. 3 zameldowała policji 
o kradzieży różnej bielizny, przyczem o kra. 
dzież oskarżyła swą kuzynkę Karpińską Mar 
ję, u której podczas rewizji część bielizny 
pochodzącej z tej kradzieży odnaleziono. 

Irzutek.  Hajdul Marja, Kalwaryj- 
ska nr. 23 znalazła na klatce schodowej te 
goż domu podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 6 dni. Podrzutek został przesłany do 
przytułku Dzieciątka! Jezus. 

W dn. 20 bm. na ul. Subocz około domu 
nr. 16 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około półtora roku. Przy podrzutku 
znaleziono kartkę z napisem: „Ż opieki spo 
łecznej Magistratu m. Wilna, że podrzutek 
jest skierowany do (kpi Dzieciątka Je- 
zus ul. Subocz nr. 16. Jaškiewicz6wna Irena, 
córka Antoniny". 

— Przejednania nie ustają. Wi da. 20 bmi 
Lickiewicz Antoni zam. przy uł. Beliny nt. 
16 zamekiowal że tegoż dnia taksówka nn 
14151 przejechała jego córkę Tamar iat 7, 
która doznała potłuczenia głowy, prawego 
ramienia i lewej nogi. Szofer taksówki zbiegł 
Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu pierw- 
szej pomocy pozostawiło dziecko w domu. 

maniq złodziejek warszawskich. 
Podczas sprawdzania miejsc podejrzanych 
zatrzymano Warszawską Etlę, zam. w War- 
szawie i Skórkę Basię, zam. również w War 
szawie, Po sprawdzeniu okazało się, że 
wspomniane przybyły w celu dokonywania 
kradzieży sklepowych. Obie skierowano do 
urzędu śledczego m. Wiarszawy. 

— Zabity płodczaa głuszenia ryb. Oneg- 
daj w dzień dwaj mieszkańcy Olkienik Bro- 
misław Troszkowski lat 28 1 Antoni Woło- 
sowicz lat 50 udali się nad rzekę Mereczan- 
kę na połów ryby zaopatrzywszy się w gra & 
naty własnej konstrukcji. 

W czasie głuszenia ryb jeden z granatów 
eksplodował w ręku Troszkowskiego rozry- 
wając go na kawałki i raniąc ciężko jego to 
warzysza. 

— Fatalny upadek. Mieszkaniec m. Ko- 
bylnika Chodos Śrul uczepił się samochodu 
ciężarowego i gdy auto było w peinym bie 
gu zeskoczył koło swego domu, tak nieszczę 
šliwie, że trafił pod tylne koła, które pogru- 
chotały mu obie mogi. Chodosa w stanie 
ciężkim przewieziono da szpitala w Wilnie. 

Samobójstwo umysłowo chorego. W 
lesie zaścianku Urciszki pod Iwjem powie- 
sił się 60 letni Franciszek Nowik. 

i śliwy wypakiek. Na drodze 
koło stacji Lachowicze, począł ponosić koń 
należący do Adama Ropejko z Łunińca. 

Ropejko wypadł z wozu na drogę i po- 
niósł śmierć na miejscu. 

— Pożary. W koionji Wołkowó gm. mi- 
kołajewskiej spalił się dom mieszkalny j za. 
budowania gospod arcze należące do Gilewi- 
cza Mowszy. Ogień strawił również narzę- 
dzia rolnicze i wszełki inwentarz żywy i mar 
twy. Straty wynoszą kilkanaście OBEC zł. 

Również w kolonji Horowo, gm. mikołaje 
wskiej wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem spłonęła zagroda z całym in- 
wentarzem żywym i martwynf należąca do 

RE Pawła. Straty wynoszą: 11 
tys. zł. i 

— Utonięcie. W rzece Hołubiejce 
utonął w czasie kąpuieli Rudzicz Szymon, |. 
33, mieszkaniec Duniłowicz. 

— Ucieczka % Zbiegł sekwe 
strator urz. gminnego w Mołodecznie Lesz- 
czyński Jan po zdefraudowaniu 400 zł. na 
szkodę urzędu. katana = 

= w gu. Oneg- 
daj w dzień w jednym z przedziałów BO 
gu Wilno — N. Wilejka znaleziono zmarłe- 
go mężczyznę w wieku lat około 45 którego 
śmierć nastąpiła z powodu ataku sercowego 
Zmerłym okazał się obywatel amerykański 
Aleksander Sobocz bawiący w Polsce w 
sprawach majątkowych. й 

— Kradzjeż pieniędzy: Frank Bunia (No. 
wogródzka 2) zameldował o kradzieży 422 
zł. przez Hirsza i Izaka Dyków (Szpitalna 7) 
których zatrzymano lecz pieniędzy przy nich 
nie znaleziono. 

—Wypadki samochodowe nie ustają. Szo 
fer taksówki 14059 Chornowski Longin (Sa- 
ska Kępa 6) przejeżdżając ul. św. Jańską na- 
jechał na przechodzącego prze ulicę chłopca 
icinkiewicza Witolda lat 10 (Św. Jańska 8) 

który doznał lekkich obrażeń ciała. 
Żiniewicz Antoni ze ws! Wołokumpie 20, 

został przejechany przez szybko idącą taksó 
wkę wskutek czego doznał ogólnego potłu 
czenia ciała i uszkodzenia klatki piersiowej. 
Wypadek miał miejsce przy ul. Antokolskiej. 
Poszwankowanego odwieziono do szpitala 
św. Jakóba w stanie niezagrażającym życiu. 

—-Podrzutek- 19 bm. Leszkiewicz Marjan 
znałazł przy ul. św. Anny podrzutka płci żeń 
skiej z kartką „niechrzczone*.. Dziecko umie 
szczone w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Bójka: 19 bm. w czasie bójki przy ul. 
Grodzieńskiej pomiędzy Jasiewiczem  Felik 
sem a TuryłŁową Ewą pierwszy zadał dru- 
giej kilka ran nożem w bok. Turyłową po- 
gotowie ratunkowe odwiozło do szpitala ży 
dowskiego. 

  

SPOR? 
LEKKOATLETYCZNY GÓRNY 
ŚLĄSK — WILNO. 

Dziś o godz. 10 rano rozpocznie się na 
stadjonie Ośrodka W.F. (Pioromont) mecz 
lekkoatletyczny Górny Śląsk — Wilno. 

(Niestety obecny sezon nie zapowiada się 
b. ciekawie to też dzisiejszy mecz zgroma- 
dzi niewątpliwie całe Wilno sportowe. Nie 
podajemy tu zapisów do poszczególnych kon 
kurencyj gdyż każdy z widzów będzie miał 
okazję przekonać się na boisku. 

W reprezentacji Wilna zabraknie  Gnie- 
cha, któremu lekarze zabronili chwilowo tre- 
miwać się i Halickiego który jak słychać, za- 
niechał zupełnie treningów. 

Jutrzejsze wyniki dadzą nam możność 
sprawdzenia co dał naszym zawodnikom po 
byt trenera p. Klumberga. 

MECZ 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 21. 6. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,885 — 8,905 — 8,865. Franki 
fr. 35.02 — 35,11, — 34.93, . Bukareszt 
530 — 5,32 — 5,28. Holandja 358,45 — 
359,35 — 357,55. Londyn 4334 — 43,35 — 
43,24. Nowy York 8,911 — 8,931 — 8,891. 
Paryż 35,027 — 35.114 — 34.93.. Praga 
26,46 — 26,52 — 26,40. Nowy York tele- 
graficznie 8,923 — 8,943 — 8,903. Szwajcar. 
ja 172,81 — 173,24 — 172,38. Wiedeń 
12592 — 126,23 — 
obrotach pryw. 212,75. 

Papiery procentowe, 

Dołerówka 65. 5 proc. pożyczka kolejo 
wa 55,75 — 6 proc. dolarowa 76. 10 proc, 
kolejowa 102.50. 8 proc. 'L.Z. B. Gosp. Kraj 
i B. Roln. obligacje B. Gosp. Kraj. 94 Te 
same 7 proc. 83,25. 4,5 proc. ziemskie 55,75 
— 56. 5 proc. warszawskie 58,50. 8 proc. 
warszawskie 75,25 — 75,75 — 75,50. 8 proc 
Częstochowy 68.60 — 68,75. 8 proc. Łodzi 
70,50. . 

Akcje: ы 

B. Dysk. 116. Polski 166,90. Zw. Sp. Za- 
robkowych 72.50. Lilpop 25. 

125.61. Berlin w 

‘ 

  

zawiadamia 

B 

w 
raj 

a 
SOLIDNIE i TRWAŁO! 

będą wykonane te roboty malarskie, 
do których użyte zostaną: 

POKOST I gat. prima czysto lniany, 
Farby, oki Emalje oraz inne 

dodatki kupione 
w SKŁADZIE FARB 

MAZURKIEWICZA 
ё 

Запа 
Wilno, Dominikańska 11. 

Rekomendacja fachowych malarzy. 

P. P. AMATORZY FOTOGRAFJIII ; 

Spoldzieinia Geckow Fotografūw Gilenskich 

šias laboratorjum fotograficznego 
gdzie RUTYNOWANI FACHOWCY wykonują wszelkie prace wchodzące 

w zakres fotografji. 
Wilno, TATARSKA 6. — — — — W
A
W
A
S
A
W
 

  

Г r do dobrze 

kwizytorów >: dzonego 
artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 
się PANO /IE. Po próbnej  praćy 
pensja stała, Zgłosić się: W. Pohułanka 

1-a, do Biura. — 

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH 4 04 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

      

  

    

RADJO 
RIEDZIELA, DNIA 23 CZERWCA 1930 R. Pierwszy dźwięko- 

11: — Nabożeństwo z Poznania. 
11.58: — Transm. z Warszawy, Sygnał 

12.10 — 13: Muzyka z płyt gramofon. 
13 — 13.10: Transm. z Warszawy. Ko- 

munikat meteorologiczny. 
17.25 — 17.50: Chór młodzieży polskiej 

na Il gecennie z Rygi odśpiewa szereg pie- 
śni ludowych polskich i łotewskich. 

18.35 — 19: „Kukułka Wileńska* mó-- 
wiony tygodnik humorystyczny. 

19 — 19.20: Rozmaitości. 
19.20 — 19.50: Tr. z Warsz. 

Pe clubu. 
19.50 — 20: Program na poniedziałek. 
20 — 21.15: Transm. z Warszawy Reci 

tal fortepianowy Aleksandra Michałowskiego 
o i kwadrans literacki. 

21.15: Transm. koncertu z ogrodu Ber 
nardyńskiego. Po transm. do godz. 24: Mu 
zyka taneczna z płyt gramofonowych. 

PONIEDZIAŁEK, 23 CZERWCA 1930 R. 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.10 — 12.40: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorologicz 

ny z Warszawy. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17: Muzyka z płyt gramofon. 

1. Liszt — Les preludes, R. Mendelsohn — 
Scherzo ze „Snu nocy letniej" 3. Doran-Krei 
sler — taniec słowiański. A. Szymanowski. 
5. Le Falla-Kreisier — Taniec hiszpański, 6. 
Schubert — antrakt z baletu „Rossumdu*. 

17 — 17.15: Komun. Akademickiego 
Koła Misyjnego. ‘ 

17.15 — 17.40: Pogadanka przyrodni. 
cza dla dzieci wygłosi p. l. Łubiakowska. 

17.40 — 18: „Monolog regjonalny ciot 
ki Albinowej“ wygi. p. Aleksandrowiczowa. 

18 — 18.30: Koncert muzyki włoskiej. 
Solistka p. _Z.  Plejewska-Monkiewiczowa 
(śpiew). 1. Z. Luzzi — Ave Maria. 2. Deni- 
zetti — La nimgora. 3. Capus — „O sole 
mic“. 4. Puccini — Arja Mimi z op. „Cyga- 
nmerja“. 5. Verdi — arja Gildy Z op. „Rigo- 
letto“. 6. Tosti — „Varei morirs" 7.. X. 
Chiar — „Le spagnole“. 

18.30 — 19.30: Transm. z Warsza- 
wy. Audycja Pen-clubu. 

19.30 — 19.55: Dyrektor Zelwerowicz 
ma głos. 

19.55 — 20: Program na wtorek. 
20 — 25: Transm. z Warszawy. Praso 

wy dziennik o pogadanka muzyczna 
koncert międzynarodowy z Belgradu, komu- 
nikaty i muzyka taneczna. 

Dialogi 

OGŁOSZENIE. 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie par. 33 Instruk- 
cji o przymusowem ściąganiu podatków i о- 
płat z dnia 17. V. 26 roku (Dz. Urz. Min. 
Skarbu Nr. 15) podaje do wiadomości publi- 
cznej że w dniu 25 czerwca br. o g. 10 r. 
w sali licytacyjnej Wileńskiej Izby Skarbowej 
przy uł. Wielkiej 66 odbędzie się sprzedaż 
z licytacjj w terminie drugim po cenie ni- 
żej szacunku maszyny do pisania f. Remin- 
gten w stanie b. dobrym, oszacowamej na 
1700 złotych, a należącej do Stoberskiego 
Stanisława, Mickiewicza 27, na pokrycie za- 
ległości podatkowych. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 

  

OGŁOSZENIE. 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie par. 33 Instruk- 
cji o przymusowem ściąganiu podatków i o0- 
płat z dnia 17. V. 26 roku (Dz. Urz. Min. 
Skarbu Nr. 15) podaje do wiadomości publi” 
cznej że w dniu 25 czerwca rb., o godz. 
10 rano w sali Poycyni Wileńskiej izby 
Skarbowej, przy ul. Wżelkiej Nr. 66 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji w terminie drugim 
po cenie niższej szacunku płaszczy, maryna- 
rek, kamizelek, należących do f. Tiktin Liba, 
Wielka 36, na pokrycie zaległości podatko. 
wych. 

Aukcjonista Ch. Smaikiewicz. 

; OBWIESZCZENIE. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

Ch. Smajkiewicz na zasadzie par. 33 Instruk 
cji o przymusowem ściąganiu podatków i 0- 
płat z dnia 17. 5. 26 r. (Dz. Urz. Min. Skar- 
bu Nr. 15) podaje do wiadomości publicz- 
mej, że w dniu 26 czerwca br. o godzinie 10 
rano w sali licytacyjnej Wileńskiej Izby Skar 
Ibowej przy ul. Wiełkiej 66 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji w terminie drugim po ce 
nie niżej szacunku 52 skrzyń wina, należą 
cego do firmy Szustow N.L. s-ka Oddział w 
Wilnie, Ostrobramska 5, na pokrycie zaleg- 
łości podatkowych. Sprzedaż odbędzie się w 
ilościach częściowych. 

  

      
Reumatyzm, artretyzm, skleroza, 

anemja, osłabienie ogólne, neura- 

stenja, choroby nerek, katar 20- 

łądka, egzema, choroby kobiece, 
uwiąd starczy i niemoc płciowa 
są już zupełnie uleczalne!!! Zaintere- 
sowani otrzymają bezpłatną broszurę z 
opinją wybitnych lekarzy, zwracając się 

w języku polskim pod, adresem: 

Mr. D. ANDRAL, 81, rue 

Turbigo, Dep. 20 Paris. 

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

bie, satyny, perkale oraz pończochy i 
skarpetki modne. 

UWAGA. — WILEŃSKA 27. 

  

kupuje się towary gwa- 
rantowanej dobroci u 

    
ы a = 

*Do wynajecia 
2 pokoje z kuchnią i wszelkiemi wy- 

į godami. Informacje w Redakcji „Słowa* 

"iai ULM 

ž 

B 

  

  

od 12 — 1. 

Waran aaa zaa 

° znanej miodosytni 
l 0 d K. Mieszkowski w 

Warszawie, istnieje 
od 1886 r., a także wina owocowe 
Henryka Makowskiego znane ze swej 
dobroci but. 3]4 litra od zł. 2.— po- 
leca D.-H. St. BANEL i S-ka. Wilno, 
Mickiewicza 23, tel. 8-49. —.       

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

  

DZIŚ SENSACJA! Wielki przebój dźwiękowy! Na seansy o 
godz. 4.30 i 6-ej ceny zniżone BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. „Szalona dziewczyna” 
  

  

ul. Ostrobramska 3. 
SALA MIEJSKA 

  m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. 

NN (Ona idzie na woj ielkiej j jnę). Petężna epopea ze śpiewem z czasów wielkiej wojny. W rolach głównych: dwie bohaterki 
„HELIOS' | okranu Eleonor BOARDMAN i Alma RUBENS. Reż. genjalny Henry King. Niewidziane Ia w PREZ filmie 

sceny ataku tanków wsród morza płomieni. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

Od dnia 20 do:23 czerwca 1930 roku będą wyświetlane filmy: 

KINO Z 66 

m 55 z YNAR EM 

Dramat morski w 8 aktach. W rolach głównych: Jackie Coogan, Lars Hanson i Gertruda Olmstead. Nad program: 
1) Kronika filmowa P. A. T. N+ 38. 2) PODRÓŻ Z PRZYGODAMI* Komedja w 2 aktach. Kasa czynna Is 5 

Następny program: „JEGO NAJNIEBEZPIECZNIEJSZA PRZYGÓDA*. 

  

и н Dziś! Wielki dramat erotyczny przedstawiający tragedje zakochanego mężczyzny, którego szarpie szalencza 
Pierwsze Dźwięko- | zazdrość N Ę й W rol Р i : Z E 2 ko RĄ k 32 © 4 . gł. 38 gwiazdy , 

HOLLYWOOD: S HAINES i JOZEFINA NE BE E SE э R ję: -ei i w. J iej is TE k М ЦВА].КОЫ dż . Początek o godz. 5-ej, ostatni seans 10.30. w. Ceny miejsc dó godz. 

  

  

Wielka 30. Tel. 14-81 

Dziś! Wielki 
Polskie Kino 

„WANDA* Dai Viet o ci. AAWARNAWAŁ MIŁOŚCI 
(czyli Romans Hrabianki L) upajający film miłosny w 10 aktach. W rołi gł. urocza „Miss Italja“ 
„ZMARTWYCHWSTANIE* według powieści Hr. Lwa Tołstoja, W rol. gł. Dolores del Rio i Rod la Rogue. › 

CARMEN BONI $ 

{ 
  

Największy 

wybór FOTO-APARATÓW szych 

  

W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykułów 

najsłynniej- 

firm 

„BDPTYK RUBIN 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od r. 1840) 

  

LL LL i a aka LL L] 

PIANINA i FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 r. 
WILNO, 

K. Dąbrowska ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 
CURE anuneo ika IRR OBAI TAS, NNSMAU 4 EA 

BZZRZWZNYWANZWZYZNE 
| ną Fortepian 

3 Muhibach bard. 
= ĄBAJCAE Sobuva skie 2 do 
= we wszystkich „aptekach i sprzedania. Dowiedzieć 

wą składach aptecznych znanego mą się: Św. Michalski za- 
= środka od odcisków i pół SĘ sa E 

A : Е 

2 Prow. A. PAKA 2 Buldogagau e. 
i i, b. 

ZBWJWZWZRZWZKSRZNJEJ ładna dwmiesięczaa 
suka do sprzedania, 
Jasna 23 m. 3. —0 п—п—' 

Muai = UWCZEN 3 ac 
i aikido a 3 sea]. EODOLIT 

nszerkaśmiałowska [037456 ogg y jednominutowy w. staz 
R dob. .  Ogłądać 

Gabinet Kosme- STWA 16, wejście zedntogał Tytunio- 
oraz > ke 

ulicy Vis-a-vis Ne «wej Związku  Inwali- tyczny, usuwa zmarszcz   

przed . 
Elegancka pani 

odwiedzič sklep 

FRANCISZKA FRLICZKI 

nabyciem  pończoszek 
lub combinaisonów w najmod- 
niejszych kolorach powinna 

Polską śkladnicę Galanieryjną 
Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 

ki, piegi, wągry, łupież, 91 | do 4 _ 2052—0 dów, ul. Ostrobramska 
brodawki, kurzajki, wy- 19, od g. 9 do 15. 
padanie włosów. Mic- Rutynowany 
kiewicza 46. korepetytor, absolwent 

Wydz. Humanist., stu- panele ziemi 

  

NEC i i 11 ha pod 
| em IA IC Via Mas POZYT: jetnisko w obrębie m. 

dell: * Sneciatacść Podbrodzie przy rzece 
BR Kosmetyka i ca og. Sprzedają. się za 950 dojrzałości. P AS 

dol. i 200 dol, Krė-   ZE 
  

egzamina 
| GOGDYZE WSR Francuski, niemiecki 
zma sam łacina. Piwna 13—4. lewska 3—9. 

Gabinef Studentka aDziałka ziemi 
  

GEODELIJAE, 

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej 

Majlepsze 

instrnmeniy 

  

oleikim żłótym medalem 
о Tondalitų, 

Niwelatory, 

astrolabje, 

potjometry, 
plasimetry 4 

ETG: 

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY 

būniau ALYDE, Drezna, © 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
I PRZYBORY 

w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OBTYŃ KUBIK" 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). 

- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

KREŚLARSKIE 

Wilno, 

CHLORODOAT 

Dogodne waronki spla 
Motory „Duśla*, 
Turbiny wodne „Francisa*. 
Maszyny młyńskie, walce, 

kamienie perlaki 
BUDOWA i PRZEBUDOWA 

MŁYNÓW 
Biuro Techn.- 
Handlowe Inż. 

„Elwe*. 

į Steperski 
Wilno, Mickiewicza 27, tel. 12-47, 
Tamże motor używany PERKUN 

30 HP do sprzedania zaraz. 

Papierajcie LU? 
  

      
    

    

       

    

   

      

    

     

Racjonalnej Ko- й S pod Wilnem o ob- 
smetyki Leczni- Przygotowuje do gim-| szarze około 3 ha, 

czej. nazjum, udziela kore-| bez zabudowań 
| Wilno, Mickiewicza 31 PetYcyj (łacina, nie-| sprzedamy niedrogo 

m. 4. miecki), w mieście lub | Dom H-K „Zachęta* 
I kobiecą konser- 1a wyjazd. Oferty do] Mickiewicza 1. tel. 

: Н wuje, doskonali, 44m. „Slowa“ — род { 9-05. —0 
odświeża, 
skazy i braki. 

jej „Studentka”. OR EA Cn usuwa jej SE BIANINA * naidinikij. 
j twarzy i ciała (panie). 

    ; Masaž E) mna 0 wam szej a 00 Bo ROEE firmy „Erard* oraz Bet- 

ry. Wypadanie kach LOKALE po Z = i łupież. Najnowsze B SRT BBA SKA M 55 le saa zdobycze kosmetyki ra- RAE PER: cjonalnej. 2 duże pokaje dzie na dogodnych wa- Codziennie od g. 10—8. (nadające się również runkach Kijowska 4 
W, Z. P. 48, na biuro) i 1 MNIEJ- оЮ 

- SZY, umeblowane, ze 

Uradę KOBIECĄ 
  

wszystkiemi wygodami 
konserwuje, Ž telefonem, od lipca BACATRE 

doskonali, odświeża, do wynajęcia. Ul. Ja- Ž | d 
am braki i skazy. giellońska 8, m. 16. 

egiilacie Pitwałeprzyg o 10 —pogasm 
pono brwi. Gabi- Pukaju Kat” MTAWA WE 3, » 2 
SA OE I E wanego, słonecznego, WSZCZĘUNOŚC! 
niewiczowej. Wielka 18 2 uiekrępującem wejś- swoje złote i dolary 
m.9 Przyjmuje w ciem poszukuję, zgłosz. ulokuj na 12 proc. 
10—1 i 4-7. W.Z.P.26 do adm. „Słowa* sub. rocznie. Gotówka two- 

S. K. tvaz—oja jest zabezpieczona 
ARRAS V AVA SEK złotem, srebrem i dro- 

giemi kamieniami.LUM- 
BARD Plac Katedralny, | LETNISKA | Francuzka 

  

  Seano TS ŽAS perki po at i - # 

„HALLEROWO lomem, poszukuje wa a S mo 
Ciepłe kąpiele mor- |sady na wyjazd. Wiel- ów, Iuter, ay li, pia- 

skie i pensjonat |ka 40. Internat.  —1 71 , Samochodów | 
„Warszawianka“. wszelkich towarów. + 
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