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Początek o godz. 9 m. 30. 

NIEMIECKA 
PROPAGANDA KORYTARZOWA 

Incydenty graniczne i wzmożona 
propaganda niemiecka we Francji, chór 

„„wschodnich* żądań i nagłe ożywienie 

gdańsko - polskich procesów —to po- 

sunięcia jednej i tej samej polityki. Ber 

linowi chodzi o stworzenie atmosfery, 

w której mógłby z pewnemi, jak się 

łudzi, szansami wysunąć sprawę „,po- 

kojowej zewizji „granic niemiecko - 

polskich“. Cała ta operacja ma prze- 

dewszystkiem na wlidoku zaszachowa- 

nie i zaniepokojenie Francji, bo gdyby 

Francja stała się zwolenniczką rewizji 

— rzecz, łudzi się Berlin, byłaby załat- 

wiona. 

iOpinja polska powinna w całej tej 

sprawie zachowywać  jaknajwiększy 

spokój. Niemcy nie mają na poparcie 

swych pretensyj żadnego rzeczowegpi 

argumentu, bo te są wszystkie po na- 

szej stronie. Cała agitacja niemiecka 

podyktowana jest tylko względami u- 

czuciowemi (niechęć do Płolski, kraju o 

„niższej cywilizacji) i tendencjami im 

perjalistycznemi. Prawo jest całkowicie 

po stronie Polski; musimy tylko: usilnie 

i ciągle zabiegać aby o tem zagranicą 

wiedziano. Bez fantaronady ani pobrzę 

kiwaniia szebelką musimy również pod- 

kreślać, że z prawa naszego dobrowol- 

nie nierzrezygnujemy, że jeśli nas zmu 

szą — bronić będziemy naszych granic 

do upadłego. O tem również świat mu- 

si wiedzieć. Nasza pozycja w rzekło: 

mych „sprawach Pomorza i Śląska 

Górnego jest politycznie bardzo mocna 

i doprawdy jakiekolwiek obawy w Poł 

sce niczem nie byłyby usprawiedliw 'o- 
ne. 

Właśnie ponieważ jesteśmy pewni 

siebie i pewni swego prawa, możemy 

z zimną krw'ą i pogodą (co nie znaczy 

biernie) przyglądać się wysiłkom pro- 

pagandy niem'eckiej. Nie przesadzajmy 

uzyskanych przez nią rezultatów. Nie- 

wątpliwie zdobyli sobie Niemcy kilku 

czwartorzędnych dziennikarzy  francu- 

* sk:ch, którzy adwokatują im jak mogą, 

ale niewiele mogą „bidulki*. Cóż to za 

autorytety jakieś tam Renė Martel'e, 

Roberty Tourly i inne Alberty Dau- 

zat'y? Istnieją, tu i ówdzie (tor znaczy 
prawie zawsze na łamach ...Volontć) 

nam nakopcą, czasem nawet wprowa- 

dzą w błąd kogoś miepoinformowane- 

AZ). Sledzi się za wysiłkami tych szczu- 
arów, ale dąlibóg ich robota w Polsce 

jest może skuteczniejsza niż we Fran- 

cji. Bo kiedy we Francji wyrządzają 
nam szkody minimalne, w Polsce zbyt 
dużo traktuje się ich poważnie i albo 
z nimi polemizuje, albo za wyrazicieli 

odłamu opfinji francuskiej uważa. 

Otóż nie. Niema tu ani jednego pi- 
sarza politycznego z dużym autoryte- 
tem, któryby rewizję granic polskich 

zajecał. Odpowiadając niedawno na ła 

mach dziennika Ordre na list generała 

„. von der Lippe, który radził Francji wy- 
wrzeć wpływ na Polskę w kierunku u- 
zyskania jej zgody na „pokojową  re- 
wizję, napisałem, że „Polska nie zna 
żadnej sprawy korytarza”. Dnia 16 
czerwca powrócił do tej sprawy na ła- 
mach tegoż dziennika p. S. de Givet, 
kierownik polityki zagranicznej, pisząc: 

„Polska nie zna sprawy korytarza. 
, Fęencja nie zna jej również i nie przez 

_Npóe sympatję dla Polski, ale ze wzglę- 
du na swój własny interes na żadną 
rewizję granicy polskiej się nie zgo- 
dzi“. 

Zdanie Givet'a nie jest wcale odo- 
__ sobnione. Każdy Francuz umiejący my- 

ą śleć politycznie i pomny wskazań  hi- 
__ storji jest tego zdania. Przytoczymy na 

_ poparcie tylko kilka najświeższych or 

pinį. P. Karol Maurras, omawiając na 

łamach Action Francaise (23.5.) о- 
skonały 1odczyt o Pomorzu p. Andrzeja 

| Ciot'a, napisał, że „o żadnych ustępst- 

  

wach Polski nie może być mowy”., że 

„Niemcy mogłyby je Polsce wydrzeć 

tylko siłą i temu właśnie trzeba przesz 

kodzić*; przestrzegł również wódz mo- 

narchistów francuskich przed powta- 

rzaniem ogólników w rodzaju, że „obe 

cne granice europejskie są absurdalne 

bo właśnie są — według Maurrasa — 

„iajlepsze z możliwych”. 

P. August Gauvain, komentując pa- 

ryskie odczyty p. H. Strasburgera, sta- 

nowczo wystąpił przeciw propagan 

dzie. niemieckiej na łamach J”urnal 

des Dėbats (25. V.), albowiem obec- 
ne granice niemiecko—polsk'e są spra 

wiedliwe i logiczne; polecił przytem 

wybitny publicysta francuski rozpo- 

wszechnianie książki niżej podpisane- 

go o „korytarzu“, jako zawierającej 

„iasny i przekonywujący wykład całej 
sprawy”. 

P. Robert Qornilleau, redaktor na- 
czelny tygodnika Petit Dómocrate, or- 

ganu partji demokratyczno - ludowej 

(francuskiej Chadecji), napisał w nu- 

merze z 15 czerwca artykuł wstępny 

Polsce poświęcony, w którym bardzo 

stanowczo wypowiedział się przeciw- 

ko polityce zaspokajania chciwości 

niemieckiej kosztem Polski: „Francja 

musi stać przy boku Polski, bo taki 
jest jej lobowiązek moralny i interes po 
Шусгпу“. 

P. Juljusz Sauerwein ogłasza w 

dzisiejszym Matin'ie, gdzie wprost po 

wiada, „że żaden szantaż nie wyprowa 

dz: z równowagi Francji, przyjaciółki 

pokoju, ale wierńej sojusznicy“. Wy- 
bitny dziennikarz paryski pisze: „,Nie 

rozsądna jest myśl, że Francja mogła- 
by się zobowiązać do wywierania pre- 
sji na swych polskich sojuszników w 
przedmiocie przyszłej rewizji granic. 
Poprawki graniczne są luksusem, na 
który Europa pod grozą nowych wo- 

jen nie może sobie pozwolić”. 

Wyżej wymienieni pisarze w wielu 

sprawach polityki wewnętrznej i za- 
granicznej różnią się w opinji. Często 
z sobą w ostrym tonie polemizują. Ale 
są w zgodzie kiedy chodzi 0 stosu- 
nek do Polski. Już nieraz w dziejach 
Polska godziła Francuzów bardzo od 
siebie oddalonych. Nie twierdzę, że 
w sprawach polskich panuje we Fran- 
cji jednomyślność płglądów, że WSZy- 
stko jest jaknajlepiej. Mijałoby się to 
z prawdą. Pragnąłbym tylko aby o- 
pinja polska uświadomiła sobie jaka 
jes: sytuacja. Pomiędzy Polską a Niem 

oomi toczy się walka o opinję francu- 
ską. Z walki tej wychodzimy dotych- 

czas zwycięsko. Ale końca walki nie 
widać. Z pola schodzić więc nie mo- 

żemy. Ani trąbić na zwycięstwo ostate- 

czne. Takie zwycięstwo w polityce za- 

granicznej odnosi się niezmiernie rzad- 

ko, jeśli nie nigdy. 

Kazimierz SmUgorzewski 
KINAS ROCKA OOOO SESI ЕНБ 

Wzdluž | wszerz Palski 
PORWANIE PANNY MŁODEJ Z 

" , PRZED KOŚCIOŁA. 

Przed kościół Najśw. Marji Panny 
w Łodzi zajechał onegdaj orszak we- 
selny... W momencie, kiedy państwo 
młodzi znaleźli się na stopniach świą- 
tyni, w orszaku powstało zamieszanie 
i doszło do bójki pomiędzy gośćmi we- 
selnymi, a jakimiś obcymi osobnikami. 
W zamieszaniu pannę młodą porwali 
nieznani mężczyźni i uwieźli w samo- 
chodzie. 

Jak się później okazało, była to cór 
ka pewnego żyda, ślusarza pod Łodzią, 
która miała wyjść za katolika. Ponie- 
waż rodzice małżeństwu temu się sprze 
ciwiali, córka przed kilku dniami znik 
nęła z domu. Dopiero niedawno ojciec 
dziewczyny dowiedział się o zamierzo- 
nym ślubie i chrzcie, więc przy pomo- 
cy kompanów porwał córkę i uwiózł ź 
przed kościoła. 

i Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 1 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

Dzisiejszy pumer zawiera dodatek Łowierki 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

  

HORODZIEJ — Dworzec Koiejowy — 

KLECK — skiep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

   

ia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogło: 

    

HEYŻYCHA 

puhar 
Finały o godz. 3 m. 30. 

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO -- Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įjednoszpaltowy na stronie 2-€ 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

‚ | Zagraniczne 5OQ 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 

NIEŚWIEŻ — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszewa, Księgarnia jażwińskiego 7 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

K. Smarzyński. STOŁPCE — Ki 
ST. ŚWIĘCIANY —- ul. Rynek 
WILEJKA . POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 

POSTAWY : — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM —- dą D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 

ia T-wa „Ruch“, 
9. N. Tarasiejski. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

    

SHOW p” "e kortach w parku sportowym 
я im. gen. Želigowskiego 

Miejsca siedzące płatne. 

j i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'. 
    

     

              

    

Konferencja Mntej Ententy zakończono W TROSCE O PIĘKNO LITURGICZNE 
OŚWIADCZENIA MINISTRÓW WOBEC PRASY. 

SZCZYRBSKIE JEZIORO, 28.VI. PAT. — Konferencja Małej Enienty 
została zakończona. W dniu dzisiejszym trzej ministrowie opuszczają Szczyrb 
skie Jezioro. Marinkowicz uda się bezpośrednia do Bukaresztu w celu prowa 
dzenia rokowań gospodarczych z Rumunją, Trzej ministrowie przed wyjazdem 
przyjęli przedstawicieli prasy, którym udzieli apowiedzi na zadawane pyta 
nia. 
Marnkowicz mówiąc o kryzysie rolniczym państw europejskich, wypowiedział 
Się za systemem nowej wspólnej organizacji gospodarczej i celnej krajów, 
rolniczych i przemysiowych, obie bowiem kategorje krajów są jednakowa 
zagrożone, jedne pśrednio, drugie bezpośrednio. 

i Benesz, reasumując prace konferencji, podkreślił fakt piodpisania statu 
tów Małej Ententy, które będą ogłoszone i złożone w Genewie, następnie wyja 
śnił, że nie chodziło tu bynajmniej o rzecz zasadniczo nową. Ujęto jedynie 
na pismie doświadczenie w dziedzinie procedury, nabyte i wypróbowane w 
okresie 8 lat. Ten organiczny statut obejmuje sprawę przewiodnictwa, ustale- 
nia programów regularnych zebrań oraz przewiduje możliwość powierzenia 
jednemu z trzech krajów, wchodzących w skład Małej Ententy mandatu prze, 
mawiania w imieniu wszysikich. 

Nakoniec Benesz podkreślił, że od 10 lat swego istnienia Mała Ententa. 
prowadziła świadomie pracę konstruktywną, uprawiając zachowawczą polity 
kę pokoju. Trwając mocno na zajętem stanowisku, widzimy jasno sytuację. 
Wzajemne zaufanie, cechujące nasze obrady, napawa nas spokojem. : 

Zatarg japońsko - sowiecki 
TOKJO, 28.VI. PAT. — W związku z długotrwałym sporem pomiędzy 

rybakami japońskimi a władzami rosyjskiemi w sprawie prawa poławu na 
wodach Kamczatki rosyjskiej, statek patrolowy sowiecki ostrzeliwał dnia 24 
b. m. bez uprzedniego ostrzeżenia japoński parowiec, znajdujący się przy wy 
brzeżu półwyspu. Jeden z członków załogi japońskiej został Śmiertelnie ranny. 
Reszta odniosła również rany. W dniu 26 b. m. jeden z torpedowców japoń- 
skich odpłynął w kierunku półwyspu. 

DKUPAGJA NADRENII 
„ KEHL, 28.VI. PAT. — Ostatni batalion wojsk okupacyjnych opuścił w 

dniu wczorajszym Kehl. 

JUTRO PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ PRZEPISY О OKUPACJI 
„ BERLIN, 28.VI. PAT. — Biuro Wolffa donosi, że międzysojusznicza komisja nad reńska zawiadomiła komisarza Rządu Rzeszy dla terenów okupowanych, że z dniem 30 b. m. o godz. 24 przestają obowiązywać przepisy o okupacji na teńenie zajmowanym 

dotychczas przez załogi okupacyjne. t 

Demonstracja przed ambasadą 
polską w Paryżu 

PARYŻ, 28.VI. PAT. Wczoraj około godz. 22.20, grupa złożona z 40 
osobników, obrzuciła kamieniami, gmach ambasady polskiej. Cztery szyby zo 
stały wybite. Sprawcy napadu zbiegli, zanim policja zdołała interwenjować. 

ее аф Г 

Proces por. Sufkajfisa, sprawcy napadu na Bank 
Sąd wojenny w Kownie rozpatrzył sprawę por. Sutkajtisa, który dn. 31 stycznia 

r. b. dokonał niezwykle zuchwałego nzpadu na Żydowski Bank Wzajemnego Kredytu, w 
Kownie. Napad ten wywołał wówczas wielkie poruszenie w caiem mieście i wzbudził 
znaczne zaintersowanie osobą samego sprawcy zamachu. Ponieważ istniało przypuszcze 
nie, iż por. Su is jest chory umysłowo, organy Sądu Okręgowego podały go eksperty 
zie lekarskiej, która obaliła powyższe przypuszczenie. 

Po długich perypetjzich sprawa weszła na wokandę. 
Por. Sutkajtis dokonał napadu sam, będąc w uniformie ; w masoe 

  

zakrywającej 
twarz. jeden z woźnych banku nie uląkł się dwuch rewolwerów ani okrzyku: ręce do 
góry, kłaść się, bo będę strzelać ; wszczął alarm. : 

Napastnik zdążył zabrać całą znajdującą się w kasie gotówkę, lecz nie zdążył 
uciec. 
А Na schodach spotkał go policjant. Wywiązeła się obystronna strzelanina. Widząc, 
że sytuacja stajć się beznadziejną, napastnik uciekł na strych, gdzie ujęty został przez 
policję. 

Sąd po zbadzmiu sprawy i wysłuchaniu opinji biegłych lekarzy — psychjatrów 
wyniósł wyrok. skazujący por. Śutkajtisa na 12 lat ciężkiego więzienia z pozbawieniem 
praw stanu, a więc i rangi. 

Wyrok w sprawie U. 0. W. 
: LWÓW, 28.VI. PAT. Dziś o godz. 10.15 ogłoszony został wyrok prze- 

ciwko 17 członkom ukraińskiej organizacji wojskowej. Główny oskarżony, 
Roman Bida za zbrodnię zdrady głównej z $ 58 c i 68 b U. K. oraz za zdradę 
z$ gii 5 ustawy dynamitowej przez wstąpienie i należenie do ukraińskiej orga 
nizacji wojskowej, organizacji zmierzającej drogą aktów teroru i sabotażu do 
oderwania z bronią w ręku Małopolski Wschodniej i ziem wschbdnich od 
Polski przez czynny udział w spiskach, przez organizowanie zamachów” teto 
rystycznych i napadów, przez umyślne spowodowanie wybuchu materjałów 
eksplodujących na Targach Wschodnich w dniu 7 września 1927 r., przyczem 
nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, urzędniczki Targów Wschodnich — Маг 
Strejtówny oraz uszkodzenie cudzej własności, — skazany został jako bezpo 
średni sprawca na karę śmierci. Oskarżony Taras Kruszelnicki za zbrodnię 
zdrady głównej — na 3 lata ciężkiego więzienia z obostrzeniem, loskaržony 
Michał Taraszczuk, Jan Wacek, Józet Naorlewicz, Włodzimierz Machnicki — 
wszyscy skazani zostali na 4 lata ciężkiego więzienia z obostrzeniem, Józef 
Kiryluk — na 3 lata ciężkiego więzienia z obostrzeniem, Roman Kaczmarski 
na 2 lata ciężkiego więzienia z obostrzeniem. Wszystkim oskarżonym, skaza 
nym na więzienie, zaliczono areszt śledczy. 9 osób, iw tem 2 kobiety, uwolnio 
no. Powództwo cywilne Marji Strejtówny sąd pozostawił bez rozpoznania. 

IX międzynarodowy raid A.P. 
_. Wczoraj, uczestnicy 1X międzynarodowego raidu Automobilklubu Polski zażywają 

zasłużonego odpoczynku w. Gdyni, gdzie zatrzymali się z racji zjazdu wiazdzistego, orga nizowanego przez pomorski automobilklub i dziś wieczorem wracają do Wiarszawy. 
Tabela punktów dodatnich przedstawia się obecnie jak następuje: Bitny  Szlachta) 

na Fordzie -- 41.68, Kurec na Fordzie -- 39.99, Dzierliński na Citroeniki Ą- 39,17, Widew 
ski na Citroenie 0. W tej kategorji wozów popularnych odpad: po Ripperze także i Cy 
bulski na Citroenie wycofany z raidu. 

W kategorji wozów turystycznych Rahnenfeld na Fiacie ma -- 37 p. Hahn na 
Hudsonie -- 27.—5, Krzeczkowski na Hudsonie' -- 26.58 „Rychter na Hudsonie -- 25.44, 
Krawczyk na De Soto +- 21.91, Rulli na Fiacie (po wypadku na Tyrawie Wotoskiej) —- 
16.11. Trzy karety Renault mają +- 8.36, 4.51 i += 3.79. - 

‚ № kategorji wozów: luksusowych na czele stoją Adama hr. Potocki i Liefeld na 
Austro-Daimierze, którzy posiadają -|- 30.39 i 29.22. Maurycy Potocki na Voisinie 4- 27.94, 

Żuchowski na Delegeu -- 22.12 i Kwiatkows ki na Lanci + 12.49. z 

  

Nie raz czytałem w „Słowie* o po- 
stępach ruchu liturgicznego i niejedno- 
krotnie spotykałem w tem piśmie sło- 
wa zachęty przyjaznej dla tego zwro- 
tu ku źródłom ożywczym. Wobec tego 
rzucam kilka uwag, zebranych w po- 
dróży z Pińska do Krakowa. : 

Niegdyś — au mileu du chemin de 

notre vie — przeczytałem dosyć piln'e 

dzieła Jana Kochanowskiego i to wszy 

stko, co o nim znalazłem w naszem piś 

miennictwie. Nie wszystko mnie się po: 

dobało, nie mniej jednak, jego osoba i 

twórczość były mi bliskie, zrozumiałe i 

cenne. Gdy więc dowiedziałem się, że 

Polska Akademja Umiejętności, z ро- 

wodu 400 letniej rocznicy urodzin na- 

szego humanisty i poety, urządza zjazd 

naukowy imienia Kochanowskiego, po- 

stanowiłem z tego skorzystać. Wybra- 

łem się do Krakowa. Byłem na zjeź- 

dzie. Słuchałem w skupieniu mów, prze 

mów, odczytów i tego wszystkiego, 

czem Akademja Umiejętności raczyła 

łaskawie nas obdarzać, a dary były hoj 

ne i wyborowe. Nie będę opisywać 

szczegółowo, by nie było chyba w 

kraju ani jednego pisma, któreby 0 

tym zjeździe nie opowiedziało swoim 

czytelnikom. Zdawało się mnie, że pra- 

ca Stanisława Tarnowskiego „Jan Ko- 

chanowski* była osią wszystkich u- 

czonych i naukowych dociekań i wnio- 

sków. Dziwiła zaś niepomiernie  roz- 

lewna obfitość pochwał i dumy narodo- 

wej w grzecznościach, jak ze strony 

przewodników zjazdu, tak nawzajem z 

ust przedstawicieli uczonych zagrani- 

cznych. No, ale to trudno, bo wszystko 

na świecie na uroczystość ubiera się 
odświętnie. Sa 

Obok zjazdu im. Kochanowskiego 

zajmowała mnie długo sprawa, odmien 

na w swej treści, ale też związana z 

odrodzeniem polskiem. Słyszę i czytam 

rozprawy 0 tem, jako to pod wpływem 

ruchu liturgicznego zagranicą + na na- 

szych ziemiach zjawiają się odgłosy i 

ślady tego uporządkowania bardzo za- 

niedbanej i ważnej sprawy. W pierw 

szym rzędzie mówi się o śpiewie litur- 

gicznym; ponieważ jednak śpiew wią- 

że się z całokształtem  obrzędowym, 

więc zwrot liturgiczny nie może po- 

mijać: urządzenia świątyń, sprzętów, 

szatniciwa kościelnego i przepisów 

przy spełnianiu sakramentów i innych 

czynności, świętych. ; łk 

Liturgika była i jest mojem wielkiem 

umiłowaniem. Starania śp. biskupa Sut 

kiewicza, dzieła śp. biskupa Żarnowiec 
kiego, biskupa Nowowiejskiego, ar- 
cybiskupa Mańkowskiego ś. p. x. 
Brykczyńskiego, zabiegi uniwersytetu 
lubelskiego, x. Walerjana Meysztowi- 
cza, oraz zachęty x. Lewasza i x. Szym 
Kunasa — to wszystko żywo i serde- 
cznie mnie obchodziło i obchodzi. Pra- 
wdą jednak pozostaje, że w 95 wypad- 

kach 'na 100, wszystkie usiłowania są 

to głosy umarłe, lub rzuty grochu na 
ścianę. sA 

Piękne, głębokie i ożywcze źródło 

liturgiczne — sensim sine sensu 

zasypują ręce niewiast zakonnych, po- 

bożnych, a nawet i zupełnie  śŚwiato- 

wych. O ile bowiem ujęcia estetyczne 

mężczyzn mają zawsze podkład  logi- 

czny i nawet w majaczeniach i kubisty- 
cznych szukają związku wniosku z 
przesłankami, o tyle zmysł estetyczny 
niewieści jest zawsze od całości oder- 
wany i trzyma się tylko więzią serca 
sentymentu, nastroju, zwyczaju lub u- 
partych upodobań. Żeby się o tem prze 
konač dosyč jest zwiedzić kilka košcio 
łów i. kaplic przy żeńskich zgromadze- 
niach zakonnych. : 

Powiedzą mnie, że przecież nie za- 
konne losoby i nie niewiasty wogóle 
Są gospodarzami w kościołach i ka- 
plicach, bo ta z istoty porządku i rze- 
czy należy do kapłanów. Tak i nie. 
Kapłani przeważnie obsługują poboż- 
ną płeć niewieścią i przez to samo zmu- 
szeni są słuchać wywodów, twierdzeń 
i dowodów niewieścich, bardzo znacz- 
nie różnych lod dróg umysłowych mę - 
skich, i bardziej zawiłych. To ciągłe 
obcowanie i przebywanie między lin - 
jami niewieścich falowań, z koniecznoš 
ci osłabia sprawność logiki męskiej. 
Często kapłan przeszedłszy połowicę 
dni swoich, staje się bardzo podobny 
do niewiast w swoich myślach, rozu- 
mowaniach, poglądach i drogach życio 
wych. Znam kapelana zakonnic, który 
zupełnie zatracił cechy swego męskie- 
go charakteru, i wcalebym się nie dzi- 
wił, gdyby pewnego dnia wspomniany 
kapłan przywdział niewieści welon za- 
konny. 

Tym sposobem w kościołach i ka- 
plicach zakonnych opieka i troska li- 
turgiczna wszędzie stała się przywile- 
jem niewiast. Coś podobnego, i z tych 
samych powodów, widzimy w świąty- 
niach innych: śpiew bezsensowny lub 
sentymentalny, połączony z naduży- 
ciem organów, wyrugował śpiew pięk- 
ny, liturgiczny; piękne kościoły i ka- 
plice oszpecono nadmiarem kwiatów, 
sprzętów, obrazów, figur, ozdób, cho- 
rągwi i ubiorów, nie mających nic 
wspólnego z myślą i potrzebą przepi 
sów kłościelnych. Brzydkość i beztreś: 
ciwiość z dużym dodatkiem niedbalstwa 
przewodników duchownych z linji mę- 
skiej. 

Co tu pomogą wyroki Kongregacji 
Obrzędów, postanowienia synodów, na 
kazy biskupów i wyjaśnienia liturgi- 
stów? 

Zwiedzając kościoły i kaplice kra- 
kowskie i warszawskie, ściskało mi się 
serce na widok oszpecenia świątyń, ka- 
plic, ołtarzy, szat kościelnych i śpiewu. 
W Krakowie, w kościele zakonnym mę- 
skim, wypadło mi śpiewać mszę św.. 
Po łacinie odpowiadano tylko na Domi 
nus vobiscum; wszystko inne śpiewa- 
no po polsku i to nawet bez najdalsze 
go związku z tokiem ofiary św. Na mo 
je pytanie, odpowiedziano: u nas tak 
zawsze. + 

Wyniosłem wrażenie, że odgłosy © 
reformie liturgicznej — to sobie wąż 
morski, którego widziano, wszędzie, 
ale nigdzie nie złowiono. A szkoda, bb! 
przepisy liturgiczne, obok myśli głębo 
ko logicznej, są zarazem regułami pięk 
na — į, co najważniejsza, są mową Ko 
ścioła nauczającego. Gdy zamilknie ta 
mowa, prawdy wiary idą w zapomnie- 
nie i duch się paczy. 

Czy tego jeszcze nie widzimy?. 
X. Michał Rutkowski. 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 
DO 10 SIERPNIA R. B. 

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE PRZYJAZDY, WYJAZDY 
Minister spraw wewnętrznych gen. Sławoj- 
Składkowski przyjął w dniu dzisiejszym me- 
tropolitę kościoła prawosławnego w Polsce 
Dyonizego, rektor, uniwersytetu warszaw- 
skiego prof. Michałowicza. 

* 

  

  

Do Warszawy przybył wczoraj poseł Rze 
czypospolitej w Berlinie p. min. Knokl. 

* 

Minister Zaleski udaja się dziś wraz z. 
małżonką na wypoczynek do Krynicy. Min. 
Zaleskiego podczas wypoczynkowego urlopu 
zastępować będzie podsekretarz stanu Wy- 
socki. у 

* 

WARSZAWA, 28.VI. PAT. Minister 
przemysłu i handlu Kwiatkowski wyjeżdża 
dzisiaj do Belgji celem zrewizytowania bel- | 
gijskiego ministra przemysłu i handlu Hey- 
mana, który w roku ubiegłym bawił w Pol 
SCe. 

POSELSTWO W ANGORZE — AM- 
BASADĄ. 

WARSZAWA, 28.VI. PAT. — Na. 
wczorajszem posiedzeniu Rady Mini- 
strów. pod przewodnictwem  premjera 
Sławka m. in. uchwalono podnieść por 
selstwo polskie w Angorze do stopnia ' 
ambasady, oraz przyjęto do wiadomo- 
ści sprawozdanie ministra spraw wew- 
nętrznych w sprawie rezerw zbożo 

wych. : 
POSIEDZENIE POLSKO-JUGOSLO- | 
WIANSKIEGO POROZUMIENIA PRA 

SOWEGO. ; 
WARSZAWA, 28.VI. PAT. Dziś ©: 

godz. 6 min. 30 po poł. w lokalu Klu- 
bu Sprawozdawców Parlamentarnych 
w Senacie odbyło się pod przewodni- 
ctwem p. prezesa Giełżyńskiego posie- 
dzenie polsko-Jugosłowiańskiego poro- 
zumienia prasowego z udziałem zapro 
szonych gości. Obrady zagaił prezes 
Giełżyński, zaznaczając, że dzisiejsze 
posiedzenie zwołane zostało z okazji 
jugosłowiańskiego święta narodowego. 
Z tega też powodu zaproponował ze- 
branym wysłanie depeszy gratulacyj- 
nej na ręce prezesa komitetu porozu- 
mienia prasowego w Białogrodzie. Pro 
pozycję tę przyjęto jednogłośnie. Na- 
stępnie delegat jugosłowiańskiego mini 
sterstwa oświaty prof. Benasicz wygło- 
sił referat, w którym scharakteryzował 
przesłanki historyczne i geograficzne, 
które złożyły się na powstanie państwa 
jugosłowiańskiego. Niezwykle ciekawe 
go referatu wysłuchano z wielkiem za- 
interesowaniem i prelegentowi wyraża 
no podziękowanie. 
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Euchstystyczńego 
POZNAŃ, 28.VI. PAT. — Dziś, w obecności legata papieskiego ]. Е. 

ECHA KRAJOWE Obruiy Kongresų 
MOŁODECZNO. 

— Pobyt Pana Prezydenta RZeczypospo- 
litej na terenie powiatu Mdłodeczanściego, 
Dnia 22 czerwca rb. na granicy powiatu Usz 
miańskiego i Mołodeczanskiego pod artysty 
cznie wykonaną bramą tryumialną z cnarak 
terystycznem pokryciem  imitującym  wiej- 
ską strzechę został powitany Pan rezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Moscicki 
przez Starostę Powiatowego Jerzego de Tra 
mecourta w towarzystwie: ppłk. Wiatra — 
d-cy pułku KOP z adjutantem, członków Ko- 
mitetu Prezydjum przyjęcia Pena Hrczyden 
ta M. Szymankiewicza i Z. Żukowskiego, 
członków Wydziały Powiatowego i Sejmukią 
Mołodeczańskiego A. Urbańskiego, E. Cheł- 
chowskiego, Wł. Straszyńskiego, W. Wy- 
sockiego, oraz J. Paszkowskiego — sędzie- 
go śledczego, butlera — Kom. Ziemskiego, 
St. Piotrowskiego — sędziego grodzkiego z 
Rakowa, W. Wernera — mecenasa, ). Fucia 
ty, B. Owiętorzeckich z Malinowszczyzny, w. 
Cieślikowskiego, Z. hr. Tyszkiewicza, A. Pa- 
włowskiego 1 W. Piekarskiego. 

Przy regjonalnej bramie świadczącej © 
wybitnie rolniczym powiecie! Mołodeczańskim 
oczekiwała ludność z okolicznych wsi i osie- 
dli oraz dzietwa szkolna ze szkół powszech- 
nych wsi Michniewicze i Zalesie wraz z 
personelum nauczycielskim. 

Z chwilą przybycia Pana Prezydenta na 
granicę powiatu p. Starosta Tramercourt po- 
witąi Dostojnego Gościa przemówieniem 
zakończonem okrzykiem na cześć jego, pod 
chwyconym entuzjastycznie przez zebraną lu 
dnosć, poczem dziecko ze szkoły powszech- 
nej wręczyło Panu Prezydentowi pęk kwie- 
cia. Po przedstawieniu Panu Prezydentowi 
towarzyszących staroście osób, w bramie! 
tryumfalnej Pan Prezydent wysłuchał powi- 
tenia wygłoszonego przez dziecko szkolne 
poczem wraz ze swym orszakiem udał się w 
stronę Mołodeczna przy niemilknących — ©- 
krzykach na cześć Jego. 

W miasteczku Zaskiewicze luflność tam- 
tejsza samorzutnie zastąpiła drogę Panu Pre 
zydentowi, gdzie rąbin z tradycyjną torą wy 
głosił słowa powitania. 

Toż samo miejsca miało i w m. Lebiedzie 
wie z tą różnicą, iż tu witała Dostojnego 
Gościa córeczka Komendanta Posterunku 
P.P. z Lebiedziećwa w kilku słowach, prosząc 
o przyjęcie zaofierowanych kwiatów, poczem 
Pan Prezydent udał się już do Mołodeczna, 
gdzie wśód szpalerów szkolnych i organiza- 
cyj przejechał przez bramy tryumfalne na Bu 
chowszczyźnie, zatrzymując się przed kom. 
panją sztandarową 86 pp. pfzy dźwiękach 
hymnu narodowego j przechodząc ze switą 
przed jej irontem w kierunku imponującej 
bramy przy starostwie, gdzie w serdecznych 
słowach witali Włodarza Państwa przedsta- 
wiciele społuczeństwa z burmistrzem K. Sa- 
rolem, ks. proboszczem Dabulewiczem, ks. 
praw. Majewskim i rabinem Abramowiczem 
na czele. Po powitaniu, dzieci złożyły Panu 
Prezydentowi wiązanki kwiecia, za cQ zosta 
ły obdarzone serdecznym pocałunkiem j to- 
rebkami słodyczy, poczem p. „stąrosta Tra- 
mecourt przedstawił Panu Prezydentowi 
pzedstawicieli urzędów niezespolonych ocze- 
kujących z zastępcą starosty  Sylwestrowi- 
czem na czele. Następnie po ogólnym powi- 
taniu przez przedstawicieli organizacyj i 
miejscowego społeczeństwa Pan Prezydent 
udał się na kilkominutowy wypoczynek do 
gmachu starostwa, skąd wyjechał do Hele- 
nową, witany przy wjeździe wystrzałami ar- 
matniemi, gdzie po wysłuchaniu mszy Św. 
odprawionej przez ks. biskupa Bandurskiego 
w kaplicy w łuku tryumfalnym przy wjeździe 
do koszar wojskowych wystawionej ku ucz 
czeniu poległych bohaterów 86 pułku Miń- 
skich strzejiców. Wzniosłe kazanie ks.  bi- 
skupa Bandurskiego wywarło pośród  licz- 
nych słuchaczy silne i niezatarte wrażenie. 
Po odśpiewaniu pieśni „Boże cóż Polskę", 
nastąpiło poświęcenie sztandarów Związku 
Strzeleckiega i Szkoły «Powszechnej, a na- 
stępnie defilada wojska i przysposobienia 
wojskowego, poczem odbyło się śniadanie w 
koszarąch 86 pp. 5 k 

O godzinie 16 Pan Prezydent udat się na 
pokaz Rolniczo Hodowiany zorganizowany 
przez Tow. Organizacyj j Kółek Rolniczych, 
gdzie dokonał przecięcia wstęgi, podanym 
Mu sierpem pzdz kobiety wiejskie: w strojach 
regjonginych, poczem udał się na zwiedze- 
nie pawilonów robót ręcznych, betoniarni sej 
mikowej, rolniczych, oraz oglądał dostarczo- 
ne na pokaz konie i bydło. Pan Prezydent 
chodził wśród ludności bez specjalnych szpa 
lerów i oehrony policji, której widać nigdzie 
nie było, będąc otoczony zewsząd ludnością 
okolicznych wiosek i osiedli czując się wielce 
zadowolony. Zwiedzając pawilony, Pan Pre 
zydent otrzymał kiłką eksponatów robót rę- 
cznych iudowych, nagradzając za wykonanie 
zabawek ucznia szkoły powszechnej Borysa 
Bajraszewicza (11 letniego) nagrodą 100 zł. 
Sam pokaz uczynił nędzwyczaj miła wraże- 
nie, gdyż widać było włożoną w niego pracę 
i planowe rozmieszczenie poszczególnych 
działów. Na specjalne wyróżnienie zasługuje 
pawilon robót ręcznych, który przy wydatnej 
pracy pani Starościny Tramecourtowej i za- 
stępcy starosty pani Sylwestrowiczowej 
wygiądał imponująco. 

Po zwiedzeniu wystawy pan Prezydent 
udał się ze swą switą do mł Krasnego, gdzie 
w bramie tryumfalnej powitał Głowę Państ- 
wa wójt gminy Krasnieńskiej krótkiem prze 
mówieniem. rzy akompanjamencie bicia 
dzwonów, Pan Prezydent zwiedził kościół 
miejscowy witany na progu jego przez ks. 
proboszcza Draba, poczem udał się do Domu 
Spółdzielczego, celem zwiedzenia go. 

Na granicy powiatu pożegnał Dostojne- 
4 Gościa starosta Tramecourt wręczając 
anu Prezydentowi artystycznie wykonzny 

album zawierający!  <djęcia z terenu powia 
tu Mołodeczańskiego. 

Z POWODU KONKURSU... 
„Echa Krajowe* „Słowa* ogłosiły nidda- 

wno urbi et orbi konkurs fotograficzny na 
wszystko to, co jest  najłądniejsze i 'naj- 
brzydsze „w mojej, okolicy*. 

omysł doskonały, czas OOOO CI 
szy, nagroda też nie grzeszy... Ma on jed 
nak swoje niewinne „ale“. Co? — ale?! — 
Tak, ale! Рговае!... 

— Dobrze; zaczynam: przestudjowawszy 
doskonale warunki konkursu — ruszyłtęm z 
domu w poszukiwaniu najpierw piękna. Wy 
szedłem rankiem błękitnym, kiedy  drzęęwa 
złocone słońcem, operlone rosą strząsały bły 
szczące kropld na trawy, różową koniczynę i 
zociste lucerny, a po polach dojrzewającego 
już zboża ślizgały się promienie słoneczne i 
płynęty hen po niwach, jak słodkie, upojne 
drdszcze letniego poranku, ozłoconego słoń- 
сет.... Rozglądałem się tu i ówdzie i westch 
nąłem: Boże, ile wokół mnie piękna, ile cza- 
ru; takiego A niema Szwajcarja, nie 
ma Kaukaz i Krym... W! dodatku wszystko 
to swojskią, rodzime i gdybym spotkał wów 
czes największego chociażby wroga 
wpadłbym mu w objęcia i całował bez koń- 
0a... Wi ekstazie tej pozostawałem długo, 
dopóki nie nadeszła chwila na... ale. W tem 
„aldam* był brak aparatu fotograficznego, 
któryby uwiecznił moje uczucia, nieuchwytne 
nawet w tysiącznej części dla pióra. Z żalem 
więc zmuszony byłem wracać do domu. I to 
była najbrzydsza sprawa w dniu mej pierw 
szej wędrówki konkursowej. Nazajutrz wy- 
brałem się do Wilna, celem „sprowadzenia* 
fotografa. Zwróciłem się nawet do trochę 
znajomego i wyłuszczyłem mu całą sprawę. 
Fotograf westchnął dość głęboko,  spojrzeł 
mi hipnotycznie w oczy i rzek: „za każdą 
zdjęcie zł. 30 (trzydzieści), dojazd tylko ta- 
ksówką (byłem furmanką —- 18 klm. od 
Wilna), utrzymanie też pańskie (to znaczy— 
moje). Teraz wiestchnąłem i ja, lecz znacznie 
głębiej, a wzrok mój nie miał nic wspólnego 
z hypnozą, lecz podobny był do wzroku dra- 
pieżnika, rzucającego się na swą zdobycz. 
Poszedłem do drugiego, wreszcie! do trzecie 
go, nie ominąwszy i czwartego. | wszyscy 
jakby się uwzięli. Co w tem było, nie wiem: 
może pewność, żd zdobędę pierwszą nagro- 
dę czy co? W każdym bądź raziej warunki 
fotografów są dla nas „konkurs owców* (a 
jest ich wielu i z niektórymi  nawiązałem 
kontakt) nie do przyjęcia i musimy szukać 
innego wyjście, przeto w imieniu  własnejm, 
jako też i znajomych apeluję do fotogra- 
fów - amatorów i do wszystkich dobrej woli 
ludzi, mających aparaty fotograficzne, by 
zechcieli przyjść nam z łaskawą pomocą, t.j. 
by w warunkęch pracy byli umiarkowani. 
Wszak nie chodzi tu wyłącznie o zdobyciej 
nagrody, gdyż z konkursem wiążą się Spra- 
wy pierwszorzędnej wagi regjonalizmu, na- 
groda zaś jest tylko suchą formą zmaterja- 
fizowanego świata. Wszyscy więc, biorący u- 
dział w konkursie przyczynizją się do kultu 
ralnego dorobku drogiej nam połaci kraju. 
Łaskawe zgłoszenia z podaniem warunków 
należy kierować do redakcji „Słowa”. 

Czekamy i z góry dziękujmy J. Hopko 

OSZMIANA 

— Uodzystość wręczenia matur w Gim- 
nazjum Oszmiańskiem. Dnia 21 czerwca od- 
był się uroczysety akt wręczenia świadectw 
dojrzałości dwudziestu pięciu abiturjentom 
Gimnazjum Państwowego im. Jana Śniade- 
ckiego w Oszmianie. Abiturjentów spotkał 
wielki zaszczyt, gdyż rozdania matur  do- 
konał własnoręcznie p. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej. Na placu — przed gmachem gim- 
nazjalnym powitali P. Prezydenta przedsta- 
wiciele Kuratorjum Okr. Szkolnego, a z 
ramienia gimnazjum p. Dyrektor Antoni Ło- 
kuciewski, wraz z całem gronem  nauczy- 
cielskiem. Przy powitaniu abiturjentka Z. 
Łokuciewska wręczyła _P. Prezydentowi 
bukiet róż. Następnie P. Prezydent z całą 
świtą udał się do odświętnie  przybranej 
sali gimnastycznej, gdzie przed „Majestatem 
Najwyższego  Dostojnika  kornie pochylity 
się czoła zebranych. Tu przemówił p. Dy- 
rektor Łokuciewski, podkreślając w swej 
mowie dziejowe znaczenie ziemi oszmiań- 
skiej; — gdyż tu, — w Krewid powstałaj 
myśl i zawarto akt unji polsko - litewskiej w 
1385 r. — W Łosku wychodzą pierwsze dzie 
ła Andrzeja, Frycz - Modrzewskiego 
Tędy, w 1812 r. przeleciały orły napoleoń- 
skie. A już w dobie-ostatniej chlubą ziemi 
oszmiańskiej jest Ś. p. Czesław Jankowski, 
który pozostawił obszerną  monograiję tej 
o powiecie oszmiańskim. Przemowę swą 
zakończył p. Dyrektor prośbą o rozdanie 
matur przez P. Prezydenta. Wśród podnio- 
słego nastroją odbył się akt maturalny. P. 
Prezydent włesnoręcznie rozdał świadectwa 
dojrzałości, polecając wręczyć abiturjentom 
pamiątkowe żetony. Świadectwa dojrzałości 
otrzymali: Anusewicz Wacław; Chaszkow- 
ski Tadeusz; Chmielnicka Helena;  Chomi- 
czewską Alina; ” Cymblerówna Dina; Do- 
liński Aron; Dudzińska Anna; Górska Ire. 
na; Hrynkiewicz Konstanty; Jażewicz МЫ 
chał; Kamien Izrael; rasewicz Piotr; 
Leleno Romuald;  Leonowiczówna Irena; 
Łokuciewską Zofja; Makiej Bolesław; Ma- 
słowski Jan;  Nefranowski Kazimierz;  O- 
świecimski Czesław; Pawłowska Amelja; 

Dwa niezwykłe wileńskie wydawnictwa 
Dwie nowe wileńskie publikacje, o 

których będzie mowa, nie mają pod 
względem treści nic wspólnego ze s0- 
bą, łączy je tylko wytwiorna szata ze- 
wnętrzna i wyjątkowy wysiłek drukar- 
ni, która zademonstrowała maximum u- 
miejętności i pieczołowitości. 

Ten fakt zawsze jest godny  piod- 
kreślenia. Nie mamy prawa narzekać 
na drukarnie wileńskie, które puszcza- 
ją w świat wielką ilość ozdobnie wyda 
nych książek, ale byłoby dobrze, gdy- 
by szerszy ogół zdawał sobie sprawę z 
tych trudności, które się piętrzą na ka- 
żdym kroku przed wydawcą i wyko- 
nawcą pięknej książki. Drukarnie wi- 
leńskie wyirwale walczą z temi trudno- 
ściami i żałować należy, iż nie infor- 
mują o tem szerszego społeczeństwa: 
przecież tak łatwo byłoby 0 jakieś 
skromne roczne wystawy wileńskich 
książek, o sprawozdawcze artykuły w 
dz ennikach lub „Zródłach Mocy" i 
t.p. Przydałoby się to nietylko w celu 
godziwej reklamy, ale i w celu zade- 
monstrowania jednego z przejawów 
życia kulturalnego ioraz skonsta' towa- 
nie coraz dalej sięgających wpływów 
Wydziału Sztuk Pięknych, który za 
pośrednictwem swych profesorów i u- 
czniów wyraźnie oddziaływa na poc: 

niesienie poziomu estetyki książki. 
Drukarniom wileńskim niebrak do- 

brej woli; nie mówię już o tak sędziwej 
i zasłużonej firmie, jak Zawadzkiego, 
ale firmy młodsze, jak Latour'a, 
„Znicz“, „Ruch“ i t.p. mają w swym 
dorobku wcale rzetelne pozycje. 

Prym jednak trzyma najruchliwsza 
z drukatni wileńskich — tłocznia „Lux* 
pod kierownictwem wybitnego fachow- 
ca p. Karola Kaczyńskiego. 

Z tej właśnie drukarni wyszły dwie 
publikacje, o których będzie mowa: 

Władysław Kospoth - Pawłowski. 
England and the English. cz I, str. 216. 

Podręcznik języka angielskiego dla 
szkół średnich, opracowany przez prof. 
W. Kospoth - Pawłowskiego, nie wy- 
maga specjalnego zwrócenia nań uwa 
gi czytelników, gdyż zdobył bardzo da 
datnią ocenę w M.WR i O.P. i został 
polecony do użytku szkół państwo- 
wych. 

Autorowi można tylko pogratulo- 
wać tak szczęśliwego wywiązania się z 
trudnego zadania napisania podręczni- 
ka, któryby zaznajomił ucznia nietylko 
z językiem angielskim, ale zbliżył go 
do kultury angielskiej. Autor podręcz- 
nika powoli i konsekwentnie zaznaja- 
mia ucznia z Anglją, jej życiem, lite 
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nuncjusza Marmaggi i J. E. ks. Prymasa dr. Hlonda odbyło się ostatnie posie 
dzenie kongresu eucharystycznego. 

Po zagajeniu obrad ks. prałat Adamski wygłosił ostatni referat zjazdo 
wy na temat „Eucharystja źródłem 'akcji katolickiej", płoczem odczytano sze 
reg rezolucyj, uchwalonych przez poszczególne sekcje kongresu. Zkolei mar 
szałek Bniński przystąpił da zamknięcia obrad, przyczem wyraził podziękowa 
nie J. E. ks. nuncjuszowi i ks. prymasowi za zaszczycenie obrad swą obecno 
ścią, dalej wszystkim ks. ks. arcybiskupom i biskupom, za udział w obradach; 
miastu Poznaniowi za gościnne przyjęcie i wszystkim uczestnikom, zwracą 
jąc się szczególnie serdecznie do rodaków, przybyłych na kongresa z zagr 
granicy 

Następnie zabrał głos J. E. ks. legat papieski nuncjusz Marmaggi, który 
w języku francuskim wyraził uznanie organizatorom kongresu, a następnie po 
lecił sekretarzowi nuncjatury w Warszawie odczytać pismo odręczne Ojca 
świętego Piusa XI, wystosowane do ks. nuncjusza z okazji kongresu. W pi 
sm'e tem Ojciec święty wyraża jaką radość przejęła go wiadomość, że w 
Poznaniu odbędzie się pierwszy polski kongres eucharystyczny i wyraża prze 
konanie, że kongres ten spełni chlubnie swe zadanie i przyniesie znamienne 
korzyści narodowi. polskiemu,, który Ojciec święty otacza szczególną życzli- 
wością. Wkońcu udziela ks. nuncjuszowi, księżom kardynałom i całemu naro 
dowi polskiemu błogosławieństwa apostolkiego, jako dowód  ojcowskiej 
życzliwości. Po: odczytaniu tego listu zabrał głos w dalszym ciągu J. E. ks. 
nuncjusz i po krótkiej modlitwie udzielił błogosławieństwa, kończąc je sła 
wami po polsku „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". — Odśpiewa 
niem pieśni „Boże coś Polskę" zakończono ostatecznie obrady. 

Stan zdrowia Juljana Ejsmonda bez zmian 
ZAKOPANE, 28.VI. PAT. — Stan zdrowia ciężko rannego w głowę w katastrofie 

pod Morskiem Okiem Juljana Ejsmonda jest ciągle jeszczie groźny. Chory odzyskuje 
chwilami: świadomość i rozpoznzje otaczające go osoby, przeważnie jednak znajduje się 
w stanie zamroczenia. Według opinji dyrektora szpitala dr. Nowotnego istnieje bardzo 
słaba nadzieja na utrzymanie go przy życiu. 
niema. 

Wi każdym razie pogorszenia w tej chiwili 

DETALICZNIE 

Obuwie ludowe 

Obuwie sportowe 

z przyszywaną podeszwą 
na obcasie, Nr 35 do 41 U. 460. 

z przyklejoną czarną podeszwą i wy- 
soką tylną obsadą Nr 35 do 41 1. b. 

Żądajcie wszędzie tylko marki „PEPEGE' z podkową.   
Pilecki Juljan; Piotrowiczówna Stanisława; 
Sawiarska Zofja; Strugacz Leon; Zabłocki 
Mieczysław. 

Po rozdaniu świadectw abiturjent Za- 
biocki wygłosił następujące ' przamówienie: 

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej! 
Przyjechałeś do nas Najdostojniejszy i 

pojedziesz dalej drogą, którą w 1812 r. po- 
wrecał Napoleon z Moskwy. 

Po północy grudniowej wyruszył cesarz 
krytemi saniami z Oszmiany i posuwał się 
zwolna wśród migocących zdała biwaków 
—kozackich. Lecz koścista ręka mrozu ob- 
roniłą majestat boga—Wojny i człowieka, 
który w mroki północy niósł z promienistej 
Francji hasła: — Wolności, równości i bra- 
terstwa. Poprzedzała sanie cesarskie eskor- 
ta SEA sześćdziesięciu sześciu _ polskich 
ułanów. Na końcu feralnej dla nich 13-to 
kilometrowiej drogi odpoczął cesarz w Rów- 
nopolu. Zułanów pozostało zaledwie 36-ciu 
dwustu trzydziestu zamarzło 

Tą samą drogą snuły się oddziały pol- 
skich wojsk powstańczych i watehy  ko- 
zackie, splamione krwią ofiar rzezi oszmiań- 
skiej z 1831 r. „Przez męczeństwo obywa 
teli Oszmiany, wyrzniętych "w Kościołach 
Pańskich i domach — Wybaw nas Panie!!! 
— modlił się Mickiewicz w „,Litanji Pielg- 
rzymskiej”. Mające także na sztandarach 
swoich słowa: „za neszą wolność i waszą” 
-—— powstanie styczniowe i rewolucyjna wal- 
ka z caratem w 1905 r. też temi chadzały 
drogami. 

A od 1915-tego traktem tym ciągnąć po- 
częły dniem i nocą „konie, ludzie, armaty i 
biły stronami pioruny". Odbite w krzywem 
zwierciadłe upiornych reflektorów  zamaja- 
czyły w krwawej 

raturą, poezją, z cuchem rasy anglo - 
saskiej. Umiejętnie dobrane ilustracje 
oraz mapka Anglji ułatwiają przyswoje 
nie materjału. Podręcznik ten pójdzie 
przedewszystkiem do tych okręgów 
szkolnych, gdzie język angielski jest 
„wprowadzony obok trancuskiego, czy- 

li do Poznańskiego, Pomorza i Śląska. 
Będzie to ze strony Wilna ładny gest:| 
dać rodakom z przeciwległych granic 
piękną i pożyteczną książkę; fakt tem 
bardziej jest znamienny, że, mam wra- 
żenie, oprócz podręczników profesora 
Glixel'ego oraz dr. Fedorowicza nie 
dało Wilno odrodzonej Ojczyźnie żad- 
nej szkolnej książki. 

Za ratowanie więc „regjonalnego'* 
honoru Wilna należy się prof. Kospoth- 
Pawłowskiemu szczera podzięka. Dru- 
karni zaś „Lux* za wykonanie podrę- 
cznika 'a przedewszystkiem słownika, 
ułożonego podług metody fonetycznej 
T. Benn'ego, należy się złoty medal 
conajmniej wielkości książki: praca ta 
jest godna podziwu!... 

Piękną okładkę skomponował p. Ro 
man Jakimowicz. 

Nasza fOxma. Wydawnictwo Cechu 
św. Łukasza stow. mł. akad. WSP. 
Uniw. St. Bat. zesz. 1. 

Nowe akademickie wydawnictwo 
olśniewa przedewszystkiem nadmiarem 
i świetnością klisz. Reprodukcyj jedno- 
barwnych — 62 (sześćdziesiąt dwie!) 
wielobarwnych — 2 oraz jedna ręcz- 

zniekształcone hasła 'wolności, 
braterstwa... 

Aż wreszcie spokój począł chodzić dro- 
ga, którą teraz  Najdostojniejszy Panie 
udasz się na krańce Rzeczypospolitej; gdzie 
nad modrą Dźwiną zielenią się szańce Ba- 
torego, gdzie noc czerwcowa jeszcze krót- 
szą jest niż nasza, a zimą lody i śniegi an- 
helicznym płoną seledynidm. Będzie Cię wi- 
tač ziemia roześmiana słońcem, rozrzewnio- 
na żyznem deszczem, a gdy czasem „bić 
będą stronami pioruny*, to jeno tych burz 
wiosennych, pn których kłosy bujniej i peł- 
niej prężą się ku niebu. jedziesz radosny 
piastunie prawdziwej wolności i równości, 
prawdziwego braterstwa. A na każdym po- 
stoju będą Cię czekać eskorty młodzieży, 
której serca są wierne i płominne, jak rej- 
baty polskich ułanów. 

Dziękując za zaszczyt, jakim darzą 
nas Twe pracowitu i troskliwe dłonie, chcia- 
łem Cię o tych sercach młodzieńczych zapew 
nić, Najdostojniejszy i Czci Najgedniej czy, 
Pania 

GŁĘBOKIE. 

— Nadanie praw publicznpści Gi- 
mnazjum im. Uaji Lubelskiej w Giebo- 
kiem. Gimnazjum koedukacąyjne im. 
Unji Lubelskiej w Głębokiem — To- 
warzystwa Szkoły Średniej uzyskało 
prawa gimnazjów państwowych, prze- 
widziane w par. 3-im Rozporz. z dnia 
1 maja 1929 roku nr. I--2875/29. Je- 
dnocześnie. podaje się do wiadomości 

równości i 

zainteregowanych, że ilość miejsc do 
potworndj karykaturze wszystkich klas jest ograniczona. 

nie barwiona — sprawiają, iż dużego 
formatu zeszyt czasopisma nabiera cha 
rakteru artystycznego, albumu, którego 
cena już ze względu na same ilustracje, 
jest, chciałoby się powiedzieć, — nie- 
przyzwoicie niska (zł. 5). 

Z ilusiracyj na czoło wysuwa się 
niezmiernie efektowny trójbarwny por- 
tret J. Osterwy w roli Sułkowskiego, 
pędzla St. Matusiaka. Wykonanie tej 

reprodukcji zaszczyt przynosi tak dru 
karni „Lux“, jak i cynkografji p. F. Za- 
niewskiągo. 

Treść zeszytu da się podzielić na 
trzy częścią artykuł wstępny, podpisa- 
ny przez redaktora p. Z. Kowalskiego 
oraz kronika cechu św. Łukasza, pióra 
p. J. Bodzińskiego, mówią o ideologji 
stowarzyszenia Oraz o programie dzia- 
łalnści; artykuły prof. St. Srebrnego 
(O formie teatralnej), S. Tarnowskie- 
go (O technikach malarstwa ścienne- 
go), H. Trzebińskiej - Bodzińskiej (O 
tkactwie), W. Martewicza (O stosun- 
ku sztuk plastycznych do muzyki) о- 
raz T. Łopalewskiego (O stosunku for- 
my do treści w sztuce) — omawiają 
odstawowe zagadnienia z dziedziny 

sztuki; wreszcie trzecią część stanowi 
tekst tegorocznej „Szopki akad“,  0- 
zdobiony 16-ma reprodukcjami lalek 
szopkowych, pięknie wykonanych i e: 
fektownie sfofografowanych na tle sa- 
modziałów wileńskich. 

O tej trzeciej części zeszytu można 

Otwarcie „Turksibu” 
„GIGANTYCZNE DZIEŁO SOWIECKIE MOCNO SZWANKUJE 

Przed kilkunastu dniami odbyło się о+ 
warcie linji kolejowej  turkiestańsko - sybe 
ryjskiej, która połączyła te dwie krainy Azji. 

Jąden z dziennikarzy europejskich tak 0- 
to opowiada o przebiegu tej uroczystości: 

Goście A przybyli specjalnym 
pociągiem z Moskwy na stację Anlia Ata. 

Pociąg opuścił stację, posuwając się po- 
woli w kierunku śnieżnych wzgórz, śród 
których bierze początek nowa linja kolejo- 
wa. 

Dostojnicy moskiąwscy, znużeni długą po 
dróżą i przemówieniami na stacjach, dali 
znać telefonicznie do miejscowości Ługowa- 
je, będącej pierwszą stacją na nowej linji, że 
nie życzą sobid4 uroczystego powitania. 

Mieszkańcy Ługowej zignorowali jednak 
te bezceremonjalnė żądanie  moskieiwskich 
szefów. 

Pociąg ciągnęia lokomotywa przystrojona 
w agitacyjne napisy. 

Przybyliśmy dopiero do Ługowej późną 
nocą, bowiem lokomotywa nie mogła nale- 
życie przezwyciężyć trudności terenowych. 
Jest bardzo możliwe, że lokomotywa, cho- 
cież miała wygląd całkiem świeży, pochodzi 
ła ze starego taboru. 

Nowe zadanie Dawesa 
Znakomity finansista ma być powołany 
do zwalczenia bandytyzmu w Chicago. 

Według wiadomości newyorskiego 
dziennika „Times“, chicagowska han- 
dllowa asocjacja zwróciła się z prośbą 
do generała Karola Dawesa, obecnego 
ambasadora amerykańskiego w Londy 
nie i autora znanego planu rozrachun- 
ków z Niemcami, by podjął się zadania 
wyżępien'a świata zbrodniczego w Chi- 
cago. Ma on otrzymać dyktatorskie 
pełnomocnictwa i nieograniczone środ 
ki, aby opróżnienie miasta iod bandy- 
tów i przemytników zostało dokonane 
przed Bożem Narodzeniem. 

Bawiący obecnie w Stanach Zjedno 
czonych gen. Dawes odmówił dzienni- 
karzom udzielenia w tym względzie ja- 
kichkolwiek wiadomości. Atoli wiado- 
mem jest, iż zasadniczo postanowił om 
propozycję przyjąć. 

Prezes asocjacji handlowej Robert 
Randolf zwołał naradę z 70 najbardziej 
wpływowych obywateli, miasta Chica- 
go, celem rozważenia niektórych kon- 
kretnych zarządzeń wytepienia bandy- 
tów. : \ 

O ile wiadomem jest, autor znane- 
go planu rozrachunków z Niemcami 
postawił za warunek przyjęcie pełno- 
mocnictw  dyktatorskich i użyczenia 
mu podobnych nieograniczonych praw 
również celem finansowego uzdrowie- 
nia chicagowskiej kasy miejskiej. . Cho. 
dzi o to, iż wobec plagi bandytyzmu, 
wiekuistym waśniom politycznym i 
intrygom ojców miasta, kasa magistra- 
tu jest całkiem pusta. Katastrofralna sy: 
tuacja gospodarki miejskiej jeszcze w 
styczniu roku bież.. pobudziła obywa- 
teli dł. powołania specjalnego  komi- 
tetu celem udzielenia poparcia finanso. 
wego miastu i rozpisana dla niego krót 
koterminowych pożyczek. Prezes te- 
go komitetu Strown obecnie oświad- 
czył, iż 74 milj, dolarów, udzielonych 
przez komitet miastu, zostały już wy- 
dane i 1 IFpca można się spodziewać 
wielkiej katastrofy, od której w pierw 
szej Kolei ucierpią wszyscy pracownicy 
miejscy, zawieszą pracę instytucje spo- 
łeczne, zostaną zamknięte szkoły i za- 
wieszony ruch tramwajów. 

  

"LL ZL 112112] 

Miasto-ogród Jaszuny 
Wzorem osiedli podwarszawskich przy samej st. kol. Jaszuny na szla- 

ku Wilno—Lida w odległości 27 klm. od Wilna już 
parceli budowlanych powierzchni 4 i 
"metr kwadr.   
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cyj udziela Biuro Informacyjna Inž. H. 
Tel. 13—11. 

nie mėowič: „Szopka“ jest wszystkim 
znana i przez wszystkich uznana. W 
druku tekst bez muzyki nieco traci na 
sile i wyrazistości, natomiast lalki są 
jak żywe i sprawią prawdziwą przyjem 
ność wszystkim przyjaciołom „Szopki* 
szczególnie zaś osobom  sportretowa- 
nym. 

Kimże są twórcy „Nowej Formy''*? 
Przedewszystkiem studentami USB., 

członkami Cechu św. Łukasza, po dru- 

gie — jak stwierdza p. redaktor — ar 
tystami „o talentach wybitnie raso- 
wych polskich, zdającymi sobie spra- 
wę o'ogromnej doniosłości uczciwie po 
jetego w sztuce rzemiosła”. Stąd ta 0- 
ryginalna hierarchja człowieka. „Cech 
dzieli swoich członków na trzy stop- 
nie: I — uczeń (młody student), II — 
czeladnik (student III kursu), III 
mistrz (absolwent Wydziału Sztuk Pię 
knych); istnieje wreszcie godność mi- 
strza honorowego; godzość taką pia- 
stuje Juljusz Osterwa. 

Zapairzeni w prastare polskie tra- 
dycje sztuki, pragnęliby członkowie Ce 
chu św. Łukasza stworzyć z Wilna ar- 
tystyczną oazę. „Wilno ze swoim 
przepięknym nietkniętym pejzażem, ze 
swoim wybitny:x regjonalizmem, z po- 
łożeniem geograficznem i politycznem 
ma wszelkie warunki po temu, aby stać 
się środowiskiem sztuki o takim cha- 

  

rakterze, jaki miały Florencja, Rawen-. 
na lub inne. Architektura i pejzaż, za- 

Plan miasta—ogrodu sporządzony według nowej 
przez Biuro Inżynieryjne Inż. H. Jansz, Wł. Jacewicz i S-ka i zatwierdzony 
przez Okręgową Dyrekcję Robót Publicznych. Szerokie ulice, nejwygodniej 
sze połączenie każdej parceli ze stacją kolejową, 
nej, wydzielenie pod park, boisko sportowe i t. p. 

Sycha miejscowość, grunt piaszczysty, parcele załesione i niezalesione: 
NA RATY MIESIĘCZNE DO DWUCH LAT. DLA P.P. URZĘDNIKÓW: I 

miejscu. (cegielnią i tartak). Informacje: Biuro Zarządu Dóbr Jaszuny, po- 
czta, telegraf, tdlefon Jaszuny. W niedziele i święta na stacji Jaszuny dyżu- 
ruje gajowy, który pokazuje działki i udziela informacyj. Ww. 
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„ Dygnitarzė komunistyczni w  Ługowej 
mieli zdrowe nerwy i czekali kilka godzin na 
pociąg. 

Nagroda, jaka ich spotkała, nie należała do 
zbyt przyjemnych. 

Na peronie prócz przedstawicieli 
scowych władz i delegatów partyj 
się i ttum przygodnych gapiów. 

Po ukazaniu się przedstawicieli 
moskiewskich 1 korespondentów 

miej- 
znalazł 

władz 
zagranicz- 

nych, przewodniczący miejscowego sowiętu 7 
zagaił wie, udzielając głosu przedstawicielo- 
wi III Międzynarodówki, Japończykowi Ka- 
tajama. 

. Przemówienie swe składające się wyłącz 
nie z wytartych frazesów komunistycznych, 
wygłoszone w języku angiejskim, zakończył 
Katajama okrzykiem na cześć trzeciej Mię- 
dzynarodówki. 

Po przetłomaczeniu przemówienia na ję- 
zyk rosyjski, powiedzieji jeszcze kilka zdań 
przedstawicieł Republiki Baszkirskiej i je- 
S miejscowych dziaizėizow komunistycz- 

nych. 
Na tem skończyła się uroczystość powita 

nia, „wysokich gości'. 
Przebiąg wiecu w Ługowej wykazał wiel 

ką pogardę, jaką dyktatura sowiecka żywi 
do proletarjatu. W przemówieniach, składzją 
cych się z czczych przechwałek i tanich 
pogróżek zabrakło nawet jednego szczerego 
serdecznego słowa. 

Wybitni literaci sowieccy: Pilniak, Zo- 
nela, Katajew, a nziwet znani przywódcy pro 
letarjatu rosyjskiego jadący w naszem towa 
rzystwie, nie uważali za stosowne powiedzieć 
do pracowników, rękami ktcrych powstała 
ta nowa linja, jddnego słowa uznania. 

Dygnitarze sowieccy pragnęli  czemprę- 
dzej udać się na spoczynek... I dlatego robot 
nicy Ługowej nic nie usłyszeli. 

Z Ługowej pociąg nasz udał się w dalszą 
drogę na wschód. 

chwili, gdy pociąg ruszył z wagonu ra 
stauracyjnego poczęli wyskakiwać liczni chło 
pi robotnicy. Jak się okazeło, dostali się oni 
tam niepostrzeżenie, by spróbować  specja- 
łów, których nigdy nawet nie widzą, a które 
mi raczą się stale czerwoni dyktatorzy. 

Gdy pociąg wjechał na nowy tor, odczu 
liśmy to natychmiast, 

Począł się wlec leniwie powoli koiysząc 
się niby okręt na wzburzonych falach. Kobie 
ty, znajdujące się w pociągu, obawiały się 
nawet choroby morskiej... 

Wzdychaliśmy do Dalaj Lamy, by niespo 
dzianka ta skończyła się jaknajszybciej. o 
Boga chrześcijańskiego, ani do Allacha ma- 
hometańskiego wzdychać nie mogliśmy, bo- 
wiem wszystkie świątynie tej ziemi zamienio 
no na kluby partyjne. 

Noc minęła bez specjalnych przygód. 
Nowa linja przekonała nas jednak że wszeł- 
kie expresy europejskie nieprędko będą mo- 
gly na niej kursować. Tymczasem można oę- 
dzie korzystać z powolnych pociągów, nie 
znających ani rozkładu jazdy ani przepisowej 
szybkości. 

Kilkakrotnie obserwowaliśmy wyścigi, ja- 
kie na swych małych konikach urządzali ko- 
zacy z pociągiem... 

Trzeba przyznać, że wygrywały te małe 
koniki... 

land“ mato jež- 
Н 

Samochód dżona na nowych 
gumach okazyjnie 5.500 zł. Może 

być na raty. 
Warszawska Spółka Myśliwska 

Wileńska 10. 
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rozpoczęta  sprzejdęż 
4 ha po cenie od 15 do 50 groszy za 

  

ustawy budowlanej 

place użyteczności publicz w 
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RABATU. Materjały budowlane na 

ilnie informuje 
Jensz, WŁ. Jacewicz i S-ka Portowa 28, 
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ciszny spokój, oddalenie pd gwaru sto- 
licy — powinnyby stworzyć jak naj- 
pomyślniejsze warunki dla rozwoju 
sztuki — we wszelkich jej objawach. 

Ale... gdzież niema tego nieznośne- 
go „ale“?.. Į 

Žle się dzieje w Wilnie... Sztuka w 
Wilnie jest Kopciuszkiem.  „Reduta“ 
zbankrutowała, teatr _ Zelwerowicza 
przeżywa kryzys. W Wilnie, słusznie 
się chlubiącem swoją architekiurą, zo- 
stał „ze względów oszczędnościawych* 
zlikwidowany dział architektury na Wy 
dziale Szt. P., na tymże Wydziale zam- 
knięto pracownię malarstwa dekora- 
cyjnego oraz zakład grafiki artystycz- 
nej. Ostatnio krążą pogłoski o: zantie- 
rzonej likwidacji szkoły tkackiej. 
wem, Wilno, które nagle stanęło wło- 
bec szerokich, jasnych perspektyw, za- 
czyna się dofać do stanu pierwotnego, 
zaczyna schodzić do rzędu przeciętne- 
go prowincjonalnego miasta bez więk- 
szych aspiracyj. | 

„Bo w Wilnie niema sztuki narodo 
wej, jest tylko ludowa. Są palmy i pier, 
niki, są cudowne tkaniny ludowe, alf 
to rzeczy własne ludu. Sztuka ludowa 
Wileńszczyzny jest niesłychanie pięk - 
na, wytworna i świeża. Jest to sztuka 
nadzwyczaj poważna i mądra. Instynkt 
rasowy ludu i jego poszanowanie dla 
tradycji zatrzymały na przestrzeni wie- „ 
ków formy  najzdrojwsze i najszacow / 
niejsze, stwarzając nieporównanie pięk 
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- Podróż Prezydenta Rzeczypospolitej 
NA TERENIE POWIATU BRASŁAW- 

SKIEGO. 

Na czoło wczorajszego pobytu Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej w Bra 
sławiu wysunęły się sprawy samorzą- 
dowe i spółdzielcze. 

Rolniczo-handlowa spółdzielnia 
„Rolnik“, kiora jest również najwięk- 
szą hurtownią towarów spożywczych i 
rolniczych w całym powiecie zbudowa- 
ła sobie w Brasławiu piękny nowocze- 
sny gmach. Pan Prezydent biorąc 
udział w poświęceniu nowego gmachu 
wpisał swoje nazwiska do pamiątko- 
wej księgi „Rolnika”. W czasie tej uro 
czystości dyrektor wil. oddz. Banku 
Rolnego Maculewicz w obszernym re- 
feracie przedstawił Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej działalność  kredyto- 
wą na terenie całego województwa wi- 
leńskiego, przyczem wymienił te działy 
gospodarstwa rolnego, które są specjal 
nie popierane przez Bank Rolny, jak 
Iniarstwo, hodowla bydła i ekspori pło- 
dów rolnych. 

W odległej © 22 kilometry Opsie, 
Par Prezydent zwiedził szkołę rolniczą 
mającą wspaniałą siedzibę w pałacu 
hr. Platerów. Ze szkoły tej przeszedł 
Pan Prezydent do schroniska dla sierot 
gdzie nacz. wydziału i opieki społecz 
nej urzędu wojewódzkiego w Wilnie 
K. Jocz wygłosił referat o stanie opie- 

*ki społecznej w województwie wileń- 
skiem. 

Z Opsy powrócił Pan Prezydent do 
Brasławia, gdzie był podejmowany 
wraz ze swojem otoczeniem w ścisłem 
gronie przez miejscowego starostę w 
domu jego, piołożonym prześlicznie 
nad samym brzegiem olbrzymiego je- 
ziora Dryświaty. W czasie pobytu w 
Brasławiu Pan Prezydent wszedł na 
położoną w centrum miasta górę, skąd 
rozlegał się piękny widok na okalające 
ogromne jezioro Brasław. W. Brasła- 
wiu zwiedził wkońcu Pan Prezydent 
zainstalowaną tutaj na 4 tygodnie ko- 
lonję  przeciwjagliczą Czerwonego 
Kizyża. Objaśnień udzielał Panu Pre- 
zydentowi marszałek Senatu znakomity 
okulista prof. Juljan Szymański oraz 
prezes Czerwonego Krzyża z Wilna p. 
Uniechowski. 

W IGNALINIE. 

O godz. 15 wyjechał Pan Prezydent 
w dalszą podróż przebywając do 
godz. 20 przestrzeń 107 klm. W miej- 
scewości Paszewicze spotkała Pana 
Prezydenta patrjotyczna manifestacja 
miejscowej ludności staroobrzędow- 
ców ze swojem duchowieństwem na 

, czele. Od miejscowości Rymszany roz- 
poczęły się okolice zamieszkiwane 
przez większość litewską. Na bramach 
powitalnych w tych wioskach były 
dwujęzyczne napisy: w języku polskim 
i litewskim. 

O godz. 18.30 przybył Pan Prezy- 
dent na tereny gminy Daugieliskiej. Ww 
Ignalinie, największem miasteczku tej 
gminy, przyjął Pan Prezydent raport 
miejscowego Strzelca, do którego nale 

| żą również Litwini, a następnie witany 
| był przez duchoweństwo wszystkich 

wyznań, przez wójia gminy i tłum lud- 
ności litewskiej. 

Imieniem dziatwy wręczyła Panu 
: „Prezydentowi kwiaty trzyletnia Basia 

Kuleszanka. Osobno wtali Pana Prezy- 
denta przedstawiciele organizacyj spo- 
łecznych, zapraszając Pana Prezydenta 
do zwiedzenia domu Kasy Stefczyka, 
mieszczącego ponadto spółdzielnię spo 
žywczą „Nadzieja“ i Koła Rolnicze. 

Pan Prezydent z zainteresowaniem 
oglądał piękne tkaniny, wyrabiane 
przez miejscową ludność, poczem wy- 
słuchał sprawozdania dyrektora spół- 

zielni rolniczych Kokocińskiego z Wil 
, który zreferował stan pracy spół- 

zelczej rolniczej na Wileńszczyznie. 
półdzielni takich obecne jest 155. Re 

ferent przytoczył szereg plastycznych 
danych, ilustrując rozwój ruchu spół- 

| 

› 

NE 
p 
WE
 t
o
.
 

EE.
 | 

dzielczego i działalność  kulturalno-o- 
światową spółdzielni. Wkońcu Pan 
Prezydent wysłuchał _ sprawozdania 
przedstawiciela wileńskiego oddziału 

zwązku spółdz. spożywców, który za- 
"poznał Pana Prezydenta z ruchem spół 
dzielni spożywców na ziemi wileńskiej. 
Z Ignalina udał się Pan Prezydent do 
maj. Koziczyn, posiadłości ziemianina 
Zygmunta Borikiewicza, gdzie spędził 
noc. 

Program pobytu Pana Prezy- 
denta w Wileńszczyźnie 

Program pobytu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej na terenie wojewó- 
dztwa wileńskiego uległ zmianie w 
związku z lodjazdem Głowy Państwa 
do Warszawy w dniu 30 czerwca r. 
b. Program ten obecnie przedstawia 
się następująco: 

Niedziela, dnia 29 czerwca r. b. 

9.00 — 10.05. Przejazd do Kołty- 
nian przez Łyngmiany. W Łyngmia- 
nach zwiedzenie strażnicy K. O. P. 

i szkoły. 10.05 — 11.05: Przejazd do 
N. Święcian. P. Prezydent przyjmuje 
detfiladę K. O. P. i w. f. i p. W. | 

10.05 —16.00: Przejazd do|Šwię- 
cian. Msza św. Zwiedz. Stacji opie- 
ki nad matką i dzieckiem, wystawy tka 
nin ludowych. Śniadanie wydane przez 
komitet obywatelski, rozdanie matur 
abiturjentom Seminarjum _ Nauczyciel- 
skiego. 16.00 — 17.00:; Przejazd, dła 
Świra. 1700 —17.30: Pobytį w. 
Świrze. 17.30 — 20.00: Przejazd do 
Wilna. 20.00 — 21.00: Obiad w ści- 
słem gronie. 21.00 — 22.003 Odpoczy- 
nek. 22.00: Raut wydany Przez Pana 
Prezydenta. 

Poriiedziałek, dnia 30 czerwca r. b. 

9.30 — 12.30: Przejazd i pobyż w 
Legaciszkach. 12.30 — 13.00: Odpo- 
czynek. 13.00 — 14.40: Śniadanie wy- 
dane przez p. wojewodę wileńskiego. 
15.00: Odjazd. 

  

  

Wybuch granatu podczas ćwiczeń 
Z Lidy donoszą, że 'w 86 p. p. mieł miej 

sce nieszczęśllwy wypadek spowodowany 
nieostrożnością jednego z żołnierzy. 

Podczas Ćwiczeń w rzucaniu ostremi gra 
natami szereg. Józef Nowicki opóźnił się z 
odrzuceniem pocisku, wskutek czego granat 
eksplodował mu w ręku. 

(Sprawcy wypadku urwało rękę zaś kie- 
rującemu ćwiczeniami sierżgntowi  Wydroc- 
kiemu zgruchotało prawa przedramię. Inni 
żołnierze nie odnieśli poważniejszych obra- 
żeń. Obu ciężko rannych ulokowano w szpi 
talu wojskowym. 

Gwałtowne burze nad Nowogródczyzną 
Niezwykłe silna burza przeszła nad 

Słonimem i Baranowiczami. 
Spadające pioruny wznieciły kilka 

pożarów i zabiły pad  Niedžwiedzica- 

KRO 
ZĄ Dzis 

Piotra i Pawła 
Jutro 

Lucyny Wd. 

    
   

      

W. słońca o godz. 3 m. 19 

Z. słońca o godz. 8 m. 00 

Spostrzeżenia Zakładu _ Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 28. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura średnia -1- 21 

Temperatura najwyższa -1-26 

Temperatura najniższa -1- 14 

Opad w milimetrach: ślad 

Wiatr J ‚ 
Е Zachodni 

przeważający \ 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz. 

SZKOLNA 
.  — Nowy rok szkolny. Jak się dowiadu- 
jemy ustalone zostało, że nowy rok szkolny 
ma się rozpocząć we wszystkich szkołach 
w dniu 2 września r. b. 

RÓŻNE 

—-Poselstwo niemieckie w Warszawie 
int*rcsuje się Il Targami Północnemi. Na 
skutek interwencji poselstwa niemięckiego w 
Wzsszawie Dyrskcja II Targów Północnych 
opracowała i wysłała prospekty w 
niemieckim. 

Poselstwo niemieckie w pismie swem za 
znacza, że zainteresowane jest tergami, gdyż 
szereg pism niemieckich zwróciło się o infor 
mecje. Firmy te zamierzają wziąć udział w 
Targach. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że z po 
dobnem pismem wystąpiła jstniejąca w War 
szawie Izba Hemdlowa  polsko-bałtycko-skan 
dyrawska. Odpowiedni materjał reklamowy 
jest już w opracowaniu. 

—-Doroczna wystawa sprawozdawcza 
p ic siuchaczy Wydzialu = Sztuk Piekaych 

. S. B. w murach po Bernardyńskich (ul. 
św. Amny 4). Otwarcie wystawy  nastą 
pi w niedzielę dnia 29 czerwca o godz. 12 
w połigdnie. Wystawa otwarta będzie do dn. 
6 lipca włącznie w godz. od 104е] do 6-tej 

Wstęp wolny. 

   

języku 

DALIA ЧНЕЬ РОЬА HEEL V I OIS I ITT ISK 
ną syntezę. Chlubimy się przed Europą 
wileńską sztuką ludową — ; słusznie. 
Więc to jest w Wilnie i nawet po- 
myślnie się rozwija. Niema nażomiagt 
sztuki narodowej, twłorzonej przez ar- 
tystów. Tu wpływ importowanego od 
sasiadów klasycyzmu zabił niemal cał 
kowicie narodowe i religijne pierwiast- 
ki polskie”... 

_ Zatrzymajmy się na tem, bo oto о- 
statnie zdanie jest rękawiczką, rzuconą 
Pod adresem starszego pbkolenia arty» 
stów wileńskich. Czy mają rację „ucz- 
niowie* į „czeladnicy“ Cechu, potępia- 

c w czambuł starszych artystów? 
„Nk będę mówił o sztuce wileńskiej 
wileńskich artystach, z których nie, 

"łędnego, prawdopodobnie, zrobio- 
ly wyjątek, zaznaczę tylko, iż młor 

2a kandydaci na „mistrzów* mają cał 

kowłitą słuszność psychologiczną, gdyż 
— 84 £ młodzi i mają przed sobą 

wziiiosłe ideały. Stąd ta odrobinkę za 

Wielka pewność siebie i stąd ten pięk- 
ny młodzieńczy bunt. Młodzi „Łuka- 

, „ Sze!* przekrešlają dzialalnošč „starych“ 
I rozpoczynją nową erę w sztuce od sie 

‚ bie samych Występują z podniesioną 
przyłbicą, a że mają tęgi pazur, tego 
dowodem reprodukowane ich prace. 
Są z pośród członów Cechu talenty 
prawdziwe. Ale w tej kwestji, trzeba 
przypuszczać, zechce zabrać głos ktoś 
z potępionych „klasyków”. Zresztą nie 
tylko „klasycy* „odebrali* od autorów 

k u   

    
    

Nowej formy: pokrzywdzeni zostali i 
„przedcechowi““ szopkarze, którzy zor 
ganizowali 7 szopek i stworzyli „Upa- 
dającą zwolna  instytucję"(?!), po- 
krzywdzeni zostali i kierownicy artysty 
czni 7 numerów „Almae Matris*, o któ 
rych niema słówka, choć została pod- 
kreślona praca in spe kierownika art. 
nr. 9, czyli numeru, nie istniejącego je- 
szcze nawet w stanie embrjonalnym. 
Ale to są drobiazgi. 

Żałować należy, iż z braku miejsca 
nie została podana kronika życia arty- 
stycznego w Wilnie, wówczas ideolo- 
gia członków Cechu zarysowałaby się 
jeszcze wyraźniej. Ale : stosunku ce- 
chowców do sztuki można sądzić z po- 
ważnych i dobrze przemyślanych arty- 
kułów „poruszających przeważnie zaga- 
dnienia fachowe. 

Wyróżnia się — nic dziwnego — 
artykuł prof. St. Sre brnego o natura- 
liżmie w sztuce dramatycznej, o dro- 
gach rozwojowych formy teatralnej o- 
raz © roli sztuki plastycznej w teatrze. 

Konkluzja: treść „Nowej Formy" 
jest ciekawa, forma zewnętrzna bez za 
rzutu, cena bajecznie niska. Jeżeli ktoś 
nie będzie miał u siebie zeszytu 1-go 
i nie będzie wyglądał z niecierpliwoś- 
cą dalszych numerów, niech nie mówi 
o przyjaźni do młodzieży akademickiej, 
niech nie zapewnia, że interesuje się 
życiem kulturalnem w Wilnie. 

W. Ch. 

| 
mi dwóch starców. i 

Ponadto piorun uderzył dwa razy 
w gmach Starostwa baranowickiego 
niszcząc instalacje elektryczne. y 
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NIKA 
',— Šmiarowski į 

— Wystawa obrazów Wil. Tow. A. 
P. zostanie nieodwołalnie zamknięta w 
dniu 3 lipca r. b., kto więc dotychczas 
nie zwiedził niech się pośpieszy. 

— Od jutra i mogli rozmawiać 
telefonem z Łotwą. Od i lipca r. b. wpro- 
wadza się ruch telefoniczny międzyp urzęda 
mi polskiemi, które zostały dotychczas do 
puszczone do służby telefonicznej z Łotwą z 
jednej strony, a wszystkiemi urzędami łotew 
skiemi z drugiej strony. Opłata za rozmo- 
wy pozostaje bez zmiany. 

: 5 Banku Ziemskiego. Bank 
Ziemski w Wilnie za sprawne doręczanie 
korespondencji (przekazów pocztowych) zło 
żył na ręce kierownika ekspedycji Urzędu 
p. t. Wilno 1, M. Patkowskiego 100 zło. 
tych, którą to kwotę przekazano na rzecz 

'omu Dzieciątka Jezus. 
‚ —kKara za niechlujstwo. Starostzy Grodz 

ki w Wilnie ukarał Abrama Marszałoka, zam. 
w. Wilnie przy ul. Piłsudskiego Nr. 6, wla- 
ściciela tejże posesji zrusztem bezwzględ. 
nym na przeciąg 2 dni zą uporczywe ро- 
mimo kilkakrotnych upomnień i nakazów 
kierowanie cuchnących odpływów gospo- 
darczych rynsztokiem z podwórza na ulicę. 

TEATR I MUZYKA 

— Tatr Miejski w Lutni, Dziś w dal. 
szym ciągu wielce interesująca sensacyjna 
sztuka amerykańska „Narzeczona z dachu', 
utrzymująca widza w ustawicznem napięciu 
Fascynujący ten utwór posiada wiele hu- 
moru i odznacza się przytem ożywioną ak- 
cją sceniczną. 

Pomimo wielkiego powodzenia sztuka 
ta ze wzgłędów technicznych schodzi 
wkrótce z afiszu, ustępując  micjscz, ostat. 
niej nowości doskonałej komedji Lentza 
„Perfumy mojej żony”. 

Jutro po raz ostatni „Narzeczona z 
dachu*. Wszystkie bilety sprzedane. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Вегпаг- 
dyńskim. Dziś po raz ostatni ciesząca się 
wielkiem powodzeniem zrcywesoła komedja 
„Porwanie Sabinek*. Rolę główną kreuje 
dyr. Zelwerowicz w otoczeniu najwybitniej- 
szych sił zespołu. Z powodu wyjazdu dyr. 
Zelwerowicza na urlop wypoczynkowy  za- 
grenicę sztuka ta wznawianą nie będzie, 

Najlepszą premjerą Teatru Letniego 
będzie peina bezbrzeżnego humoru i mło- 
dzieńczej werwy krotochwila Thomasa Bran- 
doma „Ciotka Karola". Sztuka ta ukaże 
się po raz pierwszy w środę nadchodzącą w 
reżyserji K. Wyrwicz - Wichrowskiego. Ju- 
tro w poniedziałek przedstawienie zawie- 
szona, 

  

    

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— Wypadki w qiągu doby. Za czas od 
27 b. m. godz. 9 do 28 b. m. godz. 9 zano- 
towano ogółem wypadków 44, w tem kra- 
dzieży 13, opilstwa 10, przekroczeń admini. 
stracyjnych 15. 

‚ — Оа domowizgo złodzieja nie ustrzeże 
się. Anastazja Sokołowska (Niedźwiedzia 22 
mając odłożone na czarną godzinę kilkaset 
złotych obawiając się okradzenia, ukryła je 
w piwnicy w ziemi. 

Nie ulega wątpliwości, że powiudziata 
o tem komuś „pod sekretem* lub też została 
podpatrzona, bowiem onegdaj pieniądze *" 
zniknęły, ukradzione przez nieznanego spraw 
cę. 

— Kradzieże. Paszkiewiczowej Stefanji 
zam. przy ul. Artyleryjskiej Nr. 20 w nocy 
z dn. 26 na 27 b. m. skradziono garderobę 
oraz bieliznę ogólnej wartości 1000 złotych. 
.__ Również na szkodę Michniewiczowej „Jul 
jany Poleska Nr. 36 została dokonana kra. 
dzież różnej garderoby łącznej wartości 300 
złotych. 

— (Okradziony przez dezertera. W dniu 
27 b. m. Danilenko Piotr zam. przy ul. Te- 
atrałnej Nr. 5 zameldował policji, iż pod. 
czas jego nieobecności w mieszkaniu  zo- 
stała dokonana kradzież zegarka i papiero- 
śnicy srebrnej wartości 1 złotych.  Po- 
wyższej kradzieży dokonał Małachowski 
Romuald, dezerter 5 pułku lotniczego. Spraw 
ca kradzieży, wraz ze skradzionemi rzecza- 
mi zdołał zbiec. 

— Woźny szkoły złodziejem. W dniu 
27 b. m. Iwaszkiewicz Witold, uczeń Pań. 
stwowej Szkoły Rzemiosł Budowlanych przy 
ul. Kopznica Nr. 5, zam. w bursie przy 
tejże szkole zameldował o systematycznej 
kradzieży ubnania i innych rzeczy  należą- 
cych do uczni tejże szkoły. Jak ustalono 
kradzieży dokonywał woźny bursy Jan Borej 

Lo MG 

Dziwy procentu 
Pieniądze składane na 7 procent w PKO, 

przyczem nie podnoszone, ale pomnożone! 
przez wciąż nowe wkładki i nowe procenty, 
a nawet procenty od procentów wzrastają 
w zadziwiający sposób... Składane przez lat 
30 — miesięcznie 30 złotych utworzą z pro 
cantami składanemi — zgórą 35.000 zł., cha 
ciaż właściwie ogółem złożyliśmy tylko 0- 
koło 11.000 złotych! Procenty potroiły tę Ssu- 
mę : 

Pojęcie oszczędności procentującej wyraża 
się najlepidj w następującym przykładzie: 

Gdyby któryś z naszych prapradziadów 
żyjących w roku urodzenia Chrystusa wpadł 
na pomysł złożenia do banku ówczesnego 1 
tylko grosza na procenty — to jego dzisiej- 
szy praprawnuk miałby prawo do tak fan- 
tastycznego kapitału, że  zbankrutowatyby 
bzab całego Świata, Kooy, miały mu wy- 
płacić z procentami. Matematycy twierdzą, 
że nie wystarczyłoby na wypłatę złota znaj- 
dującego się na kuli ziemskiej. 

Kzy możecie bodaj przez chwiłę się wa- 
hać, aby tego cudownego eksperymentu z 
30-ma złotemi na, miesiąc, oddawanemi na 
książkę oszczędnościową do PKO nie po 
wtórzyć! 

Pomyślcie tyłko: Na stare lata — 35 ty- 
sięcy złotych! Lubi CZ. 

* 

п 

REHABILITACJA. 

W dniu 22 marca r. b. ogłoszony 
został wyrok Sądu Okręgowego w Wil 
nie, skazujący urzędnika Dyrekcji La- 
sów Państwowych w Wilnie J. Lang- 
hamera na 4 lata ciężkiego więzienia 
za nadużycie swego stanowiska służbo 
wego oraz adw. Milewskiego za udział 

rw oszustwie na szkodę Państwa  pol- 
skiego oraz uniewinniający kupca leś- 
nego Wożnickiego. 

Wyrok ten, uniewinniający wywołał 
wielkie poruszenie i komentowany był 
przez długi czas. 

Wczoraj sprawa obu skazanych 
znalazła się na  wokandzie  Są- 
-du Apelacyjnego, któremu przewodni- 
czył wiceprezes Dimochowski. 

Zajęła ona Sądowi cały niemal 
dzień. 

Po wysłuchaniu głosów stron, Sąd, 
po 15 minutowej naradzie ogłosił wy- 
rok uniewinniający obu oskarżonych, 

,wobec braku cech przestępstwa i do 
| wodów winy. 

Obronę wnosili: adw. Milewskiego 
mec.  Petrusewicz, 

„oskaržonego Langhamera — mec. ŚWi- 
|d- 

| 
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NIEDZIELA DN. 29 CZERWCA 1930 r. 
9.00 Transmisja z Poznania. Pierwszy 
jowy Kongres Eucharystyczny w Polsoe 

| 11.58 — Sygnał czasu z Warszawy. 
j 12.10 — 13.00 Transmisja z kiermaszu 

św. Piotra i Pawła na Antokolu. 
13.00 Kom. meteorologiczny. 
17.25 — 18.45 Tr. koncertu popularnego 

z Warszawy. 
„18.45 — 19.05. Rozmaitošci. 
|19.05 — 19.25 Tr. z Warsz. „Wiadomoś- 
rzyjemne i pożyteczne". 
19.25 — 19.50 „Co się dzieje: w Wiłnid*? 

pogadankę wygłosi prof. M. Limanowski. 
[19.50 — 20.00 Program na poniedziełek. 
/20.00 — 20.15 kwadrans Kadecki: w 

„Wy 

ci 

dr; Ad. Helezyūski wyglosi odczyt p.t. 
chowanie fizyczne i zdrowotność w Korpit. 

się Kadetów. 
20.15 — 22.00: Koncert z ogrodu Bernarbyń. 
skiego w Wiłnie albo koncert z Warsz. 

2.00 24.00: Tr. z Warsz. Komunikaty i 
mitzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK. DN. 30 CZERWCA 1930 r. 

, 11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
| 12.00 — 12.40: 'Muzyka z płyt gremo- 

fonowych. 
| 13.00 — 13.10: 

logiczny z Warsz. 
| 15.50 — 16.15 Tr. z Warszawy. Odczyt 

turystyczno - krajoznawczy. 
17.15. — 17.30 Program dzienny. 

„17.30 — 17.35 Kom. Akadem. Koła Misyj 

Komunikat  meteoro- 

> 
17.35 — 18.00 „Entuzjastyczne słowo 0 

książkach ). Conrada - Korzeniowskiego". 
pogad. wygł. A. Bohdziewicz. 

18.00 — 19.00 Tr. z Warszawy. 
| 19.00 — 19.25 Bajeczki dla najmłodszych 

opowie p. Z. Minkiewiczówna. 
119.25 — 19.50 „Kilka pieśni ludowych — 

Eug. Dziewulskiego z cyklu „Ziemie polskie 
apc i piešni“ w wyk. p. Stefanji Grabow 
skió. - 

so — 20.00 Program na wtorek. 
20.00 — 24.00: Tr. z Warszawy Operetka 

„Córka pani Angot* K. Lecocq,. teljeton, ko- 
ikzty i muzyka taneczna. 

  

SAMOCHODY 

Overland - Whippet 
otwarte karetki, landoletki 

poleca 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. Ge67-0     

  

TŽ 

ko, sam. temža u ktorego podczas rewizji 
część rzeczy znaleziono. 

— Samobójstwo z nędzy, Kiimantowicz 
Marja zam. przy ul. Flisowej Nr. 3,  usiło- 
wała popełnić samobójstwo przez wypicine 
esencji octowej. 'Pogotowić Ratunkowe po 
udzicieniu pierwszej pomocy przewiozło de- 
sperątkę w stanie niezagrażającym życiu 
do szpitala Sawicz. Przyczyna targnięcia 
się na życie ciężkie warunki materjalne. 

  

— Nieostrożna jazda. Szofer taksówki 
Nr. 14262 Żukowski Konstanty, zam. przy 
Franciszkańskiej Nr. 3, przejezdżając ulicą 
Dominikańską najechał na Kondratowicza 
Władysława, Malinowa Nr. 4 jadącego rowe- 
rem przez jezdnię. Rower został częściowo 
uszkojzony. Kondratowicz zaś żadnych — об- 
rażeń łcielesnych nie doznał. 

i. T   

Turniej tenisowy o puhar „Słowa” 
POCZĄTEK ROZGRYWEK ELIMINACYJNYCH. 

W dniu wczorajszym rozpoczął się 
ra kortach w Parku im. Gen. Želigow 
skiego turniej tenisowy, w programie 
którego są: gra pojedyńcza pań, o na- 
grodę. przechodnią firmy J. Nowicki i 
Syn oraz gra pojedyńcza panów o na- 
скойе przech”dnią — puhar — Redak- 
cji „Słowa”. 

Turniej wywołał żywe zaintereso- 
wanie się, czego oczywistym dowodem 
jest fakt zapisania się wileńskiej elity 
tenisowej do obu konkurencyj. 

Pozatem na podkreślenie zasługuje 
zainteresowanie się publiczności, licz- 
nie przybyłej db, parku. 

Objaw ten jest tem przyjemniejszy, 
że dotychczas tenis nie zdołał sobie za- 
wojować szerokich rzesz Wiilnian i im- 
preza obecna n. b. przewyższająca ilo- 
ścią zawodników, 'wszystkie poprzed 
nie, będzie  niewątliwie  granią, 
po przebyciu której... tłumy na 
kortach będą zjawiskiem zupełnie nor- 
malnem i codziennem. 

Piękne położenie kortów, abstrahu 
jąc da ich jakości, zresztą, jak twierdzą 
zawodnicy, wcale niezłej, pozwoli w 
przyszłości na zorganizowanie  jakie- 
goś meczu międzymiastowego, jeśli nie 
międzynarodowego (kraje / bałtyckie 
mamy przecież pod bokiem). 

Do walki o: puhar firmy J. Nowicki 
i Syn stanęło siedem pań: hr. Łubień- 
ska, Hohedlingerówna, Dowborowa, 
Piekarska (zeszłoroczna tryumiatorka) 
Siedziukiewiczówna Wojewódzka 
(wszystkie z AZS'u) i Kwisielewiczów 
na — Wilja. 

O puhar „Słowa* 
prof. Weyssenhoff, Jankowski, Wen- 
dorff, Mokrzecki, Dowbor, Wiścicki, 
Gaerle, Desz (wszyscy z AZS'u) kpt. 
Bielski, por. Sobkowicz, pior. Patyra 
(1 p. p. leg.) Świątkowski, Przegaliń- 
ski i Kopeć (niestowarzyszeni), Ke- 
wes — ŻAKS i Morytz — Wilja. 

Handicap'er p. Grabowiecki wyzna 

zmagają się p.p. 

' czył wszystkim uczestnikom punkty do 
datnie lub ujemne, w zależności od po 
siadanych kwalifikacyj poczem w obec 
ności komisji odbyło się losowanie. 

Cykl spotkań mzpoczęli p. p. Jan- 
kowski i Wendorff. Po b. ciekawej 
grze, zwycięża pierwszy w stosunku 
6:4, 4:6, 6:1. W międzyczasie na drugi 
kort wychodzi para: kpt. Bielski — 
por Sobkłowicz. Wynik 6:1, 6:0 dla 
kpt. Bielskiego. 

Z kolei prof. Weyssenhoff pokonuje 
bez trudu p. Świątkowskiegł, dając mu 
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SKŁAD TOWAROWY 

AVTONI GŁOWIŃSKI 
Wilno, Wileńska 27 

zawiadamia Sz. Klijentelę, iż nadeszedł świeży transport towarów 
MIĘDZY INNEML 

MORY w kilkunastu kolorach po zł. 5.60 mtr. 
FULARY jednobarwne sia AS ia 

JEDWABIE surowe jednobarwne wię PRZEZE w 

POPELINY Si ds лы 
oraz Crepe meteore, Georgette, de Chine i inne. 

Ceny niskie, towar pierwszorzędny. 

Polecamy wielki wybór jedwabi sztucznych 

W dziale pończoszniczym 10 proc. rabatu reklamowego przez lipiec i sierpień 
GRES UGO ED esi Di io UD OSA S GBA : В ЕБ 25 П 1 Е a T T IA PE 

ogromne fory — wyrównane, jak się 
okazało rutyną meczową i pewnością 
uderzeń. 

Na innym korcie walczy pierwsza 
para pań Kwisielewiczowna i Wioje- 
wódzka. Zwycięża p. Kwisielewiczów- 
na 6:3, 6:2. 

Znów zmiana zawodników i 
emocje dla widzów. 

Na jednym korcie prokurator Dow 
bor bije swego przeciwnika (w sądzie 
i na korcie) mecenasa Wiścickiego — 
6:2, 6:3, na drugim zeszłoroczny zwy- 
cięzca p. Mokrzecki ma nielada orzech 
do zgryzienia w postaci por. Patyra, 
któremu daje ogromne fory. Ostatecz- 
nie zwycięża p. Mokrzecki 4:6, 6:2 8:6 

Zaczyna się ściemniać. Panowie 
Gerle i Morytz kończą grę z wynikiem 
6:2, 6.1 dla pierwszego, natbmiast pa- 
nie: Piekarska, i Siedziukiewiczówna 
zmuszone są przerwać swą ciekawą 
walkę przy stanie 6:5 dla Piekarskiej. 
Może to i lepiej. Dziś zapewne przyj- 
dzie jeszcze więcej publiczności, a do- 
prawdy spotkanie tych zawodniczek 
warie jest „przepełnionych trybun. 

Zresztą przekonacie się dziś pań- 
stwo sami o tem. 

Dziś o godz. 9.30 rano odbędzie się 
dalszy ciąg rozgrywek eliminacyjnych, 
a następnie ćwierć, pół i: finały. 

Tyle ciekawych spotkań, aż 
da, że trzeba czekać całą noc. 

Finały i półfinały odbędą się o 
godz. 3.30 po poł. więc nawet przeciw 
nicy wczesnego wstawania będą je mo 
gli obserwować. 

Dla tem większego zachęcenia „„tłu 
mów* nadmienić musimy, że lody 
sprzedawane w bufecie tuż przy kor- 
tach są chyba najlepsze w Wilnie. To 
też jest argument przekonywujący opie 

szałych. Osman. 

nowe 

szko- 

szy 

п KTO ZWYCIĘŻY. 
Dziś, o godz. 6 po poł. na boisku 6 p. 

p. leg. na Antokolu odbędzie się niezwykle 
ciekawy mecz piłkarski, mający duże znącze 
nie dla kształtowania się tabelki rozgrywek 
o mistrzostwo okręgu. Mowa tu o spotkaniu 
drużyn Ogniska i Makabi. 

Ognisko, posiadające obecnie równą 
ilość punktów z 1 p. p. leg. będzie się stara 
ło wygrać — za wszełką cenę, natomiast 
Makabi pozostająca w tyle za tymi leaderami 
też zapewne dołoży starań, aby nadrobić 
stracone przypadkowo punkty. 

Specjalni wielbiciele talentu  Birnbacha _ 
będę mieli okazję obserwowania jego gry po 
naz ostatni może, gdyż, jak to już podawa- 
liśmy, opuszcza Wilno i przenosi się na stałe 
do Grodna. 
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Bolszewicy rozstrzelali swego agitatora 
ZA ODMOWĘ POWROTU DO POLSKI 

Niezmordowanym  agitatorem wy- 
wrotowym na terenie powiatu Mołode- 
czańskiego był w roku ubiegłym nieja- 
ki Jan Czarnecki, sekretarz powiatowy 
„Biatoruskiego“ rob.-wlošc. klubu po- 
selskiego i mąž zaufania wszystkich ja 
czejek komunistycznych na terenie po- 
wiatu. Gdy nasze władze zebrały dowo. 
dy jego  destrukcyjnej działalności, 
Czarnecki widząc się zdemaskowanym 
i z obawy przed aresztowaniem uciekł 
w kwietniu r. bież. do Mińska, zaopa- 
trzywszy się poprzednio w przepustkę 
u swych protektorów z klubu poselskie 
go. Bolszewicy aresztowalii go jednak i 

osadzili w więzieniu G.P.U. wraz z in- 
nym zbiegłym z Polski działaczem wy 
wrotowym. Klościukiewiczem.. 

Oskarżono go o zdradę interesów 
proletarjatu przez dezercję z powierzo- 
nego mu posterunku i odmowę powro- 
tu i na zasadzie art. 66 i 57 kodeksu 
sowieckiego, skazano na karę. śmierci 
przez rozstrzelanie. 

Wyrok wykonano w podziemiach 
G.P.U. w tej samej mbordowni, gdzie 
rozstrzelano przed kilku tygodniami in- 
nego uciekiniera z Wilna członka P.P. 
S. Lewicy Ignacego Wilka. ; 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 28 czerwca 1930 roku. 

Waluty 4 dewizy; 

Doiary 8.885 — 8.905 — 8.865 —Belgja 
„ 124.52 — 124,83 — 124.21. Holandja 358.60 
— 359.50 — 157.70 _ Londyn 43 i 1/4 
43.46 — 43.24 i pół Paryż 35.04 — 35.18 
— 34.95. Praga 26.46 i 1/2 — 26.53 
26.40. Nowy York 8.921, ^ — 8.901. 
Szwajcarja 172.87 — 173.80 — 172.44. Sztok 
holm 239.68 — 240.28 — ° © — 239.38. 
Wiedeń 125.90. — 125.21 — 125.59. Włochy 
46.73 — 46.90 — 46.66. Berlin w obrotach 
pryw. 212.47 i 1/2. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 111, Premjowa 
dolarowa 63 — 62.50. SI) 88. 8 
proc. listy zastawne B.G.K. i B. R. obligacje 
B. G. K. 94, te sejmie'-7 proc. 83,25, 4 i pół 
proc. ziemskie 65.75 — 56-— 55.75. 5 proc. 
warszawskie 58.23. 8 proc. - warszawskie 
15.715 — 76. 10 proc. Radomia 88. 10 proc. 
Siedlec 65. 

Akcjia: 

B. Dysk. 116. B. Polski 170 — 170.50 

Wszystkim, którzy brali udział 
w oddaniu ostatniej posługi š. p. 
kochanemu Ojcu i Wujowi na- 
szemu, profesorowi 

Siamisławowi TRUEBIŃSKIENU 
składamy na tem miejscu najser- 
deczniejsze „Bóg zapłać*, a prze- 
dewszystkiem Wielebnemu ks. Rek 
torowi Falkowskiemu, ks. Dzie- 
kanowi swirskiemu, Senatowi i 
Gronu Profesorów U. S. B. 

Wyrażamy też słowa najgłęb- 
szej wdzięczności Wielce Sza- 
поупут -Рапот Profesorom: Ja- 
nuszkiewiczowi za troskliwą i ser- 
deczną opiekę, którą otaczał Zmaf- 
łego podczas długotrwałej choro- 
by, Opoczyńskiemu za wykonanie 
ostatniej woli Zmarłego. 

Synowa i Siostrzeńcy. 

  

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. 

place hudobłone © 
w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedaje się na długoterminowe 

za łokieć. 

wygodna. 

Informacje w Wilnie, ul. Mickiewicza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. ll-ej 

do godz. 13-ej. 

  

Gnrszaoie 
Komunikacja tramwajowa bardzo 

mi
n.
 

4 

  

4 

   



  

    

  Od dnia 27 do 30 czerwca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: “ 

„ARĄBELLĄ 
Trzy epoki z życia konia wyścigowego. Aktów 7. Nad program: 1) „Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 
Wiinie** część Il-ga. 2) „Harold ma nerwy'' komedja w 1 akcie. 3) *,Tygodnik Eclair Nr 46'* komedja w 1 
akcie. 4) „Tygodnik Eciair Nr 48“ komedja w 1 akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. 

Następny program: „UPIORY*. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 

„RED ARROW” 
jest to tłuszcz najlepszej jakości i tak 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

  

Jerzego Pimonowa 
Wilno, uł. Rossa 6, telef. 1500. 

Bocznica: Pionier-Park 28. 

PROPONUJE PO CENACH 
FABRYCZNYCH 

samo 

pożywny jak smalec amerykański 
4 u i „OLEO“ — Sp. Akc. Gdańsk. ( : 

Zumówienia przyjmuje M. Zandberg. \ 

WILNO, tel. 16-44. : 

a 

Na seansy od godz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: , BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. Wielka atrakcia dźwiękow! 

Fenomenainy DOUGLAS FAIRBANKS „DER MZR AAŚKMA* 
w najnowszym przebojowym dramacie 

Film, który zachwycił cały Świat. Ze względu na wysoką wartość artystyczną tego przeboiu DLA MŁODZIEŻY 
DOZWOLONE. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

Pierwszy dźwięko- 

wy kino-teatr 

„HELIOS" w ilościach dowolnych 

POKOST czysto-lniany dla różnych 

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

     

  

    

Wilno, Dominikańska 11. 

Rekomendacja fachowych malarzy. 

  

      

    

    

  

          

  

    
  

  

  
      

folw. Puniszcze, położony w gm. Gró- 
deckiej, pow, Mołodeczniańskiego, obsz. 
150 dzies. z zabudowaniami, las, łąki i 
ziemia orna. Dowiedzieć się w BANKU, 
Mickiewicza 7, w godz. urzędowych. -0 

  

  

  

   
ГОМ НЕЙЕ Drezno, 

  

    
  

     
    

    

  

  ska 3, tel. 17-80.     
  

| robót, do podłóg, farb jasnych i t. p. Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! Mery Holau i James Murraj w śŚpiewno - dźwiękowym obrazie p. t. 
” P. P. AMATORZY FOTOGRAFJIE В POKOST ODBARWIONY kowe Kino 55 dramat erotyczny w 10 aktach. NAD PROGRAM: dodatek mu- 
B 3 ż > > ; ы 1 „MOLLYWOOD“ zyczno-śpiewny. Ceny miejsc do godz. 7-ej — PARTER ? zł, 

" Spółdzielnia Gechów Fotografów wileńskich 4 || osAD PokosTowy dakitów i grunt. Wekiegiczażo: 88 BALKON 80 gr. Początek seansów o godz. 5-ej, ostatni 10.25. 
KIT SZKLARSKI 

zawiadamia a R 
B o otwarciu laboratorium fotograficznego <4 OLEJNIANY Polskie ścino Dziś! Dawno zapowiedziany nasz najnowszy szlagier P cb sę T A A iR Z i 4 

dzi RER у с BE KUCH LNIANY с CUDOWNY POEMAT MIŁOSNY p. i. ` 
gdzie RUTYNOWANI FACHOWCY wykonują wszelkie prace wchodzące SES „WANDA A Si : + В M dt 

Bio w zakrės fotograiji. R w płytach, orzeszkach i mielony i ` Wielki psychologiczny dramat w 12 akt. o podłożu REC ZO: w rol. gł. tytułowych subtelna para ko- 
[ i nos TATARSKA В A m na mączkę. Wielka 30. Tel. 14-81 chanków: urocza MARY PHILBIN, znana bohaterka z filmu. „Upiór w Operze* i Fred Mackaye. 

nana “NA Km Я 0 22( № Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 3 Kio chce kupič dom BATATAB 

й Francuzka Ч РОТ) МЕМа МОМ Poszukujemy Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — e ВЕ RÓŻNE 
| NE 8 U A wska 3. y w у 

® ® |3 @ т ARE d a ik | f i | A domów murowanych, drewnianych — 

5 nie bojąca się niewygód mieszkanio- z Е RĄK NÓGi ACH. = dobras usfosunkawanych (ole IM 1 0 M me ū en Z dochodowych i osobniaki w różnych HTATEZWE | 
ONE we Te, © AB S A ma T dzielnicach miasta, w cenach od 500 d лао £ wych poszukiwana na wyjazd na wieś, & < И ©. '"апн'ш ппппемчши GIS Teodolity i 100.000 AGLZÓW. Ačiu ;Polkres*, Zaraz do wydzierża- 

a w Adm. „Słowa” pod Fi. " m В " MOWIE | | wag automatycznych i maszyn do diajlepsze ; Wilno, Królewska 3. Tel. 17-80. — — If] owocowy 600 jabłoni 
BOG SAD CY RD ED 042 23 СОЧ НЕ РО СО 3 ке > : ŚW ® krajania szynek holenderskich marki Й  Kooiea * 

2 в на išsi ` = „OLLAND* na poszczególne  woje- niwelatary, Sys: Rad spoci), 
& ` С ад ь d ы Ё wództwa. Zgłoszenia do firmy astrolahjo DOBRA OKAZJA 12 kilom, od Brasławia. 

SOLIDNIE | TRWAŁO! RA AB R В. „SUBITO“ Katowice, Damrota 6. ingtramenty | , Sprzedaje się z powodu nagłego wy-|| Inf. na miejscu: fol- 
będą wykonane te roboty malarskie, © й ® ° h jazdu folwark 30 ha, o dobrej glebie, wark  Ikażń, poczta 

do których użyte zostaną: 5 w ! E gonjometry, 1 ślicznie MIRAN miejscowość zdro- p A. Szczegłowi- 
POKOST I gat. prima czysto lniany» © ib AGA ат ! й : wolna, aa brzoza 1 budulcowy "0raz owa. z Farby, Lakdsry, mala oraz lone | осс GŁODEŻYJAE. platimety M | eesti PI ies gosia 

bg OE ORAREREZOOOSTES ODRA ETC. kalny—4 pokoje. 48 kim. od Wilna pół Uszrzędnośni 

° ana MAZURKIEWICZA POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY km. od stacji koi. Cena 30.000 zł. Żgł. | swoje złote i_ dolary 
я ! » ‚ В J + Okazyjnie tanii d Ajencja „Polkres*, Wilno, ul. Królew- ulokuj na 12 proca 

anio sprzedaje _się — || rocznie. Gotówka two- 
  

  

     
Wielkie przedsiębiorstwo odda do 

  

ja jest zabezpieczona 
złotem, srebrem i dro- 
giemi kamieniami. LOM- 
BARD Piac Katedralny, 

Potrzebni inteligentni komisowej sprzedaży Biskupia 12. Wydaje 
a WER dobrze re- В ® . a P> neo aa 
prezentujący się Panowie (Panie) do į ‚ Złota, srebra, аП- 
przyjmowania zamówień na wprowa- Hurt | TAŚMY  MIERNICZE, RULETKI wędliny litewskie tów, futer, mebli, pia- 
dzony, cieszący się powodzeniem ar- urtowa sprzedaż 1 PRZYBORY  KREŠLARSKIE nin, samochodów I 

  
tykuł. Przyjmuje się zgłoszenia. 

    

    

    

    

   

w większych ilościach. Zgłoszenia tylko wszelkich towarów. o 
  

    

       
  

  

  

     

    

    

   

                

   

                

   

  

    

    
   
    

   

   

              

     

        

        

        

  

  

  
  

  

  

  

  

        

  

              

  

  

  

      

   

Reumatyzm, artretyzm, skleroza, WIELKIM WYBORZE 
ul. Pilsndskiego 6. m. 6. od 9 —3i © M о, и " anemja, ostabienie ogėlne, neura- * у > i 5 — 7 wiecz. I śl, s ' т stenja, choroby nerek, katar Żo- skład fabryczny w POLSCE poważnych reflektantów W Wiłonkia į Ša 

Syndykatu cementowień Polskich łądka, egzema, choroby kobiece, ; zaprowadzonych dobrze w restauracjach Spółk d 
uwiąd starczy i niemoc płciowa && BO pandlach Šok półka z ogr. odp. 

BBARFAJRJWAWZAJCZA po cenach fabrycznych są już zupełnie” uleczalneli Zalntere- kas Misa ggg re wbo 
urzą Ry b sowani otrzymają bezpłatną broszurę z 15 “lag. й leży do Zw. oPOE Polskich: ik A AE 

= # Ф 9 i a opinją wybitnych lekarzy, zwracając się DOMI я ULO TI Wilno, Mickiewicza 18. — Fabryka i  sklad 
io w języku polskim pod adresem: NIKANSKA 17, telefon 10-58. ; i: = we wszystkich ;aptekach i > Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. Mr. D. ANDRAL Najstarsza firma w kraju (ej z tuje od 1840 rok : ідда‘ПіЁЕЬЕ: ialni mą Skladach aptecznych znanego — в JĄ Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 Ea om AK ACC da S SR E, TE TEO TASK | 5а1опу, ° gabinety, 

środka od odcisków a R Turbigo, Dep. 20 Paris. OOOO L В i Ž X łóżka niklowane i 
= p "OW A p R H A = # я " ншше”и " LETNISKA a. = 

E : OLD ' p mmworamawywm yw |) Sory,  Szały, 

PWPW WB KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH | SRzzzzmyśł eruisko |>| Ly. D> 
KTO 16-90 CzerwCa Stowarzyszenia Techników Polskich w Wiinie Babinef dla nauėzycielstwa i| Ode mm i na 

Ža =. wio ы ls a EA ul. Holendernia 12, tel. 13-30 Racjonalnej Ko-050b prygatayeų : 
п. ap. fotogr. i burkę, biuro, . b. ni » : KAS smetyki Leczni- miejscowość such. 

kredens, lodownię, kufer żel. mas., w Urzędzie Skarbowym przy ul, Piw- b (gmach warsztatów YĆ Szkoły Technicznej) $. sn y szaf zn KOGO AEO TEGA Isa Poszukuję 

bronz. miedź, lampy ant, książki, aa у E rzyjmuje się zapisy do grup: LII zawodowej i LII amatorskiej, | Wilno Mickiewicza 31 las. Utrzymanie bardzo posady gońca, woźne- 
obrazki, buty i kalosze ciepłe, palta. nej sięgi, albo pozostawione które rozpoczną zajęcia w dniu 1 lipca r. b. ы аф dobre —6 zł. dziennie. go, lub jakiego innego 
Mickiewicza 43—3, od 10 do 19. —T w dorożce, proszę za wynagrodze- Nauka jazdy na 4 typach nowoczesnych maszyn. Specjal- kobiecą konser- Zgłosić się: szkoła zajęcia. Pióromont 11 

i niem dostarczyč na ul. Zawalną 33—14. na sala doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie Uradę wuje, doskonali, Powszechna 24 (Mo- m. 28, Czesław Czeko- 
= = SME RO ach. reperacyjne dla samochodów i traktorów | odświeża, usuwa jej towa 7) od 10—14. -0 łowski. zz 

Akwiz toró labų (ciągówek rolniczych). skazy. i” braki.. Masaż Li ia IE 
dzonego Dorabianie części zamiennych. twarzy i ciała (panie). | „, HALLEROWO 4.066 — 5.000 dol. 

artykułu, który cieszy się najlepszem Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów | Sztuczne opalenie ce- RAD R m poszukuję na hipotekę 
powodzeniem, POTRZEBNI inteligent- codziennie w godzinach od 10-ej do 18-ej. Dla pp. oficerów. i | У. Wypadanie włosów | S V 2 RA domu w Wilnie, w 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. —p| 1 łupież. Najnowsze] , » Warszawianka . |srėdmiešciu. Lokata 
się PANO IE. Po próbnej  praćy ; zdobycze kosmetyki ra- | Kanalizacja, wodo- |pewyą. Pośrednictwo 
pensja stala, Zgłosić się: W. Pohulanka Gódanie oEE 10—8 TdS * | wykluczone. Proszę 

> į a ‚ e O „10—8. ы 3 i 1-a, do Biura. 0 , [я P. 43. | miejscu. Wiadomość: ak 4 SE 
D-HH BRACIA CHOLEM Wielka "Wieś po- 7-ej, ul. 3 Maja 1 m.1 

Na в taniej Kupvie sie dobre Wilno, ul. Kwiatowa 5. Telef. 353, 919 i 1794. Irodę „KOBIECĄ | wiat Morski, - Ba- £096—0 
ŁOSIA 8 ae u W najlepszym punkcie miasta okazyjnie (założ! w roku 1846) doskonali SAS gińska, — | Przedsiębiorstwo” 

|. — Polecamy  mar- į оара УН Н skazy” przemysłowe w ru- 
kizety, jedwabie, jedwabie Sztuczne, kich gd MLECZARNIA poleca. ze składów _ usuwa braki | skazy. | ETNISKO chu, kompletnie u- 
siy dosżał : w pełnym ruchu, ze wszelkiemi no PEROŁOWĆ hut a at Y Regulacje i trwałe przy 
atyny Geseniūwe, petkale, oraz. pońc i i are. Ч ЧО , , ciemnianie brwi. Gabi-3 pokoje z kuchnią, 5| rzadzone z wyro- czochy i skarpetki a woczesnemi urządzeniami, tow: У bioną klientėlą d 

y pe NS СЕ Dobrze zaprowadzona klijentela. Do- GWOŹDZIE net Kosmetyki Leczni- klm. od m. Wilna. Ko-| oną kienieą, co 
Uwaga — Wiłeńska 27. wiedzieć się: Biuro Ogłoszeń S. Ju's- 3 2 c E M E N T czej „CEDIB* J. Hry- munikacja co pół go-| WYdzierżawienia lub 

na. Niemiecka 4, telef. 222. og okucia, armatury, 9 || niewiczowej. Wielka 18 dziny autobusem. Do-| . sprzedania Ё > ) m. 9 Przyjmuje w g. wiedzieć się: Zygmun- Wileńskie Biuro Ko- 

papę, narzędzia, artykuły techniczne i t. p. || 10—1 i 4-7. W.z.P.26 łowska LA + Aa 
o 6 p. p. —0 „tel. 

; Ceny fabrycznei Dostawa natychmiastowa! оР : 152. =p] 

Największ, WWIE $ B arte | SAONA UNAGUMEM 

pk: : FOTO-APARATOW : ;сп ża „MOS Kupna | sprzedać Abis SZ, шу ^ Ч 56 rar = 

ле> ‘ЙЙЙ.’Ц.‘_."..'._‘&*_ p: cenie, dyplom szkoły 
—— >® === s AkaszorkoŚisłnwtka PANNA. nasty wyzej iko do sa 

: Organizacja — Adminisfracja — i oraz Gabinet Kosme-firmy „Erard“ oraz Bet- lektorka. Ofiarna 4—5. 
tyczny, usuwa zmarszcz tinga i K. A. Fibi- PS94—T 

Rachunkowość — Porady — 
Lusfracje— Prowadzenie 

ki, piegi, wągry, łupież, gera, uznane za naj ——————— 
brodawki, kurzajki, wy- lepsze w kraju, sprze- gą bsolwent Państwo- 
padanie włosów. Mic- daję na dogodnych we: Avo Szkoły Tec! 
kiewicza 46. runkach Kijowska 4 nicznej w Wil 

Wydziale 

ООО EB UE II TOS m. 10. przygotowuje do eg: 
8 RAR O minów wstępnych te: 

8 PRZĄ MY Do sprzedania że szkoły. Adres: P 
# _ ® ше drogo garnitur narska 4. 
ЛЕЕС S DATA mebli salonowych (ma- Pożyczki 

Nauczycielka 105) Antokolska 6! | nipoteczhe 1 wek- 
z dužą praktyką przyj- — Ši siowe załatwiamy 
mie na wsi na lato na pewne zabezpie- 
obowiązki przygotowa- czenie, na dogod- 
nia dzieci de niższych nych warunkach 
klas gimnazjum za mi- Wileńskie Biuro Ko- 
nimalnem wynagrodze- misowo - Handlowe 
niem. Oferty proszę Mickiewicza 21, tel. 

Ekspertyzy org. do wyłączeń z art. 5 Ref. Rol. w 

Organizacji Gospod. Miejskich C. T. O. i K. R. 

Warszawa, Kopernika 30. 

KSIĄŻKI i DRUKI DO RACHUNKOWOŚCI. 

Nowe wydawnictwa: Historja pól i inn. Sprzedaje się 
PLAC 1 dzies. przy ul. 
Kalwaryjskiej. Dowie- 
dzieć się: Połocka 14 
m, 1, od 4 do 7 wiecz. 
Gierasimowówna. 

    Warszawa, Ordynacka 7. Cenniki na żądanie. 

Peji 4 rj rj MATA A BOA AP A 
W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykułów 
  

     
Kolynos 

Kolynos 

Kolynos   
PIANINA © FORTEPIANY 

Į 
K. Dąhrowska 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

konserwuje Twe zęby. 

czyści i dezynfekuje Twe usta. 

najlepsza pasta świata. 

Do nabycia w pierwszorzędnych składach 

"460 Ch i perfumecjach* —0 

šwiatowej slawydig yel, Bechstein etc. 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Sy A 
uznane rzeczywiście za najles” 76 w 
najwybitniejszych fachowców . ‹ Pow. 

wie w 1929 1, 
WILNO, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 
CENY FABRYCZNE. 

Uli LL LLS LL] 

- tylko przez stałe uży- 
wanie pasty do zębów 

CHLORONONT 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło : \     

  niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Piwo Żywieckie <© 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 
„Zdrėoj Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 

we najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

    
ro 

  

zajęcia. Pióromont 11 
in. 23, Czesław Cze- 
kołowski. 

4 LOKALE 
№ mmo 
POKÓJ nie duży, z 

   
4 A 

ad 

pasta do zębów usuwa kamień ze do admin. T9| 152. «b 
5 а zg wj „Słowa* pod A. P. -o nazębny przy pierwszem użyciu. „OPTYK RUE у „je & Р Majątek ziemski || Kwoty pieniężne 

! . о . аАн. SMAKOSZE PIWA! UWAGA! Poszukuje obszaru 300 ha w || w różnych walutach 

Kolynos nadaje Twym zębom Śnieżną biel a ZUZAA ASC jest do nabycia wszędzie posady gońca, woźne- | Mol:  Nowogródz. || i _ dowolnej wyso” j A Najstarsza firma w kraju (6 +v4 744, 1840) go, lub jakiego innego | Kiem, wszystko u- L i a ae ŠE 
żytki, o pierwszo- 
rzędnej glebie, ide- 
alnie nadający się 
do parcelacji, wśród 
chętnych nabywców 
miejscowych — do 
sprzedania z rozter- 
minowaniem. wpłat 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

    

            

    

   

bezpieczenie,z kom- 
pletną gwarancją 
zwrotu w terminie 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

1 152. —н 

Przymują się 

pończochy I skargetk! 

    

  

  

  

Co tydzień 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-16 

nową serję najmodniejszych kolorów 

pończoch damskich i skarpetek otrzymuje 

Polska Składnica Galanferyjna   

      

       
    

  

        

  

      

tierajcie LOPP 
  

lewska 3 m. 5. — 

2 a z osobniem 
okój wejściem. 

Więzienna 
3 m. 1. —0 

152. A - 
osobnem wejściem, do „obianią że wóli NEA: Z | Gotówkę " |Rudnicka 5 m. 90) 

lokujemy na dobre UCZEŃ 7 c 
„. | procenta, mocne za- Sy POKÓJ ze wszelkie- | pezpieczenie z gwa- |posiad. franc. (6 y mi wygodami, z tele-| rancją zwrotu w |chciałby spędzie wa- 

fonem, do wynajęcia. terminie kacje w dor: 
Antokolska 6|1 m. 1-a. | Dom H.-K. „Zachę- |zą udziela: 

ta" Mickiewicza 1, | Wileńska 37 
j | tel. 9-05. —0 w, 

POKŚJ ———IGU gens M wykonujemy wszel- a s y 
kie roboty przepi- 
sywania na maszy- 

nach 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel,   152. EG 

ip Ii oi L ini iii ni 

Drukarnia Wydawnictwa „Slowo“, 

   o d PCA 

    

    

gubioną 
wojskov'a. 
przez P. 

Wilno, 
na imię   Skabasa, uniewa?uia si 

   Zamkowa 2.


